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Utvidelse av Gløshaugen idrettsbygg 
 

Bakgrunn 

Idrettsbygget på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs ambisjon om et levende campus.  

Idrettsbyggets beliggenhet, tradisjon og tilstedeværelse av studentidrettslaget NTNUI, byggets 

lange åpningstider (kl 06.30-23.00) og den store aktiviteten bidrar til at bygget er selve hjertet av 

treningsaktivitetene for studenter i Trondheim. Aktiviteten i bygget inkluderer i tillegg til trening 

og kamper blant annet sosiale aktiviteter, møter, samlinger og kurs.   

 

Idrettsbygget på Gløshaugen med sine ca 2 000 besøkende pr. dag og ca. 400 000 pr. år det mest 

besøkte idrettssenteret Sit driver.  Bygget er fra 1966 og det ble senere utvidet av Sit i 2006.  

Tilstanden i den eldste delen har i mange tilfeller nådd og passert forventet levealder jmf. 

Tilstandsanalyse av Gløshaugen idrettsbygg, Cowi 22.09.2015.  I følge rapporten er det behov for 

omfattende rehabilitering av bygget som må gjennomføres så snart som mulig.   

 

I forbindelse med arbeidet med tilstandsanalysen engasjerte Sit en IASTE arkitektstudent som 

utarbeidet en mulighetsstudie for å planlegge forbedringer i bygget både med tanke på logistikk og 

effektiv bruk av arealer.  Arkitektstudenten foreslo følgende fire hovedendringer i bygget: 

1) Utvidelse av bygget mot Christian Fredriksgate 
2) Flytting av eksisterende inngang fra første etasje og ned til kjeller/sokkeletasje 
3) Flytting av garderober ned til kjeller/sokkeletasje  
4) Etablering av treningsareal i første etasje. 

 
Budsjett 

Budsjettet for prosjektet er på ca. 53,4 millioner kroner inkludert mva.  Ca. 41,5 millioner kroner 

er knyttet til rehabiliteringstiltak som i følge Cowi må gjøres snarest.  Ca. 11,9 millioner kroner er 

knyttet til utvidelse og ombygging.  

 

Det knyttes usikkerhet til kostnadsoverslaget fordi bygget der endringene er planlagt gjort, er fra 

1966.   

 

Finansiering 

Prosjektet er drøftet med NTNU. Patene er enige om at Gløshaugen idrettsbygg er kjernen i 

idrettstilbudet på campus og at det må forventes et løft både vedlikeholdsmessig og 

kapasitetsmessig. Sit har avtale om fristasjon på Gløshaugen idrettsbygg som er nedfelt i en egen 

husleieavtale. De planlagte oppgraderinger vil medføre økt husleie for NTNU og økte kostnader til 

innredning og utstyr for Sit. Avtaleverket må formaliseres og avklares før det inngås kontrakt med 

totalentreprenør for gjennomføring. 

 

Finansiering er planlagt å gjennomføres på følgende måte:  

 Avsatte vedlikeholdsmidler:    8,9 mill kr 
 Forventede spillemidler      1,7 mill kr 
 Avsatte midler til spinningsal    2,5 mill kr 
 Lån i bank     40,3 mill kr 
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Idrettsbygg Gløshaugen, rehab/ombygging     

          

          

    Rehab Ombygging Diff 

Totalkost inkl. mva   41 475 53 370 11 895 

Avsatte midler til vedlh.   -8 900 -8 900   

STUI  1 700  0 -1 700   

Netto byggekost   32 575 42 770 10 195 

Avsatt til spinningsal (B 63/2009)  2 500    2 500   

Egne midler 0 % 0 0   

Lån 100 % 32 575 40 270 7 695 

Avskriving 30 1 086 1 426   

Internrenter   0 0   

Renter banklån 3,5 % 570 705   

Kostnader (leie) pr år   1 656 2 130 474 

  
   

  

+ Økte avsetninger 0,50 % 207 267   

Dagens husleie 
 

6 757 6 757   

Ny husleie.   8 621 9 155   

Økning:   1 863 2 397   
 

 

Det er mulig å søke om momskompensasjon for idrettsanlegg for den delen av prosjektet som er 

spillemidlerberettiget.  Sit er i dialog med Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune 

og Kulturdepartementet både angående hvilke tiltak som er spillemidlerberettiget og størrelsen på 

momskompensasjon. Den endelige størrelsen av spillemidlerstilskuddet er ikke avklart på 

nåværende tidspunkt.  Ved eventuell ytterligere tildeling vil lånefinansieringen bli tilsvarende 

redusert. 

 

Gjennomføringsmodell 

 

Byggherre, tiltakshaver og leietaker 

Sit er hjemmelshaver for eiendommen og vil være byggherre og tiltakshaver for prosjektet. NTNU 

er leietaker, og har ansvar for drift og vedlikehold av bygningen.  

 

Fremdrift 

Utførte aktiviteter pr august 2017 er som følger: 

 Oppstart prosjekt: Juni 2017 
 Organisering: Juni-august 2017 
 Entreprenørkonkurranse: Juni-august 2017  
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Planlagt fremdrift pr august 2017 er som følger: 

 Kontrahering av entreprenør for utredning: September 2017 
 Programmering: Ferdig desember 2017 
 Skisseprosjekt: Ferdig april 2018 
 Forprosjekt: Ferdig august 2018 
 Kontrahering av totalentreprenør for utførelse: September 2018 
 Byggestart: Januar 2019 
 Ferdigstillelse og ibruktakelse: Januar 2020 

 
Ovenstående er Sits tentative fremdrift. Det legges opp til at ytterligere bearbeiding og detaljering 

av den tentative fremdriftsplanen skjer i samarbeid mellom valgt entreprenør og Sit. 

 

Prosjektorganisering 

Vedlegg 1 viser hvordan prosjektet er planlagt organiseres i utredningsfasen og 

gjennomføringsfasen. 

 

Medvirkning 

Det vises til vedlagte organisasjonskart. Medvirkning er viktig for en god gjennomføring og et 

vellykket resultat. Medvirkning omfatter alle brukergrupper, herunder: 

 NTNUI 
 Velferdstinget 
 Sit Idretts medlemmer 
 NTNU, drifts og renholdsavdeling 
 Sits egne ansatte og tillitsvalgte 
 Sit, driftspersonell 
 Sit IT 
 Sit Idrett 

 

Sit Idretts leder deltar i prosjektledelsen, og dermed i den daglige, operative ledelse av prosjektet. 

Sentrale medarbeidere i Sit Idrett er representert i Arbeids-/ressursgruppen. Denne gruppen har 

ukentlige møter og fungerer som et råd for prosjektledelsen. Sit Idretts aktive deltakelse er viktig 

for fremdrift, prosess og kvalitet.   

 

Øvrig brukermedvirkning er pr dato under planlegging. For enkelte av gruppene nevnt ovenfor vil 

medvirkningen innebære orientering og informasjon.  

 

Konkurranse- og entrepriseform 

Det benyttes totalentreprise med utviklings- og designansvar basert på samhandling.  

 

Erfaringsmessig medfører om- og rehabilitering en risiko for byggherre i form av uforutsette 

kostnader knyttet til eksiterende anlegg, samt grensesnitt- og prosjekteringsfeil, uklarheter i 

koordinering og ansvar og forsinkelser. 

 

På bakgrunn av ovenstående ønskes prosjektet gjennomført som totalentreprise. Denne modellen 

vil også redusere Sit’s behov for kapasitet til koordinering og administrasjon.  

 

Brukers ønske om åpning i januar 2020 setter krav til fremdrift og prosjektutvikling.  Av denne 

grunn, og av hensyn til ønske om bedre kvalitet i prosjektutviklingen, er det ønskelig at 

totalentreprenør kontraheres tidlig og kan delta i prosjektutviklingen.  
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På bakgrunn av ovenstående er det valgt ut tre totalentreprenører som deltar i konkurranse. 

Konkurransen er basert på byggherrens budsjett. Konkurranseelementet er knyttet opp til forhold 

som prosesskvalitet, fremdrift, styringssystemer og tilbudt nøkkelpersonell. 

 

Sit vil ha ensidig rett til å tre ut av kontrakten med totalentreprenør ved bestemte milepæler (etter 

Skisseprosjekt og etter Forprosjekt), dersom utviklingen av prosjektet ikke svarer til gitte rammer 

og forventninger. 

 

Drift i byggefasen 

Prosjektet planlegges gjennomført med parallell drift. Totalentreprenør og bruker må sammen lage 

faseplaner som sikrer dette. Ulemper og begrensninger i drift må likevel påregnes. 

 

Risiko 

Prosjektet er pr dato i tidligfase. En rekke forhold kan, basert på erfaring, medføre risiko, 

herunder: 

 Entreprenør(tilbyder-)markedet, kapasitet og interesse 
 Fremdrift 
 Endelig pristilbud fra entreprenør 
 Uforutsette forhold i eksisterende bygning og tekniske anlegg 

 

Oversikten vil bli oppdatert og visualisert med risikomatrise når det operasjonelt er et bedre 

grunnlag for dette. 

 

 

Saksbehandler: Lisbeth Glørstad Aspås 

 

 

 

Tilrådning:  
Styret godkjenner gjennomføringsmodellen basert på saksfremlegget. Styret forutsetter at det 

inngås en husleieavtale med NTNU og at Sit eventuelt bidrar økonomisk for å få dette til. Styret 

ber om å bli holdt orientert i det videre arbeidet. Styret ber om at det etableres god kontakt og 

samarbeid med NTNU og brukere slik at forutsigbar økonomi og god kvalitet oppnås.  

 

Styret godkjenner at det kontraheres totalentreprenør for utvikling av skisseprosjekt og forprosjekt. 

Styret ber om at prosjektet fremlegges styret til endelig godkjenning når det er ferdig utviklet og 

før det inngås kontrakt med totalentreprenør for gjennomføring. 

 

 

 

Trondheim, 4. september 2017 

 

 

Knut Solberg 

 

 

 

Saksvedlegg: 

- Organisasjonskart utviklingsfasen 
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- Organisasjonskart gjennomføringsfasen 
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