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Styresak O 38 / 2019
Røverdalen – orientering om status
Bakgrunn
Styret ble orientert om status i prosjektet i egen styresak (O46/2018) i styremøte 13.06.2018. Etter
dette er det gitt korte orienteringer i påfølgende styremøter.
Status
Studentboliger:
Det er blitt jobbet med studentboligdelen av prosjektet kontinuerlig gjennom høsten og vinteren
for å forsøke å komme inn under kostnadsrammen. Dette har vist seg å være meget krevende.
Entreprenøren har nå bearbeidet prosjektet vesentlig og nytt revidert konsept/pris forelå rett før
påske. Revidert konsept består nå av to bygg i massivtre. I tillegg til endring av byggemateriale er
det også gjort endringer i etasjeantall, forenklinger av bygningskroppene og planløsning. Til
sammen har dette medført en vesentlig reduksjon i kostnader pr. hybelenhet (HE).
Det var tidligere innvilget tilskudd basert på gamle kostnadsrammer og tilskuddssats, disse
tilskuddene ble gitt tilbake sommeren 2018 og det ble søkt om nye tilskudd etter nye satser for
2019. I forbindelse med tildeling for 2019 så har departementet tildelt prosjektet tilskudd for 228
HE.
På bakgrunn av revidert konsept/pris og økte kostnadsrammer har vi tro på at det, etter en videre
bearbeiding, skal være mulig å komme innenfor kostnadsrammen pr. HE.
Det er den siste tiden gjennomført flere positive møter med Backe Oppland AS med tanke på
bearbeiding og optimalisering av prosjektet.
Parkeringshus:
Det foreligger pris på parkeringshuset fra tidligere som fortsatt er gjeldende. Det er ikke gjort
endringer på parkeringshusdelen i forbindelse med bearbeidingen av prosjektet. Vi har anmodet
Backe om å vurdere om de endringene som nå er gjort på studentboligene også påvirker
kostnadene på parkeringshuset i positiv retning.
Det har vært en del negativ medieomtale i lokalpressen på Gjøvik knyttet til parkeringshuset og
kostnader og det er også stilt spørsmål om dette politisk fra opposisjonens side.
Det ble etter påske gjennomført et møte med Gjøvik kommune med hovedfokus på
parkeringshuset. Møtet var positivt og kommunen signaliserte klart at de fortsatt har et stort ønske
om å få realisert prosjektet både når det gjelder parkeringshus og studentboliger.
For å få synliggjort kostnadene knyttet til parkeringshuset bedre, og for å få et bedre grunnlag for
kommunikasjon rundt prosjektet, ønsket kommunen at kostnadene ble fordelt på tre kategorier;
- infrastrukturtiltak inkl. ledninger og grunnforhold,
- byutviklingstiltak som utomhusarbeider, ekstratiltak på fasade inkl. utvendig trappeløsning
- selve parkeringshuset
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Backe vil bistå med å få gjennomført en slik oppsplitting av kostnadene.
Gjøvik kommune informerte om at det kan være aktuelt at det kommunale selskapet Industribygg
kjøper parkeringshuset når dette står ferdig.
Dersom vi nå, slik vi forventer, kommer i mål med studentboligdelen slik at prosjektet kan
realiseres vil vi gjenoppta prosessen med avtaleverket mellom Sit, Røverdalen Parkeringshus AS
og Gjøvik kommune (eventuelt også Industribygg) for å ha disse på plass før en kontraktsinngåelse
med entreprenør.
Gjøvik kommune ved plansjef gav også positive signaler knyttet til sluttføring av
reguleringsplanbehandling og byggesaksbehandling (forutsatt at det ikke blir vesentlige endringer
som krever ny høring etc.)
Fremdrift
Forutsatt at vi lykkes med forprosjekt og behandlingsprosess regulering/byggesøknad vil følgende
fremdrift bli lagt til grunn:
-

Vår 2019:
Sommer 2019:
Sommer/høst 2019:
Nov. 2019
Høst 2019:
Okt-19 – jan-20:
Jan-mars 2020:
Vår 2020:
Nov. 2020
Feb. 2021:
Juni 2022:
Aug. 2022:

Utarbeidelse av justert forprosjekt og pris
Kontrahering entreprenør
Rammesøknad/-tillatelse
Ferdig reguleringsplan
Detaljprosjektering
Infrastruktur/bearbeiding tomt
Byggeklar tomt/etablering tett dekke 1.etg. p-hus
Byggestart p-hus
Byggestart studentbygg A
Byggestart studentbygg B
Ferdigstillelse og overtakelse
Ibruktakelse og innflytting

Ny sak blir fremlagt ovenfor styret før kontrahering av entreprenør.

Saksbehandler: Lisbeth Glørstad Aspås / Knut Tore Skjerve

Tilrådning:
Tatt til orientering.

Trondheim, 06. mai 2019
Audhild Kvam
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