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Bakgrunn  
 
NTNU Campussamling skal den 01. april ferdigstille forslag til reguleringsplan for samlet 
campus Trondheim. Det er NTNU som avgjør hvilke funksjoner det skal reguleres for, og Sit 
ønsker med denne saken å vise hensikten med å regulere for idrettshall, boliger og barnehage 
ved samlet campus Trondheim.  
Det er Statsbygg som er ansvarlig for å sende inn forslag til reguleringsplaner i forbindelse 
med campussamling til Trondheim kommune, som deretter behandler disse. NTNU er 
koordinator for alle samarbeidspartnere som har formål i områdene som skal reguleres, og 
våre innspill går derfor via NTNU. NTNU skal behandle våre innspill i sitt dekanmøte. Dette 
notatet oppsummerer våre innspill til reguleringsplanarbeidet. 

Vurdering 

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) ønsker å være en sterk 
bidragsyter i å nå samfunnsmålene som er satt av nasjonale og lokale myndigheter for 
campussamling, og å være NTNUs nærmeste samarbeidspartner. Med NTNU og Sits 
strategier for campusutvikling ser vi nå en mulighet for å skape et samlet campus Trondheim 
med flere funksjoner som skaper en verdi for studenter, ansatte og byens befolkning.  

NTNUs mål og prinsipper  

NTNUs prinsipper for campusutvikling er illustrert i figur 1 og 2. Prinsippene illustrerer 
hvordan campusutvikling er en brikke i spillet for å nå NTNUs samfunnsoppdrag. I tillegg til 
målene satt av NTNU har nasjonale og lokale myndigheter uttalt seg om verdien av en bynær 
og urban campus som bidrar til sosial bærekraft, aktivitet og helse. Campussamling skal 
muliggjøre en attraktiv utdannings- og forskningsinstitusjon på fremragende internasjonalt 
nivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1: Prinsipper for campusutvikling, NTNU 2016 Figur 2: Samfunnsmål 
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Aktiv – Urban – Inkluderende  

Sit ønsker et levende universitetsområde med knutepunkt som pulserer hele døgnet. For å få 
til dette trenger vi en aktiv, urban og inkluderende campus. En aktiv campus vil skapes ved å 
legge til rette for organisert og uorganisert fysisk aktivitet samtidig som kulturell og ideell 
studentfrivillighet gis rom til å blomstre. En urban campus vil skapes gjennom attraktive 
serveringssteder, et mangfold av tjenester og trygge, sentrale studentboligstrøk. En 
inkluderende campus skaper sosiale møteplasser, tilrettelegger for læring og forebygger 
ensomhet, samt gir et tilbud til byens befolkning og studentforeldre. Slik vil Sit styrke 
studentenes velferd og bidra til å oppnå NTNUs kvalitetsprinsipper for campusutvikling. 

Ved å regulere for barnehage og boliger ved campus skaper man nye tilbud som vil trekke 
nye studenter til universitetet. I tillegg ønsker Sit å trekke frem muligheten for å etablere 
barnehage i en bynær campus som en funksjon som styrker liv og bruk av parken og campus. 
Folkehelse er også en viktig del av samfunnsoppdraget, og mulighet for fysisk aktivitet på 
campus vil styrke NTNUs attraktivitet. Sits ambisjon er å muliggjøre fysisk aktivitet ved å 
etablere gode mellomrom med mening, og i tillegg ønsker Sit å erstatte idrettshallen på 
Dragvoll ved nytt samlet campus Trondheim for å opprettholde lagidrettstilbudet. 

Idrettshall  

Studentidretten står sterkt i Trondheim. NTNUI er Norges største idrettslag, og drives i dag 
helt uten lønnede ansatte. NTNUI har omtrent 13000 betalende medlemmer, og muligheter 
for vekst er begrenset av tilgjengelig tid i haller i Trondheim for å drive lagidrett. I 2028 
flytter NTNUs studenter og ansatte fra Dragvoll, og idrettshallen på Dragvoll (hallen) vil 
være lite attraktiv. I dag fyller hallen flere behov, blant annet har den to håndballflater som 
tillater et mangfold av lagidretter.  

Før idrettsbygget på Dragvoll ble bygget hadde NTNUI ca. 5 000 medlemmer. Gjennom de 
neste ni årene så man en gradvis økning opp til 13 480 medlemmer i 2008. I løpet av den 
perioden hadde man også utvidet idrettsbygget på Gløshaugen og utvidet kapasiteten til 
studentidretten i Trondheim. Siden 2008 har medlemstallet til NTNUI vært stabilt mellom 12 
000 og 14 000 medlemmer. I denne perioden har flere studentidrettslag fått støtte gjennom 
sponsorprogrammet til leie av hall til lagidrett, da det er mangel på tilgjengelige og rimelige 
flater i dag.   

I et folkehelseperspektiv er det viktig å kunne drive med fysisk aktivitet, og om det kun står 
på fysisk aktivitet ville det mest arealeffektive være å bygge flere treningsstudioer. Helse er 
mer enn fysisk form, og studenter står ikke i kø hos NTNUI for å primært trene på egen hånd. 
Lagidretten er definerende for mange studenters identitet, og er deres viktigste sosiale arena. 
Studenters psykiske helse har en nedadgående trend (SHoT, 10, 14, 18) og vi anbefaler sterkt 
å opprettholde muligheten for lagidrett ved NTNU Trondheim ved å regulere for en 
idrettshall i S.P. Andersens veg 23.  

 

Boliger   
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Det er Sits mål å ta imot Studenter på en best mulig måte, og å alltid kunne tilby bolig hos oss 
til de studenter som ønsker det. Ved å etablere studentboliger på campus vil vi gi studenter et 
tilbud vi ikke har i dag. Undersøkelser viser at studenter ønsker å bo nær campus og byen, og 
vi mener at boliger sikrer en levende campus. Det er Sits mål om å ha attraktive og trygge 
bosteder, og å være en aktør som også demper prisnivået i det private utleiemarkedet.  

NTNU har et mål om en urban og samlende campus, og å dele bymessige funksjoner. I en by 
der 1/5 er studenter er studentboliger en viktig bymessig funksjon. Sammen skaper Sit med 
boliger og NTNU med attraktive knutepunkt en levende og inviterende campus. Sit sine 
boliger er mer enn tak over hodet, og vi ønsker å bidra til å skape en aktiv, urban og 
inkluderende campus med funksjoner utover hybelenheter. Vi går gjerne i dialog med NTNU 
om hvilke funksjoner dette kan være, og hva vi kan samarbeide om for å nå målene.  

Studentboliger på campus bidrar til at NTNUs, Sits, Trondheim kommunes og Statsbyggs 
mål for campussamling nås. Et premiss er at etableringen av boliger ikke går på bekostning 
av universitetets kjerneformål, og dette skal vi klare å unngå med et godt samarbeid om 
etablering av kjernefunksjoner først og fremst i område 1-3. Vårt mål er å etablere gode 
bomiljøer som bidrar til fellesskap og urbanitet. Uten studentboliger vil ikke campus være 
levende.  

Vi ønsker at det reguleres for et større antall studentboliger i delområde 4 (helst over 700), og 
at man samtidig holder muligheten åpen for studentboliger i andre delområder der det er 
mulig for å utnytte arealkapasitet uten at det går på bekostning av universitetets kjerneformål. 
Dersom det blir et krav om bevaring av hele/deler av trehusbebyggelsen i Grensen så vil det 
også være av interesse for oss å se på mulighetene til å ta disse i bruk som studentboliger. 
 

Barnehage 

Sit har drevet med drift og utvikling av studentbarnehager i over 50 år. Fokuset har vært 
kontinuerlig utvikling av tilbudet, med mål om å skape et trygt og godt barnehagetilbud til 
studenter med barn. En barnehage i nær tilknytning til campus kan være et viktig bidrag til å 
nå målet om å skape en levende campus. Sit har i sine utredninger sett på ulike plasseringer 
av en barnehage. Vår prioritet 1 for lokalisering av barnehage, er i området øvre Grensen. Det 
kan være mulig å bruke deler av den gamle bebyggelsen dette formålet. Barnehager tilstrebes 
plassert nært friluftsområder på grunn av barnas behov for areal til lek. En plassering av en 
barnehage i dette området kan bidra til å skape en god overgang mellom universitetsbygg og 
park. 

Øvre Grensen ligger i nær tilknytning til hovedadkomsten til Gløshaugen. De viktigste 
driverne for foreldrenes valg av barnehageplass er at barnehagen enten er plassert nært 
studie- og arbeidssted eller nært der de bor. Øvre Grensen er i umiddelbar nærhet både til 
kollektivknutepunkt, studiested og parkområder. Dette er faktorer som kan bidra til å skape 
en attraktiv barnehage 

 

Anbefaling fra Sit til reguleringsplanene:  

NTNU regulerer for idrettshall (én håndballflate) i S.P Andersens vei 23. 
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NTNU regulerer for minimum 700 hybelenheter i område 4. 

NTNU regulerer for barnehage eller boliger i Øvre Grensen.  

NTNU fortsetter å holde muligheten for studentboliger i trehusbebyggelsen i Grensen åpen, 
inntil kommunen fatter vedtak på alternativene statsbygg har lagt frem til vurdering den 20. 
april.   
  

 

Saksbehandler: Sindre Alvsvåg og Audhild Kvam 
 
 
Tilrådning:  
Tatt til orientering 
 
 
 
Trondheim, 26. februar 2021 
 
 
Audhild Kvam 
 
 

For oversikt over planområder: NTNU Campussamling - Planområder 
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