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Bakgrunn: 
NTNU Campussamling Trondheim (NCS) er det største utviklingsprosjektet i Trondheim på 
mange år. Sit deltar i prosjektet med flere ressurser. I perioden fremover er det to 
hovedprosesser som Sit fokuserer på; redefinering av NCS og reguleringsplaner. Denne saken 
er en orientering om de to prosessene. 
 
Administrasjonen legger denne saken, sammen med forslag til høringssvar for delområde 1. 
Våre høringssvar til delområde 2-5 vil ikke bli behandlet i styret før innsending, men vil basere 
seg på den posisjonen styret tar i denne saken. Den generelle delen av høringssvaret som er 
vedlagt vil gjenbrukes i de andre høringene. Hvordan Sit forholder seg fremover er avhengig av 
styrets tilbakemelding i denne saken. 
 
Redefinering av NCS 
Kunnskapsministeren kunngjorde 25. mars at NCS står ovenfor omfattende reduksjoner. Disse 
gjelder både enhetspriser og kostnadsramme for prosjektet. Regjeringen presiserte at dette 
gjelder alle statlige bygge- og anleggsprosjekter. Statsråden signaliserte følgende: 
 

 Offentlige byggeprosjekter har de siste årene hatt svært høye byggekostnader og 
kostbare kvadratmeterpriser, i tillegg til regelmessige kostnadsoverskridelser fra 
vedtatte rammer. 

 Prosjektkostnadene for NCS vurderes som unødvendig store, og det kreves en reduksjon 
gjennom effektivisering av prosjektene. 

 Timing av prosjektet, i en krevende markedssituasjon med svært høy usikkerhet og 
prisvekst, gir et dårlig utgangspunkt for kostnadseffektivitet. 

 Kostnadsrammen til NCS (11,7 mrd. kr.) må reduseres vesentlig.  
 Samlokalisering av NTNU på Gløshaugen, med flytting fra Dragvoll skal stå ved lag som 

overordnet mål. 
 
Statsbygg og NTNU har fått frist til 25. mai 2022 med å levere et redefinert prosjekt til 
departementet. Dette redefinerte prosjektet tar utgangspunkt i tre alternativer: 
 
Alternativ 0 “Dragvoll”, opprettholder dagens aktivitet på Dragvoll og forblir der det er. Dette 
alternativet inneholder en beskrivelse av kostnader ved å oppgradere bygningsmassen på 
Dragvoll til en akseptabel og funksjonell tilstand. 
 
Alternativ 1 “Samling”, et minimumsalternativ, tar utgangspunkt i det prosjektutløsende behovet, 
som er flytting fra Dragvoll til Gløshaugen. Minimumsalternativet begrenses strengt til å omfatte 
det som er helt nødvendig for å kunne flytte all aktivitet fra Dragvoll til Gløshaugen. 
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Alternativ 2 “Synergi”, Minimumsalternativet fra 1, men uten strenge begrensninger. I dette 
alternativet legges det til noen tilleggsfunksjoner og kvaliteter som bidrar til høy måloppnåelse, 
men med lav kostnadsøkning. 
 
I tillegg utredes gevinst ved salg av Dragvoll som en del av finansieringen av 1 og 2 . 
 
Prosjektet har frist til onsdag 25. mai med å levere rapport som inneholder de ulike 
alternativene. 
 
For at departementet skal kunne behandle alternativene og gi sin støtte til et av forslagene, er 
det gitt signal om at NTNU må stille seg bak innholdet. Overfor NTNU utløser dette et dilemma; 
store kutt vil undergrave måloppnåelse for prosjektet, men øker sannsynligheten for 
finansiering. Mindre kutt vil gi større grad av måloppnåelse, men redusere sannsynlighet for at 
prosjektet får støtte og finansiering.  
 
I påvente av redefinering er alle pågående prosesser i NCS stoppet, med unntak av arbeidet med 
å utvikle og politisk behandle reguleringsplaner. 
 
Sit følger opp arbeidet med redefinering av NCS tett. Graden av usikkerhet i hvilken retning NCS 
vil ta er stor. Følgelig er det like stor usikkerhet rundt Sits funksjoner i denne 
campussamlingen. Sits tjenester innenfor bolig, servering og treningshall er ivaretatt slik 
campusprosjektet forelå før 25. mars. Det bygger seg imidlertid opp en enda større usikkerhet 
til øvrige studentvelferdsfunksjoner som vi ikke hadde en løsning innenfor det opprinnelige 
prosjektet.  
 
NCS har etter oppdraget med redefinering startet et intensivt arbeid hvor Sit ikke er en aktiv 
deltaker. Sit deltar i forum og arenaer som vi har innpass i, først og fremst for å innhente 
informasjon om gjeldende status, slik at vi kan planlegge og forberede oss for de ulike utfallene 
videre. 
 
Reguleringsplaner 
Planarbeidet fortsetter som planlagt, selv om prosjektet redefineres. Prosjektet er delt inn i fem 
delområder;  
 
For delområde 1-3 vil arealet detaljreguleres. Dette innebærer at reguleringen for områdene, til 
forskjell fra en områderegulering, styrer utviklingen på enkelttomter med spesifikke føringer for 
hva som tillates og ikke av bygg og funksjoner. Delområde 4 og 5 områdereguleres, og nivået på 
føringer er derfor lavere. 
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Delområde 1 og 2 er lagt ut til offentlig ettersyn, og Sit utarbeider innspill og merknader til 
planene. For Sits forslag til høringssvar for delområde 1 vises det til saksvedlegg. 
 
Sit har i planarbeidet til NCS moderat måloppnåelse. I de områder som er tilgjengelige til 
offentlig ettersyn og under politisk behandling er det for alle tomter hvor NTNU plasserer sine 
bygg for utdanning og forskning, lagt inn en mulighet for at Sit kan etablere 
studentvelferdstjenester. Dette er positivt og skaper handlingsrom for at vi kan plassere våre 
tjenester på campus. 
 
I delområde 4 og 5 er det lagt inn kombinert formål, og NCS har i sitt planverk medtatt en 
treningshall og 500-650 studentboliger. Det er foreløpig ikke funnet plass til en barnehage i 
NCS.  
 
Detaljering av hvor Sits øvrige campusfunksjoner skal plasseres, er ikke utført i prosjektet, og 
kommer i senere faser. Serveringsfunksjoner er derimot integrert i de foreløpige skissene til 
bygg. Plassering og omfang av servering tyder på gode løsninger så langt. 
 
Administrasjonen ønsker å løfte følgende prinsipiell problemstilling til drøfting i Styret. 
Problemstillingen vil være avgjørende for hvilken vei Sit velger å gå i utviklingen av 
campussamling i tiden fremover. Dette gir oss muligheten til å gi innspill og merknader i 
pågående høringsprosesser, og gi føringer til hvordan vi skal posisjonere oss, og styrke våre 
tjenester i campussamlingen.  
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Endring av formål på enkeltfelt i reguleringsplanene 
 
En reguleringsplan har lang levetid. Detaljreguleringene som gjelder delområde 1-3 vil derfor 
legge bånd på hvilke typer funksjoner som kan plasseres hvor i lang tid fremover. Sit har over 
tid ikke fått den måloppnåelsen på lokalisering av studentvelferdsfunksjoner som vi har ønsket i 
prosjektet. Eksempelvis har vi hatt mål om 4.000 nye studentboliger i Trondheim, hvor 2.000 var 
ønsket innenfor campus. Sit har systematisk forsøkt å få lokalisert studentboliger i alle 
relevante delområder, men har ikke lykkes. 
 
I campusplanene slik de foreligger nå, er det ifølge NTNU teoretisk mulig med 500-650 
studentboliger i delområde 4 og 5, i realiteten noe mindre på grunn av øvrige forhold. Dette er 
vesentlig mindre enn Sits behov. Det er dette som er summen av studentboliger i alle 
delområdene i NCS. Sit har utført mulighetsstudier som viser potensiale for utvikling av 
attraktive boliger på flere aktuelle områder i reguleringsplanene. Det samme har vi gjort for 
barnehage. 
 
Problemstillingen blir ytterliggere aktualisert gjennom redefineringen av campus. Ved at NCS 
må redusere kostnader, blir behovet for fleksibilitet i NTNUs plassering av funksjoner og bygg 
forsterket, og prosjektet må sikre muligheter i flest mulig felt i planen. I realiteten er det kun et 
fåtall av regulerte felt i planene som faktisk vil bli utviklet som undervisnings- og 
forskningsbygg i overskuelig fremtid. De resterende områdene som ikke blir bebygd vil stå igjen 
som et potensiale for utvikling, men være satt av til undervisning og forskning.  
 
Dersom Sit mener at øvrige studentvelferdstjenester, som boliger, barnehage og idrettshall, 
med fordel kunne ha blitt utviklet innenfor campusområdet, krever det at Sit bruker muligheten i 
pågående høringsprosesser til å endre arealformål på enkeltfelt. Dette krever at reguleringen 
for de feltene hvor boliger kunne blitt aktuelt endres til boligformål. Det ville i prinsippet 
utelukke andre typer funksjoner, siden bolig er et eget arealformål i reguleringsplanene. En 
kombinasjon er også mulig, med kombinert formål, slik som er gjort i delområde 4 og 5. Dette vil 
derimot redusere utnyttelsen både for undervisnings- og forskningsbygg og for andre 
funksjoner. 
 
Det er Bygningsrådet og Bystyret i Trondheim kommune som vedtar reguleringsplanene, og som 
eventuelt tar beslutningen på å omgjøre formålet som beskrevet over.  
 
 
Saksbehandlere: Lars Kristian Holgersen og Audhild Kvam 
  
  

Tilrådning:  
Styret diskuterte Sits høringsinnspill til reguleringsplanene for Campussamling ved NTNU. 
Styret slutter seg til administrasjonens forslag til høringsinnspill, og administrasjonen tar med 
seg innspillene som framkom i møtet i endelig høringssvar. 
 
  
Trondheim, 04. mai 2022 
  
  
Audhild Kvam 
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Vedlegg 
Innspill til reguleringsplan delområde 1 
 
 

 


