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Flerfunksjonsbygg campus Gjøvik 
 
Bakgrunn  
Høsten 2020 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra NTNU, Sit, Gjøvik 
kommune og studentene for å foreslå mål og premisser for fremtidig studentvelferd og -
frivillighet under både NTNU og Sits ansvarsområder. Rapporten fra gruppas arbeid, 
«Studentvelferd og studentfrivillighet på campus Gjøvik» ble levert våren 2021. Denne anbefalte 
følgende: 
 

 Utvikle et flerfunksjonsbygg med arealer for studentfrivillig aktivitet, studentvelferd, 
studenttrening, studentidrett og andre studentrettede funksjoner 

 Utarbeide en studie for flerfunksjonsbyggets innhold. 
 
Det ble i etterkant opprettet en prosjektgruppe i regi av Sit. Denne gruppen har gjennomført en 
mulighetsstudie på grunnlag av rapporten. Mulighetsstudien vurderte også lokalisering av et 
slikt bygg, muligheter for sambruk, felles finansiering med samarbeidspartnere og anslag for 
kostnader. 
 
Mulighetsstudien ble ferdigstilt juli 2022. Denne er presentert til Styringsgruppen i prosjektet, 
hvor Sit, Velferdstinget og ledelsen på NTNU er representert. Sit styre orienteres her om status i 
prosjektet og hvordan veien planlegges videre 
 
Mulighetsstudien 
Behovskartlegging 
I arbeidet med mulighetsstudien ble studenter og ansatte, både ved NTNU og i Sit, inkludert tett. 
Det ble avholdt flere workshoper, og behovskartleggingen var en viktig del av studien.  
 

 Kartleggingen har identifisert en ramme for om lag 1000 kvm til treningsareal, herunder 
parkettareal, fritt treningsareal, gymsal, gruppetreningsrom, garderober og lagerplass. 

 Studentfrivilligheten ønsker at det settes av minst 20 kvm til foreningskontor for 
studentorganisasjoner med mindre enn 100 medlemmer. For organisasjoner over 100 
medlemmer er det ønskelig med minst 35 kvm. Det vurderes at dette kan løses med om 
lag 1000 kvm i bygget. 

 Huset er i dag plassert i et eget bygg på campus Gjøvik, og representerer tilbudet for 
studentkultur. Mulighetsstudien vurderer alternativer hvor huset plasseres i prosjektet. 
Eksisterende arealer i Huset har i dag kapasitet på om lag 1.000 personer fordelt over de 
to etasjene. Det er en konsertsal i 2. etasje.  

 For kontorfunksjoner og studentvelferdstjenester er det kartlagt behov for 
arbeidsplasser til 22 ansatte i bygget. Med utgangspunkt i statens arealnorm for 
kontorarbeidsplasser gir dette et arealbehov på 286 kvm. I tillegg kommer behov for 
felles møterom, som vil øke behovet til kontorfasiliteter i bygget til 463 kvm. 

 
Lokalisering 
Flere mulige lokaliseringer er aktuelle. Berghusveien 10 og 12 er vurdert som mest fordelaktig, 
og er den lokaliseringen som er tatt utgangspunkt i for prosjektet.  
 
Dette er eiendommer som Sit eier, og inneholder to eneboliger som i dag brukes til 
studentfrivilligheten. Denne har en sentral plassering og er med små grep en integrert del av 
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campus. Tomten vurderes til å ha godt potensiale, med 6-etasjers maksimal byggehøyde, og 
håndterbare masser i grunnen. 
 
Volumstudie 
Studien vurderer tre alternative utbygginger av volum. 
 

 Absolute 
Løser minimumsbehov for funksjoner i bygget. Tar ikke hensyn til flerbruk eller 
utleiearealer. Huset er ikke inkludert som en del av prosjektets program. 
 

 Better 
Bygger på Absolute men har en sammenbygging av Gneis som kobler disse til hverandre.  
 

 Complete 
Bygger på Absolute og Better, men har en ekstra etasje i hoveddelen, samt en 
studentboligdel over denne. Studentboligene tar utgangspunkt i samme volum som vårt 
prosjekt på Kallerud. 
 

 Dynamical 
Kombinerer øvrige alternativer, men erstatter studentboligene med et nybygg for Huset 
(studentkultur). 

 
 Absolute Better Complete Dynamical 
Kontorer     

Studentvelferdstjenester     

Studentfrivilligheten     
Trening     
Mellombygg Gneis     
Utleieareal     
Studentboliger     
Huset     

 
 
Gneis eies av Statsbygg og leies av NTNU. En eventuell sammenbygging kan være aktuelt, men 
må gi gevinster for både Statsbygg, NTNU og Sit for at det skal gjennomføres. 
 
Kostnadsestimat 
Med utgangspunkt i volumstudiens alternativ Absolute er det estimert kostnad for prosjektet. 
Dette er basert på erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter og et totalt areal BTA på 4.430 
kvm. 
 
 Alle tall ink. mva Totalsum  kr/kvm BTA 
Enkel standard          190 274 963             42 951  
Normal standard          222 530 650             50 233  
Høy standard          257 408 538             58 106  

 
Det understrekes at byggekostnadsutviklingen er høyst usikker, og at kostnadene kun gjelder 
for det enkleste, minst arealkrevende alternativet. Alternativ B-D ville med sikkerhet ført til økte 
kostnader. 
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Forutsetninger for videre utvikling 
Med bakgrunn i læringen fra Sundebygget, er det åpenbart at et flerfunksjonsbygg av denne 
størrelsen vil være økonomisk krevende for Sit å få til på egen hånd. Det er i utgangspunktet 
ikke inntektsbringende aktivitet i bygget. Sit er derfor helt avhengig av at bygget får en stor 
andel av bygget finansiert gjennom fri stasjon fra NTNU. Administrasjonen har vært i dialog med 
NTNU for å se på mulighetene for å få til et samarbeid om finansiering av et eventuelt 
flerfunksjonshus, og har så langt ikke fått noen avklaring av dette.  
 
Administrasjonen anbefaler at prosjektet ikke utvikles videre før avgjørende forutsetninger er 
avklart. Understående bør være avklart og forpliktet før Sit videreutvikler prosjektet: 
 

 Forpliktelse om fri stasjon fra NTNU til Sit på arealer som kontorer til Sit og 
studentfrivilligheten, treningsarealer, fellesarealer, mv. 

 
 
Saksbehandler: Lisbeth Glørstad Aspås/ Audhild Kvam 

 

 
Tilrådning:  
Styret er orientert om arbeidet med flerfunksjonsbygg campus Gjøvik. Styret diskuterte saken 
og ber om at administrasjonen avklarer hvilke forpliktelser NTNU vil gi til prosjektet før det 
utvikles videre. 
 
 
Trondheim, 19. Oktober 2022. 
 
 
Audhild Kvam  
 
 

Vedlegg 
Mulighetsstudie «BergHuset» 

 


