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Nybygg Kallerud – Driftssentral og studentboliger  
 
 
Bakgrunn 
Dagens driftssentral på Gjøvik er ikke bygget for formålet, og er dermed lite egnet som 
driftssentral. Arealene tilfredsstiller ikke dagens behov med tanke på kapasitet og 
standard. Det er seks personer som er tilknyttet driftssentralen i dag i tillegg til en 
rekke biler og driftsutstyr. Dagens driftssentral oppfyller ikke behovene til areal, 
funksjon eller arbeidsforhold. Som følge av for lite areal, er nå driftsorganisasjonen på 
Gjøvik spredd på flere lokasjoner rundt om i studentbyene. 
 
Sit Bolig Gjøvik bruker i dag ett midlertidig innleid telt som lager for utstyr og biler. 
Teltet står oppført med dispensasjon fra kommunen, og kan kun stå i tre år.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagens driftssentral   

 
I dag leier Sit en parkeringsplass i Merkantilveien av Gjøvik kommune (Gnr: 66/27) med 
opsjon for ervervelse. Tomten er på omtrent 1,5 mål og fungerer i dag som 
parkeringsplass for området. Tomten er regulert i forbindelse med reguleringsplan for 
campus Kallerud. I tillegg eier Sit Merkantilvegen 8 (Gnr: 66/166). Denne tomten 
inneholder i dag en enebolig som leies ut til studenter. 
 
Det utredes nå muligheten for å kombinere ny driftssentral med studentboliger på disse 
to tomtene.  
 
Sit har ca. 620 HE på Gjøvik, og med ca.3900 studenter gir dette en dekningsgrad på 
15,6%. Når Røverdalen blir realisert med 248 HE vil dekningsgraden, alt annet likt, være 
21,9%. Det er lange ventelister på studenthybler i Gjøvik, og med en forventet vekst i 
studentmassen vil det fortsatt være stort behov for studentboliger.  
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Mulighetsstudie – arkitektkonkurranse 
 
Det gjennomføres nå en Wildcard-konkurranse basert på modellen som ble brukt på 
prosjekt Moholt 50|50. Wildcard-konkurranser er et konsept fra Norske arkitekters 
landsforening som er designet for å løfte frem unge arkitekter. En Wildcardbedrift har 
ingen partnere over 40 år, er registrert i Brønnøysundregisteret i løpet av de siste åtte 
årene, og har en gjennomsnittlig omsetning under 5 MNOK de siste 3 år.  
 
Prosjektet har prekvalifisert fire Wildcardteam som nå jobber med hvert sitt 
løsningsforslag. Fristen for innlevering er 01.11.2021.  
 
Det er etablert god dialog med Gjøvik kommune, og kommunen har blitt presentert 
prosjektet slik det foreligger dags dato. Begge tomtene er ferdig regulert for 
boligformål, og det må derfor søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for å kunne 
bygge ut deler av tomten med driftssentral. Gjøvik kommune har foreløpig gitt positive 
signaler til en slik dispensasjon.  
 
En dispensasjonssøknad vil bli innsendt etter at endelig valg foreligger.  
 
 

 
Aktuelle tomter 

 
Utviklingsstrategi Gjøvik 
Med bakgrunn i NTNUs rapport “Studentvelferd og studentfrivillighet Campus Gjøvik”, 
settes det nå i gang et helhetlig arbeid med en eiendomsutviklingsstrategi for Sits 
eiendommer på Gjøvik. Denne strategien vil bidra til en helhetlig utvikling av 
eiendomsporteføljen, samtidig som man ivaretar NTNUs og Sits arealbehov. Arealbehov 
knyttet til studentvelferd og studentfrivillighet er beskrevet i rapporten, mens Sits behov 
utvikling av studentboliger vil utredes nærmere basert på en helhetlig vurdering av 
boligportefølje, fremtidige behov og muligheter.  
 
Prosjektet med studentboliger og driftssentral på Kallerud er initiert av det umiddelbare 
behovet for ny driftssentral. Det er viktig for oss å se på de totale mulighetene på 
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tomten og utnytte sentralt beliggende eiendommer best mulig. I beskrivelsen av 
prosjektet er det lagt vekt på at det skal kunne realiseres i flere byggetrinn, hvor 
driftssentral skal være en vesentlig del av første byggetrinn. 
 
 
Involvering 
 
Prosjektet er beskrevet med en klar deling mellom driftssentral og studentboliger. 
Driftssentralen er beskrevet detaljert på funksjonsnivå i samarbeid med vår 
driftsavdeling på Gjøvik, og boligdelen er beskrevet mer generelt basert på 
boligsammensetningen på Gjøvik, samt erfaringer fra eksisterende boliger.  
 
Det er satt ned en bredt sammensatt jury som skal evaluere arkitektkonkurransen. Her 
er det representanter fra driftsorganisasjonen, studentene og administrasjonen.  
 
Økonomi 
Prosjektet skal finansieres todelt. Studentboligdelen er tenkt finansiert ved tilskudd og 
lån i husbanken (ordinære tilskudd). Det er foreløpig ikke søkt om tilskudd, dette vil man 
gjøre i 2022. Driftssentral er tenkt finansiert enten med lån eller med egne frie midler. 
Det er stort fokus på å holde kostnadene nede.  
 
Usikkerheter 
Den største usikkerheten på nåværende tidspunkt er hvorvidt de innleverte forslagene 
fra arkitektkonkurransen er økonomisk gjennomførbare.  
 
Fremdrift 
Tentativ fremdriftsplan  
 

Nov.21  Innleveringsfrist for arkitektkonkurransen  
Des.21  Samspillskonkurranse (Konkurranse for entreprenørvalg sendes ut) 
Mar.21  Beslutning om inngåelse av kontrakt med samspillspartner, inkl 

investeringsbeslutning 
Aug.22  Oppstart byggeplass 
 
Styret vil bli holdt løpende orientert om prosjektet. Dersom det etter konkurransen 
vurderes at prosjektet er realiserbart vil styret få saken tilbake med tilrådning om 
investeringsbeslutning.  
 
Saksbehandlere: Lisbeth Glørstad Aspås, Arvid E. Skjervik og Lars Heggen  
 
 
Tilrådning:  
Tatt til orientering 
 
Trondheim, 20. oktober 2021 
 
Audhild Kvam 


