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Trondheim

Gjøvik Ålesund



Studentsamskipnaden i Gjøvik, 
Ålesund og Trondheim

Sit
- studentenes velferdsorganisasjon

Trondheim 



Studentsamskipnad

Forretning

ForvaltningForening



Identitet
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Moholt studentby (2174 HE)

Frode Rinnans veg/Karinelund (316 HE)

Steinan studentby (492 HE)

Nedre Singsakerslette (531 HE)

Klostergata 18 og 20 (50 HE)

Parkbygget (60 HE)

Sverres gt 8 

(24 HE)

Jakobslivegen 55 (44 HE)

Klostergata 56

(63 HE)

Bloksberg (141 

HE)

Magnus den  godes 

gate 2 (42 HE)

Teknobyen Studentboliger 

(116 HE)

Berg studentby  (668 HE)

Nedre Berg studentby (140 HE)

Lerkendal studentby (612HE)

Sit studentboliger i Trondheim



Strategi bolig

Vi vil øke attraktiviteten til våre boliger 
ved å sentralisere boliger på eller nært 
campusområdet. Vi ønsker å kjøpe opp 
attraktive tomter og vurdere å avhende 
våre minst attraktive eiendommer dersom 
dette anses hensiktsmessig. Videre 
ønsker vi å forbedre det eksisterende 
botilbudet vårt.
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Gjennomføring
• Vurdere markedsattraktivitet

• Variasjon boligmassen

• Attraktiv rehabilitering

• Kundeundersøkelser

• Fokus på bomiljø

• «Tilleggstjenester» og kommunikasjon 
av disse

• Samarbeid med andre aktører (eks. 
Nordens beste studieby)

• Mål om 20 % dekningsgrad
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Rammefaktorer ved nybygg

• Tilskudd fra KD

• Maks investeringsramme 800.000 
kr/HE – 300.000 kr/HE i tilskudd 
fra KD

• Husleie beregnes ut i fra samlede 
driftskostnader, inkl avskrivning og 
nedbetaling

• Grunnlån i Husbanken
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Hvem skal vi bygge for

• Tildelingsreglementet – vedtatt av 
Velferdstinget

• Segmentundersøkelsen

10



Hva skal vi bygge

• Kundenes krav i stadig endring

• Vi utvikler oss – erfaring fra 
tidligere prosjekter

• Avhengig av tilgang på tomter og 
prosjekter – hva er mulig å få til…
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Hva «selger» vi

• Trygg og god bolig

• Proff utleier – ryddig avtaleforhold

• Bomiljø

• Tilleggstjenester
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Bomiljø

Bomiljøarbeidet i SiT skal bidra til å 
fremme trygghet, trivsel og 
integrering samt legge til rette for at 
studentene bidrar positivt til eget 
bomiljø.



Hva har vi bygget

…fra 2008..
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Berg studentby

• Stor variasjon

• Hovedsakelig 
kollektiv, fra tre til 
åtte som deler 
kjøkken og bad
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Teknobyen studentboliger

• Europan prosjekt

• 116 deler kjøkken

• «Exit»-mulighet
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Lerkendal studentby

• Samarbeidsprosjekt 
med Skanska

• Strategisk god 
beliggenhet
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Moholt 50|50

• Fortetting av 
eksisterende tomteareal

• Kollektiv for 15, men 
egne bad

• Viktig med gode sosiale 
arealer
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Bygger med fokus på…
• Kvalitet – bærekraft og driftskostnader

• Energibruk – studentenes 
energikostnader

• Miljø – bærekraft og ansvarlig 
utbygging - forvaltning av statens 
penger

• Arkitektur – Fokus på å gi noe tilbake 
til byen – byutviklingsmessig
tankegang
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Kontinuerlig utvikling

• Prosjekteringsmal

• Inn- og utflyttingsundersøkelser

• Kundetilfredshet undersøkelser

• SHoT (studentenes helse- og 
trivselsundersøkelse)

• Studentmedvirkning

• Studentoppgaver/EiT

20



Fremtidens studentbolig?
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Takk for oppmerksomheten!


