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musikkteknologi ved NTNU.
Hun er daglig leder for Trønde-
lag senter for samtidskunst.

- Det er sentrumsnært og kort
vei til alt. Høyskoleparken ligger
like ved, og vi bruker den som en
utvidet hage. Det er et stille
område med egen hage rett
utenfor huset. Samtidig lager
studentene rundt oss liv og røre,
sier Randi Martine Brockmann. 

Rivingstruet trehusområde
Før helga offentliggjorde NTNU
sitt forslag til planprogram for
det nye universitetsområdet ved
og på Gløshaugen. Nå er det
trondheimspolitikerne som skal

- Dette er en fantastisk plass å
bo, sier Randi Martine
Brockmann.
Hun og samboer Øyvind
Brandtsegg står utenfor det røde
trehuset de leier av NTNU. Dette
er barndomshjemmet til sønnen
på elleve år. 

Huset ligger i ei trehusrekke
rett bak det kjente kråkeslottet,
Thingvallagården i Grensen. Her
har de bodd billig i ti år, men
med lav standard og uten å vite
hvor lenge de får lov til å bli
boende. Han er professor i

bestemme hvor universitetet får
bygge. 

Til Adresseavisen lørdag sa
campussjef Merete Kvidal at hun
regner med at de må rive noen
hus for å få plass nok i området
mellom Studentersamfundet og
Hovedbygningen. 

Det er den lille trehusklynga
rett nedenfor Hovedbygningen
på Gløshaugen med mer eller
mindre nedslitte hus hun peker
på. I over 50 år har disse husene
stått her og ventet på hva
daværende NTH og nåværende
NTNU skulle finne på. Mens
Byantikvaren ser et bevarings-
verdig trehusmiljø fra 1800-

tallet, ser andre forfalne hus med
liten verdi.

Historisk grunn 
- Vi bor på historisk grunn. Her
har det bodd folk siden 1800-
tallet. Vi ønsker å bevare det, sier
de to og legger til at dersom bare
Thingvallagården blir stående
igjen, forsvinner den historiske
sammenhengen i den bebyggel-
sen gården har vært en del av. 

- Det er viktig med et helt
miljø og ikke bare ett enslig
bygg, og det er viktig at det bor
folk her.

Flere av husene står tomme og
tilsynelatende til nedfalls med

» Kampen om campus: 

I ti år har Øyvind Brandtsegg og Randi Martine Brockmann
bodd rett nedenfor Hovedbygningen på NTNU. Nå kan
hjemmet deres bli revet for å få plass til universitetsbygg.

Huset de bor i, kan bli
revet for nytt universitet

»Trondheim

NTNU 

Har tatt en
ruskjører per
dag i januar
- Skremmende, mener
UP-sjef Anders Sjøtrø.

Så langt i januar har Utryk-
ningspolitiet (UP) tatt 35
ruskjørere i Trøndelag og
Møre og Romsdal. 25 av disse
er tatt i Trøndelag, og resten i
Møre og Romsdal. 

- Dette tilsvarer over én
ruskjører per
dag. Jeg synes
det er skrem-
mende, sier
Anders Sjø-
trø, leder av
Utryknings-
politiet i
Trøndelag og
Møre og

Romsdal, til Adresseavisen.

Nær ved å miste 
førerkortet
Mandag morgen hadde UP
kontroll i Ringvålveien på
Heimdal. Der ble en bilfører
stoppet, mistenkt for kjøring i
ruspåvirket tilstand. Mistan-
ken viste seg å være berettiget.

- Han hadde 0,46 i pro-
mille, opplyser Sjøtrø.

Han var svært nær grensen
for å miste førerkortet - den
går ved 0,5 promille.

Bilføreren er anmeldt av
UP-patruljen og påtale-
myndigheten skal avgjøre hva
som skjer videre.

- Veikantundersøkelser
viser at 1 av 500 sjåfører kjører
med promille. Våre kontroller
viser at undersøkelsene stem-
mer. Da har vi heller ikke tatt
med lokale politistasjoners
egne kontroller. Dette er tall vi
er kjent med, men det er altfor
høyt. Det viser at det er viktig
at vi opprettholder kontroll-
aktiviteten, sier Sjøtrø.

UP i Trøndelag har etter
nyttår hatt mange kontroller,
der både ulovlig mobilbruk,
ruspåvirket kjøring og dårlig
skrapede frontruter er
avdekket.

- Vil dere ha ekstra
kontroller i tida framover?

- Vi vil ikke ha ekstra
kontroller, men vil opprett-
holde nivået vi har, svarer han.

Ved nyttår sa Sjøtrø at målet
var å kontrollere 20 000 flere
bilister i 2019 enn i 2018.

- Finner ikke noe mønster
Han sier at de som kjører med
promille, gjør det hele døg-
net, men at det er store topper
på natta midt i uka og i hel-
gene mellom klokka 22 og 02.

En stor del av kontrollene
holder UP tidlig om morge-
nen. Målet er at dette skal
virke avskrekkende på dem
som fortsatt har promille
etter kvelden før.

- Mange av bilførerne som
avdekkes, kjører med lav-
promille, altså en typisk
dagen derpå-promille, sier
Sjøtrø.

- Vi avdekker rusførere over
hele distriktet. Vi finner ikke
noe mønster, de er jevnt for-
delt, sier UP-lederen, som har
følgende beskjed til bilistene:

- Vi kommer til å fortsette å
ha ruskontroller om
morgenen.
MIA KRISTIN MIDTBØ 911 92 103
mia.midtbo@adresseavisen.no

Anders Sjøtrø
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snø langt oppover inngangsdøra.
I andre hus bor det folk. De fleste
leier enten av NTNU eller kom-
munen. 

- Det et sammensatt miljø med
mange forskjellige folk i ulik
situasjon og alder, sier de to om
bomiljøet i den lille husklynga. 

Tomme hus og forfall
Øyvind Brandtsegg og Randi
Martine Brockmann forteller at
de har bodd der på egen risiko.
De har visst at det har vært
usikkert hvor lenge de kunne bo
her.

- Jeg hadde trodd det skulle bli
brukt som bolig fortsatt, men at
det kanskje kom til å bli student-
boliger og at vi måtte ut. Ikke at
det skulle blir snakk om riving,
sier Randi. 

- NTNU har vært forbeholden
med å ta vare på husene. For-
fallet har akselerert når folk har
flyttet ut, og husene har blitt
stående tomme, sier Øyvind
Brandtsegg. Han sier det er sær-
lig manglende brannsikkerhet
som har gjort at folk må flytte. 

- Forberedt på å flytte
- Vi har oppgradert for egen
regning og har stilltiende fått lov,
men vi fikk for eksempel ikke
støtte til utendørs maling. Det er
begrenset hvor mye penger du

vil legge i et hus du vet du
kanskje må flytte fra om noen
måneder, fortsetter han. Nå har
de bodd her i ti år.

- Vi har hele tida vært for-
beredt på at noe kan komme til å
skje. Vi har regnet med at vi må
ut før eller senere, sier Øyvind
Brandtsegg. 

- På en måte er det befriende
at noe skjer. Nå vet vi at det er
byggestart for campus i 2023.
Endelig kan det bli bestemt hva
som skal skje med området. Vi
var veldig glad for at de endelig
tok tak i kråkeslottet og pusset
det opp. Nå skjer det noe med
resten, slår han fast. Professoren
i musikkteknologi risikerer å
måtte flytte ut av hjemmet sitt
for å gi plass til sin egen arbeids-
plass. 

- Puslespill av 
en annen verden
Han er veldig glad for at det blir
noe av senteret for kunst,
musikk, arkitektur og design,
Kam-senteret, og at det trolig blir
liggende i området mellom Stu-
dentersamfundet og Hovedby-
gningen, men han mener NTNU
må ta vare på det bevarings-
verdige boligområdet samtidig.

- Jeg vil gjerne si at NTNU har
gjort en kjempejobb med cam-
pus på langt. Det er et puslespill

av en annen verden å få plass til
alt. Jeg kan tenke meg hvor
irriterende det må være når de
tror de har funnet plass til alle
brikkene, så kommer noen og
sier nei og er vanskelig. Likevel
er det bra at noen bremser litt.
AAGOT OPHEIM 995 42 014
aagot.opheim@adresseavisen.no

«

- Her har det bodd folk
siden 1800-tallet. Det bør
det fortsette med, sier
Øyvind Brandtsegg og Randi
Brockmann. De bor i det
røde huset og mener det er
viktig at området blir bevart
og ikke bare enkelthus. 
Foto: AAGOT OPHEIM

Ikke rivingstruet: Den staselige Thingvallagården midt på bildet er
restaurert og skal bestå. Men NTNU vil rive andre trehus i området.
Foto: TERJE SVAAN

Nedslitt: Noen av husene i Grensen er fraflyttet og ser ut til å være i
dårlig forfatning. Foto: TERJE SVAAN

Historisk grunn: Grensen ligger med Hovedbygningen til NTNU i
ryggen og Nidarosdomen rett fram. Standarden på husene i det 
lille trehusområdet er ymse. Foto: AAGOT OPHEIM

Området mellom Studenter-
samfundet og opp mot Hoved-
bygningen langs Høgskoleveien og i
Grensen (cirka 40 000 kvadrat-
meter). Det innebærer riving av
noen eksisterende hus som er eid
av NTNU, kommunen og andre. Men
det er ikke snakk om å rive Thing-
vallagården, også kalt kråkeslottet.

Mellom Handelshøyskolen og
Gløshaugen gjennom parkerings-
plassen på Hesthagen og i den
sørlige delen av Høyskoleparken,
kalt Vestskråningen (snaut 35 000
kvadratmeter totalt). Det er sterke
protester mot bygging i parken. 

Nybygg og ombygging på 
Gløshaugen.

Fakta

NTNU ønsker 
å bygge i tre 
hovedområder:

»Hamar

Jemtlands anke kommer 
for retten til sommeren
Ankesaken over draps-
dommen mot Janne Jemtlands
ektemann kommer opp for
Eidsivating lagmannsrett i
slutten av juni. 

Ankebehandlingen er
berammet til 17. juni og skal
pågå i to fulle uker, ifølge Eid-
sivating lagmannsrett. Saken
kommer opp på nytt i hele sin
bredde, bekrefter aktor, stats-
advokat iris Storås, overfor NTB.

Svein Rishovd Jemtland (48)
anket på stedet da han før jul
ble dømt til 18 års fengsel for
drapet på sin drøyt ti år yngre
kone, Janne Jemtland, en av de
strengeste straffene som er
idømt for forsettlig drap.
Retten festet absolutt ingen lit
til Jemtlands skyldnekt og
forklaring om at skuddet som
traff Janne Jemtland midt i
pannen, gikk av ved et uhell.

– Anken gjelder både skyld-
spørsmålet, straffekravet og de
sivile kravene, sa Jemtlands
forsvarer, advokat Ida Ande-

næs, til NTB etter at dommen
var forkynt.

Retten mener Jemtland natt
til 29. desember 2017 påførte
kona seks ribbeinsbrudd i
basketaket, før han likviderte
henne med et skudd fra rundt
fem centimeters hold ute på
gårdsplassen utenfor Jemt-
land-familiens bolighus i
Brumunddal. Skuddet var i seg
selv dødelig, men de retts-
medisinsk sakkyndige har
konkludert med at kvinnen
døde av drukning to til tre
timer etter at hun ble skutt.

Ektemannen er også dømt til
å betale sine to sønner 400 000
kroner hver i oppreisnings-
erstatning. Han fradømmes
arven etter kona og retten til å
få utbetalt hennes livs-
forsikring på 2 millioner
kroner. Anken over draps-
dommen mot Janne Jemtlands
ektemann kommer opp for
lagmannsretten på Hamar 17.
juni. NTB

Brøske sier til NTB at de har fått
inn et stort antall tips de siste

ukene, og at
flere av disse
har blitt fulgt
opp tett den
siste tiden.

– Vi har fått
tips om kon-
krete personer
og ulike
skjulesteder.
De blir fulgt

opp de nærmeste dagene, for-
teller Brøske.

Politiet opplyste mandag at
flere gjenstander er funnet i
Langvannet, som ligger like ved
eiendommen til
Anne-Elisabeth Hagen og 
Tom Hagen.

– Lang tid
Søkene i Langvannet begynte
forrige uke. Grunnet tykk is
brukte dykkerne fra Oslo
brann- og redningsetat tid på å
komme seg gjennom isen og
ned i vannet.

Brøske sier det er for tidlig å

si om funnene kan knyttes til
den antatte bortføringen. 

– Vi har søkt i et område cir-
ka 25–30 meter ut i vannet fra
eiendommen. Men jeg kan ikke
gå i detalj om hvor funnene er
gjort og hva slags konkrete type
gjenstander vi har funnet. Det
vil ta tid. Det er altfor tidlig å si
noe om funnene kan knyttes til
forsvinningssaken, sier Brøske. 

Vært forsvunnet 
i nesten tre måneder
Det hadde søndag kveld
kommet inn 1352 tips i saken.
Mange av disse har vært
interessante, sier Brøske, som
opplyser at etterforskningen
vil pågå med samme styrke og
høy prioritet også den
kommende tiden. 

68 år gamle Anne-Elisabeth
Falkevik Hagen har vært
forsvunnet siden 31. oktober i
fjor. Politiet antar at kvinnen
ble bortført fra sitt hjem på
Fjellhamar i Lørenskog
kommune utenfor Oslo.

Kvinnen er gift med investor
og milliardær Tom Hagen.
Forsvinningen er blitt holdt
hemmelig fram til nylig.
Politiet har bekreftet at det har
kommet både trusler og krav
om løsepenger i form av
kryptovaluta. NTB

»Lillestrøm

– En rekke tips i for-
svinningssaken er fulgt opp

I Langvannet søkes det etter mulige spor i forbindelse med
bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen. Foto: NTB Scanpix

Politiinspektør Tommy Brøske
i Øst politidistrikt forteller at
flere av tipsene de har fått inn
har vært interessante for
etterforskningen i
forsvinningssaken. 

Tommy
Brøske


