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         Styresak B 60/ 2015 

           

Moholt 50|50 – Status, fradeling og selvskyldnerkausjon 
 

Bakgrunn 

Siste behandling av Moholt 50|50 var styresak O44/2015 – Moholt 50|50.  

 

Status studentboliger 
 

 
Bilde byggeplass (tårn B og A) fra uke 36 

 

Fremdrift for studentboliger er god og ihht plan. Takten Veidekke har lagt opp til går som 

planlagt, og stemningen er god på byggeplassen. Tårn A har reist seg, og er isolert. Der er 

forberedelser til kledning i gang. Innvendig er tekniske fag i god gang. Massivtremontasje for 

tårn B er startet. Det foregår fremdeles noe detaljprosjektering og avklaringer.  

 

Oppfølging av kvalitet på byggeplass er i gang, både for massivtre og tekniske fag. Det er fra 

SiT et stort fokus på dette for det første bygget, slik at eventuelle feil avdekkes så snart som 

mulig. Slik at de ikke blir repetert for alle fem byggene. 
 

Økonomien for studentboligene er presset. Dette skyldes i hovedsak tre ting: 

 Valutautvikling – Euro. Det handles for over 10 M€ med en inngangskurs på 8,3. Pr 

01.09.15 er noen innkjøp gjennomført, men det gjenstår mye massivtre, 



Konsernstyret  
  11.september 2015 

 

2 
 

baderomskabiner og kjøkken. En eurokurs på 9,3 kan i verste fall medføre en økt 

kostnad på opp mot 10 MNOK. Det er satt av 7,5 MNOK til denne posten. 

 Lydhimling. Dette er en usikkerhet som har vært med prosjektet sidene starten. Det 

var et ønske om synlig massivtre som himling på hyblene, men erfaringer fra Halden 

og råd fra lydkonsulent har medført at det velges en nedsenket himling i gips. Denne 

løsningen garanterer en bedre lydsituasjon for kommende beboere. Dette har en 

kostnad på ca 8000 kr/hybel, ca 5MNOK.  

 Fasadeløsning. Denne har blitt adskillig dyrere enn intensjonen var. Totalkostnad for 

valgt løsning inkl beslag er pt i overkant av 4,5 MNOK. Det jobbes fremdeles med å 

få redusert denne. Valgt løsning er stående kledning av kebbony. Dette er trepanel som 

er impregnert/behandlet på en måte som gir særdeles lite vedlikeholdskostnader. 

Estetisk gir dette produktet en jevnere patinering enn opprinnelig valgt løsning. 

 

Prosjektet har fokus på økonomien og jobber kontinuerlig med å finne ytterligere besparelser, 

men prosjektet har kommet så langt at det ikke gjenstår mange avklaringer. Det vil også si at 

det ikke forventes ytterligere større tillegg. En mer detaljert gjennomgang av økonomien og 

status vil forelegges i neste styresak. Pt er prosjektkostnaden innenfor kostnadsrammen på 

800.000 kr/HE. 
 

 

Status barnehage 
 

Grunn og betongarbeider ferdigstilles i løpet av september. Montering av de første massivtre-

veggene starter første uka i oktober (uke 41). Fremdriftsmessig er prosjektet i henhold til plan.  
 

 
Barnehagen sett fra sør (www.sit.no/nyhet/moholt-studentby-vokser-p%C3%A5-direkten) 

 

Budsjettrammen ser pr. dato ut til å holde. Det styres mot en sluttkostnad under budsjett for å 

redusere belastningen på driftsbudsjettet. Dette går ikke ut over viktige kvaliteter i 

barnehagen. 
 

 
 

http://www.sit.no/nyhet/moholt-studentby-vokser-p%C3%A5-direkten
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Barnehagen august 2016 (sett fra nord-øst)  

 
Barnehagen sett fra vest 
 

 

Status utomhus og p-kjeller 

Når det gjelder utomhus Allmenning er det gjort en del prinsippavklaringer knyttet til faste 

installasjoner, samt føringer som ligger i grunnen. Det jobbes videre mot resterende 

avklaringer knyttet til leveransene på utomhus Allmenning og p- kjeller da disse styres ut fra 

løpende budsjettoppfølging knyttet mot kontrakt. Valg av løsninger for bæresystem i et 

eventuelt bibliotek- og aktivitetsbygg vil gi føringer for utførelsen av p-kjelleren. Avklaringer 

rundt dette bygget må på plass før p-kjeller kan ferdigprosjekteres.  
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Status bibliotek- og aktivitetshus 
Vi planlegger bibliotek- og aktivitetshus under forutsetning at leiekontrakt med Trondheim 

kommune kommer på plass. 

   

Leieavtale med kommunen/ dagens leieforhold hos KLP 
Det er etablert dialog, og gjennomført flere møter med Eierskapsenheten, for å diskutere 

forhold rundt leieavtale. Eierskapsenheten ønsker å få presentert et utkast til leieavtale, og har 

signalisert at totalsummen må være noenlunde i samsvar med den totalsum de betaler hos 

KLP i dag. Om dette oppnås kan kommunen behandle denne saken administrativt, i motsatt 

fall, om totalleiesummen blir betydelig høyere, må beslutningen behandles på politisk nivå.  

Suksesskriteriet her blir å få til en god nok funksjonalitet på en så arealeffektiv måte, at 

Biblioteket kan leie mindre areal enn de gjør i dag. I så tilfelle vil det gi muligheter for at SiT 

kan få en høyere leiepris pr/m
2
, enn det Biblioteket betaler i dag. 

 

Når bør biblioteket eventuelt bygges? 

Dagens leieavtale som kommunen har med KLP utløper høsten 2018. 

Dvs. at SiT vil kunne være i stand til å ferdigstille bygget ca. et år før leietiden utløper. I den 

forbindelse vil det nå bli gjort en helhetsvurdering som ser på fordelene av å ferdigstille, og ta 

i bruk aktivitetshuset sommer 2017. Dette må da vurderes opp mot kostnadene SiT vil kunne 

få med å kjøpe ut kommunen fra dagens avtale ca. et år før tiden. Kommunen har vært tydelig 

på at de ikke har mulighet å dekke et utkjøp, og ser heller ikke muligheten til å la andre 

kommunale leietakere tre inn i dagens leieforhold. 

 

Disse vurderingene skal foreligge som en del av beslutningsunderlaget til styremøte den 28. 

oktober 2015. 

 

Framdrift 
Planlagte milepeler: 

· Omforent romprogram og planløsning med biblioteket og aktivitetshuset medio 

september 2015 

· Motta pristilbud fra Veidekke medio oktober 2015 

· Omforent leieavtale med Kommunen ultimo oktober 2015 

· Beslutningsunderlag for SiT klart til styrebehandling 28. oktober 2015 

· Oppstart bygging i tidsrommet mai 2016 til september 2016 

· Ferdigstillelse mai 2017 

Overordnet status pr.d. er at prosjektet er på plan. 

 

Prosjektutviklingen/  innholdet i bygget 

Det er over tid avholdt rutinemessige møter med Biblioteket og SiT og planløsninger/ 

funksjoner/ romprogram etc. er i ferd med å falle på plass. Dette kvalitetsikres nå 

mhp.  funksjonalitet, brukbarhet, sikkerhet i bruk etc. 

 

Bygget er over 2. etasjer hvor Biblioteket har plan 1 + noe støtteareal/ sambruksareal i 2.etg. 

Det er jobbet mye med å kartlegge de ulike bruks-scenario i huset, for å sikre at ikke bruken 

av plan 1 og plan 2 kommer for mye i konflikt. Det er av kostnadshensyn valgt å ikke 

dimensjonere alle løsninger for de mest tenkelige utfordrende sambrukssituasjonene, men at 

dette løses ved organisatoriske tiltak. Det går en amfitrapp mellom plan 1 og 2 og dette arealet 

blir utformet slik at det kan avstenges både nede i plan 1 og oppe i plan 2, og øker 

fleksibiliteten i begge plan. 
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Aktører/ organisering  
Prosessen med utvikling av aktivitetshuset og biblioteket styres av SiT v/ Karl Knudsen AS. 

Øvrige deltakere pr.d. er Veidekke, arkitekt MDH, brukerrepresentanter fra biblioteket, 

prosjekt- og brukerrepresentanter fra SiT, samt Eierskapsenheten i Kommunen. Rådgivere fra 

Veidekke sin prosjektorganisasjon er i ferd med å bli koblet inn. Intensjon er å komme til 

enighet med Veidekke om totalentreprise, forutsatt at tilbudet fra Veidekke «matcher» 

prosjektets mål mhp. budsjett, kvalitet og framdrift. Alternativt er plan B å kjøre en begrenset 

tilbudskonkurranse med flere aktører, hvor da Veidekke konkurranseutsettes.  

 

 

Status næringsarealer i førsteetasjer tårn 

 

Tårn A  

Kontraktsforhandlinger med legesenter gjennomføres. Innhold til leieavtale under diskusjon 

og legesenteret har hatt dialog med jurist som har gått gjennom vår standarddokument og 

kommet med endringsforslag. 

 

Prosjektering og leveranser fra Veidekke og underleverandører under avklaring. 

 

Tårn B 

SiT Idretts treningssenter. Prosess er i henhold til plan og SiT Idrett er godt involvert. 

Treningssenter i boligbygg er en krevende situasjon støymessig, og det er stor risiko for 

støytransmisjon fra styrkerom oppover. Dette skal testes før innflytting, og mulige alternativer 

for hvordan dette skal håndteres vil utredes videre. 

 

Tårn D  

Dette arealet var i utgangspunktet bare tiltenkt vaskeri. Men det er etablert dialog med en 

frisør som ønsker ca 50m
2
. Utkast til kontrakt er utarbeidet og skal snart oversendes frisøren. 

Det er gjort en del tekniske avklaringer, men prosjekteringen er ikke kommet like langt som 

legesenteret. Vaskeriet blir på ca 150 m
2
. 

 

Tårn C og E 

Ingen leietakere på plass, og bruk av areal ikke avklart. Det er en intensjon at disse arealene 

skal fylles med studentdrevne aktiviteter og/eller en mindre kiosk/dagligvarebutikk. Dette vil 

det jobbes videre med i tiden som kommer. Ca 100m
2
 pr tårn ledig.  

 

 

Status geovarmesentral 
Kontrakt mellom AF Energi & Miljøteknikk AS (AF EMT) og SiT Geovarme ble signert 

07.07.2015. Det er også gjort en beslutning på å flytte grensesnitt knyttet til 

varmtvannsberedere inkludert styring i studenttårn og barnehage fra totalentreprenør 

Veidekke til AF EMT.  

 

Boring av energibrønner ble gjennomført på området i ferien. Dette ble gjort i sommerferien 

for å få gjennomført den mest støyende aktiviteten mens de fleste studentene ikke var i 

studentbyen. For kommende periode blir det viktig å koordinere prosjektering og fremdrift 

videre i prosjektet mellom AF EMT og Veidekke.  
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Kontraktssum med AF EMT og SiT Geovarme er på 6,3 MNOK eks mva. Det ble også 

forhandlet om en del opsjoner i kontrakt dersom det skulle bli aktuelt med justering av 

grensesnitt og øvrig utførelse mot Moholt 50|50.  

 

Det pågår en intern avklaring mot prosjektet Moholt 50|50 på ytterligere justering av 

grensesnitt og kostnadsfordeling mot det som faller naturlig innenfor SiT Geovarme sitt 

område.  

 

Status avfallssuganlegg 

Gjennom reguleringsplanen er vi pålagt å bygge et system for avfallshåndtering. Dette 

systemet er et stasjonært avfallssuganlegg. SiT blir pålagt å bygge dette, mens kommunen 

overtar og drifter dette videre. Dette reguleres gjennom en utbyggingsavtale mellom SiT og 

kommunen. Anskaffelsen gjøres som en offentlig anskaffelse, og kostnaden blir derfor 

eksklusive mva. 

 

Signering av utbyggingsavtalen forutsetter at konsernstyret gir selvskyldnerkausjon på 22 

MNOK og fullmakt til fradeling og vederlagsfri overskjøting av tomt. 

 

I forbindelse med avfallssuganlegget pågår det arbeider med kontrakt som skal inngås mellom 

Trondheim Kommune og innstilt leverandør, Logiwaste. Tilbyder som leverte inn klage på 

innstilling av leverandør trakk denne tilbake etter en avklaringsprosess med Trondheim 

Kommune. Kontraktsforutsetningene er gitt i underlaget som er utarbeidet gjennom den 

offentlige anskaffelsen. Trondheim Kommune ved Eierskapsenheten er formell byggherre, 

men praktisk gjennomføring og utøvelse av denne rollen faller på SiT. Det har vært en lengre 

prosess med avklaring av forhold rundt Utbyggingsavtalen mellom Trondheim Kommune og 

SiT. Samtlige forhold som må være på plass for å få signert både denne avtalen og kontrakten 

med Logiwaste er nå avklart.  

 

Hovedelementer i utbyggingsavtalen er blant annet følgende;  

 SiT stiller med selvskyldnerkausjon for kostnadene i leveransen med avfallssuganlegg 

fremfor pantobligasjoner 

 SiT fradeler tomt til avfallssugterminalen til Trondheim Kommune med en klausul om 

at dersom funksjonen med avfallshåndtering utgår i fremtiden går tomten tilbake til 

SiT. Denne fradelingen bidrar til at kostnader med drift og vedlikehold av bygningen 

og nærliggende område tilfaller Trondheim Kommune istedenfor SiT.   

 Delfinansiering fra Trondheim Kommune på leveransen knyttet til påkobling av 

eksisterende Moholt Studentby ved området Moholt Alle.  

 

Risikoen for å påvirke fremdriften til barnehagen som en følge av en lengre prosess med 

denne offentlige anskaffelsen ble forhindret. Leverandør har stilt opp med nødvendige 

avklaringer og installasjoner på byggeplass slik at Veidekke ikke ble forhindret med sine 

arbeider.  

 

For kommende periode er det viktig å få på plass signert Utbyggingsavtale, og derav kontrakt 

mot Logiwaste. Dette for at Logiwaste kan komme i gang med øvrig prosjektering av 

leveransen på området, samt koordinering prosjektering og fremdrift mot blant annet 

Veidekke. Det skal også gjennomføres en offentlig anskaffelse i forbindelse med selve 

bygningen til avfallssugterminalen. Dette vil bli gjennomført på et senere tidspunkt.  
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Foreløpig kostnadsoversikt er fremdeles noe høyere enn tidligere antatt, til tross for at 

utbyggingsavtalen med Trondheim kommune har gitt oss noen avklaringer. Det gjenstår 

fremdeles en del avklaring som kan gi kostnadsbesparelser, disse er i hovedsak knyttet 

oppmot kontraktsomfanget til leverandøren (Logiwaste). En annen grunn til at kostnadene 

ligger høyere enn budsjettert, er at ikke vi ikke får fradrag for merverdiavgift for alle 

arbeidene med avfallssuganlegget, da det ikke kunne tas inn i den offentlige anskaffelsen. 

Dette ble gjort av hensyn til prosjektets øvrige fremdrift. Styret vil få forelagt resultatet av 

forhandlingene med kommunen og eventuelle endrede forutsetninger for budsjettet, så snart 

dette er endelig avklart. 

 

Selvskyldnerkausjon 

Trondheim Kommune ved Eierskapsenheten er formell byggherre og kontraktspart mot 

Logiwaste. I avtalen er det et krav om at SiT skal stille med en selvskyldnerkausjon for de 

økonomiske forpliktelsene de har med anlegget. Beløpet på selvskyldnerkausjonen skal være 

kontraktssum inklusiv mva. og 20 % uforutsette kostnader.  

 

Estimerte prosjektkostnader:     14,7 MNOK 

Kommunens krav om ytterligere 20 % uforutsatt    2,9 MNOK 

Mva 25%         4,4 MNOK 

Totalt vil SiT stille selvskyldnerkausjon pålydende  22,0 MNOK 

 

 

Media 
Det har vært noen saker i media om prosjektet. Spesielt ifm at man nådde ni etasjer i 

begynnelsen av august. Størst oppslag var i Adresseavisen tirsdag 25.08.15, med dobbeltsidig 

reportasje fra byggeplassen og intervju med styreleder. De første befaringene og besøk har 

også startet, og det forventes stor pågang av ønsker om befaringer. Prosjektet vurderer 

kontinuerlig hvor mye ressurser som skal brukes på dette, da det binder opp en del ressurser. 

 

Det ble også gjennomført en byggestartsmarkering 11. august, med besøk av blant andre 

kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og ordfører Rita Ottervik. 
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Risikobilde  

Bildet og matrise viser topp 10 risikomomenter som følges opp av prosjektet, fra mest kritisk 

og synkende. 

 

 
 

 

ID Usikkerhetselement Beskrivelse Tiltak 

44 Eurokurs - egne 

innkjøp  

Stort innkjøp fra EU - stor 

konsekvens når 

valutakursen er høyere enn 

8,3. 

Utviklingen overvåkes. Allokert 

andel av usikkerhetsavsetning, 

vurderer kontinuerlig om denne 

må økes.  

55 Økonomi 

Studentboliger  

Presset økonomi grunnet 

valutasvingninger og store 

endringsmeldinger. Se 

punkt om studentboliger 

Full stopp i endringsmeldinger 

fra VD. Detaljert gjennomgang 

av budsjett og prognoser. 

58 Treningssenter i 1. 

etg i boligblokk 

Kan oppstå utfordringer 

med lydoverføring fra 

treningssenter til boliger 

over.  

Lydtester planlegges før åpning 

og innflytting. Det jobbes med 

mulige tiltak. 

46 Ferdigstillelse ift 

semesterstart 2016 – 

studentboliger 

Store konsekvenser ved 

forsinket ferdigstillelse - 

tomgang/husleietap 

Følger opp VD nøye på fremdrift. 

59 Økonomi Utomhus Usikkerhet rundt endelig 

sum for utomhus, da avtalen 

med VD legger opp til 

Har en målsum som det styres 

etter, og det jobbes med en 

detaljert gjennomgang og 
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mengdejustering.  oppdatering.  

56 Finansiering BHG Mangler bekreftelse på 

Husbank lån BHG.  

Involverer Husbanken i 

Trondheim for å få avklart dette, 

spesielt ift pant i eiendom. 

Alternativt fradelingssak, så 

barnehagen står på egen tomt. 

33 Streik i 

byggeperioden 

Streik kan påvirke 

prosjektet i byggeperioden 

Ikke direkte økonomisk 

konsekvens for SiT, men kan 

påvirke fremdrift. Streik vår 2016 

spesielt. Prosjektet påvirkes også 

hvis det streikes i EU. Overvåkes. 

35 Alvorlige ulykker i 

byggefase 

Kan skje ulykker som 

volder stor skade, både 

materielt og på personer 

Sterkt fokus på SHA fra 

byggherrens side. Følger opp VD 

kontinuerlig og deltar på 

vernerunder. 

40 Overflateparkering Næringsleietakere stiller 

krav om overflateparkering  

Vurdere om hvilke muligheter vi 

har for å gjøre næringsarealene så 

attraktive som mulig mtp 

muligheter for overflateparkering 

17 Tilskudd KD – 

studentboliger 

Mangler fremdeles tilskudd 

til 350 HE, har mottatt totalt 

282. Påvirker kortsiktig 

finansiering. 

Kontinuerlig arbeid politisk for å 

få mest mulig ved neste tildeling. 

 

 

Milepæler 

Mars 2016: Første studentboligtårn ferdigstilt 

Aug. 2016: Tre studentboligtårn og barnehage ferdig for innflytting 

Nov. 2016: Siste to studentboligtårn ferdig for innflytting 

Saksbehandler: Lisbeth Glørstad Aspås / Arvid E. Skjervik 

 

 

Tilrådning: 
 

Konsernstyret er orientert om prosjektets fremdrift, status og utfordringer. 

 

Konsernstyret gir fullmakt til å fradele og overskjøte tomt for avfallssugterminal til 

Trondheim Kommune, vederlagsfritt, med en klausul om at dersom funksjonen med 

avfallshåndtering utgår i fremtiden går tomten tilbake til SiT. 

 

Konsernstyret godkjenner selvskyldnerkausjon for avfallssuganlegget på 22 MNOK. 

 

 

 

Trondheim, 3. september 2015 

 

Knut Solberg 
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