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Teknobyen studentboliger – skade på naboeiendommer 
 

Bakgrunn 

Teknobyen studentboliger i Elgesetergata 49 ble oppført av SiT i perioden 2009 til 2011. 

Entreprenør for prosjektet var NCC. Klæbuveien 54 og Elgesetergate 51 er naboeiendommer 

til Teknobyen studentboliger. Disse byggene ble oppført på begynnelse av 1900-tallet og 

senere restaurert. I forbindelse med oppføring av studentboligene har naboeiendommen blitt 

påført sprekker i fasader og skader på kjellergulv på grunn av vårt byggeprosjekt. 

 

Status  

Som byggherre er vi ansvarlig for å erstatte de skader som er påført våre naboer. Det har vært 

en lang prosess for å få avklart skadeomfang og ansvar. NCC hadde sikret seg i sin kontrakt 

med oss at de ikke hadde noe ansvar for eventuelle skader på naboeiendommene. Det er ikke 

uvanlig at entreprenørene tar slike forbehold. Det forelå heller ingen byggherreforsikring som 

kunne dekke disse skadene.  

 

Det har de siste året vært forhandlinger og avklaringer for å få ordnet opp i denne saken.  

Skadeomfanget har vært ulikt på eiendommene. Klæbuveien 54 er påført mer omfattende 

skader enn Elgesetergate 51. I dag har vi kommet fram til en enighet med begge parter. 

Vi er nå i sluttfasen i arbeidet med opprettingen av skadene.  

 

Økonomi 

Det er pr 31.12.2015 påløpt kr 2 674 558 inkl mva. i denne skadesaken. Gjenstående arbeider 

beløper seg til ca kr 630 000 inkl. mva. Det er inngått en avtale med Sameiet Klæbuveien 54 

om at deres bidrag i denne saken er på kr 846 848 inkl mva. Totale kostnader for SiT i denne 

saken vil beløpe seg til ca. kr 2 457 710. 

 

Påløpt kostnader 31.12.15  kr 2 674 558 

Beregnede kostander januar 2016  kr    630 000 

Beregnet sluttkostnad  kr 3 304 558  

Sameiet Klæbuveien 54 sin andel  Kr  -   846 848 

Beregnede kostnader for Sit  kr 2 457 710 

 

Kostnadene aktiveres på bygget og nedskrives over samme antall år som investerings-

kostnaden for Teknobyen.   

 

Saksbehandler: Lisbeth Glørstad Aspås 

 

Tilrådning:  
Konsernstyret tar saken til etterretning. 

 

Trondheim, 26. januar 2016 

 

Knut Solberg 
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