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                             Styresak O 22 / 2016 

     

 

Moholt 50|50 – Status pr februar 2016 
 

Bakgrunn 

Siste behandling av Moholt 50|50 var styresak O09/2016 – status pr januar 2016.  

 

Studentboliger  

 
Bilde 1 Byggeplass 11.02.16. Tårn C under oppføring til høyre (pt ferdigmontert). Utvendige arbeider på Tårn D nærmest 
kamera. Betongdekke over første etajse aller nærmest kamera (med snø på). 

Status fremdrift 

Fremdriften er iht overordnet plan. Montasje av massivtre tårn C er ferdig. Oppstart montasje 

tårn E vil være i uke 9. 

 

Veidekke varslet forsinkelse på to måneder ifm force majeure. Sit har avslått dette kravet, og 

krever i stedet forsering (at Veidekke opprettholder opprinnelige fremdrift). Dette vil medføre 

noe økte kostnader, men risikoen for tomgang ved å ikke få det ferdigstilt til nyttår er 

betydelig større da dette vil med stor sannsynlighet medføre tomgang for hele vårsemesteret. 

 

Det er montert fast inventar i en prøvehybel som utgangspunkt for en anbudskonkurranse. 

Fire leverandører er invitert på visning for å kunne levere et tilbud på inventarprosjektet. 

 

Økonomi 

Gjenstående usikkerhetsavsetning for studenttårnene er 14,4 MNOK, dvs 2,8 % av 

totalbudsjettet. Dette er eksklusive de 15,8 MNOK for fast møblering som håndteres utenom, 
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ref styresak B 86 / 2015. Prosjektet har kommet langt i utviklingen, og det forventes lite 

tillegg utover det som er avdekket og tatt med i prognosene.  

 

Barnehagen 

Fremdrift og økonomi for barnehagen er ihht plan. Det jobbes med prosjektering av 

solfangere på taket, men dette er en del av geovarmeprosjektet. 

 

Det foregår et stort arbeid i Sit Barn med hvordan den nye barnehagen skal organiseres og 

driftes. Dette arbeidet vil Sit Barn orientere styret om i en egen sak på et senere tidspunkt. 

 

Økonomi 
Oppdatert prognose for barnehagen er på 82,1 MNOK, da med en gjenstående 

usikkerhetsavsetning på ca 900.000, dette utgjør ca 1,1 % av totalbudsjettet. 

 

 
Bilde 2 Bilde fra byggeplasskamera, barnehagen og tre tårn vises 

Utomhus og p-kjeller 

Delprosjektet er fremdeles i en sluttfase av prosjekteringen, og det jobbes med å lande alle 

nødvendige avklaringer for oppstart arbeider fra mars 2016. Parallelt med denne prosessen 

pågår det arbeider for å søke om dispensasjon til kommunen knyttet til overflateparkering i 

tilknytning til legesenteret (tårn A).  

 

Arbeid med p-kjeller er i gang på byggeplass. Kun mindre avklaringer gjenstår.  

 

Det arbeides med å se på delovertakelse av utomhusanlegget, opp mot riggplan fra sommeren 

2016. Veidekke og Sit har fokus på at det skal være god og sikker adkomst til de nye byggene 

som ferdigstilles, selv om prosjektet fremdeles vil oppta store deler av området rundt. 
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Bilde 3 Arbeider i parkeringskjelleren pr  22.01.16 

Avfallssuganlegg 

Kontraktsdokumentene mellom Trondheim Kommune og Logiwaste er signert  

 

Foreløpig kostnadsoversikt er fortsatt noe høyere enn forutsatt, ref også tidligere rapportering, 

men det jobbes kontinuerlig med ulike avklaringer i forhold til dette.  

 

Geovarme 

Tiltransport av fremdriftkoordinering er avklart med Veidekke. Detaljer rundt håndtering av 

dette gjenstår. 

Fremdeles noe usikkerhet rundt kostnader knyttet til en del av tiltakene knyttet til 

Enovasøknaden, da spesielt solfangeranlegget og gråvannsgjenvinning. Det jobbes med å 

fremskaffe endelig kostnader for dette. 

 

Bibliotek- og aktivitetsbygget (BA-bygget)  
Leieavtale kommunen 

Det har vært et møte med Trondheim kommune vedrørende leieavtale. Trondheim kommune uttaler at 

dette er noe de ønsker, og de er innstilt på å signere avtalen. Det gjenstår noen avklaringer ift hvor 

stort areal kommunen skal leie og da den totale leiesummen.  

 

Fremdrift 

Det ble i begynnelsen av februar satt en midlertidig stopp i utviklingen av BA-bygget. Dette grunnet 

følgende forhold: 

- Trondheim kommune på nyåret informerte oss om at Sit må stå ansvarlig for utleie av kafe-

arealet. Nærmere gjennomgang av arealet viste at det måtte utvikles mer for at det skulle bli 

attraktivt for en evt driver. Dette resulterte også i at det ble satt i gang et arbeid med å se på 

alternative driftskonsepter for aktivitetshuset som skal driftes av Sit.  
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- Det ble gjort endringer i fasadeløsningen som krevde avklaringer med kommunen. Det er 

avholdt forhåndskonferanse, og avvikene fra reguleringsplanen vil bli omsøkt ifm 

rammesøknad. 

- Kommunen synliggjorde også et behov for å være mest mulig synlig fra Jonsvannsvegen, og 

da gjennom å ha mer glass/vinduer på fasaden mot nordvest. Dette skapte noe utfordringer ift 

energikonseptet (passivhus), men Enovasøknaden gir rom for å endre dette, noe som er blitt 

gjort. 

Utviklingen av bygget er nå i gang igjen, og arkitekt jobber med å løse de innspill som er kommet. Det 

er etablert en revidert fremdriftsplan som viser mulig oppstart bygging medio september 2016.  

 

Det jobbes parallelt med å driftskonseptet for aktivitetshuset og fremstøt mot kafedrivere for å få plass 

den rette driveren. Styret vil bli orientert om driftskonseptet for aktivitetshuset når dette foreligger. 

Interesse for prosjektet 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøkte prosjektet 09.02.16. sammen med en 

rekke både lokale, regionale og nasjonale politikere, blant annet varaordfører Hilde Opoku. 

Møte var i regi av fylkesmannen, og ministeren var imponert over prosjektet. Det ble også 

delt ut god-ord om prosjektet fra representanter for tremiljøene (TreFokus) og fra NTNU. 

 

 
Bilde 4 En engasjert Landbruks- og matminister på besøk på byggeplassen 09.02.16. 

Risikobilde  

Risikobildet er noe endret siden forrige styremøte. Bildet og matrise viser topp 10 

risikomomenter som følges opp av prosjektet, fra mest kritisk og synkende. Se også bilde 

under for vurdering av risikoer. 

 

ID Usikkerhetselement Beskrivelse Tiltak 

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. 
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62 

 

Forsinkelse på 

studentboligtårn med 

bakgrunn i force 

majeure – semesterstart 

vår 2017 

NorDans fabrikk i Moi ble 

rammet av flom i 

desember i fjor. Medført 

forsinket levering av 

vinduer på 12 og 8 uker 

Veidekke og Sit har sammen 

sett på løsning for å håndtere 

dette. Pt har Veidekke en 

løsning som opprettholder 

fremdrift, men krever 

kostnader ved forsering 

dekket 

55 Økonomi 

Studentboliger  

Presset økonomi grunnet 

valutasvingninger og store 

endringsmeldinger. Se 

punkt om studentboliger 

Kontinuerlig oppfølging mot 

Veidekke. 

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 mengdejustering.  

Har en målsum som det 

styres etter, og det jobbes 

med en detaljert 

gjennomgang og 

oppdatering.  

63 

 

Leiekontrakt med 

Trondheim kommune – 

BA-bygget 

Trondheim kommune har 

nettopp tatt tak i 

leiekontrakten, denne må 

på plass før videre 

fremdrift. 

Trondheim kommune følges 

opp tett ift dialog rundt 

leiekontrakt. God dialog 

etablert 

64 

 

Søknad om disp fra 

regulering på 

barnehagen – adkomst 

og solfangere 

Adkomst er lagt om og det 

er tatt inn solfangere på 

tak. Medfører disp. fra 

reguleringsplan 

Dispensasjonssøknad sendt 

kommunen. Begge tiltak 

vurderes av Sit og Veidekke 

til å være positive tiltak, og 

det forventes positiv 

tilbakemelding fra 

kommunen 

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. 

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. 

65 

 

Bibliotek – planløsning, 

prosess, disp høyder 

Det må søkes om disp fra 

reguleringsplan på høyder 

på biblioteket, ref nye 

fasadeløsning.  

Veidekke avklarer disp. fra 

regulering med Trondheim 

kommune. Stopp i 

utviklingen gjennomført. 

Prosessen videre følges opp 

kontinuerlig 
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Vår vurdering er at risikobildet er på et akseptabelt nivå med tanke på hvor vi er prosessen. 

Risikoene som er synliggjort ifm BA-bygget er naturlige at opprettholdes, da dette 

delprosjektet fremdeles er i en utviklingsfase. Øvrige risikoer overvåkes, og det er beredskap 

ift disse. 

 

Befaring 

Konsernstyret inviteres til befaring på byggeplass ifm konsernstyremøtet 12.05.16. 

 

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: 

Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 25. februar 2016 

 

Knut Solberg 


