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Styresak O 79 / 2016 
 

Moholt 50|50 – Status pr oktober 2016 
 

 
Bilde 1 Moholt 50|50 har bidratt til en enring av skylinen i Trondheim 

Studentboliger  

De tre første tårnene startet innflytting 12.08.16. Innflyttingshelgen gikk strålende. Noen 

utfordringer var det med tekniske anlegg, men disse ble i all hovedsak håndtert fortløpende av 

representanter fra Sit bolig eller entreprenørene. Pt er det en ledig hybel i de første tre tårnene.  

 

I forbindelse med innflytting av ny studentby er det gjennomført en rekke bomiljøtiltak for å sikre 

en god velkomst for studentene noen av tiltakene er som følger: 

- Tilstedeværelse innflyttingshelga 

- Pølse- og kaffeservering i telt utenfor et av tårnene i innflyttingshelga 

- Rekruttering av kontaktpersoner fra hvert enkelt kollektiv 

- Møte med kontaktpersonene på Aktivitetshuset på Moholt 12.9, med renhold, vedlikehold, 

PU og bomiljø tilstede 

- «Tårning» (house warming) i hvert enkelt tårn på tre ulike datoer i siste halvdel av 

september, hvor Sit Bolig stilte med pizza og drikke mens kontaktpersonene fikk ansvar for 

å koordinere opplegget mellom etasjene 

- Aktivitet på Facebookgruppa for Moholt allmenning før/under/etter innflytting i samarbeid 

med kommunikatør 

De to siste tårnene er i rute fra entreprenør, og innflytting vil starte 16.12.16. Studentboligprosjekt 

er innenfor de økonomiske rammene satt i tidligere styresaker.  

 

Markedstiltak 

Erfaringsmessige er det vanskelig å få fylt opp nye hybler for vårsemesteret. Årsaken til dette er 

sammensatt, men momenter fremheves som vesentlige er at mange potensielle leietaker som bor 
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hos andre utleiere, har ett års leiekontrakt uten mulighet for oppsigelse i leieåret. Studenter er 

heller ikke i «flyttemodus» midt i studieåret, blant annet på grunn av eksamenstid og at de reiser 

hjem til jul. Erfaringer fra Lerkendal og Berg, underbygger dette.  

 

Markedstiltakene som er gjennomført i høst er blant annet bordryttere på alle campus og 

nyhetssaker på internettsidene og promotering av denne på Facebook. Det som markedsføres da er 

muligheten til å bo sammen med hele vennegjengen og gratis husleie i desember. Det går 

fremdeles en Facebookannonse med to budskap, hybel med eget bad og fantastisk utsikt, og 

vennekollektiv. 

 

 
Bilde 2 Bordrytteren som har blitt brukt på alle campus 

Det er videre planlagt føljetonger på Facebook, med fokus på bilder fra hyblene og det 

studentsosiale med å bo i kollektiv. En lastebil hos Sit bolig vil også profileres om med reklame 

for Moholt 50|50. Det vil også bli gjennomført visninger i de nye hyblene. 

 
Bilde 3 Slik blir lastebilen til Sit Bolig snart seende ut 

Pr 12.10.16 er det signert 18 kontrakter (21 HE), av totalt 264 (267 HE), for de to siste tårnene. 

 

Barnehagen 

Status fra Sit Barn på Moholt: 

Barnehagene åpnet som vanlig tilbudet sitt 1. august etter ferien i de gamle barnehagene. 

Parallelt med dette foregikk det en storstilt flytteaksjon over i ny barnehage.  

 

Den 15. august åpnet tilbudet i flunkende nye Moholt barnehage. Det var stor spenning og 

forventning knyttet til den første dagen. 110 barn, både gamle og nye, med foreldre kom. 

De ble tatt imot i porten av ansatte som viste vei inn til deres avdeling.  
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Både ansatte og foreldre opplever huset som helt fantastisk. Ansatte opplever utformingen 

av huset internt som veldig bra. Det er mange rom og godt tilrettelagt for å understøtte den 

pedagogikken Sit Barn står for. Ansatte kjenner igjen løsninger som de selv har vært med 

på diskutere frem.  

 

Det settes stor pris på god luft og behagelige lydforhold. Generelt blir det sagt at det er 

godt å være i bygget og det roer ned. Det påvirker også barna. 

  

De første ukene i bygget delte vi med mange arbeidsfolk. Det var mye gjenstående arbeid 

som skulle gjøres ferdig. Kombinasjonen av å ha tilvenning av barn og foreldre i ny 

barnehage og slippe til arbeidsfolk med store sko og mange lyder var en balansekunst – 

som gikk bra. 

Vi jobber spesielt med to utfordringer. Det ene er kalde gulv der spedbarna kryper og det 

andre er sikkerhet på utelekeplassen.  

  

Sit Barn har slått sammen to barnehager og vi er i ferd med å bygge en ny kultur. Et 

høydepunkt her var da kaffemaskina kom. En sterk og samlende opplevelse for 

medarbeidere som har traktet kaffe sjøl i alle de år. 

Konklusjon – Sit Barn er, etter 2 mnd, godt i gang. 

 

Barnehagen er realisert innenfor de økonomiske rammene satt i tidligere styresaker. 

 

 
Bilde 4 Moholt barnehage tatt i bruk. Klargjort for montering av solfangere på taket 

Gamle Moholt barnehage, Nissekollen barnehage og Bregnevegen 37, er under fraflytting, og 

driften har opphørt. Videre utvikling av eiendommene og midlertidig bruk av gamle Moholt og 

Nissekollen barnehage er under vurdering (se også Styresak O77/2016 linjekjellersaken). 

Bregnevegen 37 er besluttet lagt ut for salg.  
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Næringsarealer 

Alle næringsarealene har leiekontrakter som er kostnadsdekkende for investeringene som er gjort. 

 

Tårn A: Legesenter 

Legesenteret er overtatt av Moholt legesenter, og dette åpnes for ordinær drift f.o.m. 25.10.16. 

 

Tårn B: Idrett 

Treningssenteret åpnet 12.08.16, samtidig som innflyttingshelgen. Senteret er godt besøkt, og Sit 

idrett mottar mange gode tilbakemeldinger fra de trenende. 

 

Tårn D: Frisør og vaskeri 

Vaskeriet åpnet samtidig som innflytting og fungerer godt. Frisøren åpnet i starten av september 

2016.  

 

Tårn C: Bamboo – ATLC AS 

Det er inngått en leieavtale med ATLC AS for leie av arealene i første etasje i tårn C. De vil her 

åpne en butikk under navnet Bamboo. Dette er en «innvandrerbutikk» som vil gi beboerne og 

rundt Moholt et tilbud som ikke allerede finnes i nærmiljøet. 

 

Tårn E: Bumerang 

Sit er i dialog med NTNUI Bumerang for å se på muligheten til å benytte næringsarealene i tårn E 

til utlån av utstyr og lager. 

 

Utomhus og p-kjeller 

Fremdriften for ferdigstillelse av utomhus har vært noe utfordrende. Dette grunnet forsinkete 

leveranser ifm nedkastene til avfallsuganlegget. Dette har blitt håndtert i tett dialog med 

entreprenør, og det har blitt gjort noen omprioriteringer på rekkefølge av aktiviteter som har 

påvirket andre leveranser. Pr nå er fremdriften ihht revidert fremdriftsplan, og vil ha avtalt 

ferdigstillelsesgrad ved overtakelse 1.12.16. Noe beplantning o.l vil gjenstå til våren grunnet 

optimalt tidspunkt for beplantning. Enkelte elementer på utomhus er utsatt i påvente av at BA-

bygget skal realiseres, og vil bli montert/etablert når BA-bygget er ferdigstilt.  

 

Parkeringskjelleren vil bli åpnet for ordinær drift fra og med XX.10.2016. Denne er etablert med 

betalingsautomat.  

 

Tufteparken er under etablering, og buldresteinen ble montert i uke 41. For buldresteinens del 

gjenstår det kun etablering av fallunderlag rundt før den kan tas i bruk. 

 

Totalkostnad for utomhus og p-kjeller er noe høyere enn opprinnelig kalkulert, men fremdeles 

innenfor prosjektets rammer. Ingen endring siden forrige styresak. Gjenstår også en avklaring ift 

mva-kompensasjon for p-kjeller som vil bidra til bedret resultat. 

 

Avfallssuganlegg 

Rør og nedkast for avfallssuganlegget er under ferdigstillelse. Det har vært noen utfordringer med 

fremdriften og leveranser av utstyr, men pt er arbeidene i rute. 

 

Terminalbygget er under prosjektering. Rådgivere er kontrahert. Anbudsforespørsel vil legges ut 

på Doffin ila november. Totalt kostnadsbilde for avfallsuganlegget vil ikke foreligge før 

konkurransen er gjennomført. 
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Geovarme 

Geovarmesentralen er i full drift og leverer termisk energi til hele prosjektet. Det er lagt 25 meter 

med avløpsgjenvinning i bakken, som gjenvinner termisk energi fra hele prosjektet. Dette er det 

største i sitt slag i Norge. Totalt forventes det å kunne hente ut mellom 175.000 og 300.000 kWh i 

året fra avløpet. Pga at vaskeriet også er påkoblet, vil uttaket av energi ligge nærmere 300.000 enn 

175.000 kWh.  

 
Bilde 5 og 2: 24.05.2016: Avløpsgjenvinningsrørene plasseres møysommelig i grøften og kobles til geovarmesentralen for 
ladding av geobrønnene 
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I uke 42 ble det montert 72 kvm solfangeranlegg på taket av barnehagen. Dette vil gi et bidrag på 

50.-60.000 kWh i året til geovarmeanlegget. Det er installert egne energimålere for både 

solfangeranlegget og avløpsgjenvinningen slik at man kan logge reelt bidrag til geovarmeanlegget. 

 

Bibliotek- og aktivitetsbygget (BA-bygget) 

Samarbeidet med Veidekke for BA-bygget er avsluttet, da prognosene varslet i forrige styresak 

stemte, og totalentreprisetilbudet var utenfor våre rammer for realisering. Samarbeidet er avsluttet, 

og Sit har kjøpt seg ut av samarbeidet iht samarbeidsavtalen som ble inngått for BA-bygget.  

 

Sit har nå overtatt arbeidet med å utvikle forprosjektet slik at dette kan sendes ut på konkurranse i 

markedet. For å redusere kostnadsrisikoen ved prosjektet, er det besluttet å ikke gjennomføre 

prosjektet som en totalentreprise. Det er flere vurderinger som ligger til grunn for dette valget, 

blant annet: 

- Sit får bedre tid til å kvalitetssikre beskrivelser, slik at det det oppnås bedre kontroll på 

hvilke løsninger og kvaliteter som leveres. 

- Kontrakt og dialog direkte med de enkelte fag gir en mer effektiv faglig dialog mellom 

byggherre og entreprenør 

- Færre ledd medfører sparte kostnader i form av reduserte påslag, erfaringsmessig i 

størrelsesorden 10-15 % på 40-70 % av jobben/kontrakten. 

- Prosjektet vurderes å være oversiktlig og med begrenset risiko, bl.a siden 

fundamenteringen allerede er utført. 

- Siden prosjektet er en viktig brikke ift tilskuddet fra Enova, er det spesielt viktig og gunstig 

og kommunisere tett og direkte med de tekniske aktørene. 

- Det kan inviteres inn mindre entreprenører, som ofte kan ha et lavere kostnadsnivå enn de 

store, i og med at det ikke kreves kompetanse/kapasitet til å styre en totalentreprise. 

Fremdriftsplanen for BA-bygget: 

- Detaljprosjektering med utarbeidelse av dokumenter for ny tilbudskonkurranse vil pågå 

fram til årsskiftet 2016/2017. 

- Kontrahering av entreprenører vil skje tidlig på nyåret 2017. 

- Oppstart bygging våren 2017. 

- Sannsynlig klart for biblioteket tidlig vår 2018. 

MDH fortsetter som arkitekt for BA-bygget. 

 

Leieavtalen for biblioteket ble signert av Trondheim kommune 27.05.16. Forskyvningen av 

ferdigstillelse og åpning vil ikke ha noen konsekvenser for leieavtalen. Dette er avklart med 

Trondheim kommune.  

 

Offisiell åpning 

Det planlegges en offisiell åpning av Moholt 50|50 i uke 49. Dette vi være en åpning for hele 

prosjektet, og både Sit barn og Sit idrett involveres.  
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Interesse for prosjektet 

Moholt 50|50 ble 28.0916 tildelt prisen Årets bærekraftige byggeprosjekt 2016 under messen 

Økobygg i Telenorarena. iTRE AS tok imot prisen på vegne av Sit. I jurybegrunnelsen heter det: 

«Hensikten har vært å hylle et prosjekt, som i løpet av siste år har bidratt til en betydelig 

forandring eller forbedring av bransjen. Studentsamskipnaden i Trondheim har i dette massivtre-

prosjektet nådd ambisjonene om å redusere CO2 utslippet for sitt byggeprosjekt med minst 50 

prosent, sammenlignet med et TEK10-bygg i stål/betong».  

 

Det er fremdeles stor interesse for prosjektet i bransjen. Det er etablert ett visningskollektiv, som 

benyttes ifm besøk. I tillegg er det to studenter som viser frem hybelen sin ved besøk også. Dette 

har så langt fungert veldig bra. 

 

Prosjektet er dokumentert ved film, og det har månedlig blitt publisert videoer fra byggeplassen. 

Alle filmene ligger tilgjengelig på Sit youtube-kanal. 

https://www.youtube.com/user/SiTinfo/videos 

 

 

 
Bilde 6 Dronefoto av Moholt studentby 

Risikobilde  

Risikobildet er noe endret siden forrige styremøte. Det totale risikobildet er særdeles lavt. Bildet 

og matrise resterende 9 usikkerhetselementer som følges opp av prosjektet, fra mest kritisk og 

synkende.  

 

Endringer siden sist er som følger: 

Ut: 

- 63 – Leiekontrakt med Trondheim kommune BA-bygget. Kontrakt signert, 

usikkerhetselement fjernet. 

- 64 – Søknad om disp fra regulering barnehagen – adkomst og solfangere. Disp innvilget. 

https://www.youtube.com/user/SiTinfo/videos
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- 46 - Ferdigstillelse ift semesterstart 2016 – studentboliger. Boligene ble ferdigstilt og flyttet 

inn i. 

 

Endret: 

- 66 – BA-bygget totalkostnad. Redusert sannsynlighet. Avsluttet samarbeidet med 

Veidekke, og gjennomføres ikke som totalentreprise. 

- 58 – Treningssenter i 1. etg i boligblokk. Sannsynlighet redusert. Ingen klager mottatt så 

langt. 

- 35 – Alvorlig ulykke i byggeperioden. Overvåkes kontinuerlig.  Sannsynlighet redusert, da 

mesteparten av tyngre- og løftearbeider er ferdig. Generelt er arbeid i høyden ferdig.  

- 59 – Økonomi utomhus. Konsekvensen begynner å bli klar (redusert fra 3 til 2). Oversikt 

nærmer seg komplett, og ingen større overraskelser. 

 

ID Usikkerhetselement Beskrivelse Tiltak 

66  Bibliotek - totalkostnad Lagt ned mye ressurser i 
forprosjektet. Veidekkes 
estimat ligger noe høyt ift 
våre rammer.  

Jobbes kontinuerlig med 
kostnadsreduserende tiltak. Må 
se totaløkonomien i prosjekt før 
det eventuelt signeres kontrakt 
for utførelse. 

17 Tilskudd KD - studentboliger Mangler fremdeles tilskudd 
til 50 HE, har mottatt totalt 
582. 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. Prosessen i gang 
igjen, og endelig planløsning 
avklart. Disp fra regulering 
gjenstår. 

14 Kapasitet SiT Bolig Prosjektets omfang er større 
enn tilgjengelige ressurser i 
Sit Bolig 

Prosjektet har kommet langt, og 
konsekvensen vurderes som lav. 
Prosjektet har rådgivere 
tilgjengelig for å fylle på med 
ressurser. Sykemeldinger blant 
sentrale ressurser kompenseres 
med bruk av rådgivere. 

59 Økonomi utomhus Usikkerhet rundt endelig sum 
for utomhus, da avtalen med 
VD legger opp til 
mengdejustering. 

Har en målsum som det styres 
etter. Totalkostnad blir noe 
høyere enn tidligere, men 
fremdeles innenfor prosjektets 
rammer. 

35 Alvorlig ulykker i byggefase Hendelser med alvorlige 
ulykker 

Veidekkes HMS-arbeid er veldig 
bra. Også fått skryt fra 
arbeidstilsynet etter uanmeldt 
besøk. Grunnet reduksjon i 
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andre risiko, og prosjektets 
omfang og kompleksitet er 
risikoen inne på listen igjen. Sit 
følger opp Veidekke kontinuerlig 

58 Treningssenter i 1. etg i 
boligblokk 

Kan oppstå utfordringer med 
lydoverføring fra 
treningssenter til boliger 
over. 

Testing gjennomført og godt 
innenfor krav. Gjennomført 
egen testing også med gode 
resultater. Heller ikke mottatt 
noen klager fra beboere. 

55  Økonomi studentboliger Presset totaløkonomi 
grunnet en rekke endringer 
og svingninger i eurokursen 

Denne henger også sammen 
med ID 44. Kan ikke lukkes før 
prosjektet er avsluttet. 

44  Innkjøp av varer i Euro Store innkjøpt fra EU i euro. 
Stor konsekvens når 
kronekursen er lav 

Gjenstår 1,25 M € til fakturering. 
Eurokursen er nå under 9, og 
grepene som er gjort har 
fungert. Risikoen som gjenstår 
er liten, men kan ikke fjernes 
enda. Overvåkes kontinuerlig 
videre. 
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Milepæler 

- Des. 2016:  Siste to studentboligtårn ferdig for innflytting 

- Primo des 2016:  Tilbudsutsendelse BA-bygget. 

- April 2017:   Kontrahering av entreprenører BA-bygget. 

- Mai 2017:  Oppstart bygging BA-bygget. 

- April 2018:   Ferdigstillelse BA-bygg. 

 

Saksbehandler: Arvid E.Skjervik/Lisbeth G.Aspås  

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 20. oktober 2016 

 

 

Knut Solberg 
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