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Styresak B 62 / 2017 
 

Elgeseter gate 10 – Godkjenning av kostnads- og styringsramme – tomtekjøp 

og økning av ramme til forprosjekt.  
Status 

Alle avtaler med Statsbygg er signert, etter føringer fra KD og KMD for hvordan uenighetene 

burde løses.  

 

Valgt totalentreprenør er offentliggjort. Det er kommet klage fra en annen entreprenør på 

tildelingen. Det jobbes med avklaring av klagen. 

 

Sit har mottatt forslag til kostnads- og styringsramme fra Statsbygg. 

 

Det er etablert en økonomimodell som viser konsekvensen av investeringen for Sit.  

 

Avtaler med Statsbygg 

Arbeidet med utarbeidelse og forhandling om avtalene er ferdigstilt, og avtalene ble signert av Sit 

11.7.17. Det er utarbeidet følgende avtaledokumenter som skal regulere forholdet mellom 

Statsbygg og Sit for prosjektet og bygget i Elgeseter gate 10: 

- Prosjektgjennomføringsavtale 

- Forvaltningsavtale m/sameievedtekter 

- Forkjøpsrettsklausul 

- Kjøpsavtale tomt 

 

Arbeidet med avtalene var krevende, og de siste uenighetene mellom partene ble i 

prosjektrådsmøte 14.6.17 besluttet løftet til Kunnskapsdepartementet (KD og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) for å få en løsning partene kunne enes om. Brev fra KD 

vedlagt. 

 

Momentene det var uenighet om var som følger (løsning som ble akseptert av SB og Sit i kursiv): 

 

- Forkjøpsrettsklausul – Statsbygg krever evigvarende varighet, mens Sit ønsker 

tidsbegrenset til 25 år. Endelig avtale ble: Forkjøpsretten er evigvarende, men kun ved 

førstegangssalg etter 10 år 

- Kjøpsavtale tomt – KPI-justering av takstverdi. Statsbygg krever KPI-justering av 

kjøpesum fra tidspunkt for takst frem til tidspunkt for overdragelse av tomt til Sit. Endelig 

avtale ble: Sit kjøper tomten av Statsbygg pr 2.1.2018 basert på takst fra februar 2017. 

Kjøpet oppheves etter tre år hvis prosjektet ikke har kommet i gang innen den tid. 

- Kjøpsavtale tomt – Statsbygg ønsker å overføre all usikkerhet knyttet til ukjente forhold i 

grunnen til Sit. Endelig avtale ble: Innholdet i kjøpsavtalen ble som foreslått av SB, dvs 

risikoen for ukjente forhold i grunnen tillegges Sit, for vår andel av tomten. 

 

Øvrig innhold i avtaleverket er omtalt i sak O38/2017. 
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Som følge av overstående punkt vedr tidspunkt for kjøp av tomt, må Sit betale ut tomten til 

Statsbygg pr 2.1.2018. Kjøpesum er foreløpig beregnet til 34,1 MNOK pluss avgifter. Totalt vil 

dette beløpe seg til ca 35 MNOK. Endelig kjøpesum vil fastsettes basert på eierbrøk i sameiet som 

pr nå er 31 % Sit og 69 % Statsbygg. Endelig eierbrøk vil mest sannsynlig bli +/- 1% fra dette. 1 % 

utgjør 1,1 MNOK for tomta. Endelig eierbrøk fastsettes innen ferdigstillelse av forprosjektet. 

 

Avtale NTNU 

Sit har oversendt utkast til leieavtale til NTNU etter forutgående møter. NTNU og Sit er enige om 

prinsippene som avtalen skal bygge på. Det pågår en prosess for å ferdigstille avtalene. 

 

Entrepriseprosess 

Valget av entreprenør ble offentliggjort 5. juli. Det er Backe og Link som er kåret til vinner. Det 

ble begjært innsyn til evalueringsdokumentene av alle entreprenørene, og én av entreprenørene har 

levert en klage. Denne klagen omhandler kun temaet miljø (BREEAM og ZEB-O÷eq). Statsbygg 

håndterer klagen. I verste fall vil klagen ikke frafalles og den vil behandles videre i 

KOFA/rettssystemet. Konsekvensen vil kunne være både fremdriftsmessig og av økonomisk art 

(erstatning til klager) hvis de går videre med den og får medhold.  

 

Videre prosess med signering av entreprisekontrakt og oppstart forprosjekt er inntil videre utsatt 

på ubestemt tid. Klagen har så langt gitt en måneds forsinkelse på videre arbeid. Det vil ikke bli 

noe møte mellom entreprenør/arkitekt og Statsbygg/Sit/NTNU før klagen er avklart. 

 

Statsbygg, Sit og NTNU vil frem mot signering jobbe med forberedelser til oppstart forprosjekt. 

Dette innebærer grundig gjennomgang av bearbeidelsesmomenter til løsningsforslaget. Sit vil gå 

gjennom både serveringsareal og idrettsareal for å synliggjøre utfordringer i løsningsforslaget, og 

foreslå mulig løsninger som vi optimalisere både logistikk og arealer mest mulig. Det jobbes også 

med en gjennomgang av hvilke konsekvenser seksjonering vil kunne få for bearbeidelse av 

løsningsforslaget. 

 

Kostnads- og styringsramme 

Sit har mottatt forslag til kostnads- og styringsramme for prosjektet fra Statsbygg. De er som 

følger: 

- Styringsramme (P50)      227  MNOK 

- Kostnadsramme (P85 inkl kunst, fratrukket kuttliste) 239,05 MNOK 

 

Styringsrammen er prosjektets (Statsbyggs) øvre økonomiske ramme. Hvis det oppstår hendelser 

som medfør økte kostnader utover dette, vil Statsbygg måtte henvende seg til Sit for å få tilgang på 

økt bevilling. Kostnadsrammen er det Statsbygg forventer at Sit setter av som worst-case-scenario 

for hva prosjektet vil koste. 

 

I tillegg til kostnadene angitt over kommer følgende elementer inn i prosjektets totalkostnad for 

Sit: 

- Tomt inkl dokumentavgift      35,0 MNOK 

- Inventar        15,0 MNOK 

- Prosjektstyring og ekstern bistand       3,5 MNOK 

- Forventet tilskudd spillemidler    -11,2 MNOK 

- Mulig mva-komp for idrettsanlegg?       

- Sum øvrige kostnadselementer     42,3 MNOK 
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Dette gir følgende totale styrings- og kostnadsrammer for prosjektet: 

- Styringsramme inkl øvrige kostnader   269,30 MNOK 

- Kostnadsramme inkl øvrige kostnader   281,35 MNOK 

 

Dersom prosjektet ikke blir startet i 2018, vil det tilkomme lønns- og prisstigning på 

investeringene, eksklusive tomt. Alle tall for øvrig er i 2017-tall. 

 

Valgt entreprenør har belastet forprosjektfasen vesentlig høyere enn forventet. Dette gir en lavere 

kostnad i senere faser. Sit har tidligere bevilget 7 MNOK til forprosjektfasen. Sits andel er pr nå 

beregnet til ca 10,5 MNOK. Det er påløpt betydelige kostnader til prosjektstyring og ekstern 

bistand. Totalt estimeres forprosjektet å ha en totalkostnad 13 MNOK. Denne økningen på 6 

MNOK av rammen må godkjennes av styret. 

 

Finansiering og økonomimodell 

Det er etablert en økonomimodell som synliggjør de økonomiske konsekvensene for Sit Idrett ved 

investeringen og prosjektet, basert på overnevnte kostnads- og styringsramme. Økonomimodellen 

er basert forsiktige anslag. Modellen vil bli gjennomgått i styremøtet.  

 

Det er fremdeles en rekke usikkerheter knyttet til forutsetningene i modellen. De største 

usikkerhetene er:   

- Tidsaspektet.  Realisering vil avhenge av finansiering via statsbudsjettet 

(undervisningsdelen, NTNU).   

- Avtaleverket knyttet til drift – Statsbygg, NTNU, Sameiet, Sit -  er ikke ferdig.   

- Kjøp av tomt fra Statsbygg gjennomføres etter nyttår 2018.  Endelig kjøpesum avhengig av 

eierbrøk. 

- Utviklingen antall solgte treningskort.  

- Leieavtale med NTNU – inntektsnivået 

 

Følgende øvrige forutsetninger er lagt til grunn. 

- Det benyttes 100 MNOK av oppsparte midler til investeringen 

- Overskytende 181,35 MNOK belånes – forventet rente på 20 år, 3,5 %. 

- NTNU dekker alle kostnadene med fellesarealer gjennom fri stasjon, foreløpig beregnet til 

ca 2,9 MNOK/år (15 % av totalt areal) 

- Drifts- og vedlikeholdskostnader estimeres til ca 4,9 MNOK/år 

- Portalen avvikles, og frigjorte midler trekkes fra årlige kostnader 

 

Det er en stor økonomisk utfordring å bygge og drifte et idrettsbygg for studenter uten 

fristasjonsbetingelser.  Økonomisk balanse i driften blir avhengig av driftsinntektene alene.  Disse 

må komme fra brukerne. 

 

Økonomimodellen viser at brutto kostnader for idrettsdelen av prosjektet, er ca 20 MNOK. Av 

dette er ca 15 MNOK renter og avskrivninger. Effekten av å terminere Portalen utgjør ca 10 

MNOK/år.  

 

Sit hadde i 2016 solgt 16.029 medlemskort, og et inntektsnivå på ca 20 MNOK. Dette tilsvarer 

1248 kr/medlem (ekskl NTNUI medlemskap på 400 kr). Dette tilsvarer ca 15.400 helårskort 

ekvivalenter. Effektmålet definert i prosjektet er en økning på antall trenende på 10 % etter åpning. 

Dette betyr en økning til 16.940. 
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Treningskontingenten i dager 1.700 kr, hvorav 400 kr er medlemskap til NTNUI. 

 

Basert på overnevnte forutsetninger, og med utgangspunkt i kostnadsrammen, vil investeringen gi 

en årlig økt kostnad for Sit Idrett på ca 8,0 MNOK. For at dette skal gå i balanse fra dag én, vil 

man måtte øke treningskontingenten med 470 kr/år. Med de forutsetninger som er lagt inn vil dette 

medføre at treningskontingenten vil øke når treningssenteret åpner. 

 

I økonomimodellen er det lagt en rekke forutsetninger som er usikre, og en del finansielle 

parametere som man kan vurdere å endre. Det jobbes videre med alle forhold som kan påvirke 

økonomien i positiv retning. 

 

Risikoanalyse   
Risikomatrisen er gjennomgått med bakgrunn i overnevnte saker. Det er ingen endring i helhetsbildet for 

risikoene, men innholdet i noen av de er endret da saker har blitt avklart samtidig som nye momenter har 

dukket opp. Det er derfor ingen endringer i den totale risikomatrisen siden forrige styresak.  

De tre største risikoene er fremdeles: 

- 3 – Totaløkonomi for prosjektet – kostnadsbildet er i stor grad avklart, men viser en høy 

investering for Sit. 

- 15 – Økt medlemskontingent Sit Idrett – Som følge av overstående vil man måtte øke 

medlemskontingenten for å håndtere investeringen. 

- 22 – Fremdrift – fremdriften i prosjektet er opprettholdt ift innmelding av kostnads- og 

styringsramme til KD – usikkert når forprosjektet kommer i gang grunnet klage.  
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Milepæler 

Det er utarbeidet en omforent fremdriftsplan for prosjektet. Denne avhenger når klagen blir avklart 

og Statsbygg vurderer at det er mulig å gå videre med innstilt entreprenør. Viktige milepæler for 

Sit i denne planen er som følger: 

- Sept 2017: Statsbygg inngår kontrakt med vinnende totalentreprenør, med forbehold om 

finansiering fra Sit og KD. 

- Medio okt 2017 – Oppstart forprosjekt med totalentreprenør 

- Ultimo desember 2017 – Forprosjekt avsluttes 

- Februar 2018– Sit må ta stilling til om prosjektet skal/kan realiseres. 

 

 

Saksbehandler: Lisbeth Glørstad Aspås / Arvid Eriksen Skjervik 

 

Tilrådning:  
Styret er informert om status og utfordringer med prosjektet. 

Styret gir adm.dir fullmakt til å godkjenne forslag til kostnads- og styringsramme fra Statsbygg på 

henholdsvis 227 MNOK og 239,05 MNOK. 

Styret har fått en gjennomgang av økonomimodellen og ber adm.dir arbeide videre med alle 

forhold som kan påvirke økonomien i positiv retning. 

Styret gir adm.dir fullmakt til å gjennomføre tomtekjøp iht vilkårene i avtalene med Statsbygg. 

Styret godkjenner en økning av rammen til forprosjektet på 6 MNOK, totalt 13 MNOK. 

 

 

Trondheim, 6. september 2017 

 

 

Knut Solberg 

 

 

Vedlegg:  

1. Brev fra KD vedr avtaleprosessen mellom Sit og Statsbygg 

2. Forslag til kostnads- og styringsramme 

3. Økonomimodell 

4. Tomtekjøpsavtale 
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