
 

 

 

NOTAT 
 

Tema Trondheim Spektrum - Notat om gjennomføringsansvar og fordeling av 
kostnader 

Dato og sted 09.03.2017 Trondheim 

Til 
Fra 

Bystyret 
Rådmannen 

 
Innledning 
Notatet gjelder sak 25/17 Detaljregulering av del av Nidarø, sluttbehandling, og omhandler ansvar 
for gjennomføring av rekkefølgekrav og fordeling av  kostnader for disse. 
 
Det er rekkefølgekravene som vist i bygningsrådets innstilling til bystyret, alternativ 2 som her 
anbefales fordelt mellom kommunen og utbygger. Rekkefølgekravene omhandler bl.a. 
grønnstruktur, oppgradering av Klostergata fra krysset ved Mauritz Hansens gate til planområdet, 
to offentlige torg og en bedre forbindelse fra Ilen kirke til Nidarø utformet etter prinsippene om 
universell utforming. 
 
Oppsummering av notatet 
Som majoritetseier av Trondheim Spektrum AS, org.nr 814 588 432, påtar Trondheim kommune 
seg følgende ansvar for gjennomføring av og kostnader for: 

Grønnstruktur og to offentlige torg         
Gjennomføringsansvar:  Trondheim Spektrum AS 
Estimert kostnad:   Ca 74 mill. kr ekskl. mva1 
Kostnadsfordeling:   Trondheim Spektrum AS sin andel utgjør omlag 26 mill. kr ekskl. mva.  

Trondheim kommune dekker overskytende kostnader. 

Oppgradering av Klostergata 
Gjennomføringsansvar:  Trondheim kommune 
Estimert kostnad:   Ca 20-35 mill. kr ekskl. mva  
    Ca 5-15 mill. kr ekskl. mva for evt. arkeologiske utgravninger 
Kostnadsfordeling:   Trondheim kommune dekker kostnadene med veg og arkeologiske 

utgravninger. 
Trondheim Spektrum AS betaler et tilskudd pålydende 20 mill. kr.  

Bedre forbindelse fra Ilen kirke til Nidarø utformet etter prinsippene om universell utforming 
Gjennomføringsansvar:  Trondheim kommune 
Estimert kostnad:  Ca 37 - 64 mill. kr. ekskl. mva. Det er uvisst om det vil komme krav 

om arkeologiske utgravninger, med de tilleggskostnader det 
medfører. 

Kostnadsfordeling:   Trondheim kommune tar ansvar for offentlig finansiering av  
kostnadene.  
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Usikkerhet i kostnadsberegningene 
Det påpekes at beregningene er gjort i løpet av en uke. Vanligvis ville det vært utarbeidet både 
skisseprosjekt og forprosjekt for slike anlegg før kostnadene begynner å bli noenlunde sikre. Det er 
heller ikke sjelden at det dukker opp noe uforutsett undervegs som gjør at kostnadsberegningene i 
skisseprosjekt og forprosjekt viser seg å være for lave.   

Både i forbindelse med opparbeidelse av Klostergata og etablering av bedre forbindelse (universell 
utforming) fra Nidarø til Ilen kirke er det spesielt stor usikkerhet knyttet til arkeologi. Det er gjort 
noen svært grove antakelser på hvilke beløp dette kan dreie seg om, men dette er svært usikre 
tall. 

Ved beregning av kostnader for utomhusarealer er det lagt til grunn erfaringskostnader fra det 
som er vurdert som tilsvarende anlegg med forventet tilsvarende bruk.  
 

Usikkerhet i forhold til framdrift 
Rekkefølgekravene skal være oppfylt før anlegget tas i bruk. Det er oppgitt at Trondheim Spektrum 
bør være klart til bruk høsten 2019. Det er samtidig angitt at riving av eksisterende hall først kan 
starte opp etter årets Nor-Fishing, dvs etter første september. Rivningsmateriale skal fraktes ut av 
området og materialer til ny hall fraktes inn. Dette er utfordrende i forhold til koordinering mot 
opparbeidelse av Klostergata. Det er også planlagt renovering og omlegging av VA-systemet i 
Klostergata, iom. at Klostergata likevel må oppgraderes. Dette bør utføres før Klostergata 
opparbeides.  

Både opparbeidelsen av Klostergata og renovering/omlegging av VA-systemet kan utløse behov 
for arkeologiske undersøkelser. Hvor omfattende disse trenger å bli har man ikke klarhet i nå. 
Ifølge riksantikvaren så er det i utgangspunktet ønskelig med så lite inngrep som mulig. Det er 
skjøre kulturminner i området. Forsterkningslaget i Klostergata er bare 30 cm tykt pga. ruinene. 
Riksantikvaren har opplyst om at utgraving av ruiner og gravplasser er svært kostbart 
sammenlignet med annen type utgraving. Rådmannens utgangspunkt i dialog med riksantikvaren 
vil være at anlegget skal berøre fornminner i minst mulig grad, og at overdekking vurderes som 
alternativ til utgraving. 

Normal saksbehandlingstid hos riksantikvaren er 4 uker, men avhengig av omfang og kompleksitet 
så kan den bli vesentlig lengre. Kapasitet hos arkeologene er sprengt i år, og de har oppgitt at det 
ikke er mulig å starte opp noe utgraving før neste år. 

Når det gjelder vannledninger gjennom området med kulturminner så er det lagt til grunn at 
ledningene skal ligge så grunt som mulig, dvs. isoleres, og de vil da ligge med kun ca. 0,5 meter 
overdekning i fortauet. 

I forkant/parallelt med graving av VA-grøfter må det foregå omlegging av eksisterende kabler i 
Klostergata. Dette er omfattende arbeider som er tidkrevende. Det vil være usikkerhet rundt 
omfanget og hvor mye tid disse arbeidene tar. Det vil være naturlig å bygge en felles kabelkanal 
(OPI-kanal) i Klostergata.  

Nærføring med eksisterende fjernvarmenett vil også være en utfordring i gateprofilen. 
Samordning mellom de ulike kabelaktørene og fjernvarme blir viktig, og vil også være en 
utfordring i forhold til hvor stor styring man har på framdriften. 



 

Langs Klostergata er det mange store trær i dag, som vil skape utfordringer mht. graving. Røttene 
til disse trærne strekker seg sannsynligvis langt inn i eksisterende gateprofil. Skånsom graving 
rundt røttene er tidkrevende. Det vil være behov for å ta ned trær som ligger i eksisterende fortau 
der ny VA-trase ligger.  
 

Grønnstruktur og to offentlige torg  
Forutsetninger 
Kostnader for disse rekkefølgekravene er basert på erfaringskostnader for Ladeparken og 
kostnadsberegninger gjort for TMV-odden. Rådmannen anser at utenomhusarealer og park ved 
Nidarø kan ha en noe enklere standard, mer i retning av den standard området har i dag. En viss 
oppgradering må uansett legges til grunn. 

Ladeparken er en stor park med betydelige grøntarealer, med store plenarealer og variert innhold 
med grusdekker og faste dekker, lys, møbler og noen lekeapparater. De fleste av installasjonene er 
definert som kunst, finansiert over kunstbudsjettet og inngår ikke i erfaringskostnadene som er 
lagt til grunn for beregning av kostnadene på Nidarø. På Nidarø skal det være en vegetasjonssone 
mot elva. Halvparten av vegetasjonssonen er allerede etablert, den andre halvparten er beregnet 
nyetablert. Det er bare arealene for den nyetablerte delen som er med i kostnadsberegningen. 

Det er ellers tatt utgangspunkt i at Nidarø skal være et rekreasjonsområde med parkmessig 
opparbeidelse for allmennheten, det forutsetter tilrettelegging med f eks møbler og annet utstyr 
for uorganisert lek. Det er små arealer avsatt til park, store deler av disse vil bli berørt i 
anleggsfasen og må opparbeides. 

I reguleringsplanen er det gitt mulighet til at parkarealet kan brukes til utstillinger, installasjoner 
og telt. Dette krever en robust oppbygging av de grønne flatene i parken utover vanlig standard. 
Rådmannen vil opplyse om at Trondheim Spektrum AS ønsker tillatelse til å ha telt på torgarealene 
i steden, men at bygningsrådets innstilling ikke åpner for dette. Gis en slik tillatelse vil behov for 
robust oppbygging av grønne flater reduseres kraftig. Det er også krav om at gangstiene skal være 
kjøresterke. Vi har valgt å bruke Ladeparken som utgangspunkt for kostnadsberegningen fordi det 
er en allsidig opparbeidet park som innehar en del elementer, men også store grøntarealer og 
dermed fanger opp en del utfordringer som vil være generelt gjeldende for en brukspark. 

Prosjektkostnader      
Prosjektkostnadene er estimert til ca. 74 mill. kr ekskl. mva2 

Andel fra Trondheim Spektrum  

Trondheim Spektrum har i sin vurdering av kostnader lagt til grunn at de aktuelle områdene ikke er 
regulert til offentlige areal. Noe som bl.a. medfører en annen kvalitet på de tekniske anleggene og 
grøntstruktur.  Følgende kvaliteter og forutsetninger er lagt til grunn i beregningen av Trondheim 
Spektrum sitt tilskudd: 
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Rådmannen bemerker at tallene fra Trondheim Spektrum er beheftet med betydelige mangler 
sammenlignet med kommunens beregninger. Blant annet mangler postene  overvann, vann- og 
avløp, drenering, trær, kummer, taktil merking, sykkelstativ, utemøbler, oppmerking, utgravning, 
riving av eksisterende dekker, skilt, ledninger i grunn.  Det mangler også kostnader for 
prosjektering, byggeledelse, administrasjon, usikkerhet  osv. 
 

Opparbeidelse av Klostergata 

Forutsetninger 
Strekningen som skal opparbeides har en lengde på 680 m og omfatter bygging og oppgradering 
av både fortau og vegareal. 

Kjørebanen i Klostergata vil ha en bredde på 6,5 m. Nordre (mot elva) og sørlig fortau vil ha en 
bredde på henholdsvis 2,75 m og 1,5-2,0 m. Anlegget skal etableres innenfor dagens gateareal. 

Det er forutsatt ny vegoverbygning langs hele strekningen. I detaljeringsfasen må en vurdere om 
eksisterende overbygningen på deler av strekningen kan bevares. Det foreslås prøvegraving, evt. 
bæreevnemålinger. Spesielt på parsellen med fredet grunn vil det være aktuelt å gjennomføre 
slike forundersøkelser for å om mulig redusere inngrepet. 

Det er planlagt nytt gatelysanlegg langs hele strekningen. Dette er tatt med i 
kostnadsberegningene.  

Ny overvannsledning, drensledninger og sandfang er anleggselementer som tilhører veganlegget 
og er innkalkulert i kostnadene til veg.  



 

Det er tatt med kostnader for fjerning, nyplanting og flytting av trær. Man må anta at en del av de 
eldre store trærne vil måtte tas ned. 

Det er antatt at 150 meter av strekningen består av forurensede masser. 

VA-prosjektet bekoster fjerning av asfalt og utgraving av vegoverbygning der VA-traseene ligger i 
Klostergata, og er derfor ikke inntatt i kostnadsfordelingen over. 

Det er tatt med kostnader til trafikkavvikling, trafikkulemper i anleggsperioden. Det er også gjort 
et anslag på kostnader for ekstra istandsetting i forbindelse med messer/arrangement. Det er gjort 
en fordeling av kostnadene mellom VA og veg, og det er bare vegkostnadene som inngår i 
kostnadsoverslaget. 

Kostnader i forbindelse med omlegging og flytting av el-kabler forutsettes dekket av kabeleierne. 

Ved anleggsgjennomføringen forutsettes det at Klostergata kan stenges etappevis og at trafikken 
kan omdirigeres i sidegatene. I tillegg forutsettes at all tungtransport (riving/ bygningsmaterialer) 
fra Trondheim Spektrum vil være ferdig i løpet av 2018. 

Prosjektkostnader 
I prosjektkostnaden inngår også kostnader til prosjektledelse, byggeledelse og prosjektering. 

Med en usikkerhet på ca. -20 % til + 40 % vil sannsynlig prosjektkostnad innen veg ligge i 
størrelsesorden mellom 20 – 35 mill. kr. eks. mva. 

Rester etter Augustinerkloster finnes i grunnen under Klostergata 47 og 60-62 og under 
gatelegemet mellom disse eiendommene. Ved full masseutskifting i dette området vil kostnader til 
arkeologi være betydelige.  Det anslås kostnader fra 5-15 mill. kr. ved full utskifting. 

 

Bedre forbindelse fra Ilen kirke til Nidarø utformet etter prinsippene om universell utforming 

Forutsetninger 
Forbindelsen mellom Ilen kirke og Nidarø skal i hht bygningsrådets innstilling til 
rekkefølgebestemmelser være utformet etter prinsippene om universell utforming. I 
kostnadsberegningen er det lagt til grunn at eksisterende gangbro fjernes og erstattes med en ny. 
Bakgrunnen for denne forutsetningen er at stigningen på gang- og sykkelvegen på Ila-siden av 
gangbrua er for stor i forhold til universell utforming. 

Det er en total høydeforskjell på 7 meter fra landkar på Nidarø-siden til Ilen kirke. Dette er en 
distanse på ca. 150 meter. Med jevn stigning over hele strekket, vil stigningen bli på 1:20 (5%).  
Det er derfor nødvendig å la broen få en helning, slik at ikke hele høydespranget tas på Ila-siden av 
elva. I kostnadsberegningene er det ikke lagt inn repos, men det kan være aktuelt å legge inn slike 
ved siden av vegen ved landkaret på Ila-siden. Dette gjelder for alle alternativer for utforming av 
bru som er omtalt i dette notatet. Bygging av repos vil øke kostnadene med prosjektering og 
bygging av bru. Disse kostnadene vurderes å ligge innefor usikkerhetsmarginen på 40%. Helningen 
tilfredsstiller kravene som er gitt i håndbok V129 fra Statens vegvesen. 

I kostnadsvurderingen er det forutsatt at landkar på Nidarø-siden av elven, og begge pilarene i 
elven kan benyttes av den nye broen, mens det må bygges nytt landkar på Ila siden. Denne 
forutsetningen må kontrolleres i en senere fase. Dr. techn. Olav Olsen har gjennomført en enkel 



 

visuell inspeksjon av brua, og det ble ikke observert noen indikasjoner på at gjenbruk ikke kan 
være mulig. Trondheim bydrift utførte i 2014-15 vedlikeholdsarbeider på brua som omfattet begge 
pilarene og landkarene. 

Eksisterende bru har samme kotehøyde på Nidarø- og Ila-siden. Ny bru vil stige mot Ila og vil ligge 
ca. 4,5 m over dagens bru på Ila-siden. På grunn av at den nye brua må få en stigning fra Nidarø 
mot Ila, må pilarene forlenges. Kostnader ved dette er inkludert i kostnadsoverslaget. Det er 
imidlertid ikke medtatt kostnader tilknyttet evt. utbedring av landkar og pilarer. 

I kostnadsberegningen for alle alternativ er det lagt til grunn at det skal bygges en stålkassebru. 
Normalt vil en bru av stålkasse-tverrsnitt være økonomisk gunstig for de spenn og den bruken det 
er snakk om her. 

Når brua stiger mot Ila, medfører dette at landkaret på Ila-siden må ligge på et høyere kotenivå 
enn dagens landkar. Siden skråningen opp mot Ilen kirke er fredet, er det sett på en løsning hvor 
ny gangbru med tilhørende gangveg følger dagens trase. Endring i trase blir derfor en heving i 
forhold til dagens trase. Nytt landkar etableres et stykke opp i eksisterende gangveg, mens dagens 
landkar erstattes med en ekstra pilar. Total brulengde blir da ca 115 meter, og overkant landkar på 
Ila-siden blir liggende på kt. +10.75. Resterende gangvei blir ca 30 meter, og hele traseen vil få en 
stigning på 5%. 

Alternativ 2 vil redusere inngrepet i skråningen mot Ila kirke og vil i hovedsak ligge utenfor det 
området som er fredet. Kostnadene med arkeologi kan derfor reduseres. 

Kostnadsberegningen har tatt utgangspunkt i at vi kan beholde eksisterende landkar ved Nidarø og 
påbygging av eksisterende pilarer i elva. Det ligger en stor usikkerhet i dette. 

Kostnadsberegningene er basert på at det skal bygges en ny bru med samme føringsbredde (ca 3 
m) som dagens bru. Dersom det skal bygges ny bru bør det vurderes å bygge en bru med 
føringsbredde på 5,5 m (3 m sykkel og 2,5 m fortau).  

 
  



 

 

Prosjektkostnader 

Kostnadsberegning (bru 3 meters bredde): 

Hovedpost Kostnader kr. 

Entreprisekostnad eks. mva 

(ref. kostnadsoverslag rev 02, dato 06.0317. Dr. techn.Olav Olsen) 
35.300.000,- 

Prosjektering 5.300.000,- 

Prosjektledelse, adm. etc 3.500.000,- 

Byggeledelse 1.400.000,- 

Arkeologi 500.000,- 

Sum 46.000.000,- 

Med en usikkerhet på ca -20 til + 40 % vil sannsynlig prosjektkostnad for ny bru ligge i 
størrelsesorden mellom ca. 37  - 64 mill. kr. eks. mva 

 
 
Generelt om utbyggingsavtaler 
For å sikre gjennomføring av vedtatte arealplaner og at kommunen vil overta kommunaltekniske 
anlegg og grønnstruktur for drift og vedlikehold, inngår ofte utbygger og kommunen en 
utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningsloven (plbl) kapittel 17.  
 
Trondheim kommunes praksis ved bruk av utbyggingsavtaler bygger på et politisk vedtatt prinsipp 
om full kostnadsovervelting (jf. bestemmelse § 5 til kommuneplanens arealdel og bystyrets sak 75/ 
1993). Dette medfører at byggeprosjektet skal bære alle infrastrukturkostnader som er en følge av 
prosjektet.  

Det kan avtales at grunneier eller utbygger skal besørge eller bekoste tiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av planvedtak, jf. plbl § 17-3, 3. ledd, 1. pkt. For å være nødvendig må tiltaket ha 
en saklig sammenheng med gjennomføringen av planen. Tiltaket må enten tjene interessene i 
utbyggingsområdet eller avhjelpe skadevirkninger eller ulemper ved den konkrete utbyggingen. 

Tiltakene og kostnadene som veltes over på utbygger må også stå i rimelig forhold til utbyggingens 
art og omfang, jf. plbl § 17-3, 3. ledd, 2. og 3. pkt. Det må foreligge en forholdsmessighet i det som 
avtales. Det må vurderes konkret hvilken belastning den aktuelle utbyggingen påfører kommunen. 
Utbyggingens art henspeiler på hva som kreves bygget av offentlig infrastruktur, og ikke forhold 
ved utbygger. 

Utbyggingsavtalene sier noe om hvilke offentlige infrastrukturanlegg som skal bygges, hvilken 
kvalitet de skal ha, hvem som skal være tiltakshaver, hvordan anleggene skal finansieres og om 
vilkår for at kommunen overtar anleggene til eie, drift og vedlikehold. Det er viktig å merke seg at 
samferdselsanlegg regulert til offentlig formål, innebærer et visst krav til standard. Men det 



 

innebærer også at kommunen overtar anleggene til drift og vedlikehold, slik at utbygger slipper 
disse kostnadene i framtiden.  

Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før reguleringsplanen for 
området er vedtatt, se plbl § 17-4, 4. ledd. Kommunen skal dessuten kunngjøre oppstart av 
forhandling om utbyggingsavtale, før avtalen inngås, jf. plbl § 17-4 første ledd.  
 

Eventuell utbyggingsavtale med Spektrum 
Tiltakene og kostnadene som veltes over på utbygger må stå i rimelig forhold til utbyggingens art 
og omfang.  

Når det gjelder grønnstrukturen og utomhusarealene , så er det flerbruksperspektivet (samme 
areal brukes til messe og park) i grøntområdet, samt at området foreslås regulert til offentlig 
formål med derpå følgende krav til teknisk og visuell standard som medfører at kostnadene blir så 
høye som de blir (ca. 74 mill kr). Rådmannen finner det derfor rimelig at Trondheim Spektrum AS 
må betale for alle utomhusarbeider som ville ha påkommet ift. reguleringsplanen slik den forelå  
før området foreslås omregulert til offentlig formål, og før forbud mot messetelt ble foreslått i 
bygningsrådets innstilling. Kommunen tar de tilleggskostnader som følger av kommunens behov.  

Ut fra en samlet vurdering anbefaler rådmannen at Trondheim Spektrum AS betaler en andel av 
kostnadene pålydende om lag 26 mill. kr. ekskl. mva., tilsvarende hva Trondheim Spektrum 
uansett ville ha måttet betale om reguleringsformål var uendret og torgarealene var tillatt 
benyttet til oppføring av messetelt. Merkostnadene som følge av at torgarealene foreslås 
omregulert til offentlige formål, uten tillatt oppføring av messetelt, tas av kommunen. 

I Klostergata oppgraderes VA-anlegget som en følge av at gateløpet må oppgraderes i henhold til 
rekkefølgebestemmelsene. Klostergata er vurdert til å være i tilfredsstillende teknisk stand. Vanlig 
praksis i utbyggingsavtaler vil i slike tilfeller være å gi et offentlig tilskudd til bygging av VA (slik det 
er skissert i notat fra Kommunalteknikk), og utbygger tar kostnadene med vegen.  

Opparbeidelse av Klostergata er beregnet til kr 20-35 mill kr + evt. arkeologiske utgravninger på ca. 
5-15 mill kr.   

En oppgradering av Klostergata har sammenheng med at utbyggingen på Nidarø igangsettes. 
Imidlertid er det et faktum at kommunen uansett ville ha måttet fornye VA-anlegget i deler av 
gata.  

Basert på en forholdsmessighetsvurdering anser rådmannen at et finansieringsbidrag på kr 20 mill 
fra Trondheim Spektrum As til kommunens fornyelse av Klostergata er rimelig.  

Det kan argumenteres for at ny bruforbindelse fra Nidarø til Ilen kirke, kan være et en del av 
promenaden som går langs Øya og over til Skansen langs fjorden til Pir-terminalen. 
Motargumentet er at det allerede er en bruforbindelse her. Det blir da et spørsmål om kostnaden 
med etablering av universelt utformet bru er noe Trondheim kommune ville ha dekket under 
andre omstendigheter. Brua er estimert til å koste 35 - 46 mill kroner. 

I alternativ 2, så er byggeområdet satt til 22.100 m2, hvilket gir en belastning på trondheim 
Spektrum AS ved full overlasting av kostnader til rekkefølgekrav på ca. 8.000 kr/m2 BRA, som er 
relativt høyt. 

Trondheim Spektrum AS er et non-profittforetak hvis hovedvirksomhet er å leie ut idrettsarealer til 



 

kommunen for benyttelse til byens idrettslag. Denne virksomheten, sammen med utleie til 
messevirksomhet, kan ikke sammenliknes med utbygginger til kommersielle formål. Denne 
utbyggeren vil derfor ikke kunne klare å ta kostnader som en normal utbygger vil kunne ta.  

Vanlig praksis ville være å inngå utbyggingsavtale med utbygger om gjennomføring av 
rekkefølgekrav i samsvar med reguleringsplan. I dette tilfellet er utbygger ikke i stand til å bære 
alle kostnadene med rekkefølgekravene alene. 

Ut fra en totalvurdering anbefaler rådmannen at Trondheim kommune tar ansvar for en offentlig 
finansiering av rekkefølgekravet relatert til forbindelse mot Ila, og at kommunen etablerer dialog 
med Miljøpakken i den forbindelse.   

Oppsummering 
For å sikre bygging av hallen på Nidarø anbefaler rådmannen at Trondheim kommune, som 
majoritetseier i selskapet Trondheim Spektrum AS, bidrar med realisering og finansiering av 
rekkefølgekravene. Dersom bystyret slutter seg til rådmannens forslag til ansvars- og 
kostnadsfordeling mellom kommunen og Trondheim Spektrum AS, slik de er redegjort for i dette 
notatet, vil rådmannen sørge for at ansvars- og kostnadsfordelingen blir avtalefestet mellom 
kommunen og selskapet. 


