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VEDTAK

1. Bystyretvedtarbyggingav øyasykehjemmedintegrertelokalerforøyasone,Institutt for
samfunnsmedisin(ISMINTNU), Eddalegesenterog Grunn-ogvidereutdanningi sykepleie
(ASP/HiST)medenprosjektkostnadpåkr 647 000000,-.Deterforutsetningatleietakeme
skalbetalekostnadsdekkendehusleie.
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tillegg til prosjektkostnadeneunderpkt. 1.

3. Kommunensinvesteringsbehovfinansieresvedtilskuddfra Husbankenpåkr 26 195 000.-og lån
på kr648805000.-.
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Saksframlegg

BYGGING AV ØYA SYKEHJEMMED INTEGRERTELOKALER FORHIST OGNTNU

Arkivsaksnr.:05/33840

Forslag til innstilling:

1. Bystyretvedtarbyggingav Øyasykehjemmedintegrertelokalerfor Øyasone,Institutt for
samfunnsmedisin(ISM/NTNU), Eddalegesenterog Grunn-ogvidereutdanningi sykepleie
(ASPIHiST)medenprosjektkostnadpåkr 647 000 000,-.Det er forutsetningat leietakerneskal
betalekostnadsdekkendehusleie.

2. Bystyretvedtarbyggingav garasjekjellerunderanleggettil kr 28 000 000.-. Dettekommeri
tillegg til prosjektkostnadeneunderpkt. 1.

3. Kommunensinvesteringsbehovfinansieresved tilskuddfra Husbankenpåkr26 195 000.-og
lånpåkr 648 805 000.-.
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Settinn saksutredningenunder dennelinja

SAKSUTREDNING

Det henvisestil B.sak0160/05,øyasykehjemmedintegrerte lokaler for HIST og NTNU, somble
behandleti Bystyret27.10.05.

Bakgrunn

Prosjektorganisasion
Trondheimkommuneskaleieeiendommenog prosjektet.Det er inngåtten samarbeidsavtale
mellomparteneomutvikling, leie og drift av dennye bygningsmassen.Det eroppnevnten
styringsgruppemeddeltagerefra alle parter,TrondheimKommune(TK), Avdeling for sykepleie,
Høgskoleni Sør-Trøndelag(ASP/HiST),Institutt for SamfunnsmedisinNTNTJ (ISM/NTNU) og St.
OlavsHospital som hardenoverordnedebeslutningsmyndighet.I tillegg er detoppnevnten
prosjektgruppemeddeltagerefra de sammepartenesomharansvaretfor utvikling av prosjektet.De
respektivemedlemmeneharansvaretfor kontaktenmedegnebrukergrupper.Trondheimeiendom
harprosjektiedelseni dennegruppen.

Brukermedvirkning
“Overordnetprogramfor Øyasykehjem”,datert 13.01.06er detdokumentetsombeskriver
prosjektetsvisjonerog mål., og er utarbeideti fellesskapmedde enkeltevirksomhetenei “øya
sykehjem”,Trondheimkommune,HiST, NTNTJ og St OlavHospital somskalha lokale i, ellerhar
annentilknytning til prosjektet.Detteer behandleti prosjektetsstyringsgruppe27.01.06.
Grunnlagsdokumentgir viktige innspill til funksjonsprogrammet.

Funksjons-og utstyrsprogramdatert30.03.06for “Øya sykehjem”beskriveraktivitetenfor de
virksomhetenesomskalsamlesi HåkonJarlsgatei og 12: Sykehjem,Øyasone,institutt for
samfunnsmedisin(ISM/NTNU) medundervisningog forskning,Eddalegesenterog grunn-og
videreutdanningi sykepleie(ASP/HiST).Dissesamlesundersammetak innenforetnettoarealpåca
11 000 m2. I funksjonsprogrammetbeskrivesaktiviteten,dimensjonerendeforutsetningerog de
funksjonellekrav til nærhet,bygningsmessigekrav og areal.
Funksjonsprogrammetdannergrunnlagfor romfunksjonsprogramog forprosjekt.

Prosi ektutvikling
Deter gjennomførten totalentreprisekonkurransemedmnnleveringsfrist16. januar2006.
6 firmaleverteskisseprosjektmedtilhørendepristilbud. Prosjekteneble evaluert iht tre
hovedkriterier:

1. Prosjekt
2. Entreprenørfirmaetskompetanse,prosjekteringsgruppenskompetanse,erfaringermed

evalueringav prosjekti en samhandlingsperiode.
3. Pris

Etter en grundiggjennomgangav prosjektog innlevertmateriale,erNCC ConstructionAS valgt
somsamarbeidspartnertil åvidereutviklingav prosjektetgjennomen samhandlingsperiodefor å
kommefremtil et tilfredstillendeprosjektmedtilhørendekostnadersomgrunnlagfor kontrakt.

Prosjektetmedarbeidstittel“ Øyasykehjem”erbearbeidetfra konkurranseutkastav 16.01.06.
Gjennomsamhandlingmellombrukere,byggherre,rådgivereog entreprenørererprosjektetført
framtil forprosjektnivåmedkostnadstilbudlevert 30.03.06.
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Framtidigebrukereav byggeter inneforståttmedatforprosjektetdannergrunnlagfor arealbrukog
kostnaderfor prosjektet“øyasykehjem”.Detaljervil bli bearbeidetviderei prosjekteringsfasen
fram til bygging.

Det er lageten foreløpigavtalemedNCC ConstructionAS for andelkostnadersomvil påløpefor
nødvendigearbeideri periodenfrem til endeligbehandlingi Bystyreti mai. Dennesummener en
andelav totalentreprisekontraktensom undertegnesettervedtaki saken.

Fakta
STATUS FREMDRIFT

Reguleringsplan
Dennyereguleringsplanenble behandleti formannskapet!bygningsrådet6. januar.Høringsfristen
gikk ut 6. februar.Denaboersom haddeinnvendingererblitt kontaktetmedinformasjonomdet
aktuelleprosjekt. Reguleringspianenmeddetreviderteprosjektetinntegnetble behandleti Bystyret
27. april.
Reguleringspianengodkjenner17 200m2 bebyggelseBRA overbakken.Det erønskeligmedet
visst antallparkeringsplasser,og planenkangodkjenneinntil 120plasser.

Prosjekt
Prosjektetsstrammefremdrift forutsetteratplanleggingog forberedelsertil byggestartblir utført
paralleltmedbehandlingav byggesaken.
Forhandlingerblir ført mhtendeligovertakelseav eiendommedSør-TrøndelagFylke.
Eksisterendebygningererrevetog leieboerneflyttet til RødeKors somleies av St. Olaveiendomi
byggeperioden.Søknadomrammetillatelseer innsendti april. Byggestarter planlagt1. juni 2006
medferdigstillelse31.03.2008.

BESKRIVELSEAV PROSJEKTET

Tomt
TomtaomfattereiendommeneHåkonJarisgatei og 12, medhovedvektpånr. 12 og erpåca6100
kvm. Miljøtekniskeundersøkelseerutført av Rambøllsomhar avdekketforekomsterav forurenset
massei HåkonJarlsgate1, mensdet i HåkonJarlsgate12 kun er funnetmassersomer rene,iht.
grenseverdierdefinertav Miljøenheteni Trondheimkommune. Resultatenevar i trådmeddetsom
var antatt/ registrertpå forhånd,påbakgrunnav tidligereaktiviteterpå deto eiendommene.

Utførte grunnundersøkelserindikerersværtlagdeltegrunnforholdmedtil delsuregelmessig
lagdelingfra borpunkttil borpunkt.Muligheterfor setningsskaderpånabobyggmåivaretas.

Tomtenerdelvisbebygdog delvisbenyttettil trafikkareal/infrastruktur.Løsmassenesøvrelagvil
sannsynligvisværepregetav tidligerevirksomhetinnenfortomtearealet.Dettevil trolig omfatte
bådekonstruksjoneri grunnen,fyllmasserog kabler/ledninger.

Bebyggelsenlfunksjonsorganisering

Dennyebygningsmassener inndelt i to i hovedbyggetog et kontorbygg.Deter forbindelsemellom
hovedbyggetog kontorbyggetgjennomparkeringskjelleri planU2, direktefra dørtil dørrettover
gangveiutendørspå bakkeplanog via gangbropåplan2. Det erbro til pasienthotelletoverMauritz
Hansensgatepåplan2. Dennebruakan ogsåtilknyttesMauritz Hansensgate4 somernabobygget
til hovedbyggetsvestfløy.
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De ulike funksjoneneer fordelt på 9 etasjeri hovedbygningenog på7 etasjeri kontorbygningenøst
for HåkonJarlsgate,inkludertto underetasjeri beggebygningene.

Hovedbygg:
I 1. etasjei hovedbyggetligger densentraleekspedisjonenmedtilhørendefunksjonerplasserti
umiddelbarnærhettil hovedadkomstmedheis- og trappekjeme.Kantinenerplassertlengstmot syd
i østfløyeni tilknytning til hovedadkomsten.Ut motgangveiener detfrisørsalong/fotpleiesom
primærtvil bli benyttetav sykehjemmet,menmedmulighetfor kommersielldrift og adkomst
direktefra gangvegen.For øvrig inneholderetasjento storeauditorier,undervisningsrom,
grupperomog ferdighetsavdelingfor NTNU.

2. etasjeinneholderbiblioteksavdelingog diverseundervisnings-og seminarrom.
De trestoreseminarrommeneover auditorieneutstyresmedfoldeveggerfor fleksibelbruk.Det er
ogsåplanlagtflyttbareamfiløsningerfor ca1/3 avplassenei disseseminarrommene.Etasjenhar
broforbindelseovertil kontorbyggeti HåkonJarisgate.Broforbindelsenvil kunnefungeresomen
alternativhovedinngangtil Eddalegesenter.

3. etasjesvestrefløy i hovedbyggetinneholderlokaler for øyasone,treningsromfor fysioterapi,
administrasjonfor sykehjemmetog fellesekspedisjonfor soneog sykehjem.I detsentralepartieti
3. etasjeerdet ferdighetsavdelingfor HiST. Restenav etasjeninneholderkontorerfor HiST samtet
seminarromog etgrupperom.

4., 5. og 6. etasjeinneholdersykehjemmet.

7. etasjeinneholderkontorerog moteromfor HiST.

PåplanUi, underetasjeligger nedredel av stort auditorium,garderober,ambulanse-og varemottak
medlager,renholdssentraletc.,samttekniskerom.

PåplanU2 ligger enparkeringskjeller med85 plasser.

Kontorbygget:
1., 3., 4. og 5. etasjeinneholderkontor-og møtelokalerfor NTNU. NTNTTs øvrige
undervisningsarealerer plasserti 1. etasjei hovedbygget.I 2. etg. liggerEddalegesenter.

Sykehiemmet
Sykehjemmeterplanlagtmed96 sengerfordelt over 3 etasjer,med32 sengerpr. etasje.
Fraheisog trappkommermani hver etasjetil etåpentsentralrommetmedutsynmot syd.Her
liggerfellesoppholds-/TVrom,pause-og samtalerom,samtetvrimlearealmedsmåoppholdssoner.
Det erogsåen sørvendtbalkongmeddirekteadkomstfra sentralrommet.sentralrommetskal
fungeresomen inspirasjonfor pasientenetil åkommesegut av sengerommenefor aktivisering
gjennomsosialkontaktmedhverandre.I bakkantav sentralrommet,sentraltplassert,ligger
personalbasensomogsåvil fungeresometasjeekspedisjon,legekontor,UB-rom for studenter,
baderomsamtkontorerog øvrigefellesromfor sengepostene.

I hver etasjeligger rommenefordelti gruppermedtil sammen16 rom påhver sin sideav den
sentraleheis-og trappekjernen.I hver gruppeerdetspiseromog postkjøkken.I denvestrefløyener
detogsåen storsørvendtbalkongutenforspiserommet.

Sengerommeneer gitt enbreddesommuliggjør fleksibilitet vedrørendeplasseringav skap,senger
og øvrigemøbleringmedplassfor en sittegruppe.Rommeneer ca.21 m2 erutformetslik atdeter

Saksfremlegg- arkivsak 05/33840 4
53829! 06



Trondheim kommune

mulig åplasserei 2 sengeri rommet.Baderommeneerdimensjonertmedsnumulighetfor rullestol
forantoalettog håndvaskog er5,7m2. Valg av løfteutstyri beboerromerunderutredning.

Garderoberog øvrigelagerromfor sykehjemmetligger i denøverstekjelleretasjenUi sammenmed
varemottaket.

Kontorerfor administrasjonav sykehjemmetliggeri 3. etasjesammenmedarealenefor øyasone.
Der liggerogsået stort treningsromfor ergo-/fysioterapeuter.

Kontorområder

Kontorenefor ASP/HiST er i hovedsakplasserti 7. etasjei hovedbygget.Deter 70 cellekontoreri
tillegg til møterom,birom og sosialesonermedminikjøkken.Restenavkontorenefor HIST er
plasserti 3. etasje,fordeltpå 18 cellekontorerog storkontorerfor FOU og timelærere.

Kontorenefor ISM/NTNIJ er lokaliserti kontorbyggetsplan 1, 3, 4 og 5. Alle
kontorarbeidspiasseneer i cellekontorerbortsettfra 2 mindrekontorlandskaper.Totalt inneholder
bygget67 cellekontorer,3 trepersonskontorerog kontorer/kontorlandskapfor samfunnsmedisinere
og mastergradsstudenter.Det erogsåmøteromi kontorbygget.

Undervisningsareal
UndervisningsrommeneforNTNTJog HiST erplasserti 1. ,2 og 3. etasjei hovedbygget.

I 1. etasjeer detet auditoriummed250plasserfor HIST og etmindreauditoriummed80 plasserfor
NTNU. I tilknytning til detteauditorietligger 9 ferdighetsromfor NTNTJ. i etasjeinneholderogså6
grupperomog 2 møteromhvoravet storter tenkt brukt i tilknytning til kantinen.

2. etasjeskalhovedsakeligdisponeresav HiST. Biblioteksavdelingeninneholderboksamling,
studentarbeidsplasser,et undervisningsromfor datasamtenkafébasertpå serveringfra automater
og minikjøkken.Etasjeninneholderogså20 grupperomog et seminarrom.Tre store
seminarrommeneover auditorieneutstyresmedfoldeveggerfor fleksibel bruk.Det erogsåplanlagt
flyttbareamfiløsningerfor ca 1/3 av plassenei disseseminarrommene.

Undervisningsrommenei 3. etasjedisponeresav HiST. Sentralti etasjen liggerferdighetsavdelingen
hvor sykepleierstudentenetrenerferdigheti simulerteomgivelsermedsengerom,skyllerom,
medisinrom,arbeidsstasjonfor behandling.I tilknytning til ferdighetsavdelingener detogså
lokalisertet størreseminarrom.

Ekspedisjonenfor studentertilknyttet HiST liggersentralti 3. etasjei hovedbygget.
Studentekspedisjonfor NTNIJ er i i. etasjei kontorbygget.

Universellutforming
Universellutforming innebæreratkravetom en optimaliserttilgjengelighetfor alle brukereer
premissgiverfor arkitekturog valg av løsninger.De fysiskeomgivelsene,detvil si bygninger,
uteområderog andreanlegg,utformesslik at de kan brukesav allemenneskerpå en likestilt måte.
Målet er enhelhetligarkitekturutenbehovfor tilpasningerog særløsningerfor enkeltegrupper.
Dettefordreren lett tilgjengeligbygningmedplanløsningersomikke nødvendiggjørspesialtiltak
for orienteringshemmede,uteromsom kanbrukesav alle og løsningerpregetav et inkluderende
menneskesyn.

Alle irmgangerharnærhettil gateparkeringog er lagt medterskelfri adkomst.Publikumsheiserer
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plasserti direkteforbindelsetil hovedtrapperog publikumsekspedisjonererplassertlett tilgjengelig
og i kontaktmedvestibylerog venterom.Rommenesplasseringinnenforbyggeneer søkt løstmed
hensyntil fremkommelighetog tilgjengelighetfor alle brukergrupper.

Adkomst og parkering
Hovedinngangenliggerut mot rundkjøringeni Olav Kyrresgate.Denligger litt høyereennfortauet
der deter avsattparkeringfor avstigningfra drosjeretc.Entrapp gjørdetenkeltågådirekte fra
fortauetog inn, mensfortauetdanneren rampeslik aten kommersegterskelfritt inn i bygget.Det er
i tillegg inngangertil beggebyggenepågateplanfra gangvegeni fortsettelsenavHåkonJarlsgate.

Trondheimparkeringskaladministrereen parkeringskjellermed85 plassersom liggerunderhele
byggeti en underkjellerU2. Detteskal væreavgiftsbelagteplasserfor ansatteog besøkendetil
byggetog St. Olav for øvrig.

Det skaltilretteleggesplasserfor sykkelparkeringlangsMauritzHansensgate,i gangvegenmellom
byggeneog pånordsidenavbygget.

Uteområder
Uteområdeneer fordelt på bakkeplanog to takterrasser.
Foranhovedinngangenog kantinenmot syddelesfortaueti to. Innmot byggetdannesen plass
avgrensetav sittemurermot fortauog rundkjøringen.Forankontorbyggetssydsidelages enplass
for uteoppholdsomogsåkanbrukesfor uteserveringi forbindelsemedkafeenom sommeren.
Plassenskjermesmot OlavKyrresgatemedetbuskfelt.

Gangvegendelerprosjekteti to. Herer flere inngangerbI. annettil frisør og fotpleiesamtinngang
til kontorbyggetog hovedbygget.

Pånordsidenavbyggetblir et parkområdemedgangvegsomforbinderHåkonJarlsgate,Bergijots
gateog MauritzHansensgate.Områdetkan brukestil rekreasjonbådeav sykehjemsbeboereog
studenterselv omden liggermot nord,og danner en grønnoasei grensenmotnaboene.

Takhageni 3. etasjeerutformetsom opptreningsplassfor pasienterpå sykehjemmetog skal ogsågi
rom for hyggeligoppholdog hvile. Takhageni 7. etasjeer en terrassetil brukfor bådeansatteog
sykehjemsbeboere.

TEKNISK BESKRIVELSE

Konstruksjoner
Bygningensfundamentvil ligge undergrunnvannstanden,og byggegropamåspuntespå grunnav
dybden.Bygningeneforutsettesdirektefundamentertpåoriginal grunnmeddobbelbunnplateog
tettebetongvegger.Dekkeelementer,søylerog bærendeveggelementeravbetongblir prefabrikert
pågrunnav kort byggetid.Klimaveggenskalbyggesav prefabrikkerteelementermed
platekiedning,trepaneleller glassog medetbæresystemav stål.

Overfiater
Vinduerog dørerav trehar utvendigaluminiumskledning.Gulveneharvinyl/linoieumsbelegg,
parkett i auditorier,bibliotek og kaf’e og natursteinsfliseri vrimlearealer.Veggeneer robustgipssom
er sparkletog malt. Betongveggermalt.Himlinger av gipsplaterer sparkietog malt eller
systemhimling.Prefabrikertebaderomharvåtromsbeleggpåveggerog gulv. Toaletterog
garderoberhar flis påveggerog gulv. Parkeringskjeller i U2 har støvbindingavbetongvegger, tak
og gulv.
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Bygningenef~rutvendigsolavskjermingpå allenødvendigefasader.

Tekniskeinstallasjoner
Byggeneharbalansertventilasjonog oppvarmingved vannbårenvarme.Luftbehandlingsanlegget
dimensjoneresfor åtilfredstille foreliggendekrav stilt i byggeforskrifter,retningslinjerfra
arbeidstilsynetog byggherrensegnereglertil luftbehandling.VVS-anleggetstyresmedautomatikk
og sentraldriftskontroll etterTrondheimkommunesretningslinjer.Hovedblokkenmed
sykehjenmietog undervisningsrommenesprinkles.Det installeresheldekkendeadresserbart
brannalarmanleggmeddetektoreri alle rom,og varslingssentraleni byggetkoblesopp mot
brannvesenet.

Utendørser medtattbelysning i gangvegenog hagenpånordsidenavbygget.Belysningeninternti
byggetskal væredekkendefor funksjonog miljø følgeLyskultursanbefalingerfor de aktuelle
brukergrupper.Teleslyngeer medtatti fellesromi sykehjemmetog kantine.

Akustiskekontroll av rom ivaretasved atdelerav himling og veggflaterutstyresmedlyddempende
materiale.

Byggeter tilrettelagtfor avansertbruk av IKT og AV-utstyr i auditorier,møteromog grupperomog
kontorer.

Deter medtattadgangskontrollsomskallsikring og påmøteromog kontoreri bygget.
Ytre støyforholdi områdeterberegnetog nødvendigetiltak erplanlagti fasader.Områdetved
Elgesetergateer pregetav luftforurensning.Plasseringav luftinntak ergjort høyt overbakkenfor å
hindremestmulig inntakav svevestøv.Fasaderer mestmulig utformetfor åhindreatstøv legger
segpåhorisontaleflater.

Det skal innstallereset søppelsortringsanleggmedavfallssugsomknyttesoppmot St. Olav
Hospitalsanlegg.

AREALER OGBRUTTO/NETTOFAJ(TOR

Netto Netto Netto Brutto Brutto/netto. % av
___________________ over bakken kjeller sum sum faktor brutto sum

rondheim kommune 4578 538 5116 9495 46
HiST 3936 59 3995 7415 36
NTNU 1898 117 2015 3740 18
Sum ekski. parkering 10 411 714 11125 20 647 1,856 100
Parkering 3 106
Sum inkl. parkering 10411 714 11125 23753 __________

PROSJEKTETSKOSTNADER
Prosjektkostnadererbudsjetterttil 675 mill kronerinklusive inventarog en usikkerhetsmarginpåca
5%. Se budsjettskjemaA.

Utleietil HiST ogNTNtJ
Trondheimkommunestårsombyggherreog skal etter ferdigstillelsenleie ut arealertil NTNIJ og
HiST. Leierneskal betalekostnadsdekkendehusleie,dvs,at de skal dekkede faktiskekostnadene
knyttettil de arealenehverav institusjonenetari bruk.Leiernevil hadet fulle økonomiskeansvaret
for sineandelerav byggetog Trondheimkommunevil ikkehanoenfortjenesteved utleie til disse
institusjonenes.

Saksfremlegg- arkivsak 05/33840 7
53829!06



Trondheim kommune

Det vil bli inngåttenleiekontraktmellomTrondheimkommuneog HiST og NTN1Jsomregulerer
partenesrettigheterog plikter. Leiekontraktenvil løpei 40 år og leierneskal betalesineandelerav
lånekostnadenefor et annuitetslånsomskal nedbetalesi løpetav leieperioden.Endringeri påløpne
rentekostnadervil bli belastet/godskrevetleierne.I tilleggbetalerde sin andelav eierkostnadeneved
bygget,herundervedlikeholdskostnadene.

I tillegg vil detbli inngåttegneavtalersomdetaljregulererdriften av eiendommenmedhensyntil
kvalitet og kvantitetog hvordankostnadeneskal fordeles.

Investering,vedlikeholdog drift av inventarog utstyr skallikesåreguleresgjennomegneavtaler.

Etter leietidensutløpskal leierneha opsjonpååovertaeiendomsrettentil de leide lokalenemot å
betaletilhørendeandelav markedsverdienpåtomtenpådet tidspunktet.Dersomdenoverdratte
eiendommenlandelenvidereselgessåskalTrondheimkommunehaforkjøpsretttil dissearealenefor
sammekjøpesumsomde blesolgt fra Trondheimkommune.

Parkeringskieller
Det er prosjektertenunderkjeller medparkeringi bygget.Denneskal driftesav Trondheim
parkeringKF.

VURDERING AV PROSJEKTETSKOSTNADER

Tomt
Tomtekostnadeneer relativthøye. Inn i tomteprisenermedregnetflyttekostnaderfor NTNU og
HiST og ombyggingav lokaleri RødeKors byggetfor midleridig oppholdi byggeperioden.Dette
erberegneten tomteprispåcakr 6500.-/m2.

Deter flere nabobyggsom liggerklart innenforbyggegropasinfluensområde.Vi harpr. datoikke
tilstrekkeliginformasjonom dissebygningenesfundamenteringsdybde,-metodeeller
fundamentlastertil åvurderekonsekvensenefor oppstøttingavbyggegropaeller farenfor skaderpå
nabobyggene.Det er imidlertid klart atutgravingfor nybyggenevil medføregravingunder
fundamentnivåetfornabobyggene,noe somgir fare for setningerog skaderpå disse.Det er lagt inn
en sikkerhetsmarginfor åkunneregistrere,tilretteleggeog sikredissebygningene.

Tilknytning til avløpsnettetmedføreren kostbarlegging avny avlopsledningi heleHåkonJarlsgate
og et godt stykkenedi Klostergatafor å finneettilknytningspunktmedtilstrekkeligkapasitet.

Totalentreprisen
Byggetharen effektiv organiseringavbruksarealene,og korridoreneharfått litt ekstrabreddeog
brukessomnødvendigemøteplasserog vrimlearealeri kontorfløyeneog undervisningsarealene.

Materialbrukog byggetstekniskeinstallasjonererholdt påetnøkterntnivå, og i arealermedekstra
stor slitasjeer forsøktbruktmaterialertilpassetbruken.

Deter tilrettelagtfor avansertbruk av IKT og AV-utstyr i bygget.Disseinstallasjoneneermeget
kostnadsdrivendemennødvendigefor å kunnetilby en effektiv undervisningtilpassetdagenskrav.

Uteområdenepåbakkeplanog takterrasserhar fått enparkmessigbehandlingda dissearealeneer
komprimertpågrunnav tomtashøyeutnyttelsesgradog deterviktig åkunnegi ettilfredstillende
tilbud til byggenesbrukere.Kostnadervedrøreneopparbeidingavny gangvegmellombyggeneog
tilhørendesnuplasser tatt med.
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Byggetharenparkeringskjelleri U2 somer megetkostbar.Grunnvannstandenpåeiendommen
liggerover dettenivået,og forholdettil nabobygningeneog byggegropasdybdeer kritisk. Denneer
prioritert påtrossav kostnadene,begrunnetmedatparkeringstilbudenepå Øyaermegetbegrenset.
Trondheimparkeringskaldisponeredenneseksjoneri,og alleplasseneblir avgiftsbelagte.

Kostnaderfor bro over Mauritz Hansensgatesomforbinderøyasykehjemmedpasienthotelletog
sykehusetfor øvriger tillagt prosjektet.Dettefor å kunnefraktepasienter,ansatteog studenter
innendørsmellomde forskjellige delerav bygningsmassentilknyttet sykehuset.

Det skalinnstalleresavfallssugsomknyttesopp mothovedanleggetpå St. OlavsHospitalog avtale
inngåsom avgift for dette.Det sammegjelderreservekraftanleggder St. Olav Hospitalhar
overkapasitet,og vi sparerbyggingog utrustingav rom i egetbygg. Disseinvesteringeneforventeså
reduseredriftskostnadeneknyttettil nevnteanlegg.

Enterprisersomskal tiltransporterestotalentreprenøren
Entreprisersomvar vanskeligå få tilfredstillendekostnaderpå i tilbudsfasenførbyggetsomfang
varendeligkonfirmert,ble utsatti førsteomgang.Dettegjelderblant annetsentraldrifisdkontroll og
adgangskontroll.Disseentrepriseneskal tiltransporterestotalentreprenørennår firma for utførelsen
ervalgt. Kostnadskalkyleliggerme i budsjettet.

Inventar
Trondheimeiendomskal eiebygget,menleietakerneønskeratfellesarealer,dvs, lokalertil bruk i
undervisningensomauditorier,møterom,f-lab samtkantineog bibliotekskal innredesi fellesskap
mht. løst inventarog IT og Audiovisueltutstyr. Investeringenefor disseandeleneskalfordelessom
medsærskiltleieavtalemhtnedbetalingstid.I tillegg ønskerASP/HiST atløst inventartil kontorer
inngåri sammetypeavtale.
Budsjettetfor IT og Audiovisuletutstyr for auditorienneog undervisningsrommeneharfått høy
prioritet og kostnadsnivåetvil bli nærmerevurdertved innhentingav anbudpådetrespektive
utstyret.Det er storusikkerhetknyttettil omfangetog kostnadenevedrørendeinventarog AV-
utstyrpånåværendetidspunkt.

Inventaretog medisinskhjelpeutstyrpå sykehjemmetvil bli utredetspesielt.

Byggetid
Fremdriftenog byggetidenpå detteprosjekteter komprimerttil etminimum.Byggetidenvil være6
mnd.kortereennved normalfremdrift påetbyggmedtilsvarendestørrelse.Dettepåvirker
prosjektkostnadene.

FINANSIERING

Prosjektkostnadertotalt kr 675 000 000,-

Prosjektkostnadenefordelersegsomfølger:
Sykehjem kr 247 940000,-
UtleiearealHiST og NTNU kr 291 060 000,-
Inventarog utstyr kr 108 000 000,-
Parkeringsareal kr 28 000 000.-

Prosjektkostnadeneinkludereravsetningtil kunstneriskutsmykkingpå 4 mill, kroner.
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Prosjektetkan finansieressomfølger:
Oppstartingstilskudd kr 26 195 000,-
Lån kr 648 805 000,- lJ~r~
Sumfinansieringinkl, inventar kr 675 000000,-

Deter i budsjettåret2006bevilget28 mill. kronertil detteprosjektet.Investeringener finansiert
medlåneopptak.

Ettersomvi kommertil åmottakompensasjonstilskuddfor 65 sykehjemsplasser,husleieinntekter
fra NTNIJ og HiST, samtnoeparkeringsmnntekter,vil denbykassefinansierteinvesteringenutgjøre
cakr 305 700 000.-.

Underforutsetningav lånerentepå5% og atlånetskal nedbetalesover 40 år, erbykassensandelav
årlige utgifter inklusiveFDV kostnaderestimerttil ca31 mill kr.

I henholdtil budsjettvedtak2006 kangjennomsnittligavdragstidværeinntil 30 årmedjevneårlige
avsetninger!avdragfor låneopptaktil bykassensinvesteringer.Jegvelgerlikevel åanbefale
nedbetalingstidpå40 år i dennespesiellesakenettersominvesteringenogsågjelderstore
utleieareal.

Øyasonefor hj emmetienester
Virksomhetenflyttes fra dagenslokaliseringi Fische-byggetog gir ikke øktedriftskostnader.

Sykehiemmet
Drifiskostnader64plasser,ordinærtkorttidssykehjem
Drift av 64 ordinæreplasserer lagt inn i økonomiplanenog vil kosteca.24 millioner 2006kroner.
Det er da lagt inn noeekstraressursertil administrasjon,ergoterapiog fysioterapi.Det forutsettes
dagbemanningetternormog 3 aktivenattevakter.Driftskostnadenblir 379 000kr prplass.

Drifiskostnader96plasser,ta i brukpasienthotell
Drift av 96 plasservil kosteca.36 millioner 2006kroner.Det er da lagt inn noe ekstraressursertil
administrasjon,ergoterapiog fysioterapi.Det forutsettesdagbemanningetternorm og 5 aktive
nattevakter.Driftskostnadenblir 372 000kr prplass.

Dr~fiskostnader140plasser,maksimalutnyttelseav bufferkapasitet
Drift av 140plasservil kosteca.47 millioner 2006kroner.Det erda lagt inn noeekstraressursertil
administrasjon,ergoterapiog fysioterapi.Det forutsettesdagobemanningetternorm og 5 aktive
nattevakter.Driftskostnadenblir 337 000kr prplass.

Dersomen velgerådrifte “bufferplassene”somsykehjemeventueltbrukeav både“bufferplasser”
samten del tosengsromsåer detikke tatt høydefor dettei gjeldendeøkonomiplan.Mendersom
alternativeter utskrivingsklarepasienterfra St Olavshospitalsomhar liggetmer enn10 dagerog
somkommunenbetalerkr 1 600 prdøgnvil det lønnesegbådekvalitetsmessigog økonomiskå
benytteekstraplasserpåøyasykehjem.

Oppsummering
Øyasykehjemsamtbufferplasseneer tatt inn i økonomiplanen.I investeringsbudsjetteter detavsatt
170mill kroner. Det er foretattforhåndsdrøftingermedHusbankenog Fylkesmannenog sikretat
prosjektetvil få statstilskuddsom representererenverdi på vel 58 mill kr. Øyasykehjemeret
samarbeidsprosjektmellom TK, HiST og NTNIJ samtSt. Olavshospital.Det er Trondheim
kommunesomskal ståsomeieravbygningene.
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Prosjektkostnadeneer budsjetterttil 675 mill, kr. Detskal inngåshusleieavtalemedHiST, NTNU
og Eddalegesentertil kostnadsdekkendeleie.

Detble gjennomførten totalentreprisekonkurransehvor6 firma leverteskisseprosjektmed
tilhørendepristilbud. NCC ContructionAS ervalgt somtotalentreprenør.Det er få
parkeringsplasseri områdetog deter derforvedtattat detskalbyggesengarasjekjellerunder
bygget.Kostnadenefor kjellergarasjenmedplasstil 85 bilerer beregnettil 28 mill kr. Det er
TrondheimParkeringsom skal finansiereog ståsomeierav denne.

Sykehjemmeter planlagtmed64 plassersamt32 “bufferplasser”somskal kunnebrukesbådesom
sykehjemog pasienthotell.Slik sykehjemssitusjonenerpr dd kan detligge antil atalle plassenevil
bli bruktsomsykehjem.Det tilretteleggesvidereslik at deti pressedeperioderskal væremulig å
benytteflere av rommenetil to-sengsrom.Deter lagetkostnadsberegningerfor drift avhenholdsvis
64, 96 og 140 sykehjemsplasser.øyasykehjemblir etkorttidssykehjemfor aktiv treningog
behandlingavpasienteneog vil ha en høyerebemanningav leger, fysio- og ergoterapeuterenndet
som er vanligved våresykehjem.I tillegg tar en siktepå aktiv bruk avmedisin-og
sykepleiestudenteri sykehjemmet.

Rådmanneni Trondheim,26.04.2006

Tor Am Marit SivertsenJAnneLiseNos
kommunaldirektør Rådgiver/prosjektutvikler

Vedlegg:
1. BudsjettskjemaA
2. Tegninger
3. Kontraktmedtotalentreprenor
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