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Sluttrapport Abels gate 1 (tidligere Elgesetergate 49) - vedr.
arkitektkonkurranse for Europan9

Bakgrunn
Europan er et samarbeidsprosjekt mellom 22 europeiske nasjoner. Hensikten med samarbeidet
er å fremme idekonkurranse for unge arkitekter og planleggere under 40 år med temaet
"Europeisk urbanitet og strategiske prosjekter". Målsetting med konkurransen er å realisere
nyskapende prosjekter innen bolig- og byutvikling som evner å påvirke utviklingen av et
bymessig område som er betydelig større enn selve tomta..

Europan 1 , ble gjennomført i 1992 og siden starten har konkurransen blitt gjennomført hvert
annet år . Det har vært et ønske om at Trondheim kommune skulle delta i en Europan
konkurranse . Etter initiativ fra Trondheim Arkitektforening (TAF)v/Hilde Bøkestad,
Trondheim kommune v /Håkon Grimstad og SiT v/Terje Bostad ble det i 2007 lagt et grunnlag
for et felles prosjekt mellom Trondheim kommune og SiT.
Det er dermed første gang et Europan -prosjekt er igangsatt i Trondheim.

Trondheim kommune, SiT og Europan Norge inngikk en samarbeidsavtale om gjennomføring
av arkitektkonkurransen Europan9 i tett samarbeid med Husbanken og NTNU.

Målsetting
Målsettingen er å bygge minimum 100 hybelenheter i h.h.t. våre økonomiske
rammebetingelser.

Konkurranseområde
Området Abelsgate/Elgesetergate ble utpekt som prosjektområde. Trondheim kommune eide
en byggeklar tomt i Abels gate 1 som SiT har overtatt for å bygge studentboliger. Trondheim
kommune ønsket å få ideer til å gjennomføre det "grønne byrommet" fra foten av
Gløshaugparken til Tilfredshet inklusive kryssing av den sterkt trafikkerte Elgeseter gate.

Europan 9 i Trondheim skal baseres på prinsippet om universell utforming. Trondheim

kommune er en pilotkommune når det gjelder universell utforming og SiT har som prinsipp at
alle nye boliger skal ha universell utforming evt. minimum besøksstandard. Europan 9 har
også som grunnforutsetning bærekraftig utvikling i byplanmessig sammenheng

Ved konkurransefristens utløp var det mottatt 27 godkjente forslag for Trondheim.

Jury
Den "norske" juryen har bestått av 10 medlemmer fra Spania, Danmark, Sverige og Norge.

Prisutdeling for Norge - vinner
Den 9. januar 2008 ble vinnere av konkurransen offentliggjort. Se artikkel om Europan på
ww_w.husbanken.no (velg stedsutvikling og Groruddalen i venstremeny).
Vinner av vårt prosjekt ble de spanske arkitektene Murado & Elvira fra Madrid
med prosjektet "My space" og representert med arkitektene:

• Clara Murado - architeet/teamleader
• Juan Elvira - architect/associate
• Enrique Krahe - architect/associate
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Bård Kåre Flem, Clara Elvira, Enrique Krahe og Juan Murado

Studentbolig (Student housing)

SiT ønsker å gå videre med vinnerutkastet med målsetting om å utvikle innovative ideer og
kreativ arkitektur innen akseptable økonomiske rammer. Vinnerforslaget vil bli lagt til grunn
for videre planlegging med sikte på å innhente anbud og deretter gjennomføring. Det er en
forutsetning at vinneren etablerer kontakt med et norsk planleggingsfirma med den hensikt å

ivareta norske lover, forskrifter og bestemmelser. SiT har til hensikt å bygge studentboligene
så snart planene er godkjent av SiTs konsernstyre, Kunnskapsdepartementet og Trondheim
kommune, samt at finansieringen er ordnet.

Studentboliger (Student housing).

Offentlige plasser (Public spaces):
Trondheim kommune vil benytte vinnerutkastet som et grunnlag for videre planlegging. Når
de ulike delene av de offentlige plassene kan gjennomføres , vil avhenge av godkjente
budsjetter for slike prosjekter.

Offentlige plasser (Public spaces)

Vinnerutkastet for byrommet fra Gløshaugen til Nidelven legges til grunn for den nye
reguleringsplanen som omfatter studentboligene samt kryssing av Elgeseter gate, se vedlagte
forslag til reguleringsområde.

Traseen fra Gløshaugen til Nidelven foreslåes benevnt som "IQ-promenaden".

Vedlagt følger beskrivelse av vinnerutkastet.
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Samarbeidspartner fra Trondheim
SiT har inngått en intensjonsavtale med de spanske arkitektene og arkitektfirmaet Pir2 fra
Trondheim. SiT har som mål at studentboligene skal stå ferdig løpet av 2010, samme år som
NTNU feirer sitt 100-års jubileum.

Workshop gjennomført i Trondheim
Arkitektene ble invitert av NTNU og SiT og besøkte Trondheim i mars, hvor de bl.a.
gjennomførte forelesning på NTNU samt deltok i arbeidsseminar med SiT. Dessuten ble det
igangsatt prosesser i forbindelse med mulige krysningsplaner for Elgeseter gate, hvor også
Trondheim kommune, Statens Vegvesen og KLP deltok.

Vinnerutkastet hadde opprinnelig ca 90 hybler, men etter innspill fra SiT viser de reviderte
planene i overkant av 110 hybler. Alle hyblene har egne bad. All matlaging skal skje på ett
storkjøkken med tilhørende spiseplasser og oppholdssoner. I 1. etasje vil det bli
næringsarealer (trim/aktivitetsrom eller lokaler for NTNU/HiST). Det planlegges
parkeringskjeller under bygget.

Internasjonal presentasjon av vinnerprosjektene.
Alle 73 vinnerprosjektene fra 22 land skal presenteres på den siste Europan9-samlingen i
Santiago de Campostella, Spania, fra 29. - 31. mai . Representanter fra SiT, Trondheim

kommune, NTNU og MEK-arkitekter skal delta. I samme periode skal vi gjennomføre en
workshop i Madrid sammen med MEK, hvor vi skal diskutere de nye og reviderte

planløsningene samt fremdrift i forhold til involvering av et totalentreprenørteam basert på det
reviderte skisseprosjektet.

Entrepriseform - samspill
SiT står også i dette prosjektet overfor økonomiske utfordringer m.h.t. å få gjennomført
studentboligprosjektet innenfor kostnadsrammer fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD).
For å minimalisere den økonomiske risikoen ønsker vi også for dette prosjektet å benytte
samme entreprisemodell som for Berg.

Dette innebærer at vi i en tidlig fase ønsker å skape et samspill mellom byggherre og
totalentrepriseteamet (totalentreprenør/underentreprenører/leverandører/prosjekterende) for å
legge grunnlaget for en optimal gjennomføring av prosjektet.

Finansiering - konkurranse
Kostnader for gjennomføring av hele Europart 9 konkurransen inkl interne kostnader til
deltagelse på seminarer med mer er kr 1 100 000.

SiT
Husbanken

kr
kr

700.000
400.000

Totalt kr I 100.000
Pr dags dato er det påløpt ca kr 952.000
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Budsjett - bygging
Byggebudsjettet må forholde seg til kostnadsgrensen som er satt av Kunnskapsdepartementet
(KD). Pr. i dag er grensen satt til maks kr 600.000 pr hybelenhet (HE). Bygges det 120 HE vil
budsjettet for studentboligene bli på ca 72 mill kr. I tillegg kommer kostnader for
næringsarealet i 1. etasje og evt parkeringskjeller.

Videre framdrift

• 16.05.2008 Fullmakt til Valg av Totalentreprenør (styresak)
• ca. 15.09.2008 Bindende tilbud fra totalentreprenørteam
• ca. 15.10.2008 Styrebehandling og eventuell kontrakt med totalentreprenør
• ca. 15.12.2008 Godkjent reguleringsplan og innsending av rammesøknad
• ca. 15.02.2009 Søknad om igangsettingstillatelse
• ca. 15.03.2009 Byggestart

• ca. 15.06.2010 Ferdigbefaringer
• ca. 01.08.2010 Innflytting (samme år som NTNU feirer 100 år)

Trondheim 13. mai 2008

Bård Kåre Flem
prosjektleder

Rapport om Abeisgate I Europan9 Side 4


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

