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0 Oppsummering/sammendrag
Kulturminneverdier
Kulturminneverdiene innenfor planområdet består av nyere tids kulturminner, bygd mellom 1930tallet til 80-tallet. Den eksisterende bygningsmassen er klassifisert til å ha fra høy antikvarisk verdi
til antikvarisk verdi i henhold til Trondheim kommunes aktsomhetskart for kulturminner.
Bygningsmassens verdi er knyttet til historisk utvikling av skips- og sjøfartsteknologi og et sentralt
forskningsfelt for skipsingeniørene ved NTH (NTNU).

Figur 2: Oversikt bygninger og benevnelse (illustrasjon: GPA).

Skipsmodelltankens vestlige del, Tankhodet, har i tillegg verneklasse 2 –bevaring etter
Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet 18.06.2014. Vernet gjelder både eksteriør og
interiør. Formålet med vernet er å bevare Skipsmodelltanken som symbol på viktig vitenskapelig
forskning for sjøfartsnasjonen Norge gjennom omfattende bidrag til utvikling og nytenkning i
skipsnæringen

Tiltak i planforslaget
Planforslaget (Alternativ 1) åpner for at slepetanken i skipsmodelltanken rives i sin helhet.
Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet bevares, men mellombygget mellom disse byggene foreslås
revet for å gi plass til et nytt inngangsparti til campus der, med adkomst fra Paul Fjermstads veg.
Havlaboratoriet bevares strukturelt, men foreslås totalrenovert, innvendig og utvendig. Byggene
blir fasaden for hovedadkomsten til anlegget, og deres historiske verdi og synlighet får en
prominent plass i anlegget. I Tankodet plasseres fellesfunksjoner som kantine og møterom, slik at
det historiske bygget blir tilgjengelig for flest mulig studenter, ansatte og besøkende.

Vurdering av konsekvensgrad
To av bygningene som antas å ha størst verdi som kulturminner, Kavitasjonslaboratoriet og
Skipsmodelltanken – Tankhodet, bevares i det vesentligste. For begge byggene blir imidlertid
planforslaget vurdert å ha noe negativ påvirkning, som gir konsekvensgraden (-1) noe miljøskade
med avbøtende tiltak.

For tre av bygningene, Slepetanken, Mellombygget og Havlaboratoriet, vurderes påvirkningen av
planforslaget å føre til at objektet blir sterkt forringet eller ødelagt. Konsekvensen vurderes å være
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mest negativ for Slepetanken (--) betydelig miljøskade, mens det for de andre 2 vurderes å føre til () noe miljøskade. For Havlaboratoriet og Mellombygget foreslås det ingen avbøtende tiltak.

Avbøtende tiltak for Slepetanken er at selve tank-konstruksjonen beholdes og integreres i
landskapsutformingen som et identitetsskapende og attraktivt element i campusforplassen. Dette
kan bidra til at den historiske og kontekstuelle helheten i større grad bevares og videreføres – noe
som også veier positivt mht. virkningen planforslaget har for de byggene som foreslås bevart.

For det samlede kulturmiljøet vil rivningen av slepetanken spesielt ha betydning for forståelsen av
historien som knyttes til anlegget, da dette har vært selve kjernen i virksomheten, selv om det som
enkeltminne ikke er vurdert å ha størst verdi. Også rivning av mellombygget og nytt inngangsparti
vil endre helheten og sammenhengen mellom byggene, og vil derfor påvirke kulturmiljøet som
helhet negativt.

Konsekvensene for kulturminnehensyn innenfor planområdet i 0-alternativet vurderes til (0)
ubetydelig miljøskade.

Konsekvensene av planforslaget (Alternativ 1) for kulturminneverdier vurderes samlet til (-) noe
miljøskade. Dette kommer i hovedsak av at flere bygg og deler av bygg med kulturminneverdi
foreslås revet.

Det vurderes å ikke være noen forskjell mtp. konsekvens for kulturminneverdier i influensområdet
mellom alternativ 1 og alternativ 0. Konsekvensene for kulturminneverdier i influensområdet
vurderes samlet til (0) ubetydelig miljøskade.
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1

Innledning/bakgrunn

1.1 Formål og målsettinger
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etableringen av Ocean Space Centre (OSC) på de
arealene som i dag utgjør Marinteknisk Senter på Tyholt campus. OSC skal bli det framtidige
nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene. OSC skal
gjøre havromsnæringene mer produktive gjennom teknologiutvikling i forskningssamarbeid og
industripartnerskap, økt spredning og bruk av kunnskap i fagmiljøene.
Planen skal bidra til at OSC bygges ut på en mest mulig bærekraftig måte, og som gir positive
ringvirkninger til Trondheim som en kunnskapsby og til nærmiljøet på Tyholt og Valentinlyst.
Planen skal ta hensyn til barn og unge og naboer i området.

1.2 Utredningskrav
Planforslaget utløser krav til planprogram og konsekvensutredning etter PBL. §§ 4-1 og 4-2. Planen
skal tilrettelegge for næringsbygg og bygg for offentlig eller privat tjenesteyting med mer enn 15
000 m² ny BRA på tomten. Tiltakene faller inn under kriteriene i § 6 i forskrift om
konsekvensutredning med tilhørende vedlegg.
Planprogrammet var på høring 6.1.2020-18.2.2020 og fastsatt av bygningsrådet 19. mai 2020. Her
er det fastsatt premisser og utredningskrav. Foreliggende KU-rapport er utarbeidet i tråd med
planprogrammets krav.
I planprogrammet fastsatt 19. mai 2020 er det forutsatt at følgende
problemstillinger knyttet til kulturminner og kulturmiljø skal utredes:
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2 Beskrivelse av plan- og influensområdet
2.1

Eksisterende bebyggelse

Planområdet er i dag i hovedsak bebygd med laboratoriebygg med vannbasseng i
ulike størrelser, verksteder, undervisningsarealer og arbeidsplasser, samt et
større undervisnings- og kontorbygg (Marinteknisk senter). I tillegg ligger det en
privat barnehage (Tyholttunet barnehage) nord på tomten.
Dagens bygningsmasse på tomten har et bruksareal på anslagsvis 26 500 m2, og
totalt cirka 32 000 m2.

Figur 3: Dagens bygningsmasse, oversikt (GPA)
2.2

Kulturminner og kulturmiljø

Den nordvestre delen av planområdet er preget av eldre
laboratorieinfrastruktur, som er unik i Norge. De eldste bygningene som er
antikvariske, del av Skipsmodelltanken og Kavitasjonslaboratoriet, ligger i
nordvest.

3 Metode og datagrunnlag
3.1 Data
Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av gjennomgang av eksisterende litteratur og kilder om
området og befaring i eksisterende bygg, samt gjennomførte tilstandsanalyser. Kildene er i
hovedsak Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden, Trondheim kommunes
aktsomhetskart for kulturminner, NTNUs Forvaltningsplan for bygg og eiendommer, og
Landsverneplan for kulturdepartementet (2014). Fullstendig kildeliste side60.
Det ble gjennomført en befaring i Skipsmodelltanken/Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet
sammen med byantikvaren 16.06.2020.
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Kommentar til grunnlaget: Tilstandsvurderingene er gjort iht. NS 3424 – dette er ikke den
standarden som anbefales brukt for verneverdige bygg NS-EN 16096. Dette medfører at
tilstandsvurderingen ift. brukbarhet og foreslåtte tiltak knyttes til dagens krav til ytelser i bygg
heller enn å undersøke hva som er mulig å oppnå/forbedre når vern/bevaring er premissgivende.
Tilstandsanalysen bør derfor ikke tillegges for mye vekt i vurdering av kulturminneverdier.
3.2 Metode
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet, som ble fastsatt
19. mai 2020. Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesens håndbok V712.
Kulturminnene er vurdert hver for seg i henhold til tre sentrale begreper:
• Verdi
• Påvirkning/omfang
• Konsekvens

Riksantikvarens veiledere Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar, Rettleiar (2003) og
Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for tema kulturminner og kulturmiljøer (2015)
har vært veiledende i de fagvurderingene som er gjort.
3.3

Utredningsalternativer

3.3.1 Alternativ 0
0-alternativet defineres som gjennomføring av gjeldende reguleringsplan. Området er regulert til
offentlig formål. Bebyggelse i henhold til planen er i hovedsak realisert i eksisterende
bygningsmasse. Reguleringsplanen åpner for at det innenfor byggeområdet kan oppføres bygninger
i inntil fire etasjer med gesimshøyde inntil 15 meter.
3.3.2 Alternativ 1
Foreslått plangrep og tiltak som beskrevet ovenfor utredes som alternativ 1.
3.3.3 Anleggsperioden
I tillegg skal de samlede virkningene av anleggsperioden beskrives.

3.4 Verdi
Verdivurderingen er basert på hvilke sammenhenger og helheter kulturminner/kulturmiljø viser,
og hvor godt de viser disse. Her er kriterier som representativitet, sammenheng og miljø,
autentisitet, arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet, fysisk tilstand, bruksverdi, identitet/symbol og
tidsdybde (kulturhistorisk kontinuitet) sentrale.
Kilde til kunnskap: Ved vurdering av et kulturminnes kunnskapsverdi skal representativitet,
sammenheng/ miljø, autentisitet og fysisk tilstand vurderes.

Grunnlag for opplevelse: Menneskene opplever kulturminner og kulturmiljø på hver sin måte.
Opplevelsene henger blant annet sammen med kunnskap, holdninger, tilknytning til stedet og
hvilken sosial eller etnisk gruppe en hører til. Kulturminnene er med på å vise kontinuitet og
endring i det fysiske miljøet og gir stedet karakter.

Bruksressurs: Mange kulturminner og kulturmiljø er i daglig bruk, og har slik sett verdi som
bruksressurs i seg selv. I sammenheng med friluftsliv og turisme inngår kulturminnene som en del
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av opplevelsene, og kan dermed også ha en pedagogisk verdi. Kulturminnene er derfor en indirekte
ressurs som gir grunnlag for næringsutvikling.

De ulike kriteriene tilknyttet vurderingen av kunnskaps- og opplevelsesverdier kan ofte overlappe
hverandre. Hvilket kriterium som det blir lagt mest vekt på, er derfor avhengig av de aktuelle
kulturminnene eller kulturmiljøene. Kunnskapsverdiene blir vektlagt ved vurderinger av nasjonale
interesser.

Verdivurderingen gis på en fem delt skala fra uten betydning – noe – middels – stor – svært stor.

Figur 4: skala fra Statens vegvesens Håndbok V 712

Figur 5: Tabell fra Handbok V 712 (Statens vegvesen)
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3.4.1

Vurdering av omfang/påvirkning

Omfangsvurdering er et uttrykk for hvor store negative og positive endringer det aktuelle tiltaket
vil medføre for hvert delområde. Omfanget vurderes ut fra en referansesituasjon (nullalternativet).
Omfangsvurderingene begrunnes og angis på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt
omfang.

Figuren under angir de ulike kategoriene som omfangsvurderingen kan deles inn i. Ved en positiv
vurdering skal det tas stilling til om tiltaket fører til noe forbedring, forbedring eller stor forbedring
for et delområde. Ved en negativ vurdering skal det tas stilling til om tiltaket vil føre til noe
forringelse, forringelse eller ødeleggelse for et delområde.
3.4.2
Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring av
delområdet. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat. Som regel vil det bli gjort
tiltak på avlastet veg når en ny veg skal bygges.
Figur 6: Skala for vurdering av
påvirkning (SVVs Håndbok
V712)Skalaen for påvirkning gjenfinnes
på y-aksen i konsekvensvifta, se figur 7.

I vurderingene av omfang og konsekvens ligger
også en vurdering av hvor sårbare kulturminnene
er. Sårbarhet er et mål på kulturminnenes og
kulturmiljøenes evne til å holde på grunnleggende
og verdifulle egenskaper mot ulike typer
påvirkning. Påvirkninger kan være direkte eller
indirekte, reversible eller irreversible, og kan
skyldes flere forhold, for eksempel fysiske tiltak,
klimatiske forhold for forurensing, ødeleggelser
forårsaket av bevisste og ubevisste handlinger hos
folk.

3.4.3 Vurdering av konsekvens
Konsekvensvifta i Statens vegvesens handbok V 712 er benyttet for å vurdere konsekvensgraden.
Se figur 8. Konsekvensene kommer fram ved å sammenstille vurderingene av kulturminnenes verdi
med utbyggingens påvirkning på disse verdiene. Konsekvensgraden for hvert enkelt
kulturminne/bygning blir vurdert for seg. Dette for å finne ut i hvor stor grad verdiene til de
enkelte kulturminnene/bygningene blir påvirket av utbyggingsforslagene.
Konsekvensene kan endre seg dersom en gjennomfører avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan i
noen tilfelle ha så mye å si at det endrer konsekvensgraden. Konsekvensgraden vurderes med og
uten avbøtende tiltak.
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Figur 7: Konsekvensvifta (SVVs
Håndbok V 712)Konsekvensen
for et delområde framkommer
ved å sammenligne grad av verdi
i x-aksen med grad av
påvirkning i y-aksen. De to
skalaene er glidende.

Figur 8: Konsekvensgrad – skala og forklaring til konsekvensvifta (Statens vegvesens håndbok
V 712)

10

4 Beskrivelse kulturminner/kulturmiljø

Figur 9: Kulturminner innenfor planområdet og i influensområdet (Kilde: Aktsomhetskart for
kulturminner, Trondheim kommune 2020 og input fra byantikvaren i Trondheim kommune)
Planområdet er inntegnet med stiplet linje.

4.1 Registrerte bygg – planområdet og influensområdet
Det er registrert flere bygg innenfor planområdet og influensområdet som har verdi som nyere tids
kulturminner i Trondheim kommunes aktsomhetskart for kulturminner. Se figur 1. Flere bygg
på og nær tomten er registrert med antikvarisk verdi. Innenfor planområdet ser vi at ulike deler av
bygningsmassen har ulik verneklasse, C og B.

Noen enkeltstående bolighus i nærheten av planområdet er registrert med antikvarisk verdi
(nummereringen referer til oversiktskart, figur 2):
•
1 - Professor J.H.L. Vogts veg 7, Bolighus fra1940.Verneklasse C - antikvarisk verdi.
•
2 - Paul Fjermstads veg 55, Bolighus fra1940. Verneklasse C - antikvarisk verdi.
•
3 - Dr. Sands veg 33, Bolighus fra 1947. Verneklasse C - antikvarisk verdi.
I tillegg vil bolighus med antikvarisk verdi C og B berøres av planlagt anleggstrafikk.
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Figur 10: Influensområde - anleggsfasen.

4.2 Registrerte kulturminner innenfor planområdet
Kavitasjons-laboratoriet og den eldre delen av Skipsmodelltanken har høy antikvarisk verdi
(verneklasse B) iht. Aktsomhetskart for kulturminner, Trondheim kommune. Havlaboratoriet
og den nyere delen av Skipsmodelltanken har antikvarisk verdi (verneklasse C). De tre enhetene
hører alle til under Marinteknisk senter (MARINTEK).

Skipsmodelltankens østligste og eldste del («Tankhodet»), se figur 4, har i tillegg verneklasse 2 –
bevaring i Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet 18.06.2014. Vernet gjelder både
eksteriør og interiør.

Figur 11: Oversikt over bygninger
innenfor planområdet med
kulturminneverdi.
1.Kavitasjonslaboratorium, 1B.
Mellombygg, 2. Del av Skipmodelltanken
("Tankhodet"), 3. Del av
Skipsmodelltanken ("Slepetanken"), 4.
Havlaboratoriet.
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4.3

Historisk utvikling - fra Stedsanalyse for Ocean Space Center (Statsbygg/GPA)
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Figur 12: Skipsmodelltanken og kavitasjonslaboratoriet 1952 (Foto: Vilhelm Skappel,
NTNU/UB)

Figur 13: Vernet del av Skipsmodelltanken iht. Landsverneplanen, illustrasjon: Statsbygg (foto:
GPA 2020)

4.3.1 Skipsmodelltanken – verneklasse B, høy antikvarisk verdi
Skipsmodelltanken på Tyholt ble tatt i bruk 1. september 1939. Selve tanken ble bygget med en 170
meter lang sleperenne som var 10,5 meter bred og 5,75 meters vanndybde. Det var viktig med
stabil grunn og derfor ble Tyholt valgt, hvor bygningen står på fjellgrunn.
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1. etasje inneholdt opprinnelig også en hall for lagring av modeller, et maskinrom, verksted,
kontorer og tegnesal. I kjeller og sokkeletasje var det fyrrom, lager, mørkerom, arkiv, kontor og en
liten modelltank. Denne undervisningstanken, kalt "studenttanken", ble fullført med bølegenerator
og slepevogn i 1951/52. Bygningen er senere utvidet i flere etapper etter som behovet for større og
mer avanserte forsøksbasseng har meldt seg. Skipsmodelltanken ble oppført med både offentlig og
privat finansiering for et sentralt forskningsfelt for skipsingeniørene ved daværende NTH.

Skipsmodelltanken har lagt de praktiske forhold til rette for å drive vitenskapelig forskning på
skipsmotstand og propellers virkemåte. Forskningen har hatt betydning både i nasjonal og
internasjonal sammenheng. Skipsmodelltanken er et symbol på viktig vitenskapelig forskning for
sjøfartsnasjonen Norge gjennom omfattende bidrag til utvikling og nytenkning i skipsnæringen.

Figur 14: Skipsmodelltanken, "Tankhodet", (1939) fasade i vest mot Paul Fjermstads veg (Kilde:
NTNU Forvaltningsplan)

Figur 15: Kavitasjonslaboratoriet, (åpnet for bruk i 1967)fra Paul Fjermstads veg (foto: Gunhild
Solem Eidsvik, Gottlieb Paludan Architects)

4.3.2 Kavitasjonslaboratoriet – verneklasse B, høy antikvarisk verdi
For å kunne gi kundene et komplett tilbud, begynte man allerede i 1947 å planlegge byggingen av
en kavitasjonstunnel. En liten tunnel ble bygget tidlig på 1950-tallet, men først 31. mai 1967 ble den
store kavitasjonsmodellen åpnet med stor prøveseksjon for store og små modellpropeller. Det
arkitektoniske grepet for å knytte kavitasjonslaboratoriet sammen med
Skipsmodelltanken/Tankhodet ble et tilbaketrukket «mellombygg» mellom byggene. Her ble ny
inngang mot Paul Fjermstads veg lagt.
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Figur 16: Inngangsparti
Mellombygget, mot Paul
Fjermstads veg (Foto:
Gunhild Solem Eidsvik,
Gottlieb Paludan
Architects)

Figur 17:
Inngangspartiet
Mellombygget, trapp opp
til 2. etasje (Foto:
Gunhild Solem Eidsvik,
Gottlieb Paludan
Architects)

Figur 18: Mellombygget, fra
Paul Fjermstads veg (foto: Sissel
Arctander, Gottlieb Paludan
Architects)

4.3.3 Havlaboratoriet – verneklasse C, antikvarisk verdi
I 1982 ble et større havbasseng bygget til i direkte tilknytning til skipsmodelltanken.
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Figur 19: Skipsmodelltanken fra øst, (siste utvidelse fra 1979), mot grøntdrag (Foto: Ingebjørg
Skaare, Snøhetta)

Figur 20: Havlaboratoriet (åpnet for bruk i 1982), fasade mot øst (Foto: NTNU
Forvaltningsplan)
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4.4

Gjeldende planer

4.4.1 Landsverneplan for kulturdepartementet (2014)
I landsverneplanen inngår bygningene på området Tyholt i komplekset Gløshaugen. Både
Kavitasjonslaboratoriet, Havlaboratoriet og Skipsmodelltanken inngår i landsverneplanen. Av
bygningene på Tyholt er bygningsobjekt 11466 Skipsmodelltanken (638 i figur 10 under)
(begrenset til den vestligste delen av bygget, mot Paul Fjermstads veg, også benevnt som
«Tankhodet») registrert i verneklasse 2 – bevaring.

Figur 21:Oversikt over området Tyholt, som del av komplekset Gløshaugen i Landsverneplanen,
Kilde: NTNUs Forvaltningsplan for fredete og bevaringsverdige bygg og anlegg.

Formålet med verneklassen er å bevare Skipsmodelltanken som symbol på viktig vitenskapelig
forskning for sjøfartsnasjonen Norge gjennom omfattende bidrag til utvikling og nytenkning i
skipsnæringen. Skipsmodelltanken har lagt de praktiske forhold til rette for å drive vitenskapelig
forskning på skipsmotstand og propellers virkemåte. Forskningen har hatt stor betydning både i
nasjonal og internasjonal sammenheng.
Vernet omfatter eksteriør av del av opprinnelig bygningskropp i nordvest slik at hele det
opphøyde bygningsvolumet inkluderes. Når det gjelder interiøret, er verneverdier knyttet til
inngangspartiet, trapperom gjennom alle etasjer og studenttanken i kjelleren.

4.4.2 NTNU s Forvaltningsplan for fredete og bevaringsverdige bygg og anlegg.
I NTNUs forvaltningsplaner benevnes området som Tyholt. Forvaltningsplanen har prioritert
fredete bygg og anlegg, det er derfor lite info om bygningene på Tyholt p.t.

4.4.3 Tidligere behandling av utbyggingsplaner
OSC- prosjektet tok i 2018 kontakt med NTNU Eiendomsavdeling for å få en vurdering av
spørsmålet om rivning av deler av opprinnelig bebyggelsen. Saken ble lagt fram i
Koordineringsmøte med Riksantikvaren13.09.2018. (Kilde: Saksframlegg og referat fra møtet med
Riksantikvarens tilbakemelding datert 13.09.2018).
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Utdrag fra referat:
«Anlegget har verneklasse 2, eksteriør og delvis interiør. Riksantikvaren framhever at det skal
tungtveiende samfunnsmessige grunner til rivning. Anlegget har et flott arkitektonisk uttrykk, og
har regional kulturminneverdi, i tillegg til sektorhistorisk verdi. Det gjelder spesielt fasaden mot
Paul Fjermstads veg på Skipsmodelltanken og Kavitasjonslaboratoriet. Deler av anlegget antas å
forholdsvis enkelt kunne transformeres til ny bruk.” Videre står det under Konklusjon:
«Hvis det forslås å rive bygninger i VK2 skal saken inn til ny vurdering hos Riksantikvaren.”
4.4.4 Kommuneplanens arealdel, Trondheim kommune:
Bestemmelse: § 10.2 "Bebyggelse markert som antikvarisk verdifull i klasse A, B eller C på
"Aktsomhetskart kulturminner" skal søkes bevart. Takform, fasader, vinduer og dører,
materialbruk og farger skal søkes opprettholdt for å bevare bygningers og anleggs karakter."

Retningslinje: "Planforslag og søknad om tiltak som berører eksteriørverdier i bygninger i klasse A,
B eller C, markert på "Aktsomhetskart kulturminner" skal forelegges byantikvaren."
Byantikvaren har brukt følgende kriterier for klassifisering av bygg med antikvarisk verdi:
Verneklasse A og B - Bygninger og anlegg som er sjeldne på én eller flere måter. De faller
hovedsakelig innenfor én eller flere av følgende kategorier:
•
Er og alltid har vært helt eller nesten enestående
•
Har vært med på å introdusere en (ny) retning innen byggekunsten
•
Tilhører typer som tidligere har vært vanlige, men som nå nesten er forsvunnet
•
Sjeldent velbevarte bygninger og anlegg
•
Anses berettiget til særlig omsorgsfull pleie på grunn av sin nåværende eller tidligere bruk,
eller tilknytning til personer eller hendelser.

Verneklasse C- Bygninger og anlegg som i noen grad har antikvarisk verdi, jf. punktlisten over. Det
er også tatt hensyn til miljøskapende betydning i bystrøk, omegnsstrøk og bygdemiljø. Klasse C er
en stor og sammensatt gruppe bygninger. En del av bygningene er tatt med på grunn av sin verdi
som del av bygningsmiljø
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4.4.5 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2013-2015
«Kulturminner og kulturmiljøer er viktige identitetsbærere og utgjør rike kilder til kunnskap,
opplevelser og verdiskapning. I tillegg representerer svært mange kulturminner betydelige
bruksressurser. Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet i Trondheim kommune.”
4.5

Bygningenes tekniske tilstand

4.5.1

Fra befaring 16.6.2020 i Kavitasjonslaboratoriet og Skipsmodelltanken med byantikvaren har
vi følgende informasjon:
Vinduer i fasaden på kavitasjonsbygget og tankhodet er skiftet ut med moderne vinduer i senere
tid. Det ble registrert ett originalt vindu på tankhodets fasade mot bakgården.

Selve skipsmodelltanken innvendig er godt bevart, som ved byggeår med solide materialer–
«plattformen» de bruker for å kjøre tester over er ny/forbedret. Selve bassenget er som ved
byggeår. Vinduer i skipsmodelltanken er dekket til med plater for å hindre sollys i å komme inn i
bygget og i selve tanken pga. problemer med algevekst i bassenget/vannet blir det opplyst om.

Studenttanken – selve tanken er godt bevart, det er bygd nytt gulv over gammelt, eller nivået er
hevet fra tidligere.

Noen kontorer og korridorer som er mer eller mindre bevart fra byggeår, enkelte dører mv, men
mye er fra nyere tid, flere etapper med oppussing og endringer – hovedstrukturen i bygget er mer
eller mindre original. Flere møterom i underetasjen er nylig pusset opp. Men problemer med fukt
fra skipsmodelltanken etter oppussing gjør at disse står tomme i dag -fuktproblemer

Mellombygget – godt bevart fra byggeår (interiør), inngangsparti og trapp i 1. etasje – i daglig bruk
som metallverksted 2. etasje med originale arbeidsbenker fra byggeår/perioden.
4.5.2 Tilstandsvurdering
En tilstandsvurdering for Havbassenget og Skipsmodelltanken ble gjennomført av Norconsult
desember 2019 på oppdrag for Statsbygg. Tilstandsvurdering er basert på metodikk fra NS 3424 –
Tilstandsanalyser for byggverk, nivå 1.
I tilstandsanalysen har man vurdert følgende kategorier: Bygningsteknisk tilstand, tekniske
installasjoner, potensial opp mot byggherres ambisjon og egnethet, tilpasningsdyktighet. Innenfor
de enkelte kategoriene er hver anleggsdel vurdert hver for seg.

Tilstandsgraden er inndelt i følgende hovedkategorier:
TG0 – ingen symptomer. Krever ingen tiltak.
TG1 – Mindre symptomer. Krever normalt ikke umiddelbare tiltak.
TG2 – Middels symptomer. Krever normalt tiltak innen 2-3 år.
TG3 – Kraftige symptomer. Krever umiddelbare tiltak.

4.5.3 Havbassenget/Havlaboratoriet
Bygningsteknisk tilstand: TG 2,2. Delvis alvorlige avvik. Bygning er fra 1981, dvs. 38 år.
Bygningsdeler er hovedsakelig fra byggeår, men noe ombygd i birom og overflatemessig oppussing
kontorfløy. Fundamentering ok, men behov tiltak drenering. Bæresystem har ingen vesentlig
registrerte avvik, men må vurderes opp mot nye lastkrav. Fasader og tak har omfattende
vedlikeholdsbehov og må påregnes totalrenovert inkl. oppgradering til dagens standard (vinduer,
isolasjon etc.). Asbest i fasader. Betongkonstruksjoner preget av mye riss/sprekker og
fuktgjennomgang i bassengkropp; potensielt skjulte skader. Betongkvalitet må kartlegges nærmere.
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Innvendige flater/bygningsdeler må påregnes oppusset/skiftet. Sannsynlige avvik i krav
branntetting/-krav.

4.5.4 Tankhodet, skipsmodelltanken
Bygningsteknisk tilstand: TG 2,5. Delvis alvorlige avvik. Bygning er fra 1939, dvs. 80 år.
Hovedkonstruksjoner fra byggeår, men delvis renovert/ oppgradert. Bygningen framstår likevel
preget av elde og med behov for totalrenovering. Fundamentering ok, men behov tiltak drenering.
Betong bæresystem i hovedsak bra. Tilfredsstiller sannsynligvis ikke nye lastkrav.
Betongkonstruksjoner preget av mye riss/sprekker og fuktgjennomgang i bassengkropp; potensielt
skjulte skader. Betongkvalitet må kartlegges nærmere.
Innvendige flater/bygningsdeler må påregnes oppusset/skiftet. Sannsynlige avvik brannkrav.
Det ble også i 2010-2012 foretatt en tilstandsvurdering av bygningsmassen på
Marintek (Multiconsult) på oppdrag for NTNU Eiendomsavdelingen, hvor også
Kavitasjonslaboratoriet ble vurdert, i tillegg til Havbassenget og Skipsmodelltanken.
Tilstandsvurdering er basert på metodikk fra NS 3424 – Tilstandsanalyser for
byggverk, nivå 1.
I tilstandsanalysen har man vurdert følgende kategorier: Bygning, VVSinstallasjoner, Elkraft, Tele og automatisering, andre installasjoner. Innenfor de
enkelte kategoriene er hver anleggsdel vurdert hver for seg.

Tilstandsgraden er inndelt i følgende hovedkategorier:
TG0 – ingen symptomer. Krever ingen tiltak.
TG1 – Mindre symptomer. Krever normalt ikke umiddelbare tiltak.
TG2 – Middels symptomer. Krever normalt tiltak innen 2-3 år.
TG3 – Kraftige symptomer. Krever umiddelbare tiltak.

4.5.5 Skipsmodelltanken
Samlet teknisk tilstandsgrad er satt til TG 1,66. De fleste anleggsdeler er vurdert til TG 1 eller TG2,
kun El-varme er vurdert til TG3, som krever umiddelbare tiltak.

For selve bygningen er grunn og fundamenter og yttertak vurdert til TG 2, middels symptomer. Det
er ikke registrert vesentlige skader på bæresystem, utenom basseng/tanker.
For VVS-installasjoner er sanitær, varme og luftbehandling vurdert til TG2, middels symptomer.

4.5.6 Kavitasjonslaboratoriet
Samlet teknisk tilstandsgrad er satt til TG 1,54. Alle anleggsdeler er vurdert til TG1 eller TG2. For
selve bygningen er grunn og fundamenter, yttervegger og yttertak vurdert til TG 2, middels
symptomer.
4.5.7 Havbassenget
Samlet teknisk tilstandsgrad er satt til TG 1,43. For selve bygningen er grunn og fundamenter,
yttervegger og dekker vurdert til TG 2, middels symptomer.
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5 Verdivurdering
5.1

Kulturminnene i planområdet

5.1.1 Kulturmiljøet – helhet
Kulturmiljøet er knyttet til virksomheter med særlig betydning for historien, nærmere bestemt
historisk utvikling av skips- og sjøfartsteknologi og et sentralt forskningsfelt for skipsingeniørene
ved NTH (NTNU). Miljøet er sjeldent og et spesielt godt eksempel på epoken og inngår i en viktig
kontekst. Kulturhistorisk betydning som har stor regional og nasjonal verdi. Bygningsmiljø som
inneholder bygninger med kulturhistorisk betydning.
Verdi: Stor verdi

1. Skipsmodelltanken – Tankhodet
Bygget har en tidstypisk arkitektur og er et godt eksempel på undervisnings- og forskningsbygg fra
denne perioden. Eksteriøret er godt bevart mht. uttrykk og tilstand. Noen originale detaljer som f.
eks hovedinngang med inngangsdør er bevart fra byggeår. Innvendig er deler av originalt inventar
bevart, selv om store deler av bygget har vært pusset opp i ulike etapper gjennom årene.
Hovedstrukturen og rominndelingen i bygget er relativt uforandret. Sammen med Kavitasjonslaben
får Tankhodet et helhetlig arkitektonisk uttrykk mot Paul Fjermstads veg, som framstår relativt
uendret fra byggeår. Bygget har en formell status som bevaringsverdig i Landsverneplanen.
Bruksverdi vurderes til middels. Bygget er i daglig bruk til kontorer og til
undervisning/studentareal, men mangler en del på funksjonalitet og tilstand for å møte dagens
standard. Opplevelsesverdi vurderes til middels, da bygget i seg selv ikke har store arkitektoniske
verdier og ikke er mulig for andre enn ansatte og studenter å oppleve.
Som kilde til kunnskap gir bygget med studenttanken et innblikk i en viktig del av forsknings- og
undervisningsmiljøet tilknyttet NTH/NTNU. At bygget fortsatt er i daglig bruk både av ansatte og
studenter gir en kontinuitet i historien som er verdifull og unik. Stor verdi.
Samlet verdi: Stor verdi

Vurdering av sårbarhet: Sårbarhet vurderes å være knyttet til direkte påvirkninger som endring av
eksisterende bygning (eksteriør og interiør) og/eller fasade og skader på fasade eller konstruksjon
forårsaket av anleggsarbeid. Det vurderes at kulturminnet også er sårbar for indirekte påvirkning
ved at den visuelle konteksten endres når nye bygg plasseres tett inntil eksisterende bygg, spesielt
med tanke på nærvirkning fra vest/Paul Fjermstads veg.

2. Skipsmodelltanken – Slepetanken
Slepetanken er forlenget og påbygget i flere etapper. Fine detaljer i tre ved selve karet/tanken er
godt bevart fra byggeår. Overbygningen til tanken har ingen særlige arkitektoniske kvaliteter. Store
vinduer langs hele fasaden på begge sider er tettet igjen for å unngå algeoppblomstring i tanken og
hindre innsyn. Selve tanken er attraksjonen i bygget, unik mht. byggeår, bruk og funksjon.
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Bruksverdi er stor – bygget er i bruk, slepetanken fungerer som den skal, men man trenger også
større/lengre dimensjoner til ny forskning. Veldig spesialisert bruk.
Opplevelsesverdien er liten da tilgangen til tanken er svært begrenset. Noe arkitektoniske verdi,
tidstypisk og særegent uttrykk mot øst.
Kilde til kunnskap – stor verdi.
Samlet verdi: middels verdi

Vurdering av sårbarhet: Sårbarhet vurderes å være knyttet til direkte påvirkninger som endring av
eksisterende bygning og/eller fasade og skader på fasade eller konstruksjon forårsaket av
anleggsarbeid. Kulturminnet vurderes som mindre sårbar for indirekte påvirkning ved at den
visuelle konteksten endres når nye bygg etableres innenfor planområdet, i nær sammenheng, da
verdien til slepetanken i mindre grad er knyttet til eksteriøret/fasade.

3. Kavitasjonlaboratoriet
Godt bevart fra byggeår, oppusset. I daglig bruk.
Bruksverdien er både og: Hovedrommet der kavitasjonstunellen står er i full drift, samtidig er det
store arealer som ikke er i bruk og ikke regnes som brukbare til annet enn lager mv – pga. lite
dagslys mm. Som kilde til kunnskap bidrar den til å fortelle historien om NTH/NTNU
Opplevelsesverdi – middels til stor – store vinduer som gir direkte innsyn til kavitasjonstunellen fra
gaten, som et «show room» for forskningen som skjer i bygget. Tilgangen til bygget innvendig er
begrenset til ansatte og studenter.
Samlet verdi: stor verdi

Vurdering av sårbarhet: Sårbarhet vurderes å være knyttet til direkte påvirkninger som endring av
eksisterende bygning og/eller fasade og skader på fasade eller konstruksjon forårsaket av
anleggsarbeid. Det vurderes at kulturminnet også er sårbar for indirekte påvirkning ved at den
visuelle konteksten endres når nye bygg plasseres tett inntil eksisterende bygg, spesielt med tanke
på nærvirkning fra vest/Paul Fjermstads veg.

4. Mellombygget (Kavitasjonlaboratoriet)
Til dels godt bevart med detaljer fra byggeår. Inngangsparti er av nyere dato. Hall/entre og trapp
opp til 2. etasje er godt bevart. Originale detaljer og gulv fra byggeår, tidstypisk men ikke av stor
arkitektonisk verdi. Kilde til kunnskap: Representasjonsverdi for denne typen bygg,
kontor/undervisning, fra perioden. Liten opplevelsesverdi – er i hovedsak et logistikkpunkt mellom
byggene. Bruksverdien vurderes til liten, fungerer dårlig som hovedinngang, virker lite brukt.
Samlet verdi: noe verdi
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Vurdering av sårbarhet: Sårbarhet vurderes å være knyttet til direkte påvirkninger som endring av
eksisterende bygning og/eller fasade og skader på fasade eller konstruksjon forårsaket av
anleggsarbeid. Det vurderes at kulturminnet også er sårbar for indirekte påvirkning ved at den
visuelle konteksten endres når nye bygg plasseres tett inntil eksisterende bygg, spesielt med tanke
på nærvirkning fra vest/Paul Fjermstads veg.

5. Havlaboratoriet
Verdien til bygget er hovedsakelig knyttet til det kulturmiljøet og den historiske sammenhengen
det er en del av; historien om et unikt forskningsmiljø og pionerarbeid tilknyttet NTH/NTNU.
I aktsomhetskart til Trondheim kommune er havbassenget plassert i aktsomhetsklasse C –
antikvarisk verdi.
Samlet verdi: noe verdi

Vurdering av sårbarhet: Sårbarhet vurderes å være knyttet til direkte påvirkninger som endring av
eksisterende bygning og/eller fasade og skader på fasade eller konstruksjon forårsaket av
anleggsarbeid. Kulturminnet vurderes som mindre sårbar for indirekte påvirkning ved at den
visuelle konteksten endres når nye bygg etableres innenfor planområdet, i nær sammenheng, da
verdien til havlaboratoriet i mindre grad er knyttet til eksteriøret/fasade.

5.2 Kulturminnene i influensområdet
Basert på aktsomhetskart til Trondheim kommune hvor bolighusene er plassert i aktsomhetsklasse
C – antikvarisk verdi.
Samlet vurdering: noe verdi

Vurdering av sårbarhet: Sårbarhet vurderes å være knyttet til direkte påvirkninger som skader på
fasade eller konstruksjon forårsaket av anleggsarbeid. Kulturminnene vurderes som mindre
sårbare for indirekte påvirkning ved at den visuelle konteksten endres når nye bygg etableres
innenfor planområdet.
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6 Beskrivelse av tiltaket – planforslaget
6.1 Foreslått utbygging
Det nye anlegget består av to fløyer. En i vest for studenter og arbeidsplasser og mindre
laboratorier. I øst ligger de største laboratoriene med tilhørende verksteder og lager. Mellom de to
fløyene etableres en offentlig tilgjengelig grøntforbindelse fra Otto Nielsen veg til Spruten, kalt
«Tyholtkilen». Det er grønne arealer og åpne byrom rundt begge de to fløyene. To verneverdige
bygninger nordvest i planområdet, mot Paul Fjermstads veg, Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet,
beholdes. Dagens Slepetank rives, og det etableres en campusplass her.

En del av overskuddsmassen fra utsprengning og graving i forbindelse med de store laboratoriene i
østfløyen skal benyttes til terrengbearbeding i Spruten før det opparbeides til grønnstruktur igjen.
Dette er for å redusere anleggstrafikk og utslipp ved borttransportering av masser.

Figur 22: Illustrasjonen viser planlagt bebyggelse med bearbeiding av uteområder (Snøhetta).
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Figur 23: Planlagt ny bebyggelse, navn på bygg (GPA).

Figur 24: Adkomst og transport (Fra trafikkanalyse, AFRY).
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Figur 25: Anleggsfasen, samlet omfang (GPA).

6.2 Anleggsfasen
Byggetrinnene er beskrevet i illustrasjonene nedenfor.
Prosjektet medfører omfattende sprenge- og gravearbeider og bortkjøring av masser, fordi
bassengene i laboratoriene skal graves ned og ligge på fast grunn. Dette medfører at det vil være
større anleggsarbeid for å lage byggegroper, med behov for å transportere bort masser, før selve
byggearbeidet starter. Det vil også kreve sprenging av fjell. Det forutsettes at anleggsarbeidet
utføres etter regelverk for støy og støv for anleggsarbeid.

Anleggsfasen vil tidligst starte opp i 2022, med forventet varighet på 5-7 år. Det søkes samlet minst
mulig belastning.
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I den første delen av anleggsfasen, ved etablering av den østlige fløyen, vil det
etableres riggplass i Spruten og anleggsveg gjennom Spruten til Kong Øysteins veg.
Det vil også foregå noe anleggstrafikk via Paul Fjermstads veg og Tyholtvegen i vest.
I senere fase, når vestfløyen skal etableres, er det planlagt riggplass på eksisterende
grøntareal foran Kavitasjonsbygget og Skipsmodelltanken. Anleggstrafikk vil da skje
via Paul Fjermstads veg med fordeling videre til Tyholtvegen og Otto Nielsens veg.

Figure 1Figur 11: Overordnet plan over anleggsvegene (fra
trafikkanalyse – AFRY)

6.3 Miljø og klima
Prosjektets overordnede miljøambisjon er å utforme Ocean Space Centre som et tilnærmet nullutslippsbygg ved bruk av solceller og varmepumper for gjenvinning av energi fra kjøling av vannbassengene. Andre miljøtiltak som skal utredes nærmere, er knyttet til ytterligere reduksjon av
klimagassutslipp, BREEAM-sertifisering, samarbeid med Forskningssenter for miljøvennlig energi –
Zero Emission Neighbourhood (FME ZEN) og anskaffelse av energieffektivt utstyr. Det er en
ambisjon å ha åpne overvannsløsninger. Intensjonen er å bygge færre parkeringsplasser enn i dag,
samtidig som antallet mennesker øker.
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6.4

Hovedmomenter som angår kulturminner

6.4.1
-

Driftsfase - planforslaget
Kavitasjonslaboratoriet og Tankhodet foreslås regulert til bevaring
Mellombygget (mellom Kavitasjonslaboratoriet og Tankhodet) foreslås revet
Nytt inngangsparti og hovedatkomst etableres mellom Kavitasjonslaboratoriet og
Tankhodet
Slepetankens overbygning foreslås revet. Selve tanken skal bestå og nedre del under bakken
benyttes som parkeringskjeller for sykkel. Øvre del av tanken integreres i
landskapsutforming og etableres som basseng/vannspeil i tilknytning til ny campusforplass
Etablering av ny fasade på Tankhodets østvegg mot campusforplass
Havbassenget foreslås totalrehabilitert og ombygges til FLEX-LAB
Nytt bygg for kontor og studieplasser etableres rett bak/øst for Kavitasjonslaboratoriet.
Med foreslått maks tillatte høyde k + 137 som tilsvarer inntil 5 etasjer vil endre den visuelle
nærvirkningen, spesielt fra Paul Fjermstads veg og oppfattes visuelt i direkte relasjon til
Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet

Figur 26: Landskapssnitt CC (Illustrasjon: Snøhetta)

6.4.2 Beskrivelse fra arkitekt
Tankhodet kuttes i et rent kutt der selve slepetanket begynner. Slepetankens overbygg rives, mens
selve «karet» hvor vannet er i dag ligger beholdes. I karet som da befinner seg under
campusplassen legges det ulike funksjoner som sykkelparkering, lager, varelevering etc. Disse
funksjonene vil være tilgjengelig først når slepetanken rives og kommer i siste fase av prosjektet.
Selve Tankhodets kutt, vil utgjøre en ny fasade ut fra kantinen. Kantinen, som et viktig fellesrom for
hele anlegget tar i bruk det store, flotte midtskipet med det store vinduet mot byen i nord, og den
nye glassfasaden mot campusplassen.
Tankhodet vil inneholde viktige fellesfunksjoner som bibliotek, kantine, møteromsenter osv. Den
opprinnelige hovedinngangen fra sør beholdes med hoveddøren og trapperommet. Det blir også
etablert inngang fra den nye hovedinngangen som utgjør vrimle og fellesarealene under
campusplassen. Tankhodet rehabiliteres og funksjonene transformeres til felles‐ og sosiale arealer,
hvor selve møteromsenteret kan bruke den gamle hovedinngangen, hvis hovedinngangen er stengt.
Fasadene vil bli rehabilitert og vinduer skiftet, slik at bygget fremstår som da det var nytt.

Det nåværende havromlaboratoriet skal transformeres til laboratorier for både NTNU og Sintef.
Bygget beholder sin struktur med romfagverk i taket og betongsøyler ut mot fasadene. Bygget
renskes for de mindre utbyggene slik at man får et renere volum hvor selve bassenget brukes for å
etablere nye laboratorier og mindre bassenger med ulike funksjoner. Hele bygget kles i en ny
fasade med vertikale paneler og lysåpninger der det er hensiktsmessig. Bygget får direkte adkomst
via en campusgate på c 110 som videre går under «Tyholtkilen» og inn til de store nye bassengene;
nytt havromlaboratorium og ny slepetanken som etableres i fløy B mot øst.
Kavitasjonslaboratoriet røres i prinsippet ikke, men beholder sine innganger fra østfasaden.
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Mellombygget med trapperom og dagens kantine rives for å gjøre plass til det nye
hovedinngangspartiet til hele anlegget.

Figur 27: Nærvirkning fra Paul Fjermstads veg, krysset Dr. Sands veg (Illustrasjon:
Snøhetta)Perspektivet viser nye tiltak iht planforslaget: nytt universitetsbygg bak
Kavitasjonslaboratoriet og nytt inngangsparti mellom Kavitasjonslab og
Tankhodet/Skipsmodelltanken.
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Figur 29: Nærvirkning fra Paul Fjermstads veg, krysset Dr. Sands veg med vegetasjon.
(Illustrasjon: Snøhetta)

Figur 30: Nærvirkning fra Paul Fjermstadsveg mot sør (Illustrasjon: Snøhetta). Perspektivet
viser nytt universitetsbygg bak Kavitasjonslaboratoriet.

6.4.3
-

Anleggsfase
Rivning av bygg som er i direkte kontakt med verneverdig bebyggelse
(Kavitasjonslaboratoriet og Tankhodet) gir risiko for skader på fasade og konstruksjon
Nybygg etableres i direkte kontakt med verneverdig bebyggelse (nytt inngangsparti mellom
Kavitasjonslaboratoriet), risiko for skade på fasade og konstruksjon
Sprengningsarbeid og spunting ved etablering av nye bygg innenfor planområdet kan gi
risiko for rystelser og skader i fasader og konstruksjon på verneverdig bebyggelse
Anleggstrafikk, tunge kjøretøy kan gi risiko for setningsskader, skader på fasade og
konstruksjon
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7 Omfang og konsekvens
7.1

Planområdet – 0-alternativet

0-alternativet innebærer at det kan etableres bygg i 4. etasjer inntil 15 meter. Dette vil kunne bli
sammenlignbart med situasjon ved etablering av nybygg rett øst for Kavitasjonslaboratoriet slik det
foreslås i alternativ 1. I 0-alternativet forutsettes det at ingen bygninger med antikvarisk verdi rives
eller endres vesentlig.
Kommentar til 0-alternativet: Da gjeldende reguleringsplan er av eldre dato, er det sannsynlig at
realisering iht. denne vil medføre sakkyndig vurdering av forhold knyttet til kulturminner og
dermed også en vurdering av om ny utbygging kan realiseres iht. gjeldende bestemmelser.
Skipsmodelltank Tankhodet
Skipsmodelltank Slepetanken
Kavitasjonslaboratoriet
Mellombygget
(Kavitasjonslaboratoriet)
Havbassenget

Verdi
Stor

Påvirkning/omfang Konsekvens
Ubetydelig endring (0) ubetydelig miljøskade

Stor
Noe

Noe forringet
Ubetydelig endring

Middels

Noe

Ubetydelig endring

(0) ubetydelig miljøskade

Ubetydelig endring

(0) ubetydelig miljøskade

(-) noe miljøskade
(0) ubetydelig miljøskade

Samlet vurdering av konsekvens 0-alternativet: (0) ubetydelig miljøskade
7.2

Planområdet - Alternativ 1

1
Skipsmodelltanken - Tankhodet
Verdi: Stor
OMFANGSBESKRIVELSE/PÅVIRKNING
Planforslaget medfører direkte inngrep i kulturminnet ved at østfasaden endres og nytt
inngangsparti etableres i direkte kontakt med bygget, noe som også vil endre fasaden mot
nord noe. Planforslaget kan gi noe negativ visuell påvirkning ved ny bebyggelse rett nord
for kulturminnet, bak Kavitasjonslaboratoriet. Silhuetten fra gateperspektiv/nærvirkning
endres. Etablering av nytt inngangsparti mot Paul Fjermstads veg endrer det visuelle
uttrykket for hovedfasaden mot vest. Arkitektonisk konsept da Kavitasjonslaboratoriet ble
bygget, et tilbaketrukket mellombygg, enkel utførelse, stilmessig tilpasset
Skipsmodelltanken ser ikke ut til å videreføres i nytt inngangsparti (utgangspunkt i
skisseforslag som foreligger).
Planforslaget legger opp til store endringer av uteområdet og konteksten kulturminnet står
i ved etablering av nye bygg og campusforplass. Positivt at ny hovedinngang legges til Paul
Fjermstads veg slik at Skipsmodelltanken/Tankhodet får en framtredende posisjon på det
nye campusområdet. Av interiør som er omfattet av vern, innebærer nye tiltak at
«studenttanken» ikke beholdes.
Noe forringet
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KONSEKVENS
Stor verdi og påvirkningsgrad noe forringet gir konsekvensgrad (-/--) noe
miljøskade/betydelig miljøskade

Avbøtende tiltak:
- Utforming av nytt inngangsparti som underordnet arkitektonisk element.
- Ny bakenforliggende bebyggelse utformes slik at det underordner seg arkitektonisk som
mindre framtredende, dvs. danne et bakteppe/nøytral vegg og i minst mulig grad tar
oppmerksomhet vekk fra Skipsmodelltanken og Kavitasjonslaboratoriet.
- Restaurering av fasade mot øst der slepetanken rives og mot Kavitasjonsbygget der
mellombygget i en utforming og materiale som harmonerer med eksisterende byggs
fasadeutforming.
-Innvendig ombygging må ivareta vern av interiør i tråd med Landsverneplanen, og skje i
samarbeid med byantikvaren
-Tilstandsvurderinger gjøres etter standarder for verneverdige bygg
(NS-EN 16096) før byggearbeider starter
KONSEKVENS ETTER AVBØTENDE TILTAK
Med avbøtende tiltak vurderes påvirkning til noe forringet med konsekvens (-) noe
miljøskade
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2
Skipsmodelltanken - Slepetanken
Verdi: Middels
OMFANGSBESKRIVELSE
Planforslaget medfører direkte inngrep i kulturminnet ved at bygget, med unntak av selve
tanken foreslås revet.
Sterkt forringet/Ødelagt

KONSEKVENS
Middels verdi og påvirkning sterkt forringet/ødelagt gir konsekvens (--) betydelig miljøskade
Avbøtende tiltak:
- Bevaring av selve tanken, at den fysiske strukturen tas inn som et landskapselement og
attraksjon bidrar til at kulturmiljøet blir mer intakt. Historien blir fortsatt synlig og på en
måte mer tilgjengelig for allmennheten enn i dagens situasjon.
KONSEKVENS ETTER AVBØTENDE TILTAK
Med avbøtende tiltak vurderes påvirkning til Sterkt forringet som gir konsekvens (--)
betydelig miljøskade
3
Kavitasjonslaboratoriet
Verdi: Stor
OMFANGSBESKRIVELSE
Planforslaget medfører direkte inngrep i kulturminnet ved at mellombygget rives og
sørfasaden endres, men omfanget kan sies å være begrenset. Planforslaget kan gi noe visuell
påvirkning ved ny bebyggelse rett øst for kulturminnet og ved etablering av et nytt
inngangsparti mot Paul Fjermstads veg.
Noe forringet

KONSEKVENS
Stor verdi og påvirkning noe forringet gir konsekvens (-/--) noe miljøskade/betydelig
miljøskade
Avbøtende tiltak:
- Utforming av nytt inngangsparti som underordnet element.
- Ny bakenforliggende bebyggelse utformes slik at det underordner seg arkitektonisk som
mindre framtredende, danne et bakteppe/nøytral vegg og i minst mulig grad tar
oppmerksomhet vekk fra Skipsmodelltanken og Kavitasjonslaboratoriet.
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KONSEKVENS ETTER AVBØTENDE TILTAK
Med avbøtende tiltak vurderes påvirkning til noe forringet med konsekvens (-) noe
miljøskade
4
Mellombygget (Kavitasjonslaboratoriet)
Verdi: Noe
OMFANGSBESKRIVELSE
Planforslaget medfører direkte inngrep i kulturminnet ved at det foreslås rivning av
mellombygget i sin helhet.
Sterkt forringet/Ødelagt

KONSEKVENS
Noe verdi og påvirkning sterkt forringet/ødelagt gir konsekvens (-) noe miljøskade
Avbøtende tiltak:
Ingen
KONSEKVENS ETTER AVBØTENDE TILTAK
Ingen endring
5
Havlaboratoriet
Verdi: Noe
OMFANGSBESKRIVELSE
Havlaboratoriet påvirkes direkte ved at det ombygges og endres utvendig og innvendig. I
praksis vil kun hovedkonstruksjonen og formen/avtrykket stå igjen.
Sterkt forringet

KONSEKVENS
Noe verdi og påvirkning sterkt forringet gir konsekvens (-) noe miljøskade
Avbøtende tiltak:
Ingen
KONSEKVENS ETTER AVBØTENDE TILTAK
Ingen endring
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Sammenstilling – samlet vurdering planområdet med avbøtende tiltak
Skipsmodelltank Tankhodet
Skipsmodelltank Slepetanken
Kavitasjonslaboratoriet
Mellombygget
(Kavitasjonslaboratoriet)
Havlaboratoriet

Verdi
Stor

Påvirkning/omfang Konsekvens
Noe forringet
(-) noe miljøskade

Middels

Sterkt
forringet/ødelagt
Noe forringet
Sterkt
forringet/Ødelagt
Sterkt forringet

Stor
Noe
Noe

(--) betydelig miljøskade
(-) noe miljøskade
(-) noe miljøskade
(-) noe miljøskade

To av bygningene som antas å ha størst verdi som kulturminner, Kavitasjonslaboratoriet og
Skipsmodelltanken – Tankhodet, bevares i det vesentligste. For begge byggene blir imidlertid
planforslaget vurdert å ha noe negativ påvirkning, som gir konsekvensgraden (-1) noe miljøskade
med avbøtende tiltak.

For tre av bygningene, Slepetanken, Mellombygget og Havlaboratoriet, vurderes påvirkningen av
planforslaget å føre til at objektet blir sterkt forringet eller ødelagt. Konsekvensen vurderes å være
mest negativ for Slepetanken (--) betydelig miljøskade, mens det for de andre 2 vurderes å føre til () noe miljøskade. For Havlaboratoriet og Mellombygget foreslås det ingen avbøtende tiltak.

Avbøtende tiltak for Slepetanken er at selve tankkonstruksjonen beholdes og integreres i
landskapsutformingen som et identitetsskapende og attraktivt element i campusforplassen. Dette
kan bidra til at den historiske og kontekstuelle helheten i større grad bevares og videreføres – noe
som også veier positivt mht. virkningen planforslaget har for de byggene som foreslås bevart.

For det samlede kulturmiljøet vil rivningen av slepetanken spesielt ha betydning for forståelsen av
historien som knyttes til anlegget, da dette har vært selve kjernen i virksomheten, selv om det som
enkeltminne ikke er vurdert å ha størst verdi. Også rivning av mellombygget og nytt inngangsparti
vil endre helheten og sammenhengen mellom byggene, og vil derfor påvirke kulturmiljøet som
helhet negativt.

Samlet vurdering av konsekvens Alternativ 1: (-) noe miljøskade
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7.3

Influensområdet

6
Boliger i influensområdet
Verdi: Noe
OMFANGSBESKRIVELSE
Kulturminnene blir ikke direkte påvirket av planforslaget. Den historiske sammenhengen
bygningene ligger i er allerede lite homogen mht. stil og alder på bebyggelse. Situasjonen
endres ikke vesentlig som følge av planforslaget. Risikoen for skader ifm. anleggsfasen
regnes som liten (ref. geoteknisk rapport utarbeidet for planforslaget).
Ubetydelig endring

KONSEKVENS
Middels verdi og påvirkning ubetydelig endring gir konsekvens (0) ubetydelig miljøskade
Avbøtende tiltak:
Ingen
KONSEKVENS ETTER AVBØTENDE TILTAK
Ingen endring

Det vurderes å ikke være noen forskjell mtp konsekvens for boliger i influensområdet mellom
alternativ 1 og alternativ 0.
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Konsekvenser for anleggsfasen

8

8.1.1
-

-

Mulige hendelser/konsekvenser av anleggsfasen:
Rivning av bygg og deler av bygg som er i direkte kontakt med verneverdig bebyggelse
(Kavitasjonslaboratoriet og Tankhodet) kan gi risiko for skader på fasade og konstruksjon.

Nybygg etableres i direkte kontakt med verneverdig bebyggelse (nytt inngangsparti mellom
Kavitasjonslaboratoriet), risiko for skade på fasade og konstruksjon.

Sprengningsarbeid og spunting ved etablering av nye bygg innenfor planområdet kan gi
risiko for rystelser og skader i fasader og konstruksjon på verneverdig bebyggelse, men
sannsynligheten vurderes å være lav (ROS-analyse).

Anleggstrafikk, tunge kjøretøy kan gi risiko for setningsskader, skader på fasade og
konstruksjon.

8.1.2 Anbefalte tiltak:
Det må stilles krav til gjennomføring i forbindelse med søknadspliktige tiltak (rivning, nybygg,
rehabilitering og anleggsarbeid), som sikrer hensynet til eksisterende
kulturminner/bevaringsverdige bygg. Krav til plan for anleggsfasen som reduseres risiko for
skader på bygg, gjennomføring av tilstandsvurdering iht. NS og samråd med byantikvar må sikres i
bestemmelser til plan.
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