
«Veien mot destinasjon 
Britannia Hotel»



Forretningside

• E.C. Dahls Eiendom skal utvide, forvalte og videreutvikle 

sin eiendomsportefølje i Trondheim sentrum

• «Evighetens perspektiv»



Byggeprosjektet fra gårdeiers side

«Je er betenkt»



•

Britannia Hotel – faktaopplysninger

Mange byggetrinn: 1870-1897-1918-1950- 1980 og 2000
Ingen helhetlig renovering gjennomført

Reguleringsbestemmelser fra 1999.

50 hotellrom uten ventilasjon
Ingen bad i henhold til gjeldende normer
Dårlig universelle løsninger
12 malingsstrøk og mange platelag
Flere lekkasjer og generelt dårlig vedlikeholdt etter 2000

Det var et ønske om å bruke 50 til 60 mill. på bytte av kjøkken og nye 
malingsstrøk.

Hotellet burde vært stengt tidligere på grunn av sopp, råte og dårlig 
inneklima.











Dispensasjonssøknader

Demontering innervegger
Innervegger i salongene skal være dokumentert av NIKU, 
og kan demonteres etter samme prinsipp som beskrevet for 
himlinger, og i vårt notat av 14.10.2016. 
Dette vil også gjelde detaljer rundt peis i damesalongen, 
som forutsettes gjenbrukt. Dersom det oppstår tvil om hvor vidt de
aktuelle rommene er dokumentert av NIKU, 
skjæres det ut rapporter på 1x1 meter, for å muliggjøre 
en fremtidig tilbakeføring. 
Eldre dører, listverk/gerikter og foringer demonteres 
for remontering.



• I følge vedtak om midlertidig fredning er korridorene i 2. og 
3.etasje fredet. Formålet med dette er å bevare 
romstrukturene/planløsningen til det gamle hotellet. Det er 
imidlertid viktig at bevarte detaljer/overflater, i den grad slike 
finnes, også i disse arealene blir dokumentert, slik at det i 
fremtiden vil være mulig å rekonstruere det opprinnelige 
uttrykket. Vi viser her til notatet som ble oversendt til dere 
16.11.2016, der vi beskrev hvordan slik dokumentering skal 
foregå. Forutsatt at dette følges, samt at bjelkelag blir 
liggende igjen, bekrefter vi at inngrep i stubbloft i korridorer i 
2. og 3.etasje kan skje uten dispensasjon.













• Britannia Hotell- Oppsummert 

• Hittil 4 mnd forsinket

• Fortsatt utfordringer med råte og sopp

• Fortsatt stor usikkerhet rundt konsekvensene av det 
Midlertidig fredningsvedtak og behandling av byggesaken

• Åpning Februar 2019 ?




