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Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune som 
byggherreorganisasjon

Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal
√ Videregående skoler

√ Administrasjonsbygg

√ Tannklinikker

√ Infrastruktur kollektivtrafikk

• Prosjektutvikling og prosjektledelse 

av byggeprosjekter i egenregi ved 

Bygge- og eiendomstjenesten 

• Ca 4,5 mrd investeres i 

byggeprosjekter  2009-2018



Investeringsvolum
Bygg og vei gjennom 10 år



Strategiplan 2015-18



Investering bygg 2015-18

5



Investeringsprogrammer STFK 
Bygg 2009-18: 4,5 Mrd

Skolebruksplan 3 – løft for 
læring

- 2,0 Mrd 09 -15

Skolebygg mm utenom 
skolebruksplan

- Ca 1,5 mrd 09-18

Teknisk oppgradering
- 40 mill årlig / 250 mill
12-18

Bedre skolebygg
- 12 mill årlig/ 120 mill

Kollektivtransport-
terminalbygg/bussdepot

- 700 mill



Fokusområder på 
byggeprosjekt i STFK

• Stimulere til bærekraftig byggebransje 

• Bidra til 50 % reduksjon av 

klimagassutslipp i egen virksomhet innen 

2020

• Prosjektkonkurranser med fokus på 

utvikling, dialog og pris

• Prosjektgjennomføringsformer som 

stimulerer til

• Kostnadseffektivitet

• Utnyttelse av leverandørkompetanse i 

tidlig fase

• Samspill og brukermedvirkning

• Lønns- og arbeidsvilkår i byggebransjen –

unngå sosial dumping

• Stimulere til bruk av lærebedrifter 

• Byggherreansvaret for SHA



STFK- krav til leverandører

• En kontraktspartner 
kan maksimalt ha 2 
underledd i 
gjennomføring av 
kontrakt med STFK

• Kun leverandør som 
er godkjent 
lærebedrift er 
kvalifisert til oppdrag



Samspill som 
prosjektgjennomføringsmodell 

• Større prosjekt i STFK de siste 3-4 år  
√ Pris- og designkonkurranse etter prekvalifisering
√ Samspillmodell i 2 faser

� Forprosjekt
� Utførelse (NS 8407) 

• Motivasjon og utgangspunkt for samspill
√ Utnytte leverandørkompetanse tidlig fase
√ Effektivisere felles ressursbruk og redusere byggefeil
√ Redusere avvikshåndtering i byggefase

• Opplevd utfordring
√ Lite fokus på felles mål i samspillfase entreprenører
√ Økt fokus på tilbudsforutsetninger i forprosjektfase

• Prosjektgjennomføringsformer fremover
√ Økt bruk av konkurransepreget dialog
√ Økt bruk av forhandling
√ Totalentrepriser NS 8407 m avbruddsmulighet etter forprosjekt 9



Ferdige prosjekter 2014/15

Frøya kultur- og kompetansesenter – ferdig juni 2014

Nybygg vgs 190 elever + kulturhus/kinosal – totalt 150 mill 

Samarbeidsprosjekt mellom STFK og Frøya kommune

Stjern Entreprenør AS – Eggen arkitekter

Meldal vgs – overtatt bygn.messig jan 2015

Rehab./sammenbygging eksist. vg.skole - 200 elever – totalt 80  mill.

VIBO og On arkitekter

Thora Storm vgs, Kalvskinnet – overtatt feb. 2015

Nybygg og ombygging - 850 elever – totalt 330  mill.

Sammenslåing av Adolf Øien og Gerhard Schøning vg skoler, tverrfaglig.

Reinertsen og HUS arkitekter



Kontraherte totalentrepriser :
• Malvik vgs – tilbygg/ombygging - ferdig høst 2015 – HENT m VisAVis ark – 150 mill
• Orkdal vgs – nybygg - ferdig høst 2016 – Teknobygg m Solem Arkitekter – 45 mill
• Fagskole, Byåsen Vgs – ferdig feb 2016 – Veidekke m Solem Arkitekter – 65 mill

Ikke kontrahert :
• Heimdal vgs – konkurranse under oppstart – ca 600 mill - ferdig 2017
• Gerhard Schøning– planlagt felles VO-senter med Trondh. Kommune  – utsettes i 

påvente av nyprosjekt i regi av Trh Kommune
• Ny Fagskole Trondheim – lokalisering tilbygg Byåsen vgs  – ca 100 mill ferdig 2015
• Terminalknutepunkt/bussdepot øst – tomt ikke 100 % avklart – ca 210 mill ferdig 2017
• Flere mindre prosjekt Teknisk  Oppgradering / Bedre skolebygg/Energi- og Miljøtiltak 

– 80 mill årlig

Vedtatte prosjekt
- underveis



Malvik vg skole
Utvidelse, ombygging og ny flerbrukshall

Tilbygg, ombygging, ny flerbrukshall – totalt 155  mill.

Økning i elevtall 135 elever.

Totalentreprise: HENT og Vis a Vis arkitekter

Utførelse juni 2014 – ferdig høst 2015



Ny Fagskole vedtatt lokalisert til Byåsen vgs 

Nybygg ca. 2 200 m2 – totalt 85 mill

Totalentreprise Veidekke m /Solem Arkitekter

Byggestart feb 15 - ferdig feb 2016

Ny Fagskole 
Byåsen vgs



Nybygg med relafagsrom og lærerarbeidsplasser

Investeringskostnad - totalt ca 45 mill - 1400 m2

Pris – og designkonkurranse totalentreprise avslutte jan 2015

Vinner: Teknobygg Anlegg m/ Solem Arkitekter

Byggestart vår 2015 – ferdig høst  2016

Orkdal vgs nybygg



Omfang:

Vedtatt lokalisert Saupstad april 2013 
√ Huseby Ungdomsskole vedtatt revet nov 2014

Ny skole 1020 elever – tannklinikk –flerbrukshall topphåndball m 3 

spillflater – parkeringskjeller – samlet ca 28 000 m2

Nullenergibygg – verdens mest miljøvennlige videreg. skole

Prosess:

Konkurransestart vg skole/idrettshall – mars 2014
√ Konkurransepreget dialog i 2 faser

√ Prekvalifisering 8 grupper – totalentreprenør/arkitekt/energi- og miljøkomp. –Fase 

1: idekonkurranse – 3 grupper avgjort juni 2014

√ Fase 2: dialogfase m/ priskonk.  – tildeling totalentreprise juni 2015

√ Ferdig bygg 2017 – foreløpig ramme 820 mill.

Heimdal vg skole
med flerbrukshall/tannklinikk/p-hus



Vinnerprosjekt fase 1
Reinertsen m Hus 
Skanska m KHR/Rambøll 
ÅsenBygg m Link



Mellomstore prosjekter på gang
(10-30 mill)

• Nytt sjøhus/molo Frøya 
vgs pga elevvekst 
(2015)

• Ombygging Malvik vgs 
pga endret skoletilbud 
(2015)

• Oppdal, Røros, Tiller 
vgs - tidlige prosjekt i 
SB 4 pga endret skoel 
tilbud mm (2016-2017)



Ringve, Ladejarlen, Schøning
• Utredning om fremtidig bruk av Ringve, 
Ladejarlen og Schøning pågår

• Hensyn:
√ Kort og lang sikt
√ Trondheim Kommune – tilbakefallsrett 
√ Trondheim Kommune - midl. bruk ved 

nybygg grunnskoler
√ Heimdal og riving Huseby Ungd.skole
√ Voksenopplæring - TK, STFK, felles
√ Opplæring sos.med institusjoner
√ Tomtebehov vgs fremover

• Avgjørende for prosess:
√ Tilbakeføringsklausuler på deler av 

eiendommer til Trondheim Kommune



Skolebruksplan 4
Ny videreg. skole Trondheim 2021-23

Forprosjekt ny 
ny vgs

Innflytting ny 
vgs

Tomte-avklaring 
ny vgs



Nybygg
Premiss: Ferdig 2017 – leieavtale Sorgenfri utgår
Regulert tomt på Presthus er lite hensiktsmessig
Opprinnelig vedtak:
208 mill. kroner inkl. kjøp av tomt og rekkeflg.bestemmelser
1900 m2 BTA, 150 – 180 busser, 150 sjåførbiler

Leies ut til  operatører

Avventer nå:

Beslutninger endret kollektivstuktur

Terminal-
knutepunkt / 
bussdepot øst



Mulig 
utbyggings-
strategi 
kollektivtrafikk

1. Superbuss, N-S

2. ByEkspress, N-Ø-S

3. Bytog, N-V-S

4. Matebuss, Heimdal

5. Superbuss, Ø-V



Eksempel mulig terminalknutepunkt 
Depot/innfartsparkering under bakken
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Miljøbyen Brøset

Forhandling om utbyggingsorganisasjon mellom eierne STFK, Statsbygg, St. 

Olav  og Trondheim  Kommune  pågår 

Ca 350 mål bolig/næring/off. formål

STFK vurderer bruk av området til terminalknutepkt og ny vgs



Skjetleinskogen

Vedtatt boligformål i KPA – ca 40 mål fylkeskommunal eiendom

Samarbeid med TOBB og Trondheim Kommune om utbygging

Geologiske undersøkelser ferdig 

Videre utviklingsprosess avgjøres 2015



Sentralstasjon øst

Reguleringsprosess pågår i regi av eget selskap stiftet av eierne; 

Trondheim Bussterminal AS (100 % STFK),Trondheim Kommune, ROM 

Regulering pågår - forventet vedtak i 2015

Potensial utbygging: ca 78 000 m2 bolig- og næringsareal inkl. terminalbygg 



Museet Kystens Arv, Rissa

Byggherre: Museet Kystens Arv/MIST

Prosjektledelse: Rissa Kommune

Arkitekt : Eggen Arkitekter

Forprosjekt pågår – ferdig 2017 ca 1500 m2/ 50 mill



Oppsummering fremtidig fokus 
STFK Bygge- og eiendomstjenesten

• Gjennomføring av Heimdal 
vgs m storhall

• Økning kollektivtrafikk  - krever 
infrastruktur til terminal og 
depoter

• Skolebruksplan 4 

√ Hva skaper læring?
√ Tekonologi og demografi
√ Ny vg skole i Trondheim 2020-22
√ Tomtanalyser pågår

• Energi - og miljøinvesteringer 
for å nå vedtatte klimamål

• Fra nybygg til økt fokus på 
verdibevaring

27


