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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 6 mrd investeres i 

byggeprosjekter  2009-2019



Investeringsvolum
Bygg og vei gjennom 10 år



Investeringsprogrammer STFK
Bygg 2009-2019  - 6,0 mrd

Skolebruksplan 3 

- 2,0 Mrd 09 -15

Andre skolebygg inkl Heimdal

- 2,0 mrd 09-18

Skolebruksplan 4 

- 1,0 mrd 16-19

(+0,5 mrd 20-22)

Teknisk oppgradering

- 40 mill årlig / 250 mill 12-17

Bedre skolebygg

- 12 mill årlig / 100 mill

Kollektivtransport-
terminalbygg/bussdepot

- 700 mill

Energi- og miljøinvestering

- 25 mill årlig / 125 mill 15-19



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



Noen prosjekter 2014-15

Strinda vgs – nybygg - 1100 elever – 437 mill.

Sammenslåing av Ladejarlen og Strinda vg skoler

NCC Construction AS - LINK Arkitektur

Skjetlein vgs - nybygg og ombygging - 330 elever – 130 mill

Nytt sentralbygg/hjerte, verksted. Garasje og ridehall ferdig.

Skanska Norge AS - LINK Arkitektur

Skjetlein Grønt Kompetansesenter - Ombygging i Gammelfjøset, 

50 kontorplasser, auditorium – 55 mill.

TINE, Norsk Landbruksrådg. mm som leietakere 

Skanska Norge AS - LINK Arkitektur

Hurtigbåtterminal Brattøra - nybygg.ekspedisjonsbygg, 4 plasser for 

hurtigbåter, gjestehavntilbud, drivstoffanlegg – totalt 80 mill

Leies ut til operatør via AtB.

HENT AS med Lusparken arkitekter



Noen prosjekter 2014-2015

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 tr. 2 høst 2016 – HENT m VisAVis ark – 200 mill
• Orkdal vgs – nybygg - ferdig høst 2016 – Teknobygg m Solem Arkitekter – 45 mill
• Fagskole, Byåsen Vgs – ferdig feb 2016 – Veidekke m Solem Arkitekter – 85 mill
• Heimdal vgs m Kolstad Arena– kontrahert/oppstart avhengig av pol. vedtak – ferdig 2018 

– Skanska m Rambøll - ca 1,0 mrd-

Ikke kontrahert :
• Gerhard Schøning– ombygging opplæring Sos.med. Institusjoner – ferdig høst 2016 – ca

30 mill
• Terminalknutepunkt/bussdepot øst – tomt ikke 100 % avklart – ca 210 mill - ferdig 2018
• Flere mindre prosjekt Teknisk  Oppgradering / Bedre skolebygg / Energi- og 

Miljøtiltak – 80 mill årlig
• Skolebruksplan 4 – utviklingsplaner/skisseprosjekt flere skoler inkl ny skole Østbyen -

periode 2016-2022 - samlet utbygging 1,5 mrd

Vedtatte prosjekt
- på gang



Pågående byggeprosjekter

Malvik vgs

Tilbygg, ombygging, ny flerbrukshall – totalt 200  mill. alle trinn

Økning i elevtall 135 elever.

Totalentreprise: HENT og Vis a Vis arkitekter

Byggestart juni 2014 – ferdig trinn 1 høst 2015 – trinn 2 høst 2016

Ny Fagskole, Byåsen vgs 

Nybygg ca. 2 200 m2 – totalt 85 mill

Totalentreprise Veidekke m /Solem Arkitekter

Byggestart feb 15 - ferdig feb 2016

Orkdal vgs - Nybygg med realfagsrom 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



Nye prosjekter underveis
1,5 mrd

• Kai/molo Frøya vgs (2016)
• Skolebruksplan 4 

Ombygging/tilbygg (2016-2018) 
– foreløpig på nivå 
utviklingsplan/skisseprosjekt:
√ Oppdal
√ Røros
√ Tiller vgs
√ Trondheim Katedralskole
√ Melhus vgs
√ Rissa/Leksvik vgs

• Skolebruksplan 4 2019-22
√ Ny vgs Trondheim Øst



Omfang:

Vedtatt lokalisert Saupstad april 2013 

Ny skole 1020 elever – tannklinikk –flerbrukshall topphåndball m 3 

spillflater – parkeringskjeller – samlet ca 26 000 m2

Nullutslippsbygg – verdens mest miljøvennlige videregående skole

Prosess:

• Konkurransepreget dialog 2 faser 2014-2015

• Tildeling totalentreprise Skanska m/avbruddsklausul juni 2015 

• Politisk vedtak ramme/byggestart mars 2016

• Ferdig bygg sommer 2018.

Heimdal vg skole
med flerbrukshall/tannklinikk/p-hus



Vinnerprosjekt juni 2015
Skanska med Rambøll



Nye Heimdal vgs

- fra ord til handling
Politisk vedtatte klimamål

• 50 % reduksjon klimagassutslipp egen 
bygningsmasse

• Heimdal vgs – verdens mest miljøvennlige 
videregående skole

• Nullutslippsbygg med passivhusstandard

Helhetlig samfunnsmessig prosjekt
• Fremtidens prosjekt utviklet i dialog med 

leverandører
• Samfunnsmessige formål utover egen vgs

• Område – idrett - kultur

Kompetanseheving i byggebransjen



Energiforbruk  nye Heimdal vgs: 40 kWh/m2

CO2-utslipp Heimdal vgs energi: 34 tonn/år

CO2-utslipp Heimdal vgs 20 % matr.:  46 tonn/år



1 880 000 kWh

120 000 

kWh



Nybygg
Premiss: Ferdig 2017/18 – 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



Eksempel mulig terminalknutepunkt 
Depot/innfartsparkering under bakken

17



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 2016

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



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

Geologiske undersøkelser ferdig 

Videre utviklingsprosess avgjøres 2016





Takk for meg!


