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Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune som 
byggherreorganisasjon

Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

√ Videregående skoler

√ Administrasjonsbygg

√ Tannklinikker

√ Infrastruktur kollektivtrafikk

• Prosjektutvikling og -ledelse av 

byggeprosjekter i egenregi 

• Ca 8 mrd. investeres i 

byggeprosjekter  2009-2024

• 500 mill. snitt årlige investeringer 

byggeprosjekt



Investeringsvolum STFK
Bygg og vei gjennom 15 år

Grove estimater fra 2021
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Investeringsprogrammer STFK
Bygg 2009-2024  - 7,5 mrd

Skolebruksplan 3 (09-15)

- 2,0 Mrd

Skolebruksplan 4 (16-24)

- 2,0 Mrd

Andre skolebygg inkl Heimdal

- 1,8 Mrd

Teknisk oppgradering (12-24)

- 400 Mill

Bedre skolebygg

- 200 Mill

Kollektivtransport-
terminalbygg/bussdepot

- 850 Mill

Energi- og miljøinvestering (15-24)

- 250 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

• Bruk av egen funksjonkompetanse

• Utnyttelse av leverandørkompetanse i 

tidlig fase

• Samspill og brukermedvirkning

• Lønns- og arbeidsvilkår i byggebransjen –

unngå sosial dumping

• Begrensning antall kontraktsledd

• Stimulere til bruk av lærebedrifter 
• Godkjent lærebedrift

• Lærling på aktuelt prosjekt



Ferdigstilte byggeprosjekter 2016

Ny Fagskole, Byåsen vgs 

Nybygg ca. 2 200 m2 – totalt 85 mill

Totalentreprise Veidekke m /Solem Arkitekter

Byggestart feb 15 - ferdig feb 2016

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 tr.1 høst 15 – tr.2 høst 16 – tr.3 jan 17

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



Langtidsinvesteringsplan 
skolebygg 

skolebruksplan 4
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Kontraherte totalentrepriser :
• Heimdal vgs m Kolstad Arena– kontrahert/oppstart avhengig av pol. vedtak – ferdig 2018 

– totalentreprise Skanska m Rambøll – ca. 1,1 mrd.

Ikke kontrahert :
• Kai/molo Frøya vgs – ca. 50 mill. – kontrahering høst 17 - totalentreprise
• Røros vgs nybygg/ombygging – ca. 165 mill. – kontrahering vår 17 - totalentreprise
• Tiller vgs – nybygg/ombygging – ca. 350 mill. - kontrahering vår 17 prosjekteringsgruppe 

– byggherrestyrte entrepriser i trinn 
• Skjetlein vgs - tilbygg lokaler autisme, påbygg – ca 50 mill - kontrahering deltrinn 2017 -

totalentrepriser
• Flere mindre prosjekt Teknisk  Oppgradering / Bedre skolebygg / Energi- og 

Miljøtiltak – 60 mill. årlig
• Skolebruksplan 4 – utviklingsplaner/skisseprosjekt flere skoler inkl. ny skole Østbyen -

periode 2016-2022 - samlet utbygging 2,0 mrd

Vedtatte større 
prosjekt
- på gang



Pågående større byggeprosjekter

Heimdal vgs m/ Kolstad Arena

Nybygg, ny flerbrukshall 3 flater, p-hus – totalt 1,1 Mrd.

1020 elever

Nullutslippsbygg, ZEB - O + 20% M 

Totalentreprise: Skanska og Rambøll Arkitekter

Byggestart april 2016 – ferdig vår 2018



Energiforbruk  nye Heimdal vgs: 40 kWh/m2

CO2-utslipp Heimdal vgs energi: 34 tonn/år

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



Strategi etablering bussdepot vedtatt Fylkesting des 16

Lokalisering Brøset/Strindheim/Rotvoll/Leangen

Oppstilling under bakke knyttet til byutvikling

250 mill – ferdig innen 2020 - erstatte Sorgenfri – kapasitet 150 busser

Terminal-knutepunkt / bussdepot øst



Miljøbyen Brøset

Forventet oppstart salgsprosess 2017

Ca 350 mål bolig/næring/off. formål

STFK vurderer bruk av området til terminalknutepkt/bussoppstilling



Tidl. Ladejarlen vgs

Utviklings- og salgsprosess starter 2017



Gamle Heimdal vgs

Utviklings- og salgsprosess 2018-2020



Skjetleinskogen

Vedtatt boligformål i KPA – ca 40 mål fylkeskommunal eiendom

Geologiske undersøkelser ferdig 

Utviklingsprosess/salgsprosess avgjøres 2017-2018



Sentralstasjon øst

Reguleringsprosess pågår i regi av eget selskap stiftet av eierne:

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

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



Falkenborgveien 32/37, Strindheim

Reguleringsprosess pågår i regi av Leangen Utvikling AS eid av 50 % off. og 50 % private: 

- STFK, Trym og Realinvest 

Bvydelsutvikling med formål: Videregående skole, terminalknutepunkt, boliger, næring Antatt 

byggestart 2019-20



Takk for meg!


