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Investeringsvolum 
Bygg og vei 



Strategiplan 2014-17 
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Byggeprosjekt 2009-2017 
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Investeringsprogrammer  
Bygg 2009-17 

Skolebruksplan 3 – løft for 
læring 

- 2,0 Mrd 09 -15 

Skolebygg mm utenom 
skolebruksplan 

- Ca 1,3 mrd 09-17 

Teknisk oppgradering 

- 40 mill årlig / 250 mill 
12-17 

Bedre skolebygg 

- 12 mill årlig/ 100 mill 

Kollektivtransport-
terminalbygg/bussdepot 

- 700 mill  

 

 

 



 

 

Ferdige prosjekter 2013 

 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 



Kontraherte totalentrepriser i samspillmodell: 
• Frøya kultur og kompetansesenter – nybygg ferdig juni 2014 -190 elever, 10300 m2.  

• Thora Storm vgs – nybygg ferdig feb. 2015 - 850 elever - 10 500 m2  

• Meldal vgs – rehabiltering og teknisk oppgradering – ferdig des 2013 

• Malvik vgs – planlagt ferdig høst 2015 – forprosjektfase  

 

Ikke kontrahert : 
• Orkdal vgs – nybygg - ca 45 mill - ferdig 2016 

• Heimdal vgs – konkurranse under oppstart – ca 600 mill - ferdig 2017 

• Gerhard Schøning VO senter – felles vo-senter med Trondh. Kommune  – ca 150 mill 

– rehab. ferdig 2016 

• Ny Fagskole Trondheim – lokalisering tilbygg Byåsen vgs  – ca 100 mill  ferdig 2015 

• Ranheim Bussdepot – tomt ikke 100 % avklart – ca 210 mill ferdig 2017 

• Flere mindre prosjekt Teknisk  Oppgradering / Bedre skolebygg – 50 mill årlig 

Vedtatte prosjekt 

- underveis 



Frøya kultur- og kompetansesenter 

 Kontrahert - ferdig juni 2014 

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

 Samarbeidsprosjekt mellom STFK og Frøya kommune 

 Stjern Entreprenør AS – Eggen arkitekter 



 

 

Rehab. Meldal skole 

Kontrahert - ferdig des. 2014 

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

 VIBO og On arkitekter 



 

 

Thora Storm VG skole 

Kontrahert - ferdig feb 2015  

 Kalvskinnet Nybygg og ombygging - 850 elever – totalt 330  mill. 

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

 Reinertsen og HUS arkitekter 



Malvik vg skole 

Utvidelse, ombygging og ny flerbrukshall 

 Tilbygg, ombygging, ny flerbrukshall – totalt 155  mill. 

 Økning i elevtall 135 elever. 

 HENT og Vis a Vis arkitekter – samspill forprosjekt, planlagt kontrahering 

 utførelse april 2014 – ferdig høst 2015 

http://www.vav.no/bilder/0A7F7E4B5D8E_hovedinngang.jpg


 

Omfang: 

Vedtatt lokalisert Saupstad april 2013  

Ny skole 1020 elever – tannklinikk - nullenergibygg 

Flerbrukshall minimum 2 håndballflater 

Ferdig 2017 – 600 millioner 

Prosess: 

Felles mulighetsstudie Trondheim Kommune område Saupstad pågår 
 Vedtak reguleringsstrategi formannskap Trh Kommune 4/3-14 

Konkurransestart vg skole/idrettshall – mars 2014 
 Konkurransepreget dialog 

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

avgjøres feb 2014 

 Fase 1: idekonkurranse – 3 grupper avgjøres juni 2014 

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

Heimdal vg skole 



 
 

Alt.  A Alt.  B 

Heimdal vgs + flerbrukshall 
Første prosjekter i Områdeløft Saupstad 

 
2 utbyggingsstrategier i mulighetsstudie 



Ombygging/rehabilitering i Vår Frue gate 
Felles voksenopplæringssenter STFK og Trondheim Kommune. 

Avventer endelige vedtak . 

Voksenopplæring er midlertidig lokalisert til Ringve vgs, som skal 

avhendes i 2016. Tilbakeføringsklausuler Trondheim Kommune 

 

Investeringskostnad - totalt ca 150 mill – 8000 m2 rehab. 

STFK byggherre – Trondheim Kommune leietaker 

Gjennomføringsmodell ikke bestemt  

Byggestart vår 2015 – ferdig 2016 

Gerhard Schøning 

voksenoppl.senter 



 

Fagskole har i dag tilbud ved Ladejarlen vgs som avhendes 

når ny fagskole ferdig høst 2015 – tilbakeføringsklausuler 

Trondheim Kommune 

 

Ny Fagskole vedtatt lokalisert til Byåsen vgs  

Nybygg ca. 2 200 m2 – totalt 100 mill 

Totalentreprise–konkurranse etter endelig vedtak april 2014 

Ferdig høst 2015 
 

Ny Fagskole  

Byåsen vgs 



Nybygg til erstatning for stanset prosjekt med rehabilitering 

bygg E. Investeringskostnad - totalt ca 45 mill - 1500 m2 

 

Pris – og designkonkurranse totalentreprise - start sommer 

2014. Byggestart vår 2015 – ferdig 2016 

Orkdal vgs nybygg 



Nybygg 

208 mill. kroner inkl. kjøp av tomt og rekkeflg.bestemmelser 

1900 m2 BTA, 150 – 180 busser, 150 sjåførbiler 

Leies ut til  operatører via AtB  

 

Regulert tomt på Presthus er trang.  Alternativ tomter er 

under vurdering 

 

Ferdig 2017 – leieavtale Sorgenfri utgår 

Ranheim  

bussdepot 



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 

• Utfordring 

 Lite fokus på felles mål i samspillfase entreprenører 

 Økt fokus på tilbudsforutsetninger i forprosjektfase 
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Samspillmodell STFK de senere år 
Pris- og 
design-

konkurranse 

Kåring av  

1 vinner  

Forprosjekt 

m/ samspill 

Kontahering 

utførelse 

Gjennom-
føring 

m//samspill 

Overordnet samspillskontrakt 

Samspillskontrakt 

forprosjekt  

NS 8401 

Samspillskontrakt 

utførelse  

NS 8407 

Gunstigste tilbud 

 

 

Fremtidige modeller STFK: 

Søker mindre prisrisiko byggherre ved tildelingstidspkt fremover  

Øke bruk av positive incitament i kontrakter fremover 

Begrensning i ønsket utvikling:  

Lov om off.anskaffelse gir begrensning i ønsket dialog i 

konkurransefase 



Fokus fremover 

• Skolebruksplan 4  

 Hva skaper læring? 

 Tekonologi og demografi 

 Behov skolebygg 2015-2030 

 Ny vg skole i Trondheim 2020-22 

 Tomtanalyser pågår 

• Energi - og miljøinvesteringer 
for å nå vedtatte klimamål 

• Fra nybygg til økt fokus på 
verdibevaring 

• Økning kollektivtrafikk  - krever 
infrastruktur til terminal og 
depoter 

 
20 



 

 

Skjetleinskogen 

 Vedtatt boligformål i KPA – ca 40 mål fylkeskommunal eiendom 

 Samarbeid med TOBB og Trondheim Kommune om utbygging 

 Geologiske undersøkelser pågår for å fastlegge utbyggingspotensial 

 vinter 2014  



 

 

Miljøbyen Brøset 

 Reguleringsplan vedtatt juni 2013 

 Forhandling om utbyggingsorganisasjon mellom eierne STFK, Statsbygg, 

 St. Olav  og Trondheim  Kommune  pågår – forventet vedtak vår 2014 

 Ca 350 mål bolig/næring/off. formål  



 

 

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 2014 

 Potensial utbygging ca 78 000 m2 næringsareal inkl. terminalbygg   



Oversikt veiprosjekter 

• Riksveiprosjekter –kun 
Miljøpakken - 7,3 mrd 2013-19 

• http://stfk.no/pagefiles/64270/Oversikt%20
milj%c3%b8pakke_pr_03.12.12.pdf 

• Fylkesveiprosjekter – 3,7 Mrd 2013-19 

 http://stfk.no/pagefiles/64270/Oversikt%20
prosjekter%20i%20FVP.pdf 

• STFK veieier - prosjekter ivaretas 
av Statens Vegvesen – så langt! 
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http://stfk.no/pagefiles/64270/Oversikt milj%c3%b8pakke_pr_03.12.12.pdf
http://stfk.no/pagefiles/64270/Oversikt milj%c3%b8pakke_pr_03.12.12.pdf
http://stfk.no/pagefiles/64270/Oversikt prosjekter i FVP.pdf
http://stfk.no/pagefiles/64270/Oversikt prosjekter i FVP.pdf


 

 

Tribunebygg Ranheim 

 Reguleringsplan vedtas april/mai -2014 med 3000 m2 bygningsareal |

 formål service- og tjenesteytende næringer i tillegg  til idrettsformål 

 60 % areal utleid pr dato – deriblant langsiktig off. leietaker 

 Ranheim IL Fotball Topp m/tomt til rådighet søker utbyggingspartnere  


