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Ny Gimse skole og idrettshaller

- Ny skole for 450 elever med utvidelsesmulighet for 525 elever på dagens 
skoleområde ( ca. 6500 kvadratmeter netto)

- En idrettshall på 25 x 45m spilleplate

- Ferdig februar 2022

- Konkurranse om totalentreprisekontrakt pågår mellom disse entreprenørene:

- Skanska Norge AS (Eggen arkitekter AS)

- HENT AS (Vis a Vis Arkitekter AS)

- Veidekke Entreprenør AS (HUS Arkitekter AS)

- BetonmastHære Trøndelag AS (Lusparken arkitekter AS)

- Konkurransen juryeres medio oktober

- Forhandling

- Kontrakt



Ny barnehage på Korsvegen 

- Ny 5-avdelings barnehage i tilknytning til Eid skole og barnehage

- Kontrakt inngått med Trebetong AS

- Prosjektering pågår, forventet byggestart ultimo september 2019

- Ferdig juni 2020



Nytt parkeringshus ved Melhushallen

- Det planlegges bygging av nytt parkeringshus i 3 etg. for 200 p-plasser

- P-huset dimensjoneres for en fremtidig idrettshall påbygd over p-huset

- Sambruk mellom Melhus kommune og Trøndelag fylkeskommune om bruk på 
dagtid, åpent på ettermiddag / kveld.

- Utlyses åpen konkurranse om totalentrepriskontrakt primo oktober 2019



Prosjekt i regi Teknisk drift 

VA-anlegg Jaktøya – Kvammen/Lerli

Hovedentreprise for legging av vann- og avløpsledninger mellom Jaktøya og 
Kvammen/Lerli i Melhus kommune.  Hovedformål og lede avløpsvannet fra store deler 
av Løvset boligfelt bort fra Melhus sentrum samtidig med opprydding i spredte 
avløpsanlegg langs ny trase.  I tillegg styrke den kommunale vannforsyninga nord for 
sentrum.

Lengde ca. 4 km ledningsgrøft inkludert 2 større bekkekryssinger hvorav den ene må 
påregnes utført ved hjelp av styrt boring.

Detaljprosjektering pågår med formål oppstart utførelse februar 2020.

Antatt byggekostnad: ca. 10,0 mill.



Teknisk drift – forts.

Stokkbekken avløpspumpestasjon

Totalentreprise for prosjektering og bygging av ny avløpspumpestasjon i forbindelse 
med VA-anlegg Jaktøya – Kvammen/Lerli.

Det tas sikte på å benytte prefabrikert to-kamret avløpspumpestasjon med tørroppstilte 
pumper iht. kommunens VA-norm.

Konkurransegrunnlag under utarbeidelse med formål å gjennomføre kontrahering i 
løpet av 1. kvartal 2020.

Antatt entreprisekostnad: ca. 3,0 mill.



Teknisk drift forts.

Øvre Møllefoss bru

Ny bru over Lundesokna, Lundamo i Melhus kommune.  Utskiftning av eksisterende bru 
over Lundesokna med formål å heve aksellast til 10 T.  Bruspenn ca. 13 m.

Konkurranse for detaljprosjektering utlyst med tilbudsfrist tidlig oktober og med formål 
oppstart bygging i løpet av 2020 forutsatt finansiering.

Antatt entrepriskostnad: ca. 6,0 mill.



Teknisk drift – forts.

Ny rundkjøring Martin Tranmælsveg/Gimsvegen 

Det skal bygges ny rundkjøring i krysset Martin Tranmælsveg/Gimsvegen med formål og 
forbedre trafikksikkerheten for myketrafikkanter for Melhus sentrum vest.  Tiltaket 
omfatter foruten ny rundkjøring også sanering av eksisterende VA-anlegg i grunnen for 
fremlegging av nye kommunale vann og avløpsledninger gjennom kryssområdet. 

Detaljprosjektering planlegges gjennomført 2019 med formål gjennomføring 
byggearbeider 2020.

Antatt entreprisekostnad: ca. 5 mill.


