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• Ca. 500 000 m2 forvaltet 
bygningsareal på ca 100 lokasjoner

• Videregående skoler

• Administrasjonsbygg

• Tannklinikker

• Infrastruktur kollektivtrafikk

• Prosjektutvikling og -ledelse av 

byggeprosjekter i egenregi 

• Byggeprosjekter, sum investering  

• 2010-2030 - 10 Mrd

• 2021-2030 - 4 Mrd

• 700 mill. snitt årlige investeringer 

byggeprosjekt 2021-2024

Trøndelag Fylkeskommune 
– stor regional eiendomsforvalter og byggherre



Fokusområder ALLE byggeprosjekt

Bærekraft
• Energi- og klimakrav 

drift, materialer, 
byggeplass 
(nullutslipp / 
energipositive)

• Miljøoppfølgingsplan 
(MOP)

• Sirkularitet/ombruk

Effektmål
• Løse oppgave i stf

romprogram
• Kvalitative 

funksjonskrav bygg 
f.eks pedagogikk

• Tilpasset bruk 24/7

Merverdi
• Gjennomførings-

modeller med tidlig 
entreprenør-
involvering

• Samspillskontrakter  
med 
målsum/incitament

• Kvalitative 
incitiamentsavtaler
effektmål

Seriøsitets-
bestemmelser
Trøndelagsmodellen:
• HMS Reg 
• StartBank/SKAV
• Fagarbeider-

lærlingekrav
• Antall kontraktsledd
• Controllergruppe
• LO-koordinator



Strategier og handlingsplaner klima TrFK



MOP – del av konkurransegrunnlag 
og kontraktsgjennomføring

Miljøprogram
Beskrivelse av prosjektets miljøkrav
• Utslippsmål/ressursmål
• Energi
• Materialer
• Avfall/byggeplass
• Økologi/tomteområde
• Organisering/modeller
Vurdering av alternativ
Organisering
• Identifisering av miljøansvar
• Oppfølging av miljøarbeid
Bruk av konsept innen Integrert Miljødesign 
(IMD)

Miljøoppfølgingsplan (MOP) prosjekt
• Kontraktskrav mål/tiltak
• Evalueringskrav mål/tiltak



Bærekraftige byggeprosjekt TrFK

Vedtatte klimamålsetninger 
egne  bygg Trøndelag FK:

• Utslipp knyttet til energiforbruk 
drift bygg (ref. 2018) redusert 
til:
• 10 % 2023
• 65 % 2026
• 100 % 2030

• Utslipp knyttet til materialbruk/ 
byggeplass (ref 2015) nye større 
prosjekt redusert til 
• 50 % 2025

Krav miljøoppfølgingsplan 
(MOP) alle prosjekt >50 mill.:

• Energiforbruk – krav ca 50 % av 
passivhus

• Nullutslipp ZEB OM45
=> energiproduksjon/plusshus

• Materialkrav klimagassutslipp – 45 
% av referansebygg

• Fossilfri byggeplass
• Avfallsmengde og transport 
• Økt sirkularitet:

• Design for demontering og ombruk
• Design for robusthet for ombruk av 

bygg

• Energiytelsesavtaler (EPC)



Grønt Hjerte AS
Høste, lagre, produsere og distribuere - termisk og elektrisk energi

Potensial «Grønt Hjerte AS» 
Trøndelag Fylkeskommune:

• Bygninger: 500 000 m2

• Produsert energi: 50 GWh/år

• Redusert CO2-utslipp: 8 000 tonn/år



Produksjon og bruk av byggematerialer…

• … er svært belastende for klima

• … gir mye avfall

• … krever store ressursuttak

Hvorfor ombruk? 

Avfallsreduksjon 
Klimagassutslippsreduksjon

OMbruk

Gjenvinning

Brenne

Deponere



• Fullelektrifisert 
transportsektor krever at 
energibruk bygg 
reduseres drastisk

• Klimagassutslipp 
materialbruk nybygg 
kompensert etter 10-30 
år

Redusert materialandel 
klimabelastning krever:

• Økt ombruk av 
byggematerialer

• Økt ombruk av bygg krever 
robusthet for endret 
funksjonalitet

• Digital plattform for ombruk 
byggematerialer

• Regionalt marked for 
byggematerialer 

Reduksjon klimabelastning materialer og energi



Digital plattform for ombruk av byggematerialer

Innovasjonspartnerskap:
Anskaffelsesprosess støttet av Innovasjon Norge – tilskudd 10 
mill./prosjektkostnad 15 mill.

Søker og prosjekteier: 
Trøndelag Fylkeskommune

Følgepartnere: 
Trondheim kommune, NTNU, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg 

Målsetting: 
Å bidra til å utvikle en digital markedsplass skreddersydd for ombruk 
av byggematerialer

Metode: 
Vi kartlegger og beskriver behovet til (offentlige) byggherrer og våre 
samarbeidspartnere. Samarbeid med Bouvet.
Utviklere foreslår løsning

Resultat: 
Digital plattform som er noe mer enn et rubrikkmarked. Åpen og 
integrasjonsvillig i møte med nye og forskjellige aktører, 
forretningsmodeller og løsninger



Prosjektets mål – digital plattform

Utvikle og ta i bruk en digital 
infrastruktur 

• effektiv samhandling for økt  ombruk 
byggematerialer

• bedre økonomi og miljøregnskap, 
byggherre og samfunn

• bærekraftig industrialisering av sirkulære 
løsninger for bygge- og anleggsbransjen

• skalere opp til nasjonal løsning

Suksessfaktorer er 
• oppnå høyt volum av tilgjengelige og 

dokumenterte byggevarer med 
tilstrekkelig antall kunder

• mange aktive brukere som samhandler og 
planlegger for ombruk i nybygg, 
renovering, rivning, vedlikehold og flytting

• effektiv kommunikasjon og kompatibilitet i 
den digitale infrastrukturen



Kompleksitet ombruk byggematerialer



Dataplattform og applikasjoner



Eksisterende 
bygningsmaterialer

Registrering

Dokumentasjon

Materiallager

Salg
Byggeprosjekter

Digital infrastruktur ombruk 
- verdikjeden og aktører

Trøndelag Fylkeskommune

OsloBygg

Trondheim Kommune

NTNU

Leverandør av digital 
plattform:

Registrering

Dokumentasjon

Leverandør av digital 
plattform:

Logistikk/lager

Forhandling/salg

Trøndelag Fylkeskommune

OsloBygg

Trondheim Kommune

NTNU

Off. og private byggforvaltere

Entreprenører

Arkitekter og rådgivende ing.

Digitale systemleverandører
Produkt- og 

tjenesteleverandører 
bærekraftsløsninger

Off. og private byggforvaltere

Entreprenører

Arkitekter og rådgivende ing.

Produkt-
kjeden

Innovasjons
-prosjektet

Stake-
holders



Verdikjeden - sirkulærmarkedet



Utfordringer knyttet til materialombruk

Uklare eierforhold og interne rutiner for ombruk

Myter





Regulatoriske myndigheter

Offentlige utbyggere

Private utbyggere

Brukere og beboere

Rådgivende ingeniører

Entreprenører

Materialprodusenter

Politikere

Arkitekter

Banker

MATERIAL-

OMBRUK

Underleverandører

Gründere

Forskere

Forskjellige aktører med forskjellig perspektiv



Ombruksmarkedet og 
sirkulærøkonomien

• Nødvendig å finne tak i 
driverne for verdiskapning
• Renovasjonsfirmaene vs

byggvarekjedene som drivere i 
sirkulærøkonomien

• Rådgivere/arkitekter og 
prosjektledere

• Økonomisk gevinstpotensial for 
entreprenørene

• Håndverker-/fagarbeiderkultur og 
vaner

• Profesjonalitet i marked vs
«skrotnissen»

• Tidligfase med mange initiativ, 
mange aktører på ulike nivå i 
verdikjeden produksjon og 
forvaltning av bygg
• Behov for koordinering av prosjekt 

og aktører
• Regulatoriske barrierer
• Sosiokulturelle endringer
• Fylkeskommunens interesser

• Samfunnansvar for 
klimamålsetninger

• Samfunnsansvar for 
næringsutvikling

• Samfunnsansvar for 
utdanning/fagopplæring

• Stor innkjøpsmakt som stor aktør i 
byggebransjen



INNOVASJONSPROSJEKT(DiPlOm)
Digital plattform for ombruk av byggematerialer 
Innovasjonspartnerskap som skal bidra til å utvikle en 
digital plattform for ombruk av byggematerialer. 
Arbeidet handler om å:
• gjennomføre en bred kartlegging av behov, muligheter 

og barrierer for ombruk, 
• gjennomføre en markedsdialog, 
• utlyse en konkurranse om utviklingsmidler 
• følge opp utviklingen
• implementere løsning

PARALLELLPROSJEKT MARKED
Regionalt marked for ombruk av byggematerialer 
Finansiert med Klimasats-midler fra Miljødirektoratet. 
Prosjektet har fokus på å 
• utvikle kunnskap, aktivitet og erfaring om ombruk av 

byggematerialer
• sette i gang pilotprosjekt på kartlegging og ombruk i 

våre byggeprosjekt og hos Trondheim kommune som 
er partner i prosjektet. 

Ombruk av byggematerialer gir 

bedre miljø (og økonomi en gang i framtiden)

2 prosjekter 
Trøndelag 

Fylkeskommuen
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Q2 
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Q3 
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Q2 
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Q3 

2023

AP2: Kunnskapsgrunnlag
Materialtyper: miljø, økonomi, 
kvalitet, dokumentasjonskrav

AP4: Kartlegging av bygg
Tilgjengelige materialer fra riving, 
behov i nybygg/ombygg/rehab

Testing, iterativ læring og utvikling
Ta i bruk underveis?

AP6: Test og transaksjoner (1600)
Kursing og kommunikasjon i tidlig 
driftsfase

AP 7: Kommunikasjon og evaluering
Fase 1: Forankre prosjektet internt og hos brukerpartnere. Bygge vilje og rutiner for ombruk internt og eksternt

AP 1: Prosjektadministrasjon
Arbeidspakker kan fordeles mellom Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune

Dialogmøte
Med leverandører/ 
interessenter

Behovskartlegging
Tjenestedesign(?)

Konkurranse
Utlysning, tilbud, 
forhandling, kontrakt

Utviklingsfase + AP3 Klimasats
Samspill med utviklere

AP5: Kompetanseutvikling
Kursing og kommunikasjon i tidlig driftsfase

Konkurranse-
grunnlag

Lager og logistikk
Teste og utvikle løsning for 
mellomlagring av materialer

Konkurranse
Tjenestedesign

Klimasats

Samspill mellom to prosjekt 
- innovasjon er også en 
sirkulær prosess !



Hvorfor Trøndelag Fylkeskommune?

• Samfunnsutvikler, myndighetsutøver og 
markedsaktør

• Vedtatte ambisiøse klimamålsetninger
• Verktøykasse bygningsmasse

• 500 000 m2 (4 000 000 m2 inkl. partnere)

• Verktøykasse investering byggeprosjekter 
• 700 mill. NOK pr. år (4 mrd. NOK inkl. 

partnere)
• Miljøoppfølgingsplaner
• Nullutslippskrav materialer/drift
• Ombruk materialer
• Fossilfrie byggeplasser

• Erfaring innovasjons- og FOU-prosjekter
• Tett dialog med nærliggende FOU-

institusjoner



TrFK skal være en tydelig bestiller og 
premissleverandør på veien mot 
lavutslippssamfunnet

Store ambisjoner om reduserte 
klimagassutslipp fra bygg og bygging

Det er en læreprosess som kan bli krevende 
for oss og våre leverandører…

Men også en mulighet til å utvikle nye 

sirkulære løsninger for et stort 
og voksende marked!

Et ansvar og en stor mulighet!



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


