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1. Trøndelag fylkeskommune har ved realisering av nye Heimdal 

vgs fått en bred erfaringskompetanse om bærekraftig byggeri.

2. Trøndelag har som vertskap for våre fremste utdannings- og 

fagmiljøer innen bærekraftig bygg og områdeutvikling, en viktig 

rolle som tilrettelegger og fasilitator av gode miljøbygg.

3. Vår rolle som regional utviklingsaktør gir oss et ansvar og tydelig 

potensiale gjennom å etterspørre gode miljøbygg og prosjekt. 

BEVISSTGJØRING AV

VÅR ROLLE MOT LAVUTSLIPPSSAMFUNNET



4. Ved å mobilisere til Norges første moderne netto nullutslippsgård i 

samarbeid med FME ZEN, ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra 

til bærekrafts-potensialet i en viktig næring for Trøndelag. 

5. Nullutslippsgården er i en tidligfase der vi nå er avhengig av å få 

iverksatt FoU og utviklingsprosjekt i de strategisk områder som 

velges.

6. Nye forretningsmodeller der vi bruker vår bygningsmasse til å 

fremme energihøsting i samhandling mellom ulike aktører – Grønt 

hjerte m.v.

BEVISSTGJØRING AV

VÅR ROLLE MOT LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

SINTEF TU

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/vil-utvikle-norges-forste-moderne-nullutslippsgard%3FpublisherId=7235542&releaseId=17871495
https://www.tu.no/artikler/denne-garden-vil-bli-den-forste-i-norge-uten-utslipp-av-klimagasser/474639


Vår hovedmålsetting 



1. Trøndelag fylkeskommune skal innen 2023 oppnå 40 % reduksjon av klimagassutslipp i egen 

bygningsdrift. Ref. pr 01.01.2018.

2. Trøndelag fylkeskommune skal i sum redusere klimabelastningene fra byggeplass og materialbruk i 

alle større byggeprosjekt som ferdigstilles pr 2025 opp mot 50%, målt mot et referansenivå pr 2015. 

3. Trøndelag fylkeskommune skal (som byggeier) være en tydelig bestiller og premissleverandør på veien 

mot lavutslippssamfunnet ovenfor næringsliv og andre aktører, regionalt og nasjonalt.  

4. Trøndelag fylkeskommune skal utvikle og ta i bruk forretnings- og driftsmodeller som vil fremme 

vesentlig miljøoptimalisering i eksisterende bygningsmasse. (EPC – Energiledelse – Founding etc.)

VÅR HOVEDMÅLSETTING – SEKSJON EIENDOM



Eiendomsseksjonen skal for å realisere våre miljøambisjoner arbeide innenfor følgende fokusområder:

1. Fokus på ZEB for energibruk/produksjon ved nybygg og oppgradering

2. Fokus på ZEN strategier mtp område og samspill mellom bygg

3. Fokus på effektregulering herunder lagring

4. Fokus på klimafotavtrykk fra materialbruk og byggeplass

5. Fokus på optimal bygningsdrift og lokal fornybar energiproduksjon

6. Fokus på forretningsmodeller og rutiner som fremmer utvikling og drift av gode miljøbygg

7. Fokus på innovasjon og kompetanseformidling

Operative tiltak vil bli nærmere beskrevet i vårt etterfølgende fokusområder.

SENTRALE OMRÅDER



TEMA FRA 

KONKRETE PROSJEKT 



Kort orientering om:

- Bruk av EPC i nybygg – ref nye Heimdal vgs

- Bruk av Miljøprogram og MOP

- Eksempel fra utvikling av nye Tiller vgs



Bruk av EPC i nybygg

EPC=Energy performance contracting 



HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 
OG KOLSTAD ARENA

Største byggeprosjekt i FME – ZEB (2009 – 2017)

• …Nær 30 000 m2 samlet areal

• …Prosjektramme 1.1 milliarder NOK

• …Beregnet energibehov 38 kWh/m2

• …Beregnet kjøpt energi 20 kWh/m2

• …Krav om nullutslipp i drift – ZEB O



INNOVASJON VERSUS RISIKO 
A DESCRIPTION OF THE PURPOSE AND GOALS OF THE STUDY OR PROJECT

Heimdal vgs har et energimål under 1/3 av våre nyeste forskriftskrav (TEK 17) 

Vi valgte derfor å stille spørsmål om: 

• Kunne vi oppnå en bedre balanse mellom hvem som påvirker/eier risiko i 
prosjektfasen og risiko for ytelsen i driftsfasen? 

• Kunne vi utfordre grensesnittet fra en tradisjonell teknisk byggovertakelse, 
til en helhetlig forskjøvet funksjonsleveranse i driftsfasen? 

Med slik bakgrunn ble det besluttet å se nærmere på en Energiytelses kontrakt 
for nybygg (EPC – Energy Performance Contracting)



EPC 
Energy performance contracting 

– ja, - men for nybygg?



VÅR OPPGAVE BLE:
UTFORMING AV NYE GENERELLE OG SPESIELLE
KONTRAKTSBESTEMMELSER TILPASSET 

EPC I NYBYGG –
DER TOTAL-ENTREPRENØR GARANTERER ENERGIMÅLET



UTVIKLING AV ALMINNELIGE 
KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR EPC I NYBYGG

EPC for nybygg betinger:

• Klargjøring av grensesnitt mot Hovedkontrakt nybygg

• Klargjøring av ansvar for å opprettholde tilbudt energimål 
i prosjektering og gjennomføringsfase

• Klargjøring av beregningsgrunnlag (referansepunktet) 
og grensesnitt for måling i driftsfase

• Klargjøre minimum komponentkrav og delytelser

• Klargjøring av avvikshåndtering med regime/rutiner

• Klargjøring av tidspunkt for igangsetting av garantiperiode 
(ref. overtagelse/ prøvedrift)

• Klargjøring av forpliktelser i driftsfase

• Klargjøring av sanksjoner og insentiver

Førsteutkast for videre 

prosjektutvikling



UTVIKLING AV ALMINNELIGE 
KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR EPC I NYBYGG

EPC for nybygg:

• Medfører en klar ansvarliggjøring av vår kontraktspart (total-
entreprenør), for faktisk å levere prosjektets tilbudte energimål.

• Medfører en klar ansvarliggjøring av vår kontraktspart innover i 
driftsfasen for at bygget faktisk innregulertes og driftes 
optimalt.

• Medfører fra totalentreprenør en videre ansvarliggjøring ned i 
alle UE ledd for at det som prosjekteres og bygges faktisk kan 
driftes med de omforente energimålene.

Førsteutkast for videre 

prosjektutvikling

Utfordrer – kvalitet og fokus i alle ledd – entydig ansvar for drift 
og måloppnåelse.

Et bidrag for økte krav mot nybygg generelt, men også særlige 
nybygg med særlig ambisiøse miljømål.



Bruk av Miljøprogram og MOP

(MOP=Miljø OppfølgingsPlan)



BRUK AV 

MILJØSTRATEGI - OG MILJØ OPPFØLGINGSPLANER

FOR 

UTVIKLING OG DRIFT AV GODE MILJØBYGG 



NS 3466 – MILJØMÅL OG OPPFØLGING

Norsk standard 3466 gir en modell for 

bærekraftig miljødesign/ byggeri.

Fra utredning/programmering, byggefase, 

til overlevert bygg og eventuell avhending.



ORGANISERING/ STRUKTUR AV 
MILJØPROGRAM OG MOP

Miljøprogram

• Hensikten er å fastlegge miljømålene for et prosjekt

• Forankring av ulike delmål som bygger opp under hovedmål

• Prosedyrer for ivaretagelse og evt. justeringer av miljømål

Miljøoppfølgingsplan (MOP)

• Hensikten er å vise hvordan miljøoppfølgingen skal foregå i prosjektet

• Forankres mot ulike milepæler/faseinndelinger i prosjektet (Prosjektplan etc..)

• Kan gi ulike fokusområde i ulike deler av prosjektet



Eksempel fra Tiller vgs



TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 

Større gjenbruk og nybyggsprosjekt (2018 – 2022)

• …Omlag 18 500 m2, derav 11 500 m2 oppgradert 

• …Høye miljøkrav for materialbruk og energibruk

• …Krav om netto energibehov 50 kWh/m2

• …Lokal energiproduksjon 

• …Fokus på klimaregnskap fra materialbruk og byggeplass

• …Videreføring av foretingsmodeller med EPC nybygg etc.



Miljømål for 

nye Tiller vgs



Vår overordnede målsetting

MILJØMÅL GJENNOM 

Ref. konkurransegrunnlagets 
Miljøplan og Miljøoppfølgingsplan 



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


