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Vedtak 6. desember 2017 i Fylkestinget

• Samlokalisering av Porsgrunn vgs i tilknytning til avdeling nord. 

• Samlokalisering av Bamble vgs på avdeling Grasmyr.

• Fylkeskommunen ønsker følgende:

- I anbudsinbydelsen skal det klart fremgå at byggene skal oppføres med

pluss-hus standard.

- bruk av massiv tre som byggemateriale skal være et alternativ ved

anbudsutlysning.
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Samlokalisering Porsgrunn vgs

Situasjon 

• Porsgrunn vgs har to avdelinger, avdeling Nord og avdeling Sør. 

• Skolen har utdanningsprogrammene idrett (ID), kunst, design og arkitektur 

(KDA), medier og kommunikasjon (MK), studiespesialisering (ST),

design og håndverk (DH) og teknikk og industriell produksjon (TIP). I tillegg er

det en kombinasjonsklasse for fremmedspråklige elever som får 

grunnskoleopplæring. 

• Undervisningen foregår i Porsgrunn vgs, avdeling Nord, avdeling Sør,  Fagskolebygget 
og i leide lokaler i Frisklivsenteret.
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Samlokalisering Porsgrunn vgs

Vedtak inneholder

• Alle elever samles på ett sted. 

• Utvidelse av avdeling Nord med ett nytt bygg, nord for det eksiterende 
hovedbygget. 

• Det nye bygget på Nord blir på ca 4.000 m2.

• Den eksisterende paviljongen rives for å gi plass til det nye bygget. 

• TIP avdeling flyttes til Bamble vgs, avdeling Grasmyr.

• Hele avdeling Sør kan selges. 

• Fagskolebygget frigjøres. 

• Leieforholdet med Frisklivsenteret avvikles. 

• Totalt antall elever etter samlokalisering: ca. 1100 elever;

• Vedtatt total ramme på kr. 212 millioner inkl mva;
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Samlokalisering Bamble vgs

Situasjon

• Bamble vgs har to avdelinger, avdeling Grasmyr og avdeling Croftholmen. 

• Grasmyr har studieforberedende (ST), påbygg (PB), og service og samferdsel (SS). 

• Croftholmen har elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), restaurant- og matfag
(RM), teknikk og industrielle fag (TIP) og opplæring i mindre grupper (OIMG). 

• I saken om «Skoletilbud 2020» ble det vedtatt å selge Croftholmen og bygge nytt 
for HO og OIMG på Grasmyr. I følge vedtaket skulle TIP fortsatt ligge på 
Croftholmen, lokalene skulle selges og så leies tilbake. RM avvikles når Croftholmen
selges. 

• Ved behandling av «Investeringsstrategi og handlingsprogram 2018-2027» (sak FT 
40/17) blei det vedtatt å bygge også for TIP på Grasmyr.  TIP-avdelingen skal romme 
elever fra nåværende tilbud både på Croftholmen og i Porsgrunn 



www.telemark.no

Samlokalisering Bamble vgs

Vedtak inneholder

• Nytt bygg for EL, HO, TIP og OIMG 

• Bygget må ha rom for 60 elever på EL, 105 elever på HO, 225 elever på TIP og rom 
for 20 OIMG-elever. 

• TIP består av Teknikk og Industriell Produksjon, Industriteknologi, kjemiprosess- og 
laboratoriefag og Transport og logistikk. 

• Bygget vil bli på ca 5.200 m2 og plasseres øst for hovedbygget på Grasmyr. 
Fylkeskommunen eier tomtearealet. 

• Totalt antall elever etter samlokalisering: ca. 500 elever;

• Vedtatt total ramme på kr. 224 millioner inkl mva;
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Samlokalisering Bamble vgs

Gjennomføring av prosjektet

• Gjennomføringsfase skal være totalentreprise NS8407 kontrakt, med en form av 
samspill.
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Samlokalisering Bamble vgs

Fremdriftsplan

• Politisk behandling av forprosjekt i FT i slutten av 2018.

• Tilbudsutlysning i begynnelsen av 2019.

• Politisk behandling av endeling prosjekt, vedtak FT høst 2019.

• Byggestart slutt av 2019.

• Overlevering fra entreprenør våren 2021.

• Nybygget tas i bruk til skolestart 2021.
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Viktig å ta hensyn til

• Bamble vgs er i drift under byggeprosessen.

• Forstyrrelse / støy i undervisning og i eksamenstid.

• Trafikksikkerhet, spesielt tung trafikk. 
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Utfordringer
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Skisse prosjekt


