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• Et hovedmotto for skoleprosjektet er energi - både i direkte og 

overført betydning. 

• Det er vedtatt og prosjektert passivhusstandard

• Total kostnadsramme: 192,3 mill kr 

• Tilsagn tilskudd: Enova 1,7 mill. kr, Husbanken 0,5 mill kr.

• Areal ca 5.500 m2  BTA, inkl. gym.garderober og spesialavd. 

• Maks antall elever: 400  (1. til 7. årstrinn)

• Varmegjennvinning fra "gråvann" - spesielt fra nytt dusjanlegg ved 
idrettshall, kombinert med solfangere - vil gi redusert energiforbruk 
til varmtvann, med god direktevirkning. I tillegg etableres solfanger-
og solcelleanlegg til mindre fellesareal. Det forventes lavere 
energiforbruk enn vanlig for denne type passivhusbygg. 

• Både for tekn.konsulenter og offentlige byggherrer er det betydelig 
overføringsverdi og gjensidig verdi ifm. erfaringsutveksling.
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Energiytelsen oppnås ved: Relativt kompakte bygningsvolumer, lite "dødareal", 
bevisst vindusplassering, moderat vindusareal, vinduer med lav u-verdi, godt 
isolert bygningskropp, reduserte luftlekkasjer og moderne og energibesparende 
tekniske installasjoner
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• Prosessen:

• Arkitektkonkurranse 2008

• Skolestrukturvedtak 2009 medførte endringer, 
bl.a. innlemmelse av Spesialavd. (Regnbuen, 
Marihøna, flytting fra Hovet), samt tilførsel av 
noen elever fra Brattås pga grensejustering. 

• I  2010 ble det vedtatt å prosjektere/bygge 
passivhus. 

• Ferdigstillelse ved årsskiftet 2012-2013 

• Innmeldte behov fra skolens side i forkant

– Pedagogisk plattform, grundig 
funksjonsbeskrivelse:

• Lærearbeidsplasser samlet, administrasjon, 
grupperom og møterom

• Elevbaser med god fleksibilitet, god variasjon 
romstørrelser

• Fellesfløy med amfi, cafe og spesialrom
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Rådgivere

Arkitekt –Børve og Borchsenius AS v/Dag Haraldsen

• Landskapsarkitekt – Feste AS v/Pål Mæhlum

• Interiørarkitekt - Børve og Borchsenius AS v/Susan Klein Holmen 

• Byggeteknikk – Rambøll AS, v/Unni Horne 

• Elektroteknikk – RSG AS v/ Svein Gustavsen

• VVS – Sweco AS, v/Per Christian Vigen og Sindre Karlsson

• Byggeledelse – HR Prosjekt AS v/ Steinar Solberg og Per Arthur 
Larsen
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Entreprenører

• Hovedentreprenør/ entreprenør bygg: Veidekke Entreprenør AS

• Elektro – YIT AS 

• Luftbehandling – Oras Telemark AS

• Sanitær, varmeanlegg og sprinkler – Telerør AS

• Heisanlegg: Heis-Tek AS

Kunstnere: 

• Harald Fenn, hovedutsmykning innvendig, amfi.

• Cathrine Maske, innvendig utsmykning Spesialavd. og del av 
fellesfløy

• Thomas Nordstrøm og Annika Oscarsson, utsmykning utvendig
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• Passivhus, miljø-/energivennlig bygg: I tillegg til svært god isolasjon 
i vegger, tak og vinduer: Avansert varme-/ventilasjonssystem med 
god varmegjenvinning, solfangere og gjenvinningsanlegg for 
dusjvann-varme (gråvannsanlegg) ved garderobebygg, et mindre 
solcelleanlegg i fellesfløy, en liten vindgenerator kommer i mast ved 
utekunst.

• Energiforbruk forventes å bli halvert i fht andre nybygg som kun 
bygges iht krav i forskrift. 

• Romslig og variert uteområde, både skjermede og mer åpne arealer 
som innbyr til ulike former for positiv uteaktivitet. Området i seg selv 
er en viktig kvalitet, med stort utendørs idrettsanlegg og 
Heistadhallen. 
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ERFARINGER  SÅ LANGT :

- ENERGIFORBRUK NÆR FORVENTET (IKKE SIKRE TALL ENNÅ)

- OK TEMPERATUR I VARM PERIODE SOMMER

- FOR VARMT PÅ KALDE VINTERDAGER .. (SD JUSTERES)

- GENERELT: PROBLEMER MED MYE «TUNING» SD

- FOR MYE LYS STÅR FOR LENGE PÅ (JUSTERE AUTOMATIKK)

- SOLFANGERE LEVERER MER ENN FORVENTET ! 

- PROBLEMER  VED 0 VARMEKABLER UTENDØRS..

GENERELT: PASSIVHUS ANBEFALES, MEN BEREGN 10% MER 
TID OG KR TIL PROSJEKTERING OG 10% LENGER BYGGETID (DA 
UNNGÅR MAN KANSKJE 10% MERKOSTNAD?) 
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