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BAKGRUNN
Spildra skole er besluttet ombygget for å få plass til 230 elever 
etter sammenslåing av Spildra og Neverdal skole. Det er i tidlig 
fase lagt til grunn et mulighetsstudie og ideskisser for en 
løsning til ny skole, utarbeidet av Norconsult, hvor to 
eksisterende 1992-bygninger på Spildra var tenkt bevart og en 
ny fløy mot nord var planlagt.

I møter med Meløy kommune og brukergruppen ble 
funksjonelle behov diskutert, og konklusjon ble at 
ideprosjektet ikke er godt nok tilpasset krav til dagslys, utsyn, 
funksjonalitet for å bli en framtidsrettet skole hvor SAMBRUK, 
FLEKSIBILITET OG ÅPENHET er tilstrekkelig ivaretatt.

Fordeler med ideprosjektet: 2 eksisterende skolebygninger fra 
1992 bevares, og det bygges ett nytt tilbygg. 

Ulemper med ideprosjekt: I nytt tilbygg blir det likevel en 
langstrakt bygningskropp som også mister en hel fasade i 
bakkant mot terrenget og korridorer blir lange og 
administrasjon liggende langt unna klasserom

Konklusjon: Prosjektgruppen har kommet fram til at det lages 
2 alternative løsninger for ny skole i Spildra, hvorav det minste 
1992-bygg rives, da det ødelegger for andre fleksible løsninger 
samtidig som tilstand på dette bygget anses som for dårlig til at 
det er verdt ta vare på. 

Det lages ett alternativ for en 230-elevers skole og ett 
alternativ for en 270-elevers skole, hvor fokus på SAMBRUK, 
FLEKSIBILITET OG ÅPENHET i tillegg til maksimalt dagslys og 
utsyn ivaretas i størst mulig grad.



TOMT
Eksisterende skole i Spildra ligger i en 
sørøstvendt åskam, i relativt bratt fjellaktig
terreng. Adkomst er noe kronglete og 
kjørevei bør med tiden utbedres for å sikre 
tryggere og enklere adkomst både for de 
myke trafikanter og for biler/varetransport.

Utsikts- og lysforhold er meget fine med 
Spilderhesten og sjøen med fjellene rundt 
som viktige naturelemement som bør 
bringes inn i den nye skolen.

Uteområder er i stor grad naturtomt med 
fine berg-formasjoner og ballbinge, 
basketbane, grusbane og lekeapparater som 
er slitt. Dette kan ved enkle grep strammes 
opp. Vegetasjon og bergformasjoner i sør er 
veldig fin og appellerer til ‘lek i skogen’ – og 
bør vernes.
Område vest for 1992-bygg er for bratt til å 
bebygges mht. universell utforming

DAGSLYS



EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Eksisterende bygningsmasse er bygd i mange ulike trinn og har varierende 
grad av kvalitet. Alle bygninger fra 1905 – 1960 er i dårlig stand og rives.  I 
tillegg er det minste 1992-bygget i for dårlig forfatning og har for liten 
funksjonell planløsning til å bli bevart. Det ligger også i veien for ny andre 
funksjonelle bygninger hvor fokus på dagslys og utsikt er viktigste elementer 
som bør implementeres i en ny skole.
Det ene 1992-bygget bevares, men må oppgraderes vesentlig både teknisk og 
praktisk med garderober, interiør, kommunikasjonslinjer etc.

Desentralisering av garderober, oppussing av eksisterende 1992-bygg og 
nybygg kan gi en helt ny og funksjonell skole tilrettelagt for framtida.



ORGANISERING
Nye Spildra skole planlegges som en framtidsrettet og 
fleksibel skole, hvor SAMBRUK, FLEKSIBILITET OG 
ÅPENHET er viktige faktorer.

I prosjektet ligger det et ønske om å knytte fellesareal 
sammen på en god måte, ikke bare for skolens egen del, 
men også med tanke på byggets mulige funksjon som 
kultur og nærmiljøsenter – da med funksjoner som kan 
fungere på ettermiddagstid. Det er da hensyntatt at 
skoledelen med klasserommene kan skilles av slik at de 
sentrale funksjoner knyttet til felles aktiviteter, 
kulturmiljø, musikkskole og andre arrangement vil 
fungere sammen på en måte som gjør de lett tilgjengelig 
også utenfor skolens åpningstid. Fellesareal kan låses av 
og avgrense de områdene som er tilgjengelig på ulike 
tider av døgnet og ved ulike tilstelninger. 

Administrasjon er også tilrettelagt for adkomst og 
møtevirksomhet ved egen adskilt inngang, som kan 
fungere uavhengig på ettermiddagstid.

Det er også planlagt trafikksikre soner, slik at 
skolegården blir bilfri, og varelevering og 
avfallshåndtering vil skje fra baksiden av bygget (mot 
nord). Universell utforming må planlegges inn i 
skoleområdet, samtidig som gangsoner er adskilt fra 
bilsoner og parkering.

FELLES FUNKSJONER 
ADMINISTRASJON
SOM KAN BRUKES PÅ 

ETTERMIDDAG

SKOLEFUNKSJONER
‘HJEMMEOMRÅDER’



ROMFUNKSJONER_FELLESROM/ATRIUM
Skisseprosjekt omfatter en helhetlig tanke for sambruk, fleksibilitet og åpenhet – samtidig som framtidens skole 
med nye læremåter og behov for nye typer lærearenaer blir viktigere. Fellesrom/ atrium kan brukes i større 
sammenhenger samtidig som det kan brukes av mindre grupper både til lek og til læring. I den digitale framtid 
er det særlig viktig med soner hvor elever kan sette seg ned i større elle mindre grupper for å holde på med 
Ipad eller pc. 

Et atrium i prosjektet tenkes også som en møteplass for elever og foreldre på ettermiddags-/ kveldstid. Det 
kulturelle livet i Meløy er rikt og ved å tenke på skolen som et mulig kultur- og næringsmiljøsenter, så vil også 
den daglige bruken kunne endres med tanke på inspirasjon til ny læring og sosialt samhold. I dagens og 
framtidens skole er framføringer og presentasjoner viktig, og et fellesrom/ atrium gir elever en god mulighet til 
å få denne læringen tidlig implementert. Atriumet har en form som like godt kan være brukbart for mindre 
presentasjoner og forestillinger som ved fullsatt sal. I alternativ II vil det kunne bli noe knapt med plass, men 
det kan løses med rett valg av tribuneløsning.

Fellesrommet er i prosjektet plassert i en egen fløy, nært hovedadkomsten og kan være åpent uten at resten av 
skolen er åpen. Driftsmessig vil dette bli funksjonelt og økonomisk. I tillegg ligger det inntil skolekjøkkenet som 
gir muligheter for sambruk ved tilstelninger der det er ønskelig med servering.

Et atrium kan bygges opp på ulike måter, men høyder 
bør være ca. 60 cm og ha en ekstra trapp på siden. 
Materielt sett er tre et fint materiale å sitte på, i 
kombinasjon med slitesterke andre materialer.



ROMFUNKSJONER_ALLROM/ BIBLIOTEK
En del læringsaktiviteter foregår også i stille soner hvor tilgjengelig bokmateriale, tidsskrifter og digitale 
verktøy motiverer til læring. 

Et allrom/ bibliotek knyttes ofte til et fellesrom/ atrium men har en karakter av mer stillesittende og sosiale 
arbeidssoner. Etter at Bodø fikk Stormen Bibliotek, har interessen for lesning og sosiale læreplasser 
eksplodert. Meløy har ikke i dag så mange slike rom, og nye Spildra skole kan med denne etableringen få et 
nytt tilbud for både elever og foreldre.

Glassvegger mellom allrommet/ biblioteket mot fellesrom og andre funksjoner er viktig, både for å 
synliggjøre åpenhet og fleksibiliteten på skolen, og at rommet er tilgjengelig for alle både i læring og sosialt. 
Rommet kan brukes like mye av lærere og foreldre som elever. I tilknytning til Allrommet er det lagt et 
grupperom for mer stille og lukkede arbeidsformer.



ROMFUNKSJONER_SPESIALROM
Spesialrom er tilrettelagte rom for kunst og håndverk, 
skolekjøkken, musikk etc. Disse rom er ikke i bruk så mye 
som klasserom, og kan derfor ligge på steder som er lett 
tilgjengelig men ikke i de beste og nyeste arealene. 
Skolekjøkken etableres nært fellesrom og allrom/ bibliotek 
slik at en sambruk der kan etableres.

Alle rom – også klasserom bør ha en form og funksjonalitet 
som sikrer fleksibilitet i møblering og lett avdeling om 
ønskelig. Tilgjengelighet for rullestolbrukere må hensyntas
og krever litt mer romslighet i adkomst og romutforming.

Elever er lange dager på skolen og desentralisering av 
garderober gjør at man frigjør klasserom og spesialrom fra 
rot med fuktige klær, og gir mer følelse av orden og struktur 
– noe som også påvirker læringen

Fleksible hjemmeområder og 
desentraliserte garderober



ROMFUNKSJONER_KLASSE/GRUPPEROM
En del læringsaktiviteter foregår også i 
stille soner/ grupperom. 

Prosjektet har i konseptet som mål å ta 
vare på de naturverdier som er på stedet, 
og det er plassert grupperom i form av 
‘bokser’ på hjørner av bygningene med 
store vinduer og brede vindusnisjer hvor 
barn kan sitte og jobbe mens de henter 
inspirasjon fra utsikten. De fleste slike 
grupperom er plassert mot nord og øst, 
slik at lys vil bli optimalt inn i rommene 
samtidig som blendingsbehov mot utsikten 
ikke blir nødvendig.

Klasserommene har også varierende 
størrelser for fleksible klasser og mulighet 
for klassedeling. ‘Rom i rommet’- løsning 
er sikret ved at det mellom 2 klasserom 
ligger grupperom med dør slik at det er 
mulig å dele klassene enkelt i små grupper. 
Dette er også bra for de som trenger mere 
ro i læreprosessen. ‘Rom i rommet’ vil 
fungere som et ‘stille-rom’ i tilknytning til 
klasserommet.

PLAN PRINSIPP ‘ROM I ROMMET’

Hvert trinn har sitt ‘hjemme-område’ som fungerer som en skole-i-
skolen. Hvert hjemme-område har et sett av rom av ulik størrelse og 
for ulike situasjoner, hvor grupperom, toaletter og garderober er 
nært tilknyttet. Hvert hjemmeområde er også nært trinn over og 
under. Fleksibel møblering gjør disse soner tilgjengelig for alle og vil gi 
en god mulighet for sambruk i hele skolen

GRUPPEROM MED UTSIKT MOT
SPILDERHESTEN



KONSEPT_IDEFORSLAG  Alternativ I
Konseptideen går ut på å skape i inspirasjon og 
motivasjon i læring fra naturen omkring – utsikten til 
Spilderhesten, sjøen og fjellene rundt. Ideen til 
prosjektet er å ivareta de flotte naturelementer som 
ligger rundt og bringe disse fysisk inn i rommene på 
skolen – både til elever og ansatte.

En indre skolegård skal i tillegg være trygg og skjermet 
og gi fellesskap mellom alle enhetene – primært med en 
trygg adkomstsone. Bygningen skal ha stor kontakt med 
uteområdet, slik at de fine naturområdene også 
utendørs kan gi inspirasjon til læring.

UTSIKTSROM MOT 
SPILDERHESTEN

UTSIKT MOT 
SJØEN



KONSEPT_IDEFORSLAG Alternativ II

UTSIKTSROM MOT 
SPILDERHESTEN

UTSIKT MOT 
SJØEN

Konseptideen for Alternativ II bygger på første 
konsept, og med en utvidelse av bygningsmassen 
mot sør.

De samme kvaliteter med hensyn på dagslys, 
utsyn, kontakt med naturen og fleksibilitet i 
skolebygningen skal ivaretas.

Hovemål med prosjektet er å muliggjøre at de 
grunnleggende funksjoner som legges i Alt. I kan 
viderebringes i Alt. II på en enkel og 
kostnadseffektiv måte.



ALTERNATIV I_SITUASJONSPLAN
Alternativ I har en bygningsfordeling 
rundt eksiterende 1992-bygg. 
Uteområder er ivaretatt som det i 
prinsippet er i dag, men med en 
oppstramming og klarere 
avgrensning mellom de ulike soner.

Det er foreslått mer markert 
belysning for å tydeligere signalisere 
adkomstlinjer og tilrettelegge bedre 
for universell utforming. 
Hovedadkomst blir via en indre 
skolegård synlig markert via 
markerte lysstolper og ledelinje inn 
mot skolegården.

Trafikksikkerhet er utfordrende her 
og foreslås løst på sikt med 
opparbeiding av krysset og en 
rundkjøring på toppen for å lede bil-
trafikk bedre. Lek skal skje i 
skolegård og lekeområder, og 
biltrafikk inkl. avfallshenting og 
varetransport bør skje i bilsonene.



ALTERNATIV I_PLANPRINSIPP 1. etasje
Planløsning for Alternativ I viser en løsning som 
binder sammen ulike funksjoner på en god måte, 
med tydelige kommunikasjonslinjer og adkomster, 
både til skolen, fellesrom og personaldelen. Felles-
funksjoner  som atrium, skolekjøkken, musikkrom og 
Allrom/ bibliotek ligger i nybygg II mot nord og kan 
stenges av fra resten av skolebygningen på 
ettermiddagstid. Sambruk av disse funksjonene vil 
være mulig også da de ligger ved siden av hverandre.

Heistårn er markant og synlig ved siden av 
hovedinngangsparti som et fondmotiv.

SFO ligger i nybygg I mot sør, og har egen inngang. 
Samtidig er SFO nært knyttet til de øvrige klasserom 
og grupperom slik at fleksibilitet rundt planløsningen 
og bruken er optimalisert for framtiden.

Grupperom tenkes brukt fleksibelt og er jevnt 
plassert mellom alle undervisningsrommene.
Garderober er knyttet til hver avdeling og vil med 
innredning/skap skape en ryddig skole. 
Kommunikasjonsareal kan innredes slik at de også vil 
fungere som sosiale soner  mellom avdelingene.



ALTERNATIV I_PLANPRINSIPP 2. etasje
Planløsning for Alternativ I i 2. etasje er planlagt ut i fra en 
fleksibilitet rundt spesialrommene – kunst og håndverk 
samt naturfag. Disse ligger i eksisterende bygg og er rom 
som ikke er i bruk 100 % av tida og er derfor lagt i den 
eldste bygningsmassen. Klasserom og grupperom er 
prioritert lagt i de nyeste skolearealene, da elevene bruker 
disse mest, og mulighet for best kvalitet ligger til rette.

Fellesrom/ atrium ligger sentralt og har et Allrom/ 
bibliotek med innv glassvegger ved siden av, i tillegg til et 
fleksibelt grupperom som kan brukes både av elever og 
lærere. 

Nye klasserom/ grupperom er lagt der det er maksimalt 
med lys og utsikt, og vil være av de fineste rommene i 
skolen. Grupperommene vil kunne være lukkede rom eller 
åpne og fungere som sosiale soner og rom for 
tilbaketrekning i læreprosessen. Her er utsikt sterkt 
fokusert og ivaretatt med vinduer mot Spilderhesten og 
sjøen.

Garderober for lærere samt et møterom er også lagt i 2. 
etg i nytt bygg II mot nord, og kan muliggjøre 
foreldremøter på kveldstid uten å måtte gå via hele 
skolen.



ALTERNATIV I_PLANPRINSIPP 3. etasje
Nytt bygg II mot nord har en 3.etasje hvor 
administrasjon er lagt. Her ligger arbeidsplasser 
for lærere, personalrom, møterom og 
materialrom/ magasin.

Heisen går opp til 3. etasje og knytter hele 
skolebygningen sammen vertikalt sammen med 
trapperommet. 

Kontor til helsesøster er lagt her slik at elever 
enkelt kan gå dit ved behov, uten å måtte gå inn 
i læreradministrasjonen. 

Sekretærkontor ligger også ved dette 
hovedtrapperommet, sentralt og synlig – og vil 
kunne ta i mot gjester på en fin og ordentlig 
måte. 



ALTERNATIV I_VOLUMSTUDIE
Eksisterende bygning har saltaksform, 
og nye bygninger er formet med slake 
pulttak. Formmessig er dette en god 
tilpasning til eksist. bygningsmasse og 
landskapsformer, og gjør at volum og 
arealer i bygningskroppene blir effektive  
uten for mange innvendige søyler. 
Fasader får også gode muligheter til 
vinduer og dagslys, samt utsyn.

Alternativ I er bygd opp etter ‘finger-
struktur’ med eksist. bygning og heis + 
hovedakomst som det sentrale 
møtepunkt. Heisen markerer inngangen 
i et høyt markant volum med skilting for 
skolen. SFO-del er i 1.etasje med litt 
lekne former som også skal gi barna 
lekne uteområder og spennende 
opplevelser inne. Skolegården blir derav 
ikke smal og trang. Høydeforskjell 
mellom gulv i nybygg I mot nord og 
terreng tas opp i murer i skolegården, 
som gir kreative lekesoner, sittesoner og 
sperring mot biler inn i skolegården.



ALTERNATIV II_SITUASJONSPLAN
Situasjonsplan for Alternativ II er 
en videreføring av første 
alternativ,  med et ekstra tilbygg. 
Utomhus vil basketbanen bli 
berørt og denne foreslås flyttet 
på andre siden av fotballbingen. 

De samme adkomstmuligheter og 
løsning med hensyn på 
trafikksikkerhet, stier, belysning 
og universell utforming gjelder 
her som i alternativ I.



ALTERNATIV II_PLANPRINSIPP 1. etasje
Planløsning for Alternativ II er synkron med løsning i 
Alternativ I. 

Administrasjonsdelen må være større for å sikre nok 
areal til økt antall lærere, og er i dette alternativ 
forlenget ca. 1,2 m enn alternativ I. 

I tillegg er det planlagt inn et tilbygg mot sør for å 
ivareta økt antall klasserom og grupperom.

Fellesrom/ atrium, skolekjøkken og musikkrom kan 
fortsatt deles av på ettermiddagstid, og 
personaladkomst og mulighet for foreldremøter på 
kveldstid er ivaretatt på samme måte som i  
Alternativ I.

SFO vil i dette alternativ ligge mer sentralt i 
undervisningsdelen og dette muliggjør en større 
fleksibilitet med hensyn på økning av barn i ulike 
aldersgrupper. Alle klasserom og grupperom ligger 
sentralt her og kan brukes fleksibelt. Det er også 
tenkt glass mellom deler av de innvendige rommene 
for å gi større åpenhet i skolen og tilrettelegge for økt 
sambruk.



ALTERNATIV II_PLANPRINSIPP 2. etasje
2. Etasje i Alternativ II har også spesialrom i 
eksisterende 1992-bygg og vil fungere for alle 
klasser og trinn. Fellesrom/ atrum ligger ved 
hovedtrapperom som i alternativ I, med Allrom/ 
bibliotek + grupperom i nær tilknytning.

Fellesrom/ atrium er litt utfordrende å få 
tilstrekkelig stort til 270 elever, men ved bruk av 
korridor innlemmet i areal, og komprimert 
atriumsløsning kan det la seg gjøre på en fleksibel 
måte. 
Garderober for lærere er også utvidet noe da det 
blir litt større behov i dette alternativ. Ett møterom 
er utvidet også i tillegg til det felles grupperommet 
som ligger mot Allrom biblioteket kan sambrukes.

Garderober for elever vil fungere som i alternativ I 
som desentraliserte og skiller 
undervisingsrommene fra klær og utstyr. 



ALTERNATIV II_PLANPRINSIPP 3. etasje
Adminstrasjonsdelen i alternativ II er utvidet noe. 
Personalrom må kunne romme 31 lærere og magasin 
er lagt i tilknytning til dette. Rommet har flott utsikt 
og vil bli et fint rom for lærere både i pauser og til 
møter. To toaletter er lagt i tilknytning til 
personalrom og møterom i 3. etasje.

Hovedadkomst via heis og trapperom med 
helsesøster og sekretær som det første man 
ankommer i administrasjonsdelen.

Materialrom bør vurderes oppdelt og flyttet til annen 
del av skolen, enten i rom under atrium, rom i 2. 
etasje eller lagerrom, da det er litt for fint areal  å 
bruke til lager i stedet for arbeidsplasser med godt 
dagslys og utsikt i 3. etasje. 



ALTERNATIV II_VOLUMSTUDIE
Alternativ II er videreføring av Alternativ 
I i form og volum. 
Hovedbygningsmassen er forlenget litt i 
administrasjonsdelen for å ivareta 
behov til flere lærere. 

Antall klasserom er økt ved et nytt 
tilbygg mot sør (nybygg III). Her ligger 
også grupperom som bryter litt av 
volumstrukturen og gir igjen maks 
utsiktsopplevelse inne i 
grupperommene. Det samme er 
videreført i administrasjonsdelens 
møterom og personalrom.

Sykkelskur og avfallsrom ligger som en 
separat bygning ved adkomsten til 
skolegården, og kan vurderes som 
byttet til kule sykkelstativ.

Kontrast i fargebruk på de ulike volum 
vil bryte opp bygningsmassen og skape 
spenning og variasjon i arkitekturen.



INTERIØR
Barn er glade i farger og med fokus på universell utforming kan spreke farger inne og ute gi kreativ inspirasjon. Åpenhet er også viktig mellom ulike soner og rom, 
og glassdører med fargekoder som definere for eksempel ulike trinn og typer rom er hensiktsmessig. Støy må ivaretas best mulig og en variasjon i materialvalg 
kan gjøre det akustiske miljøet veldig gunstig.

Fargebruk og materialbruk kan være sprek enkelte steder og nedtonet andre roligere steder. Prosjektet ønsker å ivareta alle aspekter til syns- og 
hørselshemmede samtidig som skolen får et moderne sprekt uttrykk som kan virke inspirerende og motiverende for læring.

Universell utforming Åpenhet mellom korridor og klasserom, og 
variasjon i farger og materialvalg

Grupperom med utsikt mot sjøen



UNIVERSELL UTFORMING

Inngangssoner og dører markeres med 
kul skilting og fargekontraster for tydelig 
Universell utforming

Lyktestolper i adkomstveien vil gi bedre lysforhold på vei og tydeligere adkomst mot den nye 
hovedinngangen og sikre trygg ferdsel for synshemmede, samtidig som rullestolbrukere kan komme 
inn på en oppgradert adkomstvei. Aktiv skoledag kan inspireres via en løpebane som også er en UU-
linje – denne leder alle inn til hovedinngangen på skolen



UTOMHUS

Inngangssoner og dører markeres med 
kul skilting og fargekontraster for tydelig 
Universell utforming

Kunst i fasader kan lages av elever eller 
profesjonelle, benker kan erstattes med enkle 
fleksible Gigseat, som også kan brukes inne i 
skolen og lekeapparater integrert i nature.

Kunst i uterom og på fasader

Læring i intim skolegård

Enkle elementer

Bokstaver
i asfalt

Kule sykkelstativ



GAPAHUK i moderne form 

Med utsikt til Spilderhesten Gapahuk under bygningskroppen mellom skråsøyler med utsikt til Spilderhesten og sjøen – til lek, 
læring og uteopphold for elever og lærere



AREALOPPSTILLING
Arealoversikt er fra videreført fra 
mulighetsstudiet/ideprosjektet og lå til grunn før 
skisseprosjektfasen. Rom er listet opp med 
arealbehov slik det forelå opprinnelig.

Skisseprosjektet har i stor grad ivaretatt alle 
romkrav i planløsningen, både i alternativ I og II.
Et mål med Skisseprosjektet har vært å skape 
fleksibilitet rundt valg av Alternativ I og II, slik at 
tilbygg for en større skole enkelt kan gjøres på et 
senere tidspunkt, dersom Alternativ I velges nå.

Det kan forekomme mindre avvik på areal pr 
rom, da det ikke er hensyntatt endelig 
prosjektering av sjakter, føringsveier etc. av 
tekniske anlegg, som vil bli prosjektert i 
forprosjektfasen. Rom i eksist. 1992-bygget er i 
tillegg større enn krav, så det bidrar også til avvik 
i areal ift. romprogrammet.

Sanserom og grupperom ‘Rom i rommet’ – har 
kommet i tillegg, og er fordelt i hele 
skolebygningen. Det vil bli litt større behov for 
areal til RWC og Wc, garderober etc i alternativ II.

Meløy kommune - Utredning barnehage- og skolestruktur
Mulighetsstudie/ Skisseprosjekt Spildra skole
Romprogram og arealer  

Mulighetsstudie Skisseprosjekt Skisseprosjekt Kommentar
Dimensjoneringskriterier ALTERNATIV I 230 elever

230 Elever 1. - 7. årstrinn
70 SFO, 175 m2 totalt på SFO (Inkl sambruk med 1.kl rom, og halvparten av garderobearealet, fingarderobe)
25 Lærere
40 Ansatte totalt

ALTERNATIV II 270 elever
 14 klasserom, ca 50 m2

2 store grupperom kan utgå
Også "rom i rom løsning" her
7 små grupperom, ca 10 m2 per rom.

 Arbeidsplasser til 31 (i stedet for 25)= 6 rom, norm 6m2 per ansatt.
Garderober og evt toaletter dimensjonerer opp.

Rom Funksjon/innhold
Ideprosjekt ALTERNATIV I ALTERNATIV II

Administrasjon Administrasjon Administrasjon
1 Kontor rektor 15,0 15,1 15,1
1 Kontor inspektør 15,0 15,1 15,1
1 Kontor sekretær 15,0 15,0 15,0
1 Kontor helsesøster Alternativ kombinasjon med musikkskoleleder. Evt dette inngår som det ene møterommet 15,0 15,0 15,0
1 Kontor IKT Kontor/rom til lager/arbeid med IKT 6,0 6,9 6,9
5 Arb.plasser lærere Arbeidsplasser for lærere/lærling/SFO-leder fordelt på 5 rom. 150,0 150 186,6
2 Møterom 2 møterom, ca 20 m2 hver (evt et møterom dersom sambruk helsesøster/møterom) 40,0 41,7 54,9
1 Materialrom/kopi I kombinasjon med materialrom under atrium 1.etg 35,0 33,8 42,6 Matr.rom under atrium
1 Magasin Oppbevaring av undervisningsmateriell (skolebøker, konkretiseringsmateriell mm) 20,0 22,4 19,6
1 Pers.rom/tekjk. Personalrom med selvbetjeningskjøkken, åpen løsning. 70,0 70,1 86,9

Garderobe H/D Felles garderobe for damer og herrer. Låsbart skap i fullhøyde for hver ansatt. Dimensjoneres etter antall ansatte. 32,0 32,1 55,9 Oppgradert 
2 Dusjer 2 separate dusjrom. 10,0 10,0 10
4 WC 2 ordinære WC utenfor inngang til personalrom, og 2 ordinære WC i tilknytning til personalgarderobe. 8,0 8,0 11  
1 RWC RWC i tilknytning til personalgarderobe. 6,0 7,0 7,0

437,0 442,2 541,6

1. årstrinn/SFO 1. årstrinn/ SFO 1. årstrinn/ SFO
1 Klasserom 65,0 64,9 65,0
1 SFO Base for SFO, inkl kjøkken og grovkjøkken 70,0 70,4 71,3
3 Lite grupperom Tre separate rom 35,0 32,2 33,2
1 Sanserom (Tilleggsrom - ikke medtatt i mulighetsstudiet)  8,2 6,1

Garderober/WC 1. årstrinn/SFO
1 Garderobe 3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap 60,0 59,9 60,1
4 WC 1,7 m2/rom 6,8 6,8 6,8
1 RWC Må kunne utvide til stellerom 7,1 7,1 7,1

243,9 249,5 249,6

Nettoareal
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										Mulighetsstudie		Skisseprosjekt		Skisseprosjekt		Kommentar

				Dimensjoneringskriterier				ALTERNATIV I 230 elever

						230		Elever 1. - 7. årstrinn

						70		SFO, 175 m2 totalt på SFO (Inkl sambruk med 1.kl rom, og halvparten av garderobearealet, fingarderobe)

						25		Lærere

						40		Ansatte totalt



								ALTERNATIV II 270 elever

						 		14 klasserom, ca 50 m2

								2 store grupperom kan utgå

								Også "rom i rom løsning" her

								7 små grupperom, ca 10 m2 per rom.

						 		Arbeidsplasser til 31 (i stedet for 25)= 6 rom, norm 6m2 per ansatt.

								Garderober og evt toaletter dimensjonerer opp.



						Rom		Funksjon/innhold		Nettoareal

										Ideprosjekt		ALTERNATIV I		ALTERNATIV II

				Administrasjon								Administrasjon		Administrasjon

				1		Kontor rektor				15.0		15.1		15.1

				1		Kontor inspektør				15.0		15.1		15.1

				1		Kontor sekretær				15.0		15.0		15.0

				1		Kontor helsesøster		Alternativ kombinasjon med musikkskoleleder. Evt dette inngår som det ene møterommet		15.0		15.0		15.0

				1		Kontor IKT		Kontor/rom til lager/arbeid med IKT		6.0		6.9		6.9

				5		Arb.plasser lærere		Arbeidsplasser for lærere/lærling/SFO-leder fordelt på 5 rom.		150.0		150		186.6

				2		Møterom		2 møterom, ca 20 m2 hver (evt et møterom dersom sambruk helsesøster/møterom)		40.0		41.7		54.9

				1		Materialrom/kopi		I kombinasjon med materialrom under atrium 1.etg		35.0		33.8		42.6		Matr.rom under atrium

				1		Magasin		Oppbevaring av undervisningsmateriell (skolebøker, konkretiseringsmateriell mm)		20.0		22.4		19.6

				1		Pers.rom/tekjk.		Personalrom med selvbetjeningskjøkken, åpen løsning.		70.0		70.1		86.9



						Garderobe H/D		Felles garderobe for damer og herrer. Låsbart skap i fullhøyde for hver ansatt. Dimensjoneres etter antall ansatte.		32.0		32.1		55.9		Oppgradert 

				2		Dusjer		2 separate dusjrom.		10.0		10.0		10

				4		WC		2 ordinære WC utenfor inngang til personalrom, og 2 ordinære WC i tilknytning til personalgarderobe.		8.0		8.0		11		 

				1		RWC		RWC i tilknytning til personalgarderobe.		6.0		7.0		7.0

										437.0		442.2		541.6



				1. årstrinn/SFO								1. årstrinn/ SFO		1. årstrinn/ SFO

				1		Klasserom				65.0		64.9		65.0

				1		SFO		Base for SFO, inkl kjøkken og grovkjøkken		70.0		70.4		71.3

				3		Lite grupperom		Tre separate rom		35.0		32.2		33.2

				1		Sanserom		(Tilleggsrom - ikke medtatt i mulighetsstudiet)		 		8.2		6.1

				Garderober/WC 1. årstrinn/SFO

				1		Garderobe		3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap		60.0		59.9		60.1

				4		WC		1,7 m2/rom		6.8		6.8		6.8

				1		RWC		Må kunne utvide til stellerom		7.1		7.1		7.1

										243.9		249.5		249.6



				2. - 4. årstrinn								2.- 4. årstrinn		2.- 4. årstrinn

				2		Klasserom		28 elever per rom (gjenbruk klasserom + grupperom) + 1 nytt klrom		130.0		124.4		 		Gjenbruk rom 

				2		Klasserom		20 elever per rom (eksist rom er tilpasset)		100.0		100.4		426.7		Gjenbruk 8 kl rom a 50-65 m2		 

				1		Grupperom		14 elever, klassedeling		30.0		30

				3		Lite grupperom		Tre separate rom (endret til 2 rom + HC-gruppe)		30.0		30.1		63.7		5 grupperom

				1		Grupperom		Rom i rommet' - løsning - i eksist bygning ved klasserom og vil fungere mot det ene store klasserom				18.6				Gjenbruk

				2		Wc		WC ekstra for utvidet skole						3.5

				1		RWC		Tillegg for utvidet skole						5.2

				Garderober/WC 2. - 4. årstrinn

				1		Garderobe		3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap		58.0		69.3		59.7		Gjengruk eksist 

				4		WC		1,7 m2/rom (gjenbruk eksist wc større enn krav)		6.8		8.1		8.1		Gjenbruk eksist wc

				1		RWC				5.8		5.7		6.9

								Areal i ALT I er noe større pga gjenbruk av eksist. klasserom som er større enn krav		360.6		386.6		573.8



				5. - 7. årstrinn								5.-7. årstrinn		5.-7. årstrinn

				2		Klasserom		28 elever per rom (gjenbruk eksist rom som er større enn kravet)		130.0		130.8		130.8		Nytt 2 kl rom a 65 m2		 

				2		Klasserom		20 elever per rom (eksist rom er større enn krav)		100.0		106.3		150.7		Gjenbruk + Nytt 3 kl rom a 50 m2		 

				1		Grupperom		14 elever, klassedeling		30.0		30		31.6		Nytt

				2		Grupperom				20.0		21.7		37.3		3 grupperom		 

				1		Grupperom		Tilpasset HC, må ligge nært RWC		15.0		15.4		15.4		Gjenbruk i eksist rom

				Garderober/WC 5. - 7. årstrinn

				1		Garderobe		3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap (eksist rom brukes)		58.0		58.9		92.1		Gjenbruk eksist rom

				4		WC		(eksist er større enn kravet)		6.8		9.5		14.2		Eksist wc

				1		RWC		Inkl muligheter for stellerom		7.1		7.6		7.6		Eksist Rwc

										366.9		380.2		479.7



				Spesialrom (felles bruk)								Spesialrom		Spesialrom

				1		Musikkrom				59.0		59.1		66

				1		Skolekjøkken		Ved siden av felles samlingsrom, mulighet for åpen forbindelse		105.0		105		105		Ikke økt pga klassedeling

				1		Kunst og håndverk		Eksist rom gjenbrukes i 2. etasje (eksist rom er større enn krav)		138.9		146		146		Gjenbruk i eksist rom

				1		Naturfag		Natrurfagsrom, forberedelse, lager (eksist rom brukes - areal litt større enn krav)		98.7		109.7		109.7		Gjenbruk i eksist rom

										401.6		419.8		426.7



				Fellesrom								Fellesrom		Fellesrom

				1		Allrom/ Bibliotek		Sambruk møterom for hele personalet og elever/ SFO		84.0		84.7		85.4

				1		Atrium/felles samlingsrom		Areal gjelder gulv i 1. etg. Messaniner kan ogås brukes ved større samlinger, disse er regnet som korridorer mv.		164.9		164.8		191.1		Oppdimensjonert

								Åpent areal i 1. etg. er ikke medregnet i nettoareal.				 		 

				1		Grupperom v bibliotek		Tilleggsrom - sambruk alle trinn og personal				21.2		21.2		Tillegg fra opprinnelig

										248.9		270.7		297.7



				Div. WC

				1		RWC		I tilknytning til ekstra garderobe musikk/skolekjøkken		5.9		7.7		7.7

				2		Wc		Tillegg v muskikkskole og andre ettermiddagsaktiviteter				3.7		3.7		 

						Garderober		Til bruk v musikkskole og andre ettermiddagsaktiviteter				15.4		19.7		 

										5.9		26.8		31.1



				Driftsrom								Driftsrom		Driftsrom

				3		BK/rengjøring				10.5		10.5		10.5

				3		Ventilasjonsrom		Eksisterende og nytt ventilasjonsrom + nytt ventilasjonsrom under atrium (tillegg for Fellesrom)		75.5		74.9		85.4		Ekstra ventilasjonsrom for Atrium

				2		Bøttekott		Et rom i 2. etg, et i 3. etg		8.0		7.9		7.9

				1		Renholdsrom		i 1. etg		10.0		9.8		9.8

				1		Vaktmester		Kontor/ varemottak		12.0		20.1		20.1		Vaktm ktr + varelevering

				1		Lager Vaktmester		Lager for løst inventer. I tilknytning til vaktmester (inkl utelager)		20.0		20.1		20.1		Lager 

										136.0		143.3		153.8



				Korridorer/ kommuniksjonsareal/ sosialsone

						Korridorer		VF, korridorer, trapperom		641.3		592.5		727.5

						Heis				4.6		4.6		4.6

						Trapper Rømning til 3. etg (tillegg iht mulighetstudie)						85.2		85.5		Tillegg rømning

										645.9		682.3		817.6



				Andre bygg								Andre rom		Andre rom

								Avfallsrom, lagring uteleker skole/SFO, vaktmesterredskaper. Sykkelparkering. 		75.0		75		75



								Sum nettoareal skolebygning		2846.7		3001.4		3571.6



				Merknader / opplysninger

				Arealene er overført fra skisseprosjektet. Må kvalitetssikres og tilpasses ny utforming. Gjelder spesialrom og fellesrom.

				Undervisningsrom er beregnet etter normtall.

				Sekretærkontor som ekspedisjon

				Vinduer mellom rommene i SFO - innsyn og oversikt

				Antall inngangssoner/garderober: Minimum 3. SFO/1. klasse og 2. klasse som en garderobe. 3. og 4. klasse som en garderobe. 5.-7.klasse ses i sammeneheng med antall inngangssoner.

				Klasserom: Ønsker å få til løsning med "rom i rommet" i tilknytning til alle klasserom. Se skisse fra Ragnar. 

				Skolekjøkken. 4 arbeidsstasjoner, hvorav den ene må være tilrettelagt for funksjonshemmet (heve/senke). Må inkludere lager/kjøl, spiserom til 16, vaskerom.





















AREALOPPSTILLING
Korridorer og trapperom er prosjektert 
hovedsaklig for å sikre gode og funksjonelle 
adkomster og rømningsveier, spesielt med 
tanke på en hovedadkomst med trapp og heis i 
samme rom. I tillegg er personaldelen tillagt en 
egen trappeadkomst, for å gi større fleksibilitet i 
bruken. Disse valg har gjort at kommunikasjons-
areal har økt noe ift. ideprosjektet, men anses 
som viktig for å binde sammen hele 
bygningsmassen med den delen som går i 3 
etasjer. Alternativt kan dette justeres til en 
enklere rømningstrapp.

Inngangssonen er lagt utenpå 1992-bygget, for 
å skape enkle tydelige kommunikasjonslinjer 
mellom de ulike romfunksjoner og 
bygningsdeler. Alternativt kunne eksisterende 
korridorer i 1992-bygget være de eneste 
gangareal, men vi mener det blir en dårligere 
skoleløsning. Ved ønske om kostnadsreduksjon 
kan dette være et alternativ å fjerne.

2. - 4. årstrinn 2.- 4. årstrinn 2.- 4. årstrinn
2 Klasserom 28 elever per rom (gjenbruk klasserom + grupperom) + 1 nytt klrom 130,0 124,4  Gjenbruk rom 
2 Klasserom 20 elever per rom (eksist rom er tilpasset) 100,0 100,4 426,7 Gjenbruk 8 kl rom a 50-65 m2
1 Grupperom 14 elever, klassedeling 30,0 30
3 Lite grupperom Tre separate rom (endret til 2 rom + HC-gruppe) 30,0 30,1 63,7 5 grupperom
1 Grupperom Rom i rommet' - løsning - i eksist bygning ved klasserom og vil fungere mot det ene store klasserom 18,6 Gjenbruk
2 Wc WC ekstra for utvidet skole 3,5
1 RWC Tillegg for utvidet skole 5,2

Garderober/WC 2. - 4. årstrinn
1 Garderobe 3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap 58,0 69,3 59,7 Gjengruk eksist 
4 WC 1,7 m2/rom (gjenbruk eksist wc større enn krav) 6,8 8,1 8,1 Gjenbruk eksist wc
1 RWC 5,8 5,7 6,9

Areal i ALT I er noe større pga gjenbruk av eksist. klasserom som er større enn krav 360,6 386,6 573,8

5. - 7. årstrinn 5.-7. årstrinn 5.-7. årstrinn
2 Klasserom 28 elever per rom (gjenbruk eksist rom som er større enn kravet) 130,0 130,8 130,8 Nytt 2 kl rom a 65 m2
2 Klasserom 20 elever per rom (eksist rom er større enn krav) 100,0 106,3 150,7 Gjenbruk + Nytt 3 kl rom a 50 m2
1 Grupperom 14 elever, klassedeling 30,0 30 31,6 Nytt
2 Grupperom 20,0 21,7 37,3 3 grupperom
1 Grupperom Tilpasset HC, må ligge nært RWC 15,0 15,4 15,4 Gjenbruk i eksist rom

Garderober/WC 5. - 7. årstrinn
1 Garderobe 3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap (eksist rom brukes) 58,0 58,9 92,1 Gjenbruk eksist rom
4 WC (eksist er større enn kravet) 6,8 9,5 14,2 Eksist wc
1 RWC Inkl muligheter for stellerom 7,1 7,6 7,6 Eksist Rwc

366,9 380,2 479,7

Spesialrom (felles bruk) Spesialrom Spesialrom
1 Musikkrom 59,0 59,1 66
1 Skolekjøkken Ved siden av felles samlingsrom, mulighet for åpen forbindelse 105,0 105 105 Ikke økt pga klassedeling
1 Kunst og håndverk Eksist rom gjenbrukes i 2. etasje (eksist rom er større enn krav) 138,9 146 146 Gjenbruk i eksist rom
1 Naturfag Natrurfagsrom, forberedelse, lager (eksist rom brukes - areal litt større enn krav) 98,7 109,7 109,7 Gjenbruk i eksist rom

401,6 419,8 426,7

Fellesrom Fellesrom Fellesrom
1 Allrom/ Bibliotek Sambruk møterom for hele personalet og elever/ SFO 84,0 84,7 85,4
1 Atrium/felles samlingsrom Areal gjelder gulv i 1. etg. Messaniner kan ogås brukes ved større samlinger, disse er regnet som korridorer mv. 164,9 164,8 191,1 Oppdimensjonert

Åpent areal i 1. etg. er ikke medregnet i nettoareal.   
1 Grupperom v bibliotek Tilleggsrom - sambruk alle trinn og personal 21,2 21,2 Tillegg fra opprinnelig

248,9 270,7 297,7

Div. WC
1 RWC I tilknytning til ekstra garderobe musikk/skolekjøkken 5,9 7,7 7,7
2 Wc Tillegg v muskikkskole og andre ettermiddagsaktiviteter 3,7 3,7  

Garderober Til bruk v musikkskole og andre ettermiddagsaktiviteter 15,4 19,7  
5,9 26,8 31,1
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										Mulighetsstudie		Skisseprosjekt		Skisseprosjekt		Kommentar

				Dimensjoneringskriterier				ALTERNATIV I 230 elever

						230		Elever 1. - 7. årstrinn

						70		SFO, 175 m2 totalt på SFO (Inkl sambruk med 1.kl rom, og halvparten av garderobearealet, fingarderobe)

						25		Lærere

						40		Ansatte totalt



								ALTERNATIV II 270 elever

						 		14 klasserom, ca 50 m2

								2 store grupperom kan utgå

								Også "rom i rom løsning" her

								7 små grupperom, ca 10 m2 per rom.

						 		Arbeidsplasser til 31 (i stedet for 25)= 6 rom, norm 6m2 per ansatt.

								Garderober og evt toaletter dimensjonerer opp.



						Rom		Funksjon/innhold		Nettoareal

										Ideprosjekt		ALTERNATIV I		ALTERNATIV II

				Administrasjon								Administrasjon		Administrasjon

				1		Kontor rektor				15.0		15.1		15.1

				1		Kontor inspektør				15.0		15.1		15.1

				1		Kontor sekretær				15.0		15.0		15.0

				1		Kontor helsesøster		Alternativ kombinasjon med musikkskoleleder. Evt dette inngår som det ene møterommet		15.0		15.0		15.0

				1		Kontor IKT		Kontor/rom til lager/arbeid med IKT		6.0		6.9		6.9

				5		Arb.plasser lærere		Arbeidsplasser for lærere/lærling/SFO-leder fordelt på 5 rom.		150.0		150		186.6

				2		Møterom		2 møterom, ca 20 m2 hver (evt et møterom dersom sambruk helsesøster/møterom)		40.0		41.7		54.9

				1		Materialrom/kopi		I kombinasjon med materialrom under atrium 1.etg		35.0		33.8		42.6		Matr.rom under atrium

				1		Magasin		Oppbevaring av undervisningsmateriell (skolebøker, konkretiseringsmateriell mm)		20.0		22.4		19.6

				1		Pers.rom/tekjk.		Personalrom med selvbetjeningskjøkken, åpen løsning.		70.0		70.1		86.9



						Garderobe H/D		Felles garderobe for damer og herrer. Låsbart skap i fullhøyde for hver ansatt. Dimensjoneres etter antall ansatte.		32.0		32.1		55.9		Oppgradert 

				2		Dusjer		2 separate dusjrom.		10.0		10.0		10

				4		WC		2 ordinære WC utenfor inngang til personalrom, og 2 ordinære WC i tilknytning til personalgarderobe.		8.0		8.0		11		 

				1		RWC		RWC i tilknytning til personalgarderobe.		6.0		7.0		7.0

										437.0		442.2		541.6



				1. årstrinn/SFO								1. årstrinn/ SFO		1. årstrinn/ SFO

				1		Klasserom				65.0		64.9		65.0

				1		SFO		Base for SFO, inkl kjøkken og grovkjøkken		70.0		70.4		71.3

				3		Lite grupperom		Tre separate rom		35.0		32.2		33.2

				1		Sanserom		(Tilleggsrom - ikke medtatt i mulighetsstudiet)		 		8.2		6.1

				Garderober/WC 1. årstrinn/SFO

				1		Garderobe		3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap		60.0		59.9		60.1

				4		WC		1,7 m2/rom		6.8		6.8		6.8

				1		RWC		Må kunne utvide til stellerom		7.1		7.1		7.1

										243.9		249.5		249.6



				2. - 4. årstrinn								2.- 4. årstrinn		2.- 4. årstrinn

				2		Klasserom		28 elever per rom (gjenbruk klasserom + grupperom) + 1 nytt klrom		130.0		124.4		 		Gjenbruk rom 

				2		Klasserom		20 elever per rom (eksist rom er tilpasset)		100.0		100.4		426.7		Gjenbruk 8 kl rom a 50-65 m2		 

				1		Grupperom		14 elever, klassedeling		30.0		30

				3		Lite grupperom		Tre separate rom (endret til 2 rom + HC-gruppe)		30.0		30.1		63.7		5 grupperom

				1		Grupperom		Rom i rommet' - løsning - i eksist bygning ved klasserom og vil fungere mot det ene store klasserom				18.6				Gjenbruk

				2		Wc		WC ekstra for utvidet skole						3.5

				1		RWC		Tillegg for utvidet skole						5.2

				Garderober/WC 2. - 4. årstrinn

				1		Garderobe		3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap		58.0		69.3		59.7		Gjengruk eksist 

				4		WC		1,7 m2/rom (gjenbruk eksist wc større enn krav)		6.8		8.1		8.1		Gjenbruk eksist wc

				1		RWC				5.8		5.7		6.9

								Areal i ALT I er noe større pga gjenbruk av eksist. klasserom som er større enn krav		360.6		386.6		573.8



				5. - 7. årstrinn								5.-7. årstrinn		5.-7. årstrinn

				2		Klasserom		28 elever per rom (gjenbruk eksist rom som er større enn kravet)		130.0		130.8		130.8		Nytt 2 kl rom a 65 m2		 

				2		Klasserom		20 elever per rom (eksist rom er større enn krav)		100.0		106.3		150.7		Gjenbruk + Nytt 3 kl rom a 50 m2		 

				1		Grupperom		14 elever, klassedeling		30.0		30		31.6		Nytt

				2		Grupperom				20.0		21.7		37.3		3 grupperom		 

				1		Grupperom		Tilpasset HC, må ligge nært RWC		15.0		15.4		15.4		Gjenbruk i eksist rom

				Garderober/WC 5. - 7. årstrinn

				1		Garderobe		3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap (eksist rom brukes)		58.0		58.9		92.1		Gjenbruk eksist rom

				4		WC		(eksist er større enn kravet)		6.8		9.5		14.2		Eksist wc

				1		RWC		Inkl muligheter for stellerom		7.1		7.6		7.6		Eksist Rwc

										366.9		380.2		479.7



				Spesialrom (felles bruk)								Spesialrom		Spesialrom

				1		Musikkrom				59.0		59.1		66

				1		Skolekjøkken		Ved siden av felles samlingsrom, mulighet for åpen forbindelse		105.0		105		105		Ikke økt pga klassedeling

				1		Kunst og håndverk		Eksist rom gjenbrukes i 2. etasje (eksist rom er større enn krav)		138.9		146		146		Gjenbruk i eksist rom

				1		Naturfag		Natrurfagsrom, forberedelse, lager (eksist rom brukes - areal litt større enn krav)		98.7		109.7		109.7		Gjenbruk i eksist rom

										401.6		419.8		426.7



				Fellesrom								Fellesrom		Fellesrom

				1		Allrom/ Bibliotek		Sambruk møterom for hele personalet og elever/ SFO		84.0		84.7		85.4

				1		Atrium/felles samlingsrom		Areal gjelder gulv i 1. etg. Messaniner kan ogås brukes ved større samlinger, disse er regnet som korridorer mv.		164.9		164.8		191.1		Oppdimensjonert

								Åpent areal i 1. etg. er ikke medregnet i nettoareal.				 		 

				1		Grupperom v bibliotek		Tilleggsrom - sambruk alle trinn og personal				21.2		21.2		Tillegg fra opprinnelig

										248.9		270.7		297.7



				Div. WC

				1		RWC		I tilknytning til ekstra garderobe musikk/skolekjøkken		5.9		7.7		7.7

				2		Wc		Tillegg v muskikkskole og andre ettermiddagsaktiviteter				3.7		3.7		 

						Garderober		Til bruk v musikkskole og andre ettermiddagsaktiviteter				15.4		19.7		 

										5.9		26.8		31.1



				Driftsrom								Driftsrom		Driftsrom

				3		BK/rengjøring				10.5		10.5		10.5

				3		Ventilasjonsrom		Eksisterende og nytt ventilasjonsrom + nytt ventilasjonsrom under atrium (tillegg for Fellesrom)		75.5		74.9		85.4		Ekstra ventilasjonsrom for Atrium

				2		Bøttekott		Et rom i 2. etg, et i 3. etg		8.0		7.9		7.9

				1		Renholdsrom		i 1. etg		10.0		9.8		9.8

				1		Vaktmester		Kontor/ varemottak		12.0		20.1		20.1		Vaktm ktr + varelevering

				1		Lager Vaktmester		Lager for løst inventer. I tilknytning til vaktmester (inkl utelager)		20.0		20.1		20.1		Lager 

										136.0		143.3		153.8



				Korridorer/ kommuniksjonsareal/ sosialsone

						Korridorer		VF, korridorer, trapperom		641.3		592.5		727.5

						Heis				4.6		4.6		4.6

						Trapper Rømning til 3. etg (tillegg iht mulighetstudie)						85.2		85.5		Tillegg rømning

										645.9		682.3		817.6



				Andre bygg								Andre rom		Andre rom

								Avfallsrom, lagring uteleker skole/SFO, vaktmesterredskaper. Sykkelparkering. 		75.0		75		75



								Sum nettoareal skolebygning		2846.7		3001.4		3571.6



				Merknader / opplysninger

				Arealene er overført fra skisseprosjektet. Må kvalitetssikres og tilpasses ny utforming. Gjelder spesialrom og fellesrom.

				Undervisningsrom er beregnet etter normtall.

				Sekretærkontor som ekspedisjon

				Vinduer mellom rommene i SFO - innsyn og oversikt

				Antall inngangssoner/garderober: Minimum 3. SFO/1. klasse og 2. klasse som en garderobe. 3. og 4. klasse som en garderobe. 5.-7.klasse ses i sammeneheng med antall inngangssoner.

				Klasserom: Ønsker å få til løsning med "rom i rommet" i tilknytning til alle klasserom. Se skisse fra Ragnar. 

				Skolekjøkken. 4 arbeidsstasjoner, hvorav den ene må være tilrettelagt for funksjonshemmet (heve/senke). Må inkludere lager/kjøl, spiserom til 16, vaskerom.





















AREALOPPSTILLING

Romprogram er i skisseprosjekt primært ivaretatt for 
Alternativ I ved en 230-elevers skole, samtidig som det 
lettvint kan tilrettelegges for at Alternativ II (270-elevers 
skole) kan bygges på et senere tidspunkt. 

Driftsrom Driftsrom Driftsrom
3 BK/rengjøring 10,5 10,5 10,5
3 Ventilasjonsrom Eksisterende og nytt ventilasjonsrom + nytt ventilasjonsrom under atrium (tillegg for Fellesrom) 75,5 74,9 85,4 Ekstra ventilasjonsrom for Atrium
2 Bøttekott Et rom i 2. etg, et i 3. etg 8,0 7,9 7,9
1 Renholdsrom i 1. etg 10,0 9,8 9,8
1 Vaktmester Kontor/ varemottak 12,0 20,1 20,1 Vaktm ktr + varelevering
1 Lager Vaktmester Lager for løst inventer. I tilknytning til vaktmester (inkl utelager) 20,0 20,1 20,1 Lager 

136,0 143,3 153,8

Korridorer/ kommuniksjonsareal/ sosialsone
Korridorer VF, korridorer, trapperom 641,3 592,5 727,5
Heis 4,6 4,6 4,6
Trapper Rømning til 3. etg (tillegg iht mulighetstudie) 85,2 85,5 Tillegg rømning

645,9 682,3 817,6

Andre bygg Andre rom Andre rom
Avfallsrom, lagring uteleker skole/SFO, vaktmesterredskaper. Sykkelparkering. 75,0 75 75

Sum nettoareal skolebygning 2846,7 3001,4 3571,6

Merknader / opplysninger
Arealene er overført fra skisseprosjektet. Må kvalitetssikres og tilpasses ny utforming. Gjelder spesialrom og fellesrom.
Undervisningsrom er beregnet etter normtall.
Sekretærkontor som ekspedisjon
Vinduer mellom rommene i SFO - innsyn og oversikt
Antall inngangssoner/garderober: Minimum 3. SFO/1. klasse og 2. klasse som en garderobe. 3. og 4. klasse som en garderobe. 5.-7.klasse ses i sammeneheng med antall inngangssoner.
Klasserom: Ønsker å få til løsning med "rom i rommet" i tilknytning til alle klasserom. Se skisse fra Ragnar. 
Skolekjøkken. 4 arbeidsstasjoner, hvorav den ene må være tilrettelagt for funksjonshemmet (heve/senke). Må inkludere lager/kjøl, spiserom til 16, vaskerom.


Ark1

				Meløy kommune - Utredning barnehage- og skolestruktur

				Mulighetsstudie/ Skisseprosjekt Spildra skole

				Romprogram og arealer				 

										Mulighetsstudie		Skisseprosjekt		Skisseprosjekt		Kommentar

				Dimensjoneringskriterier				ALTERNATIV I 230 elever

						230		Elever 1. - 7. årstrinn

						70		SFO, 175 m2 totalt på SFO (Inkl sambruk med 1.kl rom, og halvparten av garderobearealet, fingarderobe)

						25		Lærere

						40		Ansatte totalt



								ALTERNATIV II 270 elever

						 		14 klasserom, ca 50 m2

								2 store grupperom kan utgå

								Også "rom i rom løsning" her

								7 små grupperom, ca 10 m2 per rom.

						 		Arbeidsplasser til 31 (i stedet for 25)= 6 rom, norm 6m2 per ansatt.

								Garderober og evt toaletter dimensjonerer opp.



						Rom		Funksjon/innhold		Nettoareal

										Ideprosjekt		ALTERNATIV I		ALTERNATIV II

				Administrasjon								Administrasjon		Administrasjon

				1		Kontor rektor				15.0		15.1		15.1

				1		Kontor inspektør				15.0		15.1		15.1

				1		Kontor sekretær				15.0		15.0		15.0

				1		Kontor helsesøster		Alternativ kombinasjon med musikkskoleleder. Evt dette inngår som det ene møterommet		15.0		15.0		15.0

				1		Kontor IKT		Kontor/rom til lager/arbeid med IKT		6.0		6.9		6.9

				5		Arb.plasser lærere		Arbeidsplasser for lærere/lærling/SFO-leder fordelt på 5 rom.		150.0		150		186.6

				2		Møterom		2 møterom, ca 20 m2 hver (evt et møterom dersom sambruk helsesøster/møterom)		40.0		41.7		54.9

				1		Materialrom/kopi		I kombinasjon med materialrom under atrium 1.etg		35.0		33.8		42.6		Matr.rom under atrium

				1		Magasin		Oppbevaring av undervisningsmateriell (skolebøker, konkretiseringsmateriell mm)		20.0		22.4		19.6

				1		Pers.rom/tekjk.		Personalrom med selvbetjeningskjøkken, åpen løsning.		70.0		70.1		86.9



						Garderobe H/D		Felles garderobe for damer og herrer. Låsbart skap i fullhøyde for hver ansatt. Dimensjoneres etter antall ansatte.		32.0		32.1		55.9		Oppgradert 

				2		Dusjer		2 separate dusjrom.		10.0		10.0		10

				4		WC		2 ordinære WC utenfor inngang til personalrom, og 2 ordinære WC i tilknytning til personalgarderobe.		8.0		8.0		11		 

				1		RWC		RWC i tilknytning til personalgarderobe.		6.0		7.0		7.0

										437.0		442.2		541.6



				1. årstrinn/SFO								1. årstrinn/ SFO		1. årstrinn/ SFO

				1		Klasserom				65.0		64.9		65.0

				1		SFO		Base for SFO, inkl kjøkken og grovkjøkken		70.0		70.4		71.3

				3		Lite grupperom		Tre separate rom		35.0		32.2		33.2

				1		Sanserom		(Tilleggsrom - ikke medtatt i mulighetsstudiet)		 		8.2		6.1

				Garderober/WC 1. årstrinn/SFO

				1		Garderobe		3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap		60.0		59.9		60.1

				4		WC		1,7 m2/rom		6.8		6.8		6.8

				1		RWC		Må kunne utvide til stellerom		7.1		7.1		7.1

										243.9		249.5		249.6



				2. - 4. årstrinn								2.- 4. årstrinn		2.- 4. årstrinn

				2		Klasserom		28 elever per rom (gjenbruk klasserom + grupperom) + 1 nytt klrom		130.0		124.4		 		Gjenbruk rom 

				2		Klasserom		20 elever per rom (eksist rom er tilpasset)		100.0		100.4		426.7		Gjenbruk 8 kl rom a 50-65 m2		 

				1		Grupperom		14 elever, klassedeling		30.0		30

				3		Lite grupperom		Tre separate rom (endret til 2 rom + HC-gruppe)		30.0		30.1		63.7		5 grupperom

				1		Grupperom		Rom i rommet' - løsning - i eksist bygning ved klasserom og vil fungere mot det ene store klasserom				18.6				Gjenbruk

				2		Wc		WC ekstra for utvidet skole						3.5

				1		RWC		Tillegg for utvidet skole						5.2

				Garderober/WC 2. - 4. årstrinn

				1		Garderobe		3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap		58.0		69.3		59.7		Gjengruk eksist 

				4		WC		1,7 m2/rom (gjenbruk eksist wc større enn krav)		6.8		8.1		8.1		Gjenbruk eksist wc

				1		RWC				5.8		5.7		6.9

								Areal i ALT I er noe større pga gjenbruk av eksist. klasserom som er større enn krav		360.6		386.6		573.8



				5. - 7. årstrinn								5.-7. årstrinn		5.-7. årstrinn

				2		Klasserom		28 elever per rom (gjenbruk eksist rom som er større enn kravet)		130.0		130.8		130.8		Nytt 2 kl rom a 65 m2		 

				2		Klasserom		20 elever per rom (eksist rom er større enn krav)		100.0		106.3		150.7		Gjenbruk + Nytt 3 kl rom a 50 m2		 

				1		Grupperom		14 elever, klassedeling		30.0		30		31.6		Nytt

				2		Grupperom				20.0		21.7		37.3		3 grupperom		 

				1		Grupperom		Tilpasset HC, må ligge nært RWC		15.0		15.4		15.4		Gjenbruk i eksist rom

				Garderober/WC 5. - 7. årstrinn

				1		Garderobe		3-delt garderobe med totalt 72 helhøyde garderobeskap (eksist rom brukes)		58.0		58.9		92.1		Gjenbruk eksist rom

				4		WC		(eksist er større enn kravet)		6.8		9.5		14.2		Eksist wc

				1		RWC		Inkl muligheter for stellerom		7.1		7.6		7.6		Eksist Rwc

										366.9		380.2		479.7



				Spesialrom (felles bruk)								Spesialrom		Spesialrom

				1		Musikkrom				59.0		59.1		66

				1		Skolekjøkken		Ved siden av felles samlingsrom, mulighet for åpen forbindelse		105.0		105		105		Ikke økt pga klassedeling

				1		Kunst og håndverk		Eksist rom gjenbrukes i 2. etasje (eksist rom er større enn krav)		138.9		146		146		Gjenbruk i eksist rom

				1		Naturfag		Natrurfagsrom, forberedelse, lager (eksist rom brukes - areal litt større enn krav)		98.7		109.7		109.7		Gjenbruk i eksist rom

										401.6		419.8		426.7



				Fellesrom								Fellesrom		Fellesrom

				1		Allrom/ Bibliotek		Sambruk møterom for hele personalet og elever/ SFO		84.0		84.7		85.4

				1		Atrium/felles samlingsrom		Areal gjelder gulv i 1. etg. Messaniner kan ogås brukes ved større samlinger, disse er regnet som korridorer mv.		164.9		164.8		191.1		Oppdimensjonert

								Åpent areal i 1. etg. er ikke medregnet i nettoareal.				 		 

				1		Grupperom v bibliotek		Tilleggsrom - sambruk alle trinn og personal				21.2		21.2		Tillegg fra opprinnelig

										248.9		270.7		297.7



				Div. WC

				1		RWC		I tilknytning til ekstra garderobe musikk/skolekjøkken		5.9		7.7		7.7

				2		Wc		Tillegg v muskikkskole og andre ettermiddagsaktiviteter				3.7		3.7		 

						Garderober		Til bruk v musikkskole og andre ettermiddagsaktiviteter				15.4		19.7		 

										5.9		26.8		31.1



				Driftsrom								Driftsrom		Driftsrom

				3		BK/rengjøring				10.5		10.5		10.5

				3		Ventilasjonsrom		Eksisterende og nytt ventilasjonsrom + nytt ventilasjonsrom under atrium (tillegg for Fellesrom)		75.5		74.9		85.4		Ekstra ventilasjonsrom for Atrium

				2		Bøttekott		Et rom i 2. etg, et i 3. etg		8.0		7.9		7.9

				1		Renholdsrom		i 1. etg		10.0		9.8		9.8

				1		Vaktmester		Kontor/ varemottak		12.0		20.1		20.1		Vaktm ktr + varelevering

				1		Lager Vaktmester		Lager for løst inventer. I tilknytning til vaktmester (inkl utelager)		20.0		20.1		20.1		Lager 

										136.0		143.3		153.8



				Korridorer/ kommuniksjonsareal/ sosialsone

						Korridorer		VF, korridorer, trapperom		641.3		592.5		727.5

						Heis				4.6		4.6		4.6

						Trapper Rømning til 3. etg (tillegg iht mulighetstudie)						85.2		85.5		Tillegg rømning

										645.9		682.3		817.6



				Andre bygg								Andre rom		Andre rom

								Avfallsrom, lagring uteleker skole/SFO, vaktmesterredskaper. Sykkelparkering. 		75.0		75		75



								Sum nettoareal skolebygning		2846.7		3001.4		3571.6



				Merknader / opplysninger

				Arealene er overført fra skisseprosjektet. Må kvalitetssikres og tilpasses ny utforming. Gjelder spesialrom og fellesrom.

				Undervisningsrom er beregnet etter normtall.

				Sekretærkontor som ekspedisjon

				Vinduer mellom rommene i SFO - innsyn og oversikt

				Antall inngangssoner/garderober: Minimum 3. SFO/1. klasse og 2. klasse som en garderobe. 3. og 4. klasse som en garderobe. 5.-7.klasse ses i sammeneheng med antall inngangssoner.

				Klasserom: Ønsker å få til løsning med "rom i rommet" i tilknytning til alle klasserom. Se skisse fra Ragnar. 

				Skolekjøkken. 4 arbeidsstasjoner, hvorav den ene må være tilrettelagt for funksjonshemmet (heve/senke). Må inkludere lager/kjøl, spiserom til 16, vaskerom.





















KOSTNADSOVERSLAG ALTERNATIV I



KOSTNADSOVERSLAG ALTERNATIV II



TEKNISK LØSNING   1. Bygningsmessig beskrivelse Spildra skole

2. Byggeteknikk

Alle bygninger utenom vestfløy fra 1992 rives. 92 -bygget 
oppusses, men det foretas ingen konstruktive inngrep, med 
unntak av mindre tilpasninger i sammenføyningen mot nye bygg. 

Nordfløy etableres på undersprengt sprengsteinsfylling. Det blir 
behov for noe terrengtilpasning med sprengning. Bygget 
etableres som et konvensjonelt bygg med bæresystem i stål og 
med dekker av prefabrikkerte hulldekkeelementer. 
Bæresystemet direktefundamenteres med punkt- og 
stripefundamenter på avrettet sprengsteinsfyllling. 
Takkonstruksjonen utføres som en sperrer av lette stålprofiler, 
mens golvet i 1. etg utføres som golv på grunnen.

Sørfløy bygges opp etter samme prinsipp som nordfløy. Deler av 
sørfløy henger ut over terrenget, i en gapahuk-liknende 
utførelse. Her utføres grunnivået dels som golv på grunn, dels 
som dekkekonstruksjon opplagt på dragere og søyler. Søylene 
skrås av arkitektoniske årsaker, og vil med dette også ha 
kapasitet for å ta opp horisontalkrefter fra vind på bygget.

Alternativ 2 innbefatter en ekstra fløy i forlengelse av sørfløya, 
og denne står i sin helhet rett på steinfylling. Fyllingen kan til dels 
opparbeides av utsprengte masser fra fløy nord, som ellers vil 
måtte kjøres bort.

3. VVS-tekniske installasjoner

Eksisterende sanitærutstyr i Bygg 92 beholdes. I nybyggene 
skal det være ordinært sanitærutsyr, som servanter og 
klosett i hvitt porselen. For å tilfredsstille kravene til 
energidekning installeres et vannbåret lavtemperaturanlegg 
i temperaturområde 60/45

Varmekilde er et varmepumpeanlegg i kombinasjon med en 
el-kjele, for dekning av toppbelastningen og som sikkerhet. 
Varmepumpen dimensjoneres til å dekke 60 % av maksimalt 
effektbehov. Dette gir en mulig energidekning på 75 % 
dersom en velger en varmepumpe som henter energi fra 
uteluften. Dette forutsettes i kostnadene. Alternativt kan 
varmepumpe hente energi fra fjellbrønner. Dette tillater en 
energidekning på inntil 90 %, men vil ha en høyere 
investeringskostnad.

Varmeanlegget

Varmefordelingen skjer via et vannbåret radiatoranlegg, 
med gulvvarme i garderobeavdelinger, og eventuelt 
strålevarme i felleslokalet. Det blir vannvarmebatterier for 
ventilasjonsanleggene, med egen sirkulasjonspumpe i 
varmeshunten.

Brannslokking
Generelt utstyres bygningen med brannskap i henhold til 
forskrifter. Bygget skal ikke sprinkles.

Luftbehandlingsanlegg
Det forutsettes balansert ventilasjon med varmegjenvinning i 
hele prosjektet. Teknisk rom legges til bygg 92, der eksisterende 
teknisk rom slås sammen med garderober og danner et større 
teknisk rom. Eksisterende ventilasjonsaggregat utskiftes, og det 
monteres et nytt aggregat med roterende gjenvinner med 85 % 
virkningsgrad. Anlegget skal dekke bygg 92 og sørfløyen. 
Eksisterende kanalnett i bygg 92 rengjøres, og beholdes i mest 
mulig grad.

Ventilasjonskanaler føres fram til sørfløy via loft i 92-bygget. I 
Nordfløyen etableres et eget teknisk rom under amfiet i 
fellesrommet. Aggregatet skal ha roterende gjenvinner med 85 % 
virkningsgrad.

Generelt skal ventilasjonsanleggene ha variabelt volum, spesielt 
knyttet til de største rommene hvor luftbehovet varierer med 
personbelastningen. I tillegg vil det bli etablert egne systemer for 
heis, kjøkken etc. Anlegget bygges opp med automatisk styring i 
henhold til gjengse krav for slike anlegg.
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