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 Prosjektsammendrag 

Denne rapporten omhandler forprosjektet for utvidelse av Bodøsjøen skole i Bodø. Utbyggingen er planlagt 
ved gjenbruk av modulbygg som midlertidig er benyttet ved Aspåsen skole. Utvidelsen skal utføres som et 
permanent bygg som oppfyller teknisk forskrift TEK17.   
Forut for oppstart av forprosjektet var det ikke utarbeidet romprogram eller skisseprosjekt slik at programmet 
har blitt utarbeidet gjennom forprosjektprosessen i samarbeid med brukerne.  

  

Utforming og funksjon for skolens utvidelse 

Utvidelsen av Bodøsjøen skole planlegges løst ved å plassere det eksisterende modulbygget i forlengelsen 
av de to eksisterende skolebyggene i retning vestover, inntil byggegrensen mot Bodøsjøveien. Deler av en 
enetasjes fløy av modulbygget løftes opp og plasseres oppå de resterende, slik at bygget sammen med 
andre mindre tilpassinger blir 2 etasjer over det hele. Som permanent bygg plasseres modulene på 
betongfundamenter, yttervegger etterisoleres med nytt bindingsverk og kles med ny panel med noe 
platekledning. Bygget får nytt, oppforet tak med loft som etterisoleres og som  gir plass til føringsvei for 
ventilasjon, som samles i et nytt, sentralt ventilasjonsrom over midtpartiet. De nye takene gis en utforming 
som tilgodeser montering av solpanel mot sør. 

Hensynet til universell utforming og behov for et permanent interiør i skolen vil kreve noe bearbeidelse av 
innvendige overflater med hensyn til akustikk, finnish og fargesetting. 

Skoleutvidelsen gir 7 nye klasserom med tilhørende garderober/ toaletter og 5 grupperom. I tillegg kontorer, 
møterom og arbeidsplasser for 12 lærere. 

Det er behov for at elever og lærere skal kunne gå tørrskodd mellom de tre skolebyggene. Tilknytning 
mellom utvidelsen og eksisterende skole planlegges å skje langs nordsiden av eksisterende byggetrinn 1. 
Denne løsningen er valgt fordi den i minst mulig grad vil gripe forstyrrende inn i verken undervisningsareal 
eller administrasjon. Tilknytningen vil samtidig tjene som nye inngangspartier til byggetrinn 1 og til 
utvidelsen. I tillegg vil den danne et overdekket område i forbindelse med inngangene. 

 

Utomhusanlegg 

Det er i utomhusplanen forsøkt å etablere tiltak som er nøkterne, tilgjengelig og som kompenserer for 
funksjoner og installasjoner som går tapt som følge av utvidelsens plassering.  

I tillegg er det lagt inn tiltak utover det som finnes ved skolen i dag – som en konsekvens av at skolen tilføres 
ca 175 nye elever.  

Tiltakene baserer seg dels på samtaler med elever/ elevråd/ voksenpersoner ved skolen, men også på 
rapport utarbeidet etter tidligere prosess høsten 2019 i samarbeid med Helsefremmende skoler i Nordland. 
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Det er fra skolens side tydelig fremkommet ønske om å utvide tilbudet knyttet til aktiviteter mot øst, og da 
gjerne en ballbinge. En slik utvidelse vil være relativt kostbar, og det er derfor valgt å legge dette inn som en 
mulig opsjon. 

 

Miljø og miljøsertifisering 

Prosjektet fremstår med en god miljøprofil.  

Bodø Kommune har vedtatt ny klima- og energiplan som skal gjelde fra 2019-2031, og ønsker å være en 
foregangskommune innen klima- og energiarbeid. Planen er lagt til grunn for utvikling av prosjektet. 

Klima og energiplan setter krav til at nye prosjekter skal tilfredsstille kravene til miljøsertifisering av type 
Bream good eller tilsvarende. 

I prosjektet er det gjennomført en pre analyse med tanke på nivå for å oppnå miljøkvalitet tilsvarende Bream 
good. Kostnadene ved å gjennomføre en slik sertifisering er vesentlig, særlig tatt prosjektets størrelse i 
betraktning. Det er derfor valgt å gjennomføre prosjektet med tanke på å oppnå tilsvarende kvalitet, men 
uten å gjennomføre selve dokumentasjons og sertifiseringsprosessen. Kravene knyttet til dette er lagt inn og 
følges opp gjennom prosjektets miljøoppfølgingsplan. 

 

Passivhusstandard 

Modulskolen er bygget ihht TEK 17 krav og fremstår således som et relativt godt bygg mhp energi. Bodø 
kommunes klima og energiplan legger føringer om at nye bygg skal ivareta passivhusstandard. Dette 
innebærer vesentlige tiltak og kostnader knyttet til ekstra isolering av både tak, vegger og gulv. Disse 
tiltakene koster relativt mye, og vil i sum ikke tjenes inn med dagens strømpriser. Ut fra en 
klimgassberegning gir tiltakene meget god effekt og bidrar vesentlig til å redusere bygget utslipp av 
klimagasser. 
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På noen området avviker prosjektet noe fra passivhusstandarden.  

Dette gjelder bla bruk av lysarmatur. De eksisterende lysarmaturene er relativt gode armaturer, men det er 
ikke led teknologi som ivaretar kravene knyttet til energibruk for belysning. Kostnadene ved å benytte 
belysning er relativt stor, og klimaeffekten ved å bytte er relativt beskjeden, eller tilnærmet ikke tilstede. Med 
et førende prinsipp om at gjenbruk er bedre enn erstatning med nytt er dagens belysning valgt beholdt. 

 

Gjenbruk 

Prosjektet baserer seg på gjenbruk av modulskole benyttet som midlertidig skole ved Aspåsen skole. Slik 
gjenbruk gir en vesentlig miljøeffekt knyttet til reduksjon av avfall samt til redusert klimagassutslipp 
sammenlignet med nybygg. Det er i planleggingen lagt til grunn et prinsipp om at gjenbruk skal prefereres 
foran bytte til nytt så langt som mulig. Eksempler på dette er: 

Heis. Kostnadene ved å kjøpe ny heis vil være omtrent de samme som å demontere og remontere 
eksisterende heis. Nykjøp vil gi bedre garantibetingelser enn å gjenbruke eksisterende heis. Heisen er 
imidlertid i god stand, og ut fra et bærekraftperspektiv velges det gjenbruk. 

Eksisterende IKT kabling:Kostnadene med demontering og remontering av eksisterende ikt kabling vil etter 
all sannsynlighet ikke blir rimeligere enn ved riving og nyanskaffelse. Gjenbruk gir også noen utfordringer 
knyttet til garanti og ansvarsforhold. Ut fra bærekraftperspektiv velges her gjenbruk fremfor riving og 
nyanskaffelse. 

Det er gjennomført beregninger av klimagassutslipp (LCA) der gjenbruk av bygningsmodulene fra Aspåsen 
er lagt til grunn sammenliknet med å bygge helt ny bygningsmasse. Beregningene viser en reduksjon i 
klimagassutslippene på 60% for selve bygningsmassen i forhold til å bygge nytt. Medtas energi er vi på 18 - 
23 % reduksjon sammenlignet med et nybygget passivhus over en 60 års periode. 

 

Tilknytning Fjernvarme 

Bodøsjøen skole ligger innenfor konsesjonsområde for tilknytning til fjernvarme fra BE Varme. Eksisterende 
bygningsmasse er allerede knyttet til fjernvarmesentral plassert på tomten. I følge BE varme planlegges det 
nå å fremføre varmt vann fra Keiseren. Idet planlegges derfor for tilkobling til dette fjernvarmesystemet og 
alle klimagassberegninger for prosjektet baserer seg på leveranse av varmt vann fra Keiseren. 

 

Luftbehandling 

Dagens skolebygning har desentraliserte ventilasjonsaggregater plassert rundt i bygget, klasserom har opptil 
flere i samme rom. Dette er en lite effektiv og kostnadskrevende løsning på sikt for et permanent bygg. 
Løsningen er ikke tilrettelagt for energifleksibelt vannbårent system. 

Eksisterende ventilasjonsanlegg byttes ut med nytt ventilasjonsanlegg med smart styring og tilkobling til 
fjernvarme. Sammen med de øvrige passivhustiltak gi et energi og miljøeffektivt bygg. 

Jfr standard beregningsmetode for energibruk ihht ns 3031 oppnås ikke min 60 % energi fleksibel 
energikilde, slik TEK 17 krever. Dette skyldes at eksisterende oppvarmingssystem med panelovner samt 
desentraliserte varmtvannsberedere (med svært begrenset varmtvannsforbruk) ikke har energifleksibel 
energikilde. 
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Det planlegges imidlertid en annen driftsregulering enn det NS 3031 legger opp til, der ventilasjonssystemet 
vil står for en større andel av oppvarmingsbehovet. Det forventes at reell andel energifleksibelt varmekilde vil 
være tilnærmet 60 %.  

 

 

 

Solcelleanlegg 

Prosjektet er utviklet med tanke på effektiv utnyttelse av solcellepaneler. Takutformingen er utforme med 
tanke på størst mulig areal rettet mot sør. Det er også mulig å benytte fasader for solcellepaneler. 

Med dagens strømpriser vil ikke investering i solcelleteknologi være lønnsomt. Ut fra et klimagassperspektiv 
gir installasjon et meget positivt bidrag, og der man kommer i positiv balanse allerede etter 10-13 år 
avhengig av omfang av installasjon. 

 

Figuren viser klimagass regnskap basert på ulikt omfang av solcellepaneler i prosjektet. 

Det er ikke krav ihht Bodø kommunes klima og miljøplan å montere solcellepaneler, men dette vil være et 
vesentlig bidrag til å nå samfunnets mål for klimagassutslipp..  
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Kostnader 

Det er gjennomført kostnadsberegninger av skole-utvidelsen og tilhørende tilknytning til eksisterende 
skoleanlegg (byggetrinn 1). Prosjektet er kalkulert til kr 48,5 mill inkl mva. Estimatet vurderes å angi 85 % 
konfidensnivå (P85). Usikkerhetsvurderingene vil bli fulgt opp av ytterligere usikkerhetsanalyser. 

Det er utarbeidet forslag til kuttliste som beskriver noen mulige kostnadsreduserende tiltak samt estimert 
kostnadskutt. Listen å ikke anses som komplett og det er ikke gjort noen vurderinger vedr prioritet for 
kostnadsreduserende tiltak.    
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1 Generelt  
   

11 Prosjektbeskrivelse  
Det er behov for å øke elevkapasiteten ved Bodøsjøen skole. Dagens skolebygg har i dag utnyttet sin 
kapasitet. Nye boligfelt innenfor skolekretsen vil kreve ytterligere elevkapasitet. Det er i første rekke Sjøveien 
50 - slakteritomten, som nå er under utbygging og Bodø kommunes felt B4 som medfører økning i elevtallet 
ved skolen. Det forventning en økning i elevtall på ca 175 elever som følge av disse utbyggingene. Denne 
utvidelsen vil gi tilstrekkelig elevkapasitet til at begge disse boligfeltene kan realiseres. 

I forbindelse med rehabilitering av Aspåsen skole, har Bodø kommune anskaffet en modulskole som 
benyttes som midlertidig skole mens ombyggingsarbeidene pågår. Denne modulskolen er av god teknisk og 
funksjonell kvalitet, og skal gjenbrukes som en permanent utvidelse av skolekapasiteten ved Bodøsjøens 
skole. 

Som vedtatt i økonomiplan 5. desember 2019, omfatter dette prosjektet bare en kapasitetsutvidelse ved 
gjenbruk av modulskolen som er etablert ved Aspåsen skole. Andre behov knyttet til byggetrinn III omfattes 
ikke av dette prosjektet. 
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12 Prosjektorganisasjon 
Byggherrens prosjektorganisasjon har bestått av følgende: 
 

Rolle Avdeling Navn 
Prosjekteier Oppvekst og kultur avdelingen Arne Øvsthus 
Styringsgruppe 
 

Kommunaldirektør økonomi og 
finans 
Skolesjef oppvekst og kultur 
Kommunaldirektør Utbygging 
og eiendom 

Kornelija Rasic 
 
Tore Tverbakk 
Tove Buschmann Rise 

Prosjektleder Utbyggingskontoret Knut Reidar Joakimsen 
Brukerkoordinator Grunnskolekontoret Hedvig Holm Pedersen 
Brukergruppe Rektor 

 
Inspektør 
 
 
 
 
Tillitsvalgt 
 
SFO leder, verneombud 
 
Tillitsvalgt 
 
Tillitsvalgt 
 
 
FAU leder 
 
FAU representant 
 
FAU representant 

Barbro Reiertsen 

Robert Hong 

Brita Felde 

Cecilia Kristina Richter 

Kirsti Mari Holand Sannes 

Rikke Sortland Eliassen 

Vibeke Rasmussen 

Anne Lise Solbakk 

Sigvat Brustad 

Tore Stien 
 

 
 
Byggherre har engasjert rådgivere fra HR Prosjekt og Norconsult for utarbeidelse av forprosjekt. 
Prosjektorganisasjonen knyttet til rådgivning har vært som følger: 
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Brukermedvirkning 
Det er nedsatt en brukergruppe bestående av representanter fra skolens ledelse, ansatte, tillitsvalgte, og 
FAU. Det har totalt vært gjennomført 5 møter sammen med brukergruppen i forbindelse med utvikling av 
forprosjektet. 
Det er avholdt møte med elevrådet og det er avholdt befaring i skolegården sammen med inspektør og 
elever. 
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13 Fremdrift 
Basert på at beslutning om byggestart kan gis i oktober 2020 samt at modulene på Aspåsen kan frigis til 
mars 2021 planlegges det med følgende fremdrift i prosjektet: 

 

Tentativ fremdriftsplan 

 

14 Forutsetninger og rammebetingelser 

141 Generelt 
Modulskolen er prosjektert og oppført med utgangspunkt i TEK 17, mens målsettingen for et permanent 
skolebygg ved Bodøsjøen er å oppnå passivhus standard eller så nær opp til dette som mulig. Tiltaket skal 
videre planlegges og utføres i tråd med BREEAM-klassifisering “good” så lang dette er praktisk/økonomisk 
mulig. 

Bodø kommunes Klima og energiplan gjeldende for 2019-2031 skal legges til grunn for utvikling av 
prosjektet. 

Utvidelsen av skolen skal integreres med eksisterende skoleanlegg på en god måte som ivaretar brukernes 
krav til funksjonalitet. Dette skal gjenspeiles både når det gjelder bygningsmessige forhold samt utforming av 
utomhusanlegg.   

Forutsetningen for dette prosjektet har vært å kunne gjenbruke så mye som mulig av den midlertidige 
modulbaserte skolen på Aspåsen etter at ombyggingsarbeidene der er ferdige, til en permanent utvidelse av 
Bodøsjøen skole. 

Et delmål for arbeidet har vært å få mest mulig ut av de tiltak som gjøres og at tiltakene gjerne innebærer 
fordeler på flere områder. Et eksempel på det er at når yttervegger skal tilleggsisoleres, så velges samtidig 
en oppbygging som kan avlaste modulenes yttervegger slik at de kan bære et nytt, frittbærende tak som 
samtidig gir plass til framføring av nye ventilasjonskanaler og gir plass for tilleggsisolering av eksisterende 
tak. 

Utvidelsen av Bodøsjøen skole vil være påvirket av at modulskolen er bygget for klasseromsundervisning, 
noe som er i tråd med Bodø kommunes vedtak om valg av undervisningsmodell for skolebygg i framtiden. 

Det ønskes etablert miljøvennlige energiløsninger og det ble besluttet i prosjektet å legge til rette for 
solcelleanlegg.  
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142 Programmering 
I stedet for en tradisjonell programmeringsfase ble det valgt å gjøre programmeringsarbeidet parallelt med 
konsept- og skissefasen i samråd med skolen og brukergruppen. Resultatet viser at utvidelsen gir 7 nye 
klasserom og 5 grupperom, samt nødvendige garderober og toaletter. Sammen med 12 nye 
lærerarbeidsplasser med tilhørende garderobe og toaletter og 3 kontorer og møterom, gir utvidelsen en 
maksimal kapasitetsøkning på ca. 175 elever. 

I arbeidet med plassering og tilpassing av modulbygget til situasjonen på Bodøsjøen har prosessen og 
samarbeidet med skolens administrasjon, brukere og FAU vært sentral. I selve prosjekteringsperioden har 
det vært avholdt 5 møter med hele brukergruppen, samt mindre avklaringsmøter. 

 

 

143 Dokumentasjon for eksisterende modulbygg Aspåsen  
Det midlertidige skolebygget på Aspåsen bærer preg av å være et modulbyggeri, noe som er naturlig i og 
med at byggets bruk er kortvarig. Modulene har god teknisk og funksjonell kvalitet og av miljømessige 
forhold vil det være fornuftig å kunne utnytte denne ressursen videre. 

    

Plan 1. og 2. etasje for modulbygg ved Aspåsen skole  
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 3D-visning av modulbygg ved Aspåsen skole. 

 
 
 

144 Konseptvurderinger 
 

Bodøsjøen skole består i dag av to bygninger på rekke, parallelt med Bodøsjøveien og det lokale 
høydedraget på sørsiden. Fasaden langs veien danner en visuelt sammenhengende husrekke som er 
oppdelt i mindre volumer, samt en åpning mellom byggene. De oppdelte bygningsvolumene består av flere 
ulike materialer hvor både tegl, liggende og stående trepanel og spilekledning er representert. De ulike 
panelte volumene er i sin tur gitt forskjellige farger i tillegg til utforming.  
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Sammen med høydedraget på sørsiden danner byggene mindre uterom som sammen, på tross av stor 
bygningsmessig variasjon, er med på å skape en helhet. Foreslått plassering er blant annet valgt for å 
bevare så mye som mulig av det åpne uteområdet mot vest. 

 

Eksisterende skole består av basearealer og spesialrom med en sammenhengende kommunikasjonsstreng 
gjennom begge byggene og med broforbindelse i øverste plan. Sammenknytningen av byggene med en 
planfri kryssing over til nabobygget er av stor betydning spesielt i vinterhalvåret og i dårlig vær i vår- og 
høstmånedene. Uten denne muligheten ville mye tid gå til spille med klær og skoskift ved forflytning til og fra 
spesialrommene.  

 

 



Utvidelse Bodøsjøen skole  
Forprosjekt 
Oppdragsnr.: 5201758   Dokumentnr.: R01   Versjon: C03 
  

2020-09-29  |  Side 18 av 126 

https://bkmob.sharepoint.com/sites/utbyggingskontoret/bodosjoenskole/delte dokumenter/06 referat og rapporter/utvidelse bodøsjøen skole - 
forprosjektrapport versjon 2020-09-29.docx 
 

Forutsetninger for prosjektet: 

• Modulbygget fra Aspåsen skole skal benyttes til å utvide kapasiteten ved Bodøsjøen skole. 
• Det skal gjennomføres byggetekniske tiltak i bygget slik at det får kvalitet som et permanent bygg og 

som ivaretar målene i kommunens klima- og energiplan. 
• Bodø kommune har vedtatt at all skoleutbygging i kommunen skal baseres på klasseromskole. 

 

 

Begge skolebyggene er bygget etter baseskolemodellen, med ca. 8 års mellomrom, og skal ikke forandres 
mer enn nødvendig på grunn av utvidelsen. Ut fra planløsning og organisering er det imidlertid ikke lagt 
spesielt til rette for videre utvidelse av skolen på samme måte uten at allerede etablerte 
undervisningsområder eller administrasjon vil bli forstyrret av gjennomgangstrafikk. 

I forbindelse med utvidelsen skal det bygges eller i det minste legges til rette for en tørrskodd forbindelse fra 
utvidelsen og til eksisterende bygningsmasse. 

Eksisterende bebyggelse er plassert slik at adkomst og trafikkarealer ligger på nordsiden mot veien, mens 
skolens utearealer ligger på sørsiden, oppdelt i mindre uterom mot en lav åsrygg langs tomtegrensen i sør. 
To av uteområdene er delvis beskyttet fra den fremherskende vindretningen fra øst ved at to bygningsfløyer 
er lagt på tvers av den fremherskende vindretningen. 

 

 

Bodøsjøen skole – dagens situasjon. “Byggetrinn 1” mot vest (til venstre) og “byggetrinn 2” mot øst. 
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I forbindelse med utvidelsen er det to alternative plasseringer som utpeker seg: Det ene alternativet er å 
plassere utvidelsen og koble den til en av inngangene i den østre enden av bebyggelsen. Dette alternativet 
vil kunne gi mulighet for en direkte forlengelse av skolens interne kommunikasjonssystem uten store tiltak. 
Det andre alternativet er å plassere utvidelsen vest for dagens bebyggelse, men da med utfordringen i å 
finne en tilkoblingsmulighet mellom eksisterende skolebygning i vest, “byggetrinn 1” og utvidelsen. 

 

Alternativ øst: 

Ved å plassere utvidelsen på østre del av skoletomten med tilknytning til skolens øverste plan, vil man kunne 
etablere en tørrskodd forbindelse som enkelt lar seg knytte til skolens eksisterende kommunikasjonslinje på 
øverste plan. Nedre plan i eksisterende bebyggelse ligger delvis under terreng i østre ende. Plasseringen 
mot øst kan gi mulighet til å skape en viss avskjerming mot den fremherskende vindretningen. En ulempe 
ved plassering mot øst er imidlertid at en innelukket forbindelse mellom eksisterende skole og utvidelsen vil 
avskjære deler av utearealet, slik at det oppstår mindre og lite oversiktlige uteområder. 

   

Eksempler på alternative plasseringer mot øst. 

 

Alternativ vest: 

Den vestre del av tomten ligger ca. en etasjehøyde lavere enn arealet mot øst, slik at både øvre og nedre 
etasjeplan i eksisterende bebyggelse ligger eksponert. Utearealene mot vest er større enn mot øst og også 
bedre egnet til ballspill. Ved at skolens nærmeste utearealer ligger lavere, er også nivåforskjellen mellom 
åsryggen mot sør større, noe som er utnyttet til blant annet akebakker. 

    

Eksempler på alternative plasseringer mot vest. 
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Plassering av utvidelsen mot vest i forlengelsen av byggetrinn 1 gjør det mer utfordrende å knytte seg fysisk 
til nybygget fordi byggetrinn 1 har kommunikasjonslinjer som henvender seg nord og østover, men mangler 
kommunikasjonslinjer vestover. En mulighet kunne vært å knytte seg på korridoren i 2. etasje, gjennom 
administrasjonen, men dette ble valgt vekk på grunn av forstyrrelsene som gjennomgangstrafikken ville 
medføre for administrasjonen. 

 

Analyse av ulike tilknytninger mellom utvidelsen og eksisterende skolebygg ved alternativ vest: 

     

     

   

Begge alternativer med ulike lokale plasseringsforslag har blitt grundig gjennomdiskutert både arkitektonisk, 
teknisk og i samråd med brukergruppen. Alternativ vest ble til slutt valgt, hovedsakelig med følgende 
begrunnelse: 

• Det er flest elever som sogner til uteområdet i øst. Å legge utvidelsen i øst vil derfor øke elevantallet 
i dette uteområdet ytterligere, samtidig som utvidelsen vil oppta mye av utearealet. 

• Ved å plassere utvidelsen mot vest og inntil byggegrensen mot Bodøsjøveien vil bebyggelsen 
skjerme uteområdene for trafikkstøy fra veien. I tillegg vil det meste av utearealene bli liggende på 
sørsiden av skolen. 

• Man oppnår en jevnere fordeling av elever i hele skolens uteareal og områdene mot vest, som har 
det største arealet, blir mer aktivert. 

 

Den tekniske infrastrukturen i området ligger også bedre til rette for en utbygging mot vest ved at både vann, 
avløp og varmesentral er lokalisert i dette området. Hovedutfordringen har imidlertid vært å finne mulighet for 
en enkel tørrskodd forbindelse mellom utvidelsen og eksisterende skolebygg. Dette er foreslått løst ved at 
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forbindelsen legges på nordsiden av byggetrinn 1 og at den utformes slik at den samtidig tjener som en ny 
samling av skolens innganger i vest. Når eksisterende varmesentral på sikt kan fjernes, kan det opparbeides 
en romslig møteplass foran de nye inngangene. 

 

Skissemessig konsept for plassering, tilknytning og mulighet for å kombinere tilknytningen med samling av 
innganger.  

 

Det er ikke gjort konkrete vurderinger av videre utbygging av Bodøsjøen skole, men det er allerede et 
voksende behov for større kapasitet for fysisk aktivitet og spesialrom. Det anses imidlertid å være kapasitet 
på området for en slik utbygging. 
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15 Reguleringsmessige forhold 
Det er følgende bebyggelsesplan for Bodøsjøen skole med planID 1222_101 samt reguleringsplan for Del av 
Toppseilveien 2 (planID 1251) som gjelder for planlagt utvidelse/nytt tilbygg:  

 

Figur: Gjeldende reguleringsplaner 

I bebyggelsesplan med planID 1222_101 er maks tillatt utnyttingsgrad satt til %-BYA = 16%. Maks tillatt 
gesims- og mønehøyde er satt til henholdsvis kote +39,9 og +41,8. I reguleringsplan med planID 1251 er 
maks tillatt utnyttingsgrad satt til %-BYA = 25%. Maks tillatt gesims- og mønehøyde er satt til henholdsvis 10 
m og 12 m over gjennomsnittlig planert terreng. Videre åpnes det for at vertikale elementer som tårn, 
trappehus, heissjakter og lignende kan ha høyde over angitte byggehøyder.  

For å kunne etablere det nye skolebygget/tilbygget vil det bli behov for å øke utnyttingsgrad i gjeldende 
bebyggelsesplan (planID 1222_101) til 25 %. I tillegg ønskes det åpnet for etablering av teknisk rom med 
høyde på inntil 4 m over tillatt kotehøyde/gesimshøyde.  

Med bakgrunn i ovennevnte skal det derfor søkes om dispensasjon fra tillatt utnyttingsgrad og byggehøyder i 
bebyggelsesplan med planID 1222_101. Omsøkte endringer vil ikke være i strid med reguleringsplan for Del 
av Toppseilveien 2 (planID 1251). 

Videre vil det bli behov for å ta i bruk deler av området sørøst for skoleområdet til lek og uteopphold samt 
parkering (se figurer nedenfor). Disse arealene er regulert til offentlig barnehage i reguleringsplan for «Del av 
Åttringen i Bodøsjøen» med planID 1236. Det søkes derfor om dispensasjon fra barnehage- til skoleformål. 
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Figur: Arealet som ønskes brukt til skolens uteareal samt arealet som ønskes brukt til parkering.  
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16 Planløsninger og organisering av funksjoner 
  
 
Gjennomgang av FDV-dokumentasjon eksisterende modulbygg 
Det midlertidige modulbygget på Aspåsen har en relativt logisk organisering av rom og funksjoner med 
hovedinngang og trapp/ heis i et midtparti med fordeling til fløyer på hver side, først med garderober og 
toaletter og deretter undervisningsrom ytterst i fløyene. Den ene fløyen i første etasje har litt større bredde 
og er tilpasset administrasjon og lærerarbeidsplasser. 

 

  

Plan 1. og 2. etasje av modulbygget på Aspåsen 

 
Prinsipper for planløsning 
Den eksisterende modulskolen er prosjektert og oppført som en midlertidig bygning. Nødvendige tekniske 
føringer mellom modulene gjelder først og fremst elektro og noe sanitær, mens ventilasjon er basert på små 
lokale aggregater. Det er derfor foreslått et nytt, sentralisert ventilasjonsanlegg i den nye løsningen. 

Sammenhengen mellom modulene er i grove trekk viktig å beholde for at planløsningene skal fungere. Det 
er imidlertid gjort noen endringer ved at noen moduler er flyttet og noen er dreid 180 grader. Dette for å 
oppnå bedre tilpassing av bygget til ny situasjon og for å oppnå bedre intern funksjonalitet. 
 
Ved etablering av utvidelsen av Bodøsjøen skole blir “fotavtrykket” av modulbygget i hovedsak beholdt, men 
med enkelte endringer: 

• 3 moduler fra første etasje i den lave fløyen løftes opp og monteres i andre etasje, slik at den 
tidligere lave fløyen får to etasjer som øvrige deler av modulbygget. Dette gjør at det kan etableres 
ett klasserom og mulighet for å fordele lærerarbeidsplassene over begge etasjer. Resten av den 
opprinnelige lave fløyen beholdes med visse modifikasjoner, slik at det etableres 3 kontorer + delbart 
møterom, samt arbeidsplasser for 6 lærere. 

• I samsvar med ansattes innstilling beholdes en garderobe, felles for begge kjønn, mens den andre 
garderoben omgjøres til kjøkken i første etasje.  

• Kjøkken i andre etasje etableres i dagens modul for lager i midtpartiet. Begge kjøkken utstyres som 
“ordinære” kjøkken med ekstra plass avsatt til skap for skolemelk. 
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• Deler av midtpartiets moduler roteres 180 grader og flyttes en modulbredde slik at inngangsparti og 
trapp/ heis får bedre funksjonalitet. Antall innganger økes fra 1 til 4 og fordeles til to sider av bygget, 
delvis ved hjelp av en plassbygget “modulenhet”. Dermed kan to innganger knyttes til første og to 
innganger knyttes til andre etasje. Samtidig forflytning ut/ inn av elevgrupper vil dermed kunne 
foregå smidigere. 

• Fløyen mot sør (nederst på plantegningene) forskyves en modulbredde for at gårdsrommet mellom 
fløyene skal være mer åpent mot utearealet på sørsiden. 

• Det etableres et nytt ventilasjonsrom over midtpartiet med mulighet for kanalføringer via nye loft over 
hver av fløyene. (Se plan 3. etasje.) 

 

  
Plan 1. etasje av utvidelsen og tilknytningen 

 

  
Plan 2. etasje og 3. etasje (teknisk etasje) 
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Romprogram (prosjektert) 
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Situasjonsplan 

 

Bodøsjøen skole som til nå har bestått av to skolebygninger, har en innvendig gangforbindelse mellom 
byggene som er svært betydningsfull for å oppnå en rasjonell skolehverdag hvor elever og lærere forflytter 
seg mellom ulike undervisningsrom, særlig i vinterhalvåret. 

I forbindelse med utvidelsen med nye undervisningsrom mot vest, vil det være samme behov for 
gangforbindelse mellom nybygg og eksisterende skolebygg hvor spesialrom, bibliotek og gymsal befinner 
seg.  

Den nye utvidelsen kan tilpasses for en tørrskodd forbindelse over til eksisterende bebyggelse, mens 
eksisterende bebyggelse (byggetrinn 1) derimot, ikke har samme mulighet for gjennomgang uten at det vil 
forstyrre viktige funksjoner som undervisningsarealer og administrasjon. 

Som det framgår i kapittel 144 Konseptvurderinger, ble løsningen med å føre tilknytningen på utsiden av 
eksisterende byggetrinn 1 valgt ut fra en felles oppfatning om at denne løsningen har minst påvirkning av 
funksjoner i byggetrinn 1.  
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Med en uoppvarmet, men innelukket gangforbindelse mellom nybygget og dagens hovedinngang på 
nordsiden, kan flere funksjoner samles: 1) Inngangspartiene til byggetrinn 1 og den nye utvidelsen mot vest 
kan samles i en felles bygningskropp, få felles overdekning og gode arealer med fotskraperister. 2) Det kan 
gis plass til beskyttet parkering og ladning av elektriske kjøretøy for bevegelseshemmede i tilknytning til 
inngangen. 3) Nye, skjermede uteareal tilknyttet undervisningsrommene i eksisterende skolebygg, eller 
annen utnyttelse om ønskelig, kan oppnås. 

For å unngå unødig konflikt mellom gangtrafikk med utesko og innesko i gangforbindelsen, legges det opp til 
at gangtrafikken utenfra ledes på en mest mulig naturlig måte til to krysningspunkter. Disse punktene 
utstyres med nedfelte gitterrister som har minimal overflate som kan overføre smuss fra utesko til innesko. 
Se illustrasjoner: 

 

Forslag til 
ny, samlet 
bygnings-
masse ved 
Bodøsjøen 
skole. 
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17 Universell utforming 
Med «universell utforming» menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik 
måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en 
spesiell utforming. 

(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) 

 Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om at offentlige og private virksomheter rettet mot 
allmennheten skal være universelt utformet. Det vil si at alle skal kunne bruke f.eks. skolebygg uavhengig av 
om de har en funksjonsnedsettelse eller ikke. 

 Målet er med andre ord å skape gode fellesløsninger som alle kan bruke. 

Fagfeltet universell utforming har oppmerksomheten i stor grad rettet mot nedsatt bevegelse, syn og hørsel, 
nedsatt forståelse og kognitive ferdigheter i tillegg til overfølsomhet for luft og materialer (astma og allergi).  

 Myndighetskravet til universell utforming ivaretas av byggteknisk forskrift (TEK 17). Utvidede, men frivillige 
krav for publikumsbygg (herunder skoler), ivaretas av NS 11001-1:2018. Videre retningslinjer kan hentes fra 
SINTEF Byggforsk. 

 TEK17 trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i 
Norge. I dette prosjektet er ambisjonene utvidet til å ivareta de faglig anbefalte retningslinjer så langt dette er 
mulig. Blant annet legges NS 11001-1 til grunn for stigningsforhold innvendig i bygg og utvendig så langt det 
er mulig. 

 Følgende kapitler i Byggteknisk forskrift er relevante for universell utforming av skoler;  

• Kapittel 8 Opparbeidet uteareal  
• Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk  
• Kapittel 13 Inneklima og helse  
• Kapittel 15 Installasjoner og anlegg  

 Kravene er sortert under fire hovedområder:  

• tilgjengelighet 
• orienterbarhet 
• miljø 
• sikkerhet 

 Det skal fokuseres på følgende, ulike funksjonshemninger: 

• Bevegelseshemning 
• Synshemning 
• Hørselshemning 
• Orienteringshemning 
• Overfølsomhet, som allergier, astma etc 
• Kognitiv funksjonshemning – ulike sammensatte funksjonshemninger 

  

Universell utforming forankres i byggeprosjektet for å tilrettelegge mest mulig for alle tiltenkte brukere, elever, 
ansatte eller besøkende, uavhengig av utgangspunkt. Prinsippene gjelder både ute og inne. 
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 Dette ivaretas ved Bodøsjøen skole ved å: 

• Tilrettelegge de fysiske forholdene ved tilgjengelighet uten trinn, stigninger og hindringer. Plassering 
av utstyr i rekkehøyde for alle, også rullestolbrukere og kortvokste. 

• Det er lagt opp til trinnfri adkomst til alle innganger.  
• Nivåforskjeller tas opp via ramper med fall ikke brattere enn 1:20.  
• Løfteplattform er plassert sentralt i bygget ved siden av hovedtrappen. 
• Alle innganger har takoverdekning og plass til å manøvrere rullestol utenfor dørslaget, samt 

veggplass egnet for plassering av bryter til døråpner. 
• Det er HC-toalett på hver etasje. 
• Det etableres innendørs parkering for 2 stk el-rullestol/raptorer. 

 

•  Planløsninger som gir enkle orienterbare kommunikasjonsveier og tydelig definerte soner. 
• Utvidelsen har sentrale inngangspartier hvor man finner trapp og heis rett innenfor 

hovedinngangene og selv om adkomsten til bygget er delt i 4 innganger, leder alle til samme 
sentrale område. 

• H-formen på planløsningen gjør at man på hvert plan og ved hvert veiskille har kun to 
retninger å velge mellom (gå til høyre eller venstre). Etter to retningsvalg fra hovedinngang 
er man framme ved enten klasserom eller ved administrasjonen. 

  

• Soneinndelinger for møbler, gange, aktiviteter etc. 
• Garderobene i den eksisterende modulskolen er plassert i nisjer, slik at det er lettere å holde 

gangsonene fri for klær, sekker osv. 
• Kommunikasjonsveiene er kun korridorer eller typiske gangarealer/ rømningsveier som det 

ikke er naturlig å møblere. Kun undervisningsrom vil være møblert. 

  

• Bruk av dagslys og kunstig lys for orientering i bygget. 
• I tilknytningskorridoren er dagslyset viktig. Glassflatene ligger mot nord og har ikke behov for 

solskjerming som vil redusere effekten av dagslyset. 
• Kommunikasjonsarealene inne i det nye skolebygget har ikke dagslys, med unntak av en 

korridor i 2. etasje. Belysningen i gangarealene skal plasseres slik at de naturlig angir en 
logisk retning i rommet. 

  

• Kontraster i farger, materialer, dimensjoner etc. 
• I det videre arbeid med prosjektet skal det i samråd med aktuelle forbund og fagmiljø 

planlegges tiltak for å lette orienteringen i bygget. Farger med luminanskontrast til 
omgivelsene iht. krav, samt miljømessige tiltak, vil være aktuelle.  

• Dører skiller seg ut fra omgivelsene med materiale, overflate og farge. 
• Ny hovedtrapp skal ha trappeneser med god luminanskontrast til inntrinnene. Trappen skal 

skille seg ut fra øvrige flater i trapperommet.  
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• Skilting, naturlige- og kunstige ledelinjer, fare- og oppmerksomhetsfelt etc. 
• Ut over naturlige ledelinjer som langsgående vegger, rekkverk, kanter, etc., som er å 

foretrekke, må det etableres kunstige ledelinjer der dette er nødvendig. 
• Fare- og oppmerksomhetsfelt etableres i henholdsvis toppen av trappen og ved bunn av 

trappeløp. 
• Orienteringstavler i kombinasjon med oppmerksomhetsfelt, skilt og dører til bruksrom skal 

være taktile i tillegg til tekst. 

  

• Faktorer som lyd/ støy og luftkvalitet. 
• Det legges til rette for hjelpemidler for hørselshemmede i undervisningsrommene. 
• Alle undervisningsrom og kontorer har tilnærmet heldekkende akustisk demping (mot 

etterklang) i himling. 
• Det planlegges akustisk demping i alle fellesrom og kommunikasjonsarealer. 
• Eksisterende bygg er ca. 2 år gammelt og forutsettes utført i henhold til gjeldende krav til 

inneklima. Etter to år i bruk antas det at eventuell emittering fra eksisterende 
byggematerialer og innredning er redusert.  

• Lavemitterende materialer skal benyttes i nye konstruksjoner og ved endringer i modulene. 
• Nytt, sentralt ventilasjonsanlegg med tilstrekkelige luftmengder er planlagt. 

 

18 Ytre miljø med Breeam vurdering 
For at Bodø kommune skal nå sine miljømål, planlegges og gjennomføres det miljøtiltak i hvert enkelt 
byggeprosjekt. Ytre miljø skal ivaretas i hele livsløpet fra planlegging og prosjektering, til avhending med 
ombruk, gjenbruk og avfallshåndtering. Miljøkrav og miljømål vedtatt i Bodø kommune er lagt til grunn i 
forprosjektet. Bestemmelsene som er mest relevant for å ivareta ytre miljø i dette prosjektet er oppsummert i 
dette kapittelet. I så måte utgjør forprosjektrapporten miljøprogrammet, og danner omrammingen av 
miljøoppfølgingsplanen. Miljøoppfølgingsplanen er utarbeidet i en egen matrise (se vedlegg), der avbøtende 
miljøtiltak og behov for utredninger er konkretisert i den hensikt å dokumentere og sammenfatte hva som er 
gjort og skal gjøres for å redusere miljøpåvirkningen fra utbyggingen av Bodøsjøen skole. Nærmere bestemt 
hva som er gjort for å minimere klimagassutslipp, inngrep i uberørt natur og miljøvennlig materialbruk i et 
livsløpsperspektiv. Prosjektet skal gjennomføres med høy grad av ombruk. Kriterier knyttet til miljø er sett i 
sammenheng med øvrige kriterier, herunder økonomi. 

Miljøoppfølgingsplan med miljøkravene utgjør en del av kvalitetsdokumentasjonen som skal følges opp i alle 
faser av prosjektet. Miljøoppfølgingsplanen er med andre ord et dynamiske dokument som skal oppdateres 
fortløpende i hver fase av prosjektet, hver fase avsluttes med en versjon av miljøoppfølgingsplanen med 
tilhørende miljøprogram (rammeverk). 

 

Visjonen 
Å «være en foregangskommune innen klima- energiarbeidet- et smart, grønt og bærekraftig samfunn» er 
Bodø kommune sin visjon. 
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Miljømål og miljøkrav 
Miljømål og krav er satt ut fra planbestemmelser, TEK17 og Klima og energiplanene til Bodø kommune. Det 
skal vurderes hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå passivhusstandard.  

Bodø kommune sine virksomheter skal være sertifisert som Miljøfyrtårn innen 2021, og bransjekrav som 
gjelder skolebygg er tatt med i miljøoppfølgingsplanen.  

Norconsult har utarbeidet en preanalyse for BREEAM-NOR i forprosjektet (Norconsult AS, 2020 a). Bygget 
skal ikke miljøsertifiseres, men miljøtemaene fra preanalysen danner delgrunnlag for miljøoppfølgingsplanen. 

Der miljømålene til Bodø kommune er strengere enn lovkravene (TEK17), er det miljømålene som skal 
følges. 

Følgende krav og omramming av miljøambisjonene legges til grunn for miljøoppfølgingsmatrisen: 

• TEK17 kapittel 9 om ytre miljø 
• Helse og miljøfarlige stoffer 

• Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- og miljøskadelige 
stoffer. 

• Forurenset grunn 
• Før det bygges og graves skal det undersøkes om det finnes forurenset grunn i 

området. Resultatene utgjør delgrunnlag for håndtering av løsmasser på 
eiendommen. 

• Håndtering av overskuddsmasser skal baseres på en overordnet graveplan som viser hvor 
det skal bygges og graves totalt på området, og hvor disse massene skal disponeres. 
Massene skal gjenbrukes på eiendommen, eller i andre prosjekter. 

• Byggavfall. 
• Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over 

byggverkets livsløp begrenses til et minimum. 
• Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. 

• Kartlegging av farlig avfall og miljøsanering 
• Før rivning og rehabilitering må det utarbeides en rivebeskrivelse og ut fra dette 

gjennomføres en kartlegging av om det vil oppstå av farlig avfall som må 
miljøsaneres i forbindelse de nye modulene og ved eksisterende skolebygg. 
Materialer knyttet til uteområde skal med i miljøkartleggingen. 

• Avfallssortering 
• Kildesorteringen med minimum vektprosent i TEK17 overstyres av Bodø kommunes 

Klima og energiplan som oppgir 70 prosent materialgjenvinning. 
• I preanalyse BREEAM er det vist til at 90vektprosent gjenvinning på byggeplass er 

et realistisk krav. Ut fra dette vektes tilbydere som kan oppnå høyere sorteringsgrad 
enn 70% 

• Avfallsplan der planlagt sorteringsgrad kommer frem utarbeides før oppstart av 
anleggsarbeidet. Materialer knyttet til uteområde skal med i kartleggingen.  

• Sluttrapportering 
• Det skal utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfallet, fordelt 

på ulike avfallstyper og avfallsmengder. 
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• Levering av avfall til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning og ombruk 
skal dokumenteres. 
 

• TEK17 om inneklima 
• Inneklimasimulering termisk miljø skal utarbeides (HEA03) 

• TEK17 kapittel om energi 
• Energimåling. Formålsdelt måling av energibruk i driftsfasen (ENE02a) 
• Utebelysning. Energieffektiv utvendig belysning (ENE03) 

• Annet 
• Fuktsikkerhet 

• Krav om fuktsikre rutiner på byggeplass (HEA09) 
• Passivhus standard er et mål 
• Termografering/trykktest gjennomføres. 
• Etablering av sykkelparkeringsplasser med tak (TRA03 alternativ transport).  

• Planbestemmelser 2009 
• Trær/markvegetasjon skal så langt som mulig bevares innenfor område (§ 2-1) 
•  Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes fylkeskulturetaten 
omgående (§2-3). 

• Bygningsmassen skal tilrettelegges for vannbåren varme (§3.5) 
• Bygget skal tilknyttes fjernvarmeanlegg. 

• Bodø kommunes klima- og energiplan 2019-2031  
• Reduksjon av direkte utslipp av klimagasser med 60 % sammenlignet med 2009-nivå innen 

2030 
• 70 % materialgjenvinningsgrad på husholdningsavfall og næringsavfall innen 2030 
•  lavutslippssamfunn, i henhold til Parisavtalen innen 2050 
• Reduser klimagassutslipp for nybygg og rehabilitering av bygg med minimum 35% i forhold 

til bransjenormen i 2017. 
• Energiforbruket i eksisterende bygningsmasse skal reduseres med 25 prosent i forhold til 

2009-nivå 
• Det totale klimafotavtrykket skal reduseres med 50 prosent i forhold til 2017. 
• Tiltak for å redusere utslipp i Bodø: 

• Øke andel sykling 
• Øke bruk av gang-, sykkel og kollektivtransport 
• Økt lokal innovasjon 

• Preanalyse BREEAM fra forprosjektet 
• Miljøledelse av prosjektet (MAN01) 

• Det skal være en miljøkoordinator tilknyttet prosjektet. Det skal utnevnes kompetent 
personell for oppfølging av miljø hos prosjekterende og entreprenør. 

• Livsløpskostnader, LCC-beregninger på komponentnivå (MAN02) 
• Miljøstyringssystem hos hovedentreprenør (MAN03) 
• Vannmåling. Måle byggets vannforbruk, samt måle eventuelle formål som bruker mer enn 

10% av byggets forbruk. 
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• Materialer 
• LCA skal utføres med minimum 20% reduksjon i klimagassutslipp fra materialene 

Kommentar: Gjennomføres på materialer som kommer utenom modulene som 
betong, fasader og yttertak med takkonstruksjon. 

• Ansvarlig innkjøp av materialer og robust konstruksjon (MAT03 og 05) 
• Overvannshåndtering.  VA-prosjektering (POL03) 
• Reduksjon av lysforurensning. Krav til styring av utebelysning, eventuelt ingen utebelysning. 

(POL 04). 
 

• Miljøfyrtårn 
• Vannforbruket skal måles månedlig eller oftere. Det skal også beskrives hvilke tiltak som 

gjøres for å redusere forbruket (ID 1013 Innkjøp). 
• Ved nyetablering og rehabilitering av uteområdet skal alternativer til plastdekker vurderes 

(ID2035 Innkjøp). 
• Skolen skal legge til rette for sykkelparkering (ID 1021 Transport). 

 

 

Miljø 

For utbyggingen av Bodøsjøen skole er skal det være stor grad av ombruk og gjenbruk. 

I prosjektet vurderes påvirkninger på naturmiljø, forurensning og ressursbruk. 

Naturmiljø 

Nybygget legges til eksisterende uteområde for skolen der det i dag er asfalterte dekker, lekeplass og utfylt 
terreng med gressdekke. Prosjektet er derfor vurdert å ha liten påvirkning på naturmiljø med hensyn til hvor 
bygget er plassert, og sett i forhold til biologisk mangfold og inngrep i uberørt natur. 

Fremmede arter kan imidlertid spres med løsmasser som omdisponeres på området. For planter gjelder dette 
i form av frø, rot og stengelfragmenter. For å sikre at dette ikke skjer må nyere data på eventuelt fremmede 
planter i området foreligge før det bygges og graves. Ved eventuelle funn av fremmede planter må grunnlaget 
legges til grunn for anleggsarbeidet og ombruk av løsmasser i dette eller eventuelt andre prosjekt. Videre for 
hvordan området skal skjøttes i driftsfasen. 

Ombruk av løsmasser og forurensning 

Med hensyn til forurensning må bygging og graving klareres ut mht. forurenset grunn, og da sett i forhold til 
akseptkriterier for forurenset grunn som gjelder for barnehager og skoler. Eventuelle funn av forurensning tas 
med i en overordnet graveplan som viser omfanget av gravearbeidene totalt i prosjektet, og hvordan disse 
massene skal omdisponeres i dette prosjektet for å redusere transport og dermed klimagassutslipp. Gjenbruk 
av masser bidrar også til å reduesere nye uttak av masser og dermed inngrep i naturen med tilhørende utslipp 
av klimagasser.  

I forprosjektet ble det ikke påvist forurenset grunn i en undersøkelse som var sentrert rundt fotavtrykket til 
nybygget (Miljøteknisk grunnundersøkelse Bodøsjøen skole, 2020). I dette ligger det at løsmassene i 
undersøkelsesområdet kan gjenbrukes i prosjektet med hensyn til innhold av de målte miljøgiftene. 
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Figur: Prøvepunkt fra Miljøteknisk grunnundersøkelse. Blå farge på prøvepunktene symboliserer 
tilstandsklasse 1, meget god miljøtilstand i henhold til Miljødirektoratets definisjoner. Prøvepunkt 2 ble ikke 
gjennomført da skolen var i bruk og det ikke var ønske fra byggherre om å ta hull på asfalten. 

 

I det undersøkte området ligger det en del masser, grus og stein, samt rene løsmasser som sees på som en 
ressurs, og som skal gjenbrukes på skoleområdet. Omdisponering og bruk av løsamsser på området skal 
komme frem av en graveplan. 

Ressursbruk 

Prosjektet oppnår stor grad av ombruk ettersom det benyttes eksisterende moduler for utbygget, samtidig sees 
det på hvordan bygget kan redusere klimagassutslipp i driftsfasen og hvordan dette står i forhold til ombruk av 
eksisterende oppvarming og ventilasjon. Se eget kapittel om energi. 

Med hensyn til ressursbruk og reduksjon av klimagassutslipp utover ombruk av modulene, fokuseres det på 
nye materialer og gjenbruk av løsmasser, steing og grus på området. For nye materialer utarbeides det 
klimagassregnskap og stilles kriterier for, grunnmur, fasade og yttertak som skal gi minst mulig uttak av nye 
ressurser, utslipp av klimagasser og bruk av miljøgifter/kjemikalier sett i et livsløpsperspektiv. Se beregninger 
knyttet til LCA og LCC i kapittelet om energi. 

Det skal også tilstrebes at bygget lett kan gjenbrukes og demonteres for en miljøvennlig avhending når den tid 
kommer. 
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19 Energivurderinger/passivhus 
Gjennom forprosjektet har det vært stort fokus på energieffektivitet og passivhusvurderinger for nybygget. I 
den forbindelse har det blitt undersøkt konsekvenser av å etterisolere modulene slik at nybygget blir 
passivhus.  

En energievaluering viste at for å oppnå passivhusstandard måtte følgende tiltak utføres:  

• Etterisolere yttervegger 
• Etterisolere tak 
• Isolere randsonen i hulrom mellom 1. og 2. etasje.  
• Etterisolere kryprom under 1. etasje. 
• Senke kuldebroverdi til 0,03.  
• Senke lekkasjetall 
• Skifte ytterdører 
• Skifte belysningsanlegg 

Det er utført LCA og LCC-vurderinger for å undersøke kostnadsmessige og klimamessige konsekvenser av 
valgene. LCC-en ser på reduserte energikostnader opp mot priser på materialer, mens LCA-en ser på 
klimagassutslipp. Spesielt har det blitt sett på de to siste tiltakene, som er å skifte belysning og å skifte 
ytterdører.   

Følgende beregningsforutsetninger er gjort:  

- Det er forutsatt at ventilasjonsanlegget uansett skiftes. Nytt ventilasjonsanlegg er derfor lagt til grunn i både 
nåværende scenario og passivhusscenario.  

- Fjernvarme dekker ventilasjonsvarme. El dekker romoppvarming og tappevann.  

- For fjernvarme er det benyttet utslippsdata fra tabell i BREEAM ENE04 og energimiks oppgitt for BE 
Fjernvarme på fjernkontrollen.no. Dette gir et gjennomsnittlig utslipp på 20 g/kWh.  

- Utslippsdata for el er satt til 132 g/kWh. Dette er iht. verdi for europeisk elmiks, iht ZEB-rapport 29 «A 
Norwegian ZEB Definition Guideline»[1] 

- Pris for elektrisitet er satt til 1,00 kr/kWh. og fjernvarme er satt til 0,99 kr/kWh.  

- For belysning er LENI-tall hentet fra LENI-tallsberegning fra RIE. Uten skifte at belysning ligger LENI-tallet 
på ca 8,6 W/m2 gjennomsnittlig effektbehov i driftstida. Ved skifte av belysning går tallet ned til 3,4 W/m2.  

De undersøkte alternativene er vist i Tabell 9.   

Tabell 9 Alternativer 

Alternativ  Beskrivelse 
Alt 0.  Nåværende situasjon 
Alt 1 PDB Passivhus inkl. skifte dører, skifte belysning.  
Alt 2. PD Passivhusnivå inkl. skifte dører, ikke belysning  
Alt 3. PB Passivhusnivå inkl. skifte belysning, ikke dører.  
Alt. 4 P Passivhusnivå uten å skifte dører eller belysning  

  

Normert levert energibehov samt klimagassutslipp for de ulike alternativene er gitt i Tabell 10.  
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Tabell 10 Normert levert energibehov med og uten passivhustiltak. 

 Direkte el   Fjernvarme   Sum  
 Levert energi 

kWh 
Utslipp i kg 
CO2 

Levert energi 
kWh 

Utslipp i kg 
CO2 

Levert energi 
kWh 

Utslipp i kg 
CO2 

Alt 0: 
Nåværende 
situasjon 

104 033 13 732 11 612 232 115 645 13 964 

Alt 1: 
Passivhus 
inkl. skifte 
dører, skifte 
belysning.  

63 779 8 419 10 258 205 74 037 8 624 

Alt 2: 
Passivhusniv
å inkl. skifte 
dører, ikke 
belysning  

70641 9325 9039 181 79 680 9 506 

Alt 3: 
Passivhusniv
å inkl. skifte 
belysning, 
ikke dører.  

64296 8487 10329 207 74 625 8 694 

Alt 4: 
Passivhusniv
å uten å 
skifte dører 
eller 
belysning  

71055 9379 9141 183 80 196 9 562 

  

 

19.1 LCA         
Tabell 11 viser utslipp fra de ulike materialene som følge av etterisolering. Utslippsdata for materialer er hentet fra 
OneClick LCA sin database. Typisk materialoppbygning er brukt. Det er regnet utslipp fra: byggematerialer (A1-A3), 
transport til byggeplassen (A4), byggeplass (A5), utskifting og renovering (B4-B5) og slutten på livet (C1-C4).   
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Tabell 11 Klimagassutslipp fra materialer brukt til etterisolering. 

Element  Mengde  Materiale (eksempel) Utslipp A1-A5, B4-B5, C1-C4 
(kg CO2eq) 

Etterisolering av 660 m2 
yttervegg 

66,0 m3 Isolert bindingsverk, 200 
mm  

9544 

Etterisolering av 633 m2 tak 63,3 m3 88 % mineralull, 12 % 
trevirke  

2278 

Etterisolering av 633 m2 
kryprom 

94,9 m3 Rockwool steinullsplate  9101 

Skifte 9 stk dører, totalt 
19,7 m2 

19,7 m2 Stål/tredører  3261 

Isolering av hulrom mellom 
1. og 2. etasje, 200 mm i 
randsone. 0,4 meter høyt 

68 m2  Isolert bindingsverk  489 

Skifte lysarmaturer, 207 stk 
til Glamox C51-S 2x28W  

207 stk Lysarmatur  5 561 

 

Lysarmaturene står for en betydelig andel av klimagassutslippene, men det finnes ikke produktspesifikke 
EPDer på tenkte produkt.   

Som tabellen og figuren under viser, skiller alternativ 0 seg ut med spesielt høye klimagassutslipp. 

Tabell 12 Akkumulerte utslipp over 60 år for de ulike alternativene. 

Alternativ Akkumulerte utslipp over 60 år [kg 
CO2eq] 

Reduksjon sammenlignet med alt. 0 

Alt 0: Nåværende situasjon 837 840 - 
Alt 1: Passivhus inkl. skifte dører, 
skifte belysning.  

547 674 35 % 

Alt 2: Passivhusnivå inkl. skifte dører, 
ikke belysning  

612 253 29 % 

Alt 3: Passivhusnivå inkl. skifte 
belysning, ikke dører.  

548 613 35 % 

Alt 4: Passivhusnivå uten å skifte 
dører eller belysning  

612 112 29 % 

  

Alternativ 1-4 har ganske like utslipp sammenlignet med alternativ 0, men alternativ 1 og 3 ligger lavest 
på klimagassutslipp.  
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Figur 1 Akkumulert CO2-utslipp fra driftsfase og materialer. 

 

Som vist på Figur 2 er det etterisolering av kryprom som har størst påvirkning på klimagassutslippene, 
etterfulgt av etterisolering av yttervegg og bytte av lysarmaturer.   
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Figur 2 Oversikt over klimagassutslipp fra ulike materialer. 

 

  

 

19.2 LCC        
 

For å undersøke lønnsomheten av passivhustiltakene har det blitt satt opp en nåverdiberegning de ulike alternativene.  

ALTERNATIV 0 

For alternativ 0 er det fortsatt forutsatt at ventilasjonsanlegget skiftes. Kostnader til dette er ikke medtatt, da det vil 
være likt for alle alternativene.  

ALTERNATIV 1-4 

For alternativ 1-4 er det i tillegg forutsatt at tiltakene for passivhus gjennomføres. Tabell 13 viser estimater på priser 
for de ulike materialene, inkludert arbeidskostnad.. Estimater er hentet fra Norsk Prisbok. Der priser ikke har vært 
tilgjengelig for et materiale har det blitt brukt en tilnærming for å finne priser for tilsvarende materialer/tykkelser. 
Endelig pris vil avhenge av tilbud fra entreprenører, samt endelige arealer.  
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Element  Mengde (m2 eller 
stk) 

Estimert pris per m2 

inkl. arbeids-kostnad 
(eller pr stk) 

Materiale  Anslått pris inkl. 
arbeidskostnad 

Etterisolering av 
660 m2 yttervegg 

660  kr         1 207  200 mm isolert 
bindingsverk 

 kr        796 620  

Etterisolering av 
633 m2 tak 

633  kr            284  100 mm oppforet 
tretak, 88 % 
mineralull, 12 % 
trevirke  

 kr        179 772  

Etterisolering av 
633 m2 kryprom 

633  kr            450  150 mm Rockwool 
steinullsplate  

 kr        284 850  

Skifte 1 stor dør 1,5 
x 2,1 til U-verdi 0,8 

1 stk  kr        19 827  Ytterdør, stål, 15 x 
21 M, tofløyet   

 kr         19 827  

Skifte 8 dører 1,0 x 
2,1 til U-verdi 0,80.  

8 stk  kr        10 991  Ytterdør av tre, 10 x 
21 M, utadslående  

 kr         87 928  

Isolering av hulrom 
mellom 1. og 2. 
etasje, 200 mm i 
randsone. 0,4 meter 
høyt 

68  kr         1 207  Isolert bindingsverk 
med GU 

 kr         82 211  

Lysarmatur LED 
normal standard, 
komplett med 
montering 

207 stk  kr         3 459  Lysarmatur   kr        716 013  

 Tabell 13 Kostnader for materialer brukt til etterisolering. 

RESULTAT 

For beregningen er det brukt en diskonteringsrente på 4,00 %. Det er regnet over en periode på 50 år.  

Som resultatene viser, vil det ikke være lønnsomt å etterisolere til passivhus. Av passivhustiltakene, er alternativ 4, der 
verken dører eller belysning skiftes, det mest lønnsomme økonomisk. Å utføre alle passivhustiltakene er det minst 
lønnsomme.  

 

 Alt 0: Nåværende 
situasjon 

Alt 1: Passivhus inkl. 
skifte dører, skifte 
belysning.  

Alt 2: Passivhusnivå 
inkl. skifte dører, 
ikke belysning  

Alt 3: Passivhusnivå 
inkl. skifte 
belysning, ikke 
dører.  

Alt 4: Passivhusnivå 
uten å skifte dører 
eller belysning  

Investering [kr]  -     2 167 221   1 368 997   2 059 466   1 343 453  
Strømkostnad 
[kr/år] 

104 033  63 779   70 641   64 296   71 055  

Fjernvarme 
[kr/år] 

 11 496   10 155   8 949   10 226   9 050  

Årskostnad [kr/år]  115 529   73 934   79 590   74 522   80 105  
Nåverdi [kr]  2 481 813   3 755 494   3 411 860  3 649 869   3 064 275  

 Tabell 14 Nåverdi alternativ 0 
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19.3 Diskusjon 
Ut fra LCA og LCC-beregningene er det konkludert med at å etterisolere til passivhus vil være lønnsomt klimamessig, 
men ikke økonomisk. Å skifte dørene har liten påvirkning på miljøeffekt, men representerer en del kostnader. Å skifte 
belysning har svært stor effekt på kostnadene, og gir også en større miljøbesparelse. Det er likevel de bygningsmessige 
tiltakene på etterisolering som gir størst miljøeffekt.  

Etter en grundig prosess er det besluttet at bygget skal oppgraderes til passivhusnivå, da dette har en stor klimamessig 
gevinst. Dette gjøres ved at man avviker fra noen minstekrav (belysningseffekt og U-verdi på vinduer/dører), men 
oppfyller krav til total energieffektivitet for passivhus.  Dette gjøres gjennom følgende tiltak:  

- Etterisolere yttervegger  
- Etterisolere tak 
 - Isolere randsonen i hulrom mellom 1. og 2. etasje.  
- Etterisolere kryprom under 1. etasje. 
 - Senke kuldebroverdi til 0,03.  
- Senke lekkasjetall  

Med disse tiltakene vil akkumulerte utslipp over 60 år for energibruk i drift reduseres med cirka 27 % sammenlignet 
med eksisterende utførelse. Da er materialene til etterisolering hensyntatt. Samtidig vil man fortsatt oppfylle 
passivhusnivå.  

Resultatene i  Tabell 5 viser at bygget tilfredsstiller kravet til energiytelse iht. NS3701, med unntak av krav for 
gjennomsnittlig effektbehov belysning.  

 

Tabell 5. Energiytelse NS3701.  

Bygget tilfredsstiller også krav til varmetapsbudsjett som vist i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Varmetapsbudsjett NS3701.  
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Minstekrav for enkeltkomponenter er også tilfredsstilt som vist i Tabell 7, med unntak av minstekrav for U-verdi 
dører/glass.   

. 

 

Tabell 7 Minstekrav enkeltkomponenter NS3701 

 

TEK17 kapittel 14 energi vil være oppfylt, med unntak for kravet om energifleksible systemer. Dette er med bakgrunn i 
at både tappevann og romoppvarming vil dekkes av el, som ikke regnes som et energifleksibelt system. Det må derfor 
søkes dispensasjon for dette kravet. Se eget energinotat der tiltakene er ytterligere beskrevet.  

19.4 Konklusjon 
Med tiltakene nevnt over vil UBS tilfredsstille TEK17 unntatt kravet om energifleksible systemer. Krav til passivhus vil 
være tilfredsstilt, med unntak av minstekrav til U-verdi dører og belysning. Kravet til overordnet energieffektivitet vil 
likevel være tilfredsstilt.  

 

110 LCC og LCA 
For det ferdig prosjekterte bygget har det blitt utført både LCC og LCA-vurderinger. Dette har blitt gjort sent i 
forprosjektfasen, og det anses derfor som at disse beregningene representerer det endelig prosjekterte 
bygget i forprosjektet.  

110.1 LCC 
Livssykluskostnader er nåverdien av investeringskostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold 
og utskifting i brukstiden. Begrepet for livssykluskostnader på engelsk er Life Cycle Cost og forkortes LCC.  

Analyse av livssykluskostnader gjøres for å vurdere de totale kostnadskonsekvensene av prosjektet. Dette 
synliggjør fremtidige kostnader for eier og usikkerheter knyttet til ulike scenarioer beskrevet i denne 
rapporten.  

Norsk Prisbok 2019 benyttes for å estimere investeringskostnader til materialene. Beregningen er utført iht. 
NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk.  
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110.2 Generelle forutsetninger for LCC-beregningen  
Tabell 110-1 Generelle forutsetninger for LCC-beregningen 

Forutsetning Beskrivelse 
Beregningsprogram ISY Calcus v.7.4.1 med database fra Norsk Prisbok 2019 
Basiskalkyle Kostnadene i modellen er basiskostnader, dvs. summen av de mest 

sannsynlige enkeltkostnader inkl. uspesifiserte kostnader, 25 % mva. 
NS 3454 Norsk Standard NS 3454:2013 – «Livssykluskostnader for byggverk, 

prinsipper og klassifikasjon» er lagt til grunn for LCC-beregningene. Denne 
bygger på nåverdimetoden. Kodene de forskjellige kostnadselementene 
refererer seg til, er fra denne standarden. NS 3454:2013 samsvarer med ISO 
15686-5:2008. 

BTA Hentet fra kalkyle.  
Kalkulasjonsrente Kalkulasjonsrenten som brukes ved beregning av lønnsomhet ved langsiktige 

investeringer, består av en risikofri rente og et risikotillegg. 
For statlige prosjekter oppgir Finansdepartementet i et rundskriv at det på 
nåværende tidspunkt for mindre prosjekter skal benyttes en risikofri rente på 
2,0 % p.a. og et risikopåslag på 2,0 % p.a. Dette gir en kalkulasjonsrente på 4 
% p.a. 

Følsomhetsanalyse Det er utført en følsomhetsanalyse i denne vurderingen ved å velge ulike 
variasjoner i strømprisen.   

Levetidsbetraktninger Levetiden for ulike materialer varierer. Det vil for noen materialer være 
utskiftningskostnader ila. analyseperioden. Levetiden forutsetter at det blir 
gjennomført normalt vedlikehold. 

Analyseperioden Analyseperioden som er lagt til grunn er 60 år. 
Beregningsunderlag 
(Kalkyle) 

Kostnadskalkylene er utviklet for prosjektet av Norconsult AS v/ Ernst Magnar 
Eberg. En nærmere beskrivelse av kalkylen er angitt i neste kapittel. 

Pris og størrelse 
solcelleanlegg 

For solcelleanlegget i alternativ 2 er det forutsatt en investeringspris på 
816 301 NOK ekskludert mva. Det forutsettes da en produksjon på 36.908 
kWh. Dette er iht. alternativ 1 i notatet «RIByfy05 LCC og LCA Solceller».  

 

Videre er det i Tabell 110-2 vist hvilke inndata som er benyttet for energiforbruk (post 5.1) i LCC-kontoplan. 
Dataene er basert på energivurderingsrapport for passivhusnivå, samt solcellevurdering oversendt fra STS 
19.06.2020.  

Tabell110-2. Inndata for post 51 – Energi i LCC-beregningen. 

Beregning Kommentar / energiforbruk 
Prosjektert bygg med 
høy energiambisjon 

For prosjektert bygg er det benyttet levert energi hentet fra prosjektets 
energivurdering datert 2020-08-16. Levert energi for prosjektert bygg med høy 
energiambisjon (passivhus) er oppgitt til: 73,5 kWh/m2 BRA.   

Prosjektert bygg inkl. 
solceller  

Det er i tillegg laget et alternativ der det er lagt til grunn at solceller installeres. 
Årlig ytelse er beregnet til 36 908 kWh i forprosjektet, og dette er trukket fra 
energikostnadene for dette alternativet. (Gitt en gjennomsnittlig energipris på 1,00 
kr/kWh). Ytelse er iht. oversendte beregninger fra STS (Solar Technologies 
Scandinavia) 19.06.2020..  
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110.3 Resultater 
Figur 110-3 viser årskostnadene for prosjektet fordelt etter kostnadsposter i NS 3454, med en 
analyseperiode på 60 år og kalkulasjonsrente på 4 % p.a. I Figur 110-3 er det gjort en sammenligning av 
LCC-kostnader for prosjektert bygg med og uten solceller.  

   

Figur 110-3  Årskostnader fordelt etter NS3454 kostnadsposter for prosjektert bygg med og uten solceller. Bygget uten 
solceller er alternativ 1, mens bygget med solceller er alternativ 2.  

Som man kan se ut fra figuren er investerings- og prosjektkostnader noe høyere for alternativ 2 
sammenlignet med alternativ 1. Dette skyldes høyere investeringskostnader for solcellene. Samtidig gir 
alternativ 2 også noe høyere drifts- og vedlikeholdskostnader, samt utskiftnings- og utviklingskostnader. 
Forsyningskostnader er lavere, dette skyldes at man produserer energi med solcellene. For 
forvaltningskostnader er årskostnadene like ettersom disse kostnadene baseres på BTA som er likt for 
begge alternativ, og det er ikke gjort endringer med standard kostnad for forsikringer og eiendomsledelse og 
administrasjon.  

Videre kan man i Figur 110-4 se de totale årskostnadene for prosjektert bygg uten solceller (alternativ 1) og 
med solceller (alternativ 2) 

Investerings-
/prosjektkostn

ader

Forvaltningsko
stnader

Drift- og
vedlikeholdsko

stnader

Utskifting- og
utviklingskostn

ader

Forsyningskos
tnader

Renholdskostn
ader

Sum Alt 1 1 288 543 115 114 255 828 258 734 167 766 357 771
Sum Alt 2 1 347 885 115 114 260 675 310 073 130 864 357 771
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Figur 110-4. Resultat av totale årskostnader for prosjektert bygg med og uten solceller.  

FigurFigur 110-4 viser at Alternativ 2 står for de høyeste årskostnadene. Differansen i årskostnader for dette 
tilfellet er 78 625 NOK høyere ved å velge Alternativ 2 uten solceller. Årskostnadene er 3 % lavere for 
Alternativ 1 sammenlignet med Alternativ 2.  

110.4 Konklusjon LCC 
LCC-analysen viser forventede årskostnader til ulike poster for begge alternativene; både med og uten 
solceller. Analysen viser at årskostnaden er høyere ved alternativ 2 (med solceller) sammenlignet med 
alternativ 1. Dette beror også på at man får økte investerings- og vedlikeholdskostnader med solcelleanlegg. 
Samtidig viser sensitivitetsanalysen (se den fulle rapporten) at alternativ 1 er mer sårbar i kroner enn 
alternativ 2 for endringer i energiprisen. Dette fordi energibehovet for alternativ 2 delvis dekkes av 
solcelleproduksjonen, i tillegg til at man får inntekter ved salg av solstrøm. Samtidig vil det ta lenger tid å 
dekke investeringskostnadene for solcellene dersom alternativ 2 velges og det blir lav strømpris.  

 

110.5 LCA 
En LCA (Life Cycle Assessment) er utarbeidet for å beregne klimagassutslippene fra nye materialer for det 
prosjekterte bygget, sammenlignet med et referansebygget. De eksisterende modulene har null i utslipp i 
denne beregningen. For referansebygget er det forutsatt at man ikke benytter modulene, men heller bygge 
hele det nye bygget som nybygg. Beregningen er utført i beregningsverktøyet OneClick LCA, og 
referansebygget er generert ut fra Statsbygg sine referansebygg.  

Formålet med klimagassberegningen er å kvantifisere klimagassutslipp (målt i CO2-ekvivalenter, heretter kalt 
CO2e) fra materialbruk som følge av prosjektet. Utslippene er sammenlignet med et referansebygg med 
materialvalg som gjenspeiler dagens byggepraksis.  
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Tabell 110-5. Bygningsinformasjon 

Parameter Beskrivelse 
Lokalisering Bodø 
Bygningskategori Skole  
Bruttoareal (BTA) 1457 m2 
Levetid/beregningsperiode 60 år 

 
Klimagassberegningen beskriver prosjektets påvirkning på klimaendringer1. Effekten måles i utslipp av 
drivhusgasser (tonn CO2e). Klimagassberegningen er utarbeidet iht. NS 3720 Metodikk for 
klimagassberegning for bygninger. I klimagassberegningene er det prosjekterte bygget (benytte modulskole 
og utvide med teknisk rom på tak, tilknytning til eksisterende skole og nye fundamenter) sammenlignet mot 
et referansebygg der alt bygges nytt.  

110.6 Beregningsgrunnlag 
TabellTabell 110-5 beskriver underlaget som er benyttet som input til klimagassberegningen for de ulike 
livsløpsstadiene.  

Tabell 110-5. Informasjon om benyttet beregningsgrunnlag 

Datatype Datakilde 
Materialmengder 
(A1-A3) 

Mengder er hentet fra ISY Calcus-fil oversendt fra Ernst Eberg 25.08.2020. 
Filen angir kalkyle for prosjektet, og angir mengder på detaljnivå.  

Transportavstand 
materialer (A4) 

Gjeldende regionale transportscenarioer fra One Click LCA. Disse 
scenarioene representerer typiske transportavstander og metoder for aktuelle 
materialtyper, som er relevante dersom leverandør ikke ennå er kjent.  

Materialer i 
bruksfasen (B4-B5) 

Estimerte levetider er basert på typiske verdier for hvert enkelt materiale. 
Vedlikehold og reparasjoner er utelatt fra vurderingen da materialer er antatt 
utskiftet ved endt teknisk levetid.  

Livsløpets slutt (C1-
C4) 

Utslipp i forbindelse med riving, transport av avfall, avfallsbehandling og 
avhending er basert på innebygde scenarioer i One Click LCA som 
representerer typiske prosedyrer for ulike materialtyper i samsvar med 
kravene i EN 15804+A1. 

  

110.7 Klimagassutslipp materialer  
Utslipp bundet i materialene er for referansebygget, 442 tonn CO2e over en levetid på 60 år. Av dette utgjør 
produksjon av materialer ved oppføring av bygget (A1-A3) 83 % av utslippene. Tabell 110-6 viser 
referansebyggets oppbygning på bygningsdelsnivå, iht. inndelingen i NS 3451 Bygningsdelstabell.  

Siden den øverste etasjen er såpass liten er referansebygget generert som et bygg i to etasjer, og har form 
som en skoeske.  

  

 
1 Endringer i lokale, regionale eller globale overflatetemperaturer som følge av økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren. 
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Tabell 110-6 Beskrivelse av bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp referansebygg  

Bygningsdel Oppbygning Klimagassutslipp 
tonn CO2e Andel av 

total 
21 Grunn og 
fundamenter 

Stripefundament, betong B35, lavkarbonklasse B, 90% 
resirkulert armering 
Frostisolasjon EPS 

12 3 % 

22 Bæresystemer Søyler 
Stålsøyler, 10 % resirkulert stål (80 %)  
Betongsøyler, B45, lavkarbonklasse B, 90 % resirkulert 
armering (20 %) 
Bjelker 
Stålbjelker, 60 % resirkulert stål (100 %) 

85 19 % 

23 Yttervegger Over bakken 
Bindingsverksveggsystem, inkl. mineralullisolasjon (80 %) 
Betongvegg med utvendig påforing, inkl. stenderverk (10 %) 
Murte lettklinkerblokker, inkl. utvendig mineralullisolasjon og 
stenderverk (10 %) 
Kledning 
Murstein, inkl. mørtel (60 %) 
Malet eller farget trekledning (40 %) 
Vinduer og dører 
3-lags vindu med tre/aluminiumskledning 

29 10 % 

24 Innervegger Bindingsverksvegg, 100 mm stålstender, inkl. 
mineralullisolasjon, 60 % resirkulert stål (70 %) 
Innvendig betongvegg, inkl. forsterkning og fyllstoff, B30, 
lavkarbonklasse C, 90 % resirkulert armering (12 %) 
Lecablokkvegg, inkl mørtel, 180 mm (10 %) 
Innerdører tre (8 %) 

25 8 % 

25 Dekker Gulv på grunn 
Betong grunndeck, 550 mm, betong B35, lavkarbonklasse B 
Dekker 
Hulldekkesystem, inkl. mineralullisolasjon, B30, 0 % 
resirkulerte bindemidler i sement, 90 % resirkulert armering 
 
Gulv 
Parkett, inkl. dammefast membran (7 %) 
Vinyl (7 %) 
Linoleum (80 %) 
Keramiske fliser, inkl. membran (6 %) 
Himling 
Mineralullsuspenderte takplater i stål (70 %) 
Gipsplater, fylt, slipt og malt (30 %) 

175 40 % 

26 Yttertak Primærkonstruksjon 
Betongtaksystem, inkl. EPS-isolasjon, hulldekker, betong B30, 
0 % resirkulerte bindemidler i sement 

85 19 % 
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Taktekning 
Dobbelt lag av asfalt takmembran 

28 Trapper, 
balkonger mm. 

Betongtrapp og -heissjakt, betong B35, lavkarbonklasse B, 90 
% resirkulert armering 

7 2 % 

Totalt 442 100 % 
 

Klimagassutslipp fra de ulike bygningsdelene i det prosjekterte bygget er beskrevet i Tabell 110-7 Det er her 
lagt til grunn lavkarbonklasse C som minimum, og 90 % resirkulert armering. Beregningene resulterer i totale 
klimagassutslipp fra materialer på 176 tonn CO2e over bygningens levetid.  

Tabell 110-7 Beskrivelse av bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp prosjektert bygg 

Bygningsdel Oppbygning Klimagassutslipp 
tonn 
CO2e 

% av total 

21 Grunn og 
fundamenter 

Direktefundamentering med ringmur, pilast, 
sålefundament. 90 % resirkulert armering. Minimum 
lavkarbonklasse C på betong. Hensyntatt miks av B30, 
B35 og B45.  

40 23 % 

22 
Bæresystemer 

Søyler 
Stålsøyler/hulprofiler 10 % resirkulert innhold 
Limtresøyler 
Bjelker 
Stålbjelker 60 % resirkulert innhold  
Limtrebjelker 

20 11 % 

23 Yttervegger Over bakken 
Bindingsverksvegg, trestender  
 
Kledning 
Trekledning bindingsverksvegg (80 %) 
Fibersement (20 %) 
 
Vinduer og dører 
3-lags, treramme, fastkarm 
Ståldører 
Glassfasade 

37 21 % 

24 Innervegger Innervegger 
Bindingsverksvegg, trestender. Gips og trekledning.  
Innvendig glassveggsystem, inkl. treramme for 
møteromfronter 
Vindu og dører 
Enkelte innvendige dører  
Innvendig foldevegg  

19 11 % 

25 Dekker Gulv mot kryprom 
Etterisolering av eksisterende gulv mot kryprom 
Gulvoverflate  
Alle nye gulv etableres med vinylgulv.  
Himling 
Systemhimling 

796 12 % 
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Gipshimling  
26 Yttertak Primærkonstruksjon 

Tretak med W-takstoler  
Korrugert stålplatetak  
Taktekning 
Bitumenpolymer membrantekking 1-lags 

37 21 % 

28 Trapper, 
balkonger mm. 

Ståltrapper  
Tretrapper  
Baldakiner  

17 9 % 

Totalt 176 100 % 
 

Hvordan de ulike bygningsdelene fordeler seg mtp. klimagassutslipp er vist i Figur 110-8  

 

Figur 110-8 Fordeling klimagassutslipp per bygningsdel.  

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

kg
 C

O
2e

q

Bygningsdeler

Fordeling klimagassutslipp per bygningsdel

A1-A3 Materialer A4 Transport B4-B5 Utskiftning C1-C4 Slutten på livet



Utvidelse Bodøsjøen skole  
Forprosjekt 
Oppdragsnr.: 5201758   Dokumentnr.: R01   Versjon: C03 
  

2020-09-29  |  Side 51 av 126 

https://bkmob.sharepoint.com/sites/utbyggingskontoret/bodosjoenskole/delte dokumenter/06 referat og rapporter/utvidelse bodøsjøen skole - 
forprosjektrapport versjon 2020-09-29.docx 
 

110.8 Sammenligning av gjenbruk av moduler vs. bygge nytt  
Figur 110-9 viser klimagassutslippene for de aktuelle livsstadiene for både referansebygget og prosjektert 
bygg. Som man kan se ut fra grafen gir det prosjekterte bygget svært mye lavere klimagassutslipp enn 
referansebygget. Reduksjonen er tydelig i alle livsstadier, men spesielt i fasen A1-A3.  

 

 

Figur 110-9 Klimagassutslipp fra materialer fordelt på livsløpsstadium.  

 

110.9 Klimagassutslipp – inkl energi.  
For å ytterligere belyse forskjellen mellom referansebygget og det prosjekterte bygget er det også lagt inn 
energibruk i driftsfasen i beregningen. Dette er representert med livsløp B6.  

I Tabell 110-10 finnes forutsetninger for beregning av livsstadium B6 Energibruk i drift for det prosjekterte 
bygget. For referansebygget er det brukt standard verdier for passivhus fra Oneclick LCA, der energibehovet 
er 100 % dekket av elektrisitet.  
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Tabell 110-10 Forutsetninger for beregning av livsstadie B6. 
 

Parameter Driftsscenario 
Prosjektert bygg Prosjektert bygg – 60 % 

energifleksibelt 
Levert energi elektrisitet 65,1 kWh/m2 BRA. 

BRA fra kalkyle: 1199 m2 
57,2 kWh/m2 BRA. 
BRA fra kalkyle: 1199 m2 

 Totalt levert energi: 78 055 
kWh 

Totalt levert energi: 68 879 kWh 
Fjernvarme dekker 60 % av 

 Av oppvarming dekker el 
romoppvarming og 

varmebehov 

 tappevann.  

 NB: Estimert i 
energiberegningen. Reelt 

NB: Estimert i 
energiberegningen. Reelt 

 energibehov i driftsfasen vil 
kunne avvike fra dette. 

energibehov i driftsfasen vil 
kunne avvike fra dette. 

Utslippsprofil elektrisitet Electricity, EU28 + Norway, 60 years forecasted average 
(IEA/NS3720 energy mix, projection from 2015-2017 average). 
Tilsvarer 0.13 kg CO2e / kWh 

Levert energi fjernvarme 8,4 kWh/m2 BRA. 20,4 kWh/m2 BRA. 
 BRA fra kalkyle: 1199 m2 

Totalt levert energi: 10 072 
BRA fra kalkyle: 1199 m2 

Totalt levert energi: 24 459 kWh 
 kWh 

Fjernvarme dekker 100 % av 
Fjernvarme dekker 100 % av 
romoppvarmingsbehovet + 

 varmebatterier. varmebatteriene. 

 NB: Estimert i 
energiberegningen. Reelt 
energibehov i driftsfasen vil 

NB: Estimert i 
energiberegningen. Reelt 
energibehov i driftsfasen vil 

 kunne avvike fra dette. kunne avvike fra dette. 
Utslippsprofil fjernvarme 20 gram/kWh. Oppgitt av Bodø Energi Fjernvarme juni 2020. 
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Resultater for beregningen over 60 år vises i Figur 110-11 og Tabell 110-12 Som man kan se utgjør energi 
en stor del av utslippene. Det prosjekterte bygget ligger på 43-46 % under utslippene av et nytt TEK17-bygg, 
og 18-23 % under utslippene av et nytt passivhus, avhengig av driftsstrategi. Dette gjelder for en 60-års 
periode. 

 

 
Figur 110-11 Resultater klimagassutslipp inkl. energi. 

 

Tabell 110-12 Besparelse i utslipp, CO2eq, sammenlignet med referansebygg 
 

Scenario 
 

Besparelse over livsløpet 
Sammenlignet med referanse 
passivhus 

Sammenlignet med referanse 
TEK17 

Prosjektert bygg 18 % 43 % 
Prosjektert bygg – 60 % 
energifleksibelt 

23 % 46 % 
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Tabell 110-13 Resultater klimagassutslipp inkl. energi over 60 år. 

Livsløpsstadium Referansebygg 
passivhus 

Referansebygg TEK17 Prosjektert 
bygg 

Prosjektert bygg – 
60 % 
energifleksibelt 

Tonn CO2e Tonn CO2e Andel av 
total 

Tonn CO2e Andel av 
total 

Tonn 
CO2e 

Andel av 
total 

Tonn 
CO2e 

Andel av 
total 

A1-A3 
Byggematerialer 

368 38 % 368 27 % 131 17 % 131 18 % 

A4 Transport til 
byggeplass 

10 1 % 10 1 % 3 0 % 3 0 % 

B4-B5 Utskiftning 
og renovering 

43 4 % 43 3 % 29 4 % 29 4 % 

B6 Energibruk i 
drift 

521 54 % 940 68 % 618 78 % 564 76 % 

C1-C4 Livsløpets 
slutt 

21 2 % 21 2 % 13 2 % 13 2 % 

Total 963 100 % 1 382 100 % 794 100 % 740 100 % 
 

110.10 Konklusjon LCA  
 

Resultatene av klimagassberegningen er oppsummert i Tabell 110-13 og Figur 110-14 Resultatene 
representerer den totale livssykluspåvirkningen i løpet av 60 års levetid. Prosjektert bygg oppnår er total 
reduksjon på 60 % sammenlignet med referansebygget. Produksjon av materialer (A1-A3) utgjør den største 
kilden til utslipp blant livsløpsstadiene for det prosjekterte bygget, med 74 % av utslippene.  

Tabell 110-13 Resultater klimagassberegning prosjektert bygg og referansebygg 

Livsløpsstadium Referansebygg  
  

Prosjektert bygg 
  

Andel av total Tonn 
CO2e 

Andel av total Tonn CO2e 

A1-A3 Byggematerialer 368 83 % 131 74 % 
A4 Transport til byggeplass 10 2 % 3 2 % 

B4-B5 Utskiftning og 
renovering 

43 10 % 29 16 % 

C1-C4 Livsløpets slutt 21 5 % 13 8 % 
Total 442 100 % 176 100 % 
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Figur 110-14 Resultater klimagassberegning prosjektert bygg og referansebygg 
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Dersom man også tar med utslipp knyttet til energibruk i drift, ligger det prosjekterte bygget 43 -46 % under 
utslippene av et nytt TEK17-bygg, og 18-23 % under utslippene av et nytt passivhus, avhengig av 
driftsstrategi. Dette gjelder for en 60-års periode. Se Figur 12. 
 

 

Figur 110-15 Resultater klimagassutslipp inkl. energi. 

 

111 Akustikk 
Det nye tilbygget skal tilfredsstille TEK 17. For lydforhold og akustikk medfører dette at klasse C i NS 
8175:2012 "Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper" skal ivaretas. 

For å få bedre kjennskap til forholdene slik modulene er montert i dag er det gjennomført målinger av 
luftlydisolasjon trinnlydnivå. 

Målingene viste at man tilfredsstiller krav både til trinnlydnivå og luftlydisolasjon mellom etasjene. Det 
samme er tilfellet horisontalt for målinger der rommene ligger i hver sin modul og rom skille følger 
modulskillet. I de tilfellene hvor romskillet ligger inne i modulene viser målingene at det er stort avvik i forhold 
til gjeldende krav, både for trinnlyd og luftlydisolasjon.  

Den nye planløsningen for Bodøsjøen skole er imidlertid endret i forhold til løsningen som ble testet ved 
Aspåsen skole. Med den nye planløsningen er det ikke romskiller inne i modulene på tvers av bjelkelaget. En 
av hovedutfordringene med hensyn til lydisolasjon er dermed bedre ivaretatt i og med den nye 
planløsningen. 
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Med hensyn til målingene som er innenfor kravene i standarden skal det påpekes at selv om kravene er 
innenfor gjeldende standard, så er situasjonene i lavfrekvensen som vanlig med lette konstruksjoner slik at 
de vil kunne oppleves som sjenerende. Grunnen til at dette ikke påvirker resultatet i nevneverdig grad er at 
målestandarden er slik at lyd under 100 Hz ikke er med resultatet, selv om det i aller høyeste grad er 
hørbart.   

For å ivareta kravet til lydisolasjon bygges det dobbelvegger med en vegg-side på hver side modulskillet. 
Mot korridor kan det benyttes vegger med enkelt stenderverk med 98 mm trestendere. Nye dører må ivareta 
Rw ≥ 33 dB.  

 
For å ivareta kravet til trinnlyd fra korridor/fellesareal og inn til de tilliggende bruksrommene må overgulvet 
splittes på utsiden av korridorskilleveggen. Det vil i praksis trolig være behov for å åpne opp gulvene for å 
sette inn ekstra bjelker på hver side av splitten for å sikre bæring under overgulvet.  

På samme måte som at gulvene må splittes der det kommer vegger inne i modulene må platekledningen i 
himlingen også splittes i tilsvarende posisjoner. 

For å ivareta kravene som gjelder til etterklangstid må det benyttes en heldekkende lydabsorberende himling 
i alle rom. Hvis denne himlingen er direktemontert må det benyttes min 40 mm tykke mineralullplater. 
Målingene i eksisterende klasserom viser at etterklangstiden i disse rommene er ivaretatt.  

 

Teknisk rom 

Det skal plasseres et nytt teknisk rom på tak. Lydisolasjon og strukturlyd ned til underliggende arealer kan 
være en utfordring i lette trehus. En mulig løsning som vil kunne fungere lydmessig vil være å etablere en 
bæring i stål som aggregatet settes på. Man er da avhengig at man kan få ført stålsøyler ned igjennom den 
eksisterende konstruksjonen.  

Mellom aggregat og ståldragere må det benyttes vibrasjonsdempere som gir en isoleringsgrad på min. 95 % 
ved laveste driftsfrekvens for aggregatet. 

 

Det vises for øvrig til den lydtekniske premissrapporten som gir er utfyllende informasjon om både 
grenseverdier og bygningsmessige løsninger.  

 

112 Brannteknikk 
Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK 2017 med veiledning er lagt til grunn for brannteknisk 
prosjektering og løsninger for utvidelsen av Bodøsjøen skole i Bodø.   

Byggverk vil benyttes som skole, og det tilrettelegges for klasserom og kontor/administrasjonsområde. 
Virksomhet i byggverk plasseres i risikoklasse 3 for skole og 2 for administrasjon. Bygget plasseres i 
brannklasse 1 i henhold til preaksepterte ytelser.  

Bærende konstruksjoner skal oppfylle kravet R 30 [B 30].  

For å begrense spredningen av røyk og brann inndeles bygningsmassen i brannceller der kravet til 
branncellebegrensende konstruksjon generelt settes til EI30 [B30].  
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Bygningen skal prosjekteres for rask og sikker rømning. Hver branncelle skal ha adgang til 2 uavhengige 
rømningsveier eller utgang til rømningsvei med 2 uavhengige rømningsretninger. Unntak kan gjøres for 
brannceller beregnet for sporadisk opphold, administrasjon kan ha sekundær rømningsvei via vindu. Det er 
fravik på rømningsveier fra klasserom da en del tilleggende rom til gang/korridor ikke har 
branncellebegrensende konstruksjon. Det finnes flere alternative løsninger på fraviksbehandling. Dette 
utføres i prosjektets neste fase.  

Arealer utstyres med brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling til nødsentral som forrigles med 
eksisterende brannalarmanlegg i byggetrinn 1 og 2 Utvendig alarmgivere må medtas.   

Bygningen skal utstyres med ledesystem som fungerer i minimum 30 minutter etter utløst brannalarm. 
Ledesystem skal prosjekteres og utføres i henhold til NS 3926  

Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og brannvesenets angrepsvei i 
byggverk.  

Det vises til utarbeidet brannteknisk konsept samt brannplaner på forprosjektnivå. 

 

113 Dagslysvurderinger 
 
 
I forprosjektet er det gjennomført dagslysvurderinger av både eksisterende og nytt bygg.  

Eksisterende  

Det er tre eksisterende klasserom som vil bli skjermet som følge av etableringen av nybygg inkl. 
tilknytningskorridor. Disse vises på figuren under. Det nye byggets grunflate er markert med svart til høyre.  

 

Det finnes to aktuelle dagslyskrav for rommene; 1) krav til dagslysfaktor iht. TEK17, og 2) 10%-metoden i 
TEK10.  TEK17 er i utgangspunktet dagens krav, men siden bygget ble ferdigstilt i 2011 var gjeldende 
forskrift TEK10. Det er derfor også sett på om rommene tilfredsstiller TEK10. 

Beregningene viser at alle klasserommene tilfredsstiller dagslyskravene i TEK10 etter utvidelsen. Derfor er 
det ikke nødvendig med tiltak på eksisterende bygningsmasse for at dagslyskravene skal ivaretas.  
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Nybygg 

For nybygget er det undersøkt flere rom, for å verifisere at dagslyskravene er ivaretatt.  

Rom for varig opphold er markert med blå og rød, og kan ses på de to påfølgende figurene. Rommene som 
er markert med rødt er de som er simulerte i beregningen. 
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Iht. TEK 17 er det krav om dagslysfaktor på minst 2 % i alle rom med varig opphold. I notatet (vedlegg 
RIByfy04) er det angitt enkelte modifikasjoner som har vært nødvendige å gjøre i vindusareal. Med 
forutsetningene presentert i notatet, lever alle rom opp til dagslyskravet. Krav til dagslys er dermed ivaretatt 
for nybygget.  

For noen av rommene er det vurdert at arbeidsplanet vil være mindre enn rommets areal, ettersom korridor, 
gang og lignende ikke er rom for varig opphold iht. TEK17§1-2, punkt l. En slik justering av beregningssonen 
vil minske fleksibiliteten til rommet dersom det skulle være ønskelig i fremtiden og ommøblere fra gangsone 
til faste arbeidsplasser. Om man ønsker å øke fleksibiliteten til disse rommene bør det settes inn flere 
vinduer. 
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2 Bygning 
20 Generelt 
 

201 Beskrivelse modulbygg Aspåsen 
Eksisterende modulskole ved Aspåsen skole er bygget i 2018 og består av moduler bygget i treverk. Gulv og 
tak bestående av isolert bjelkelag, vegger av isolert bindingsverk. Modulene har flate tak med lufting og 
utvendig nedløp. Alle bygningsdeler i modulene skal hver for seg holde minimumskravet til energieffektivitet i 
henhold til TEK 17. 

Modulene er kledd utvendig med liggende panel med synlige modulskjøter, vertikalt med dekkbord, 
horisontalt med metallbeslag. 

Innvendig kledning består av ferdig behandlede veggpaneler, brannbeskyttede paneler i rømningsveier. 
Himlinger kledd med tilsvarende plater og med akustiske plater montert direkte i tak i alle undervisningsrom 
og kontorer. Vinduer med 3-lags isolerglass.  

Gulv av 22 mm sponplate med vinylbelegg. 

Alle innvendige modulskjøter er av enkel utførelse: - Dekkbord på vegg og i åpninger mellom moduler, samt 
over skjøt mellom dragere i store, åpne rom. Skjøter på gulv er dekket med metallplate. 

Trapp mellom etasjene er utført som repostrapp med vanger, trinn og rekkverk i tre.  

Modulbygget er utstyrt med løfteplattform. 

 

202 Bygningsfysikk 
Den midlertidige skolebygningen av byggmoduler på Aspåsen er utført i henhold til minstekravene til energi 
for bygningsdeler i henhold til TEK 17.  

Når det modulbaserte bygget skal benyttes ved Bodøsjøen skole som et permanent bygg, vil Bodø 
kommunes plan for klima og energibruk stille større krav til klimaskall og energibruk.  

Yttervegger: 

Eksisterende yttervegger består av bindingsverk med totalt 190 mm isolasjon, med dampsperre og 
kledningsplate på innsiden og vindsperre av 9 mm GU-plate og vindtett duk under utlektet bordkledning på 
utsiden.  

Eksisterende, utlektet kledning på utsiden fjernes og yttervegger etterisoleres med 200 mm mineralull i nytt 
bindingsverk som lektes ut og kles med panel som dekker alle modulskjøter.  
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Vinduer og ytterdører: 

Det vil bli vurdert i detaljprosjektet om det er en bedre bygningsfysisk løsning å flytte vinduer og ytterdører fra 
eksisterende posisjon ut til liv med ny vindsperre.  

 

 

Tak: 

Består av 315 mm mineralull i bjelkelag av tre. Tak etterisoleres i nytt loftsvolum med min. 100 mm mineralull 
med vindsperre, sydd matte eller innblåst mineralull med ekstra tykkelse som kompensasjon for vindsperre. 

 

Gulv mot det fri: 

Gulv består av 245 mm mineralull. Gulv etterisoleres med 150 mm mineralullplater med vindsperre, 
mekanisk festet til undersiden.  
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Modulskjøter: 

Alle innvendige modulskjøter skal forsegles slik at dampsperren tettes forsvarlig. Det arbeides med å finne 
fram til avdekking av innvendige modulskjøter som harmonerer med et permanent bygg.  

 

Spesielle løsninger med hensyn til universell utforming: 

Som permanent bygg er det en målsetting at alle innganger skal ligge på terrengnivå, uten 
rampekonstruksjoner for å overvinne nivåforskjell mellom innvendig gulv og utvendig terreng. Siden 
byggmoduler har gulv av trebjelkelag som i tillegg krever luftet kryperom, vil det kreve spesiell utforming av 
sokkeldetaljer ved inngangspartier. Løsningen kan kombineres med for eksempel sittebenk eller at det kun 
monteres en rist mellom terrengmur og fasadekledning. Se illustrasjon: 

 

 

203 Materialer, overflater og farger 
 

Utvidelsen av skolen foreslås plassert i forlengelsen av den allerede eksisterende fasaderekken og foreslås 
behandlet som et nytt tilskudd til en allerede varierende fasaderekke med ulike materialer og uttrykksformer. 

Begge eksisterende skolebygg består av sammensatte volumer med ulike farger og materialer. Gråfargen er 
mest dominerende på byggetrinn 1, mens gråfarge kombinert med svart tegl og noe svart panel er benyttet 
på byggetrinn 2. For utvidelsen tenker vi oss en mørk gråbrun trykkimpregnering eller varmebehandlet panel 
som kan minne om det mørke panelet på byggetrinn 2, men noe lysere enn dette, slik at strukturen i 
treverket kommer tydeligere fram. Tilsvarende eksisterende skolebygninger tenker vi oss å tilføre mindre 
elementer kan gis nye, kontrastfarger, noe forskjellig fra det man finner i eksisterende bygningsvolumer. På 
den måten ønsker vi å gi utvidelsen en egen identitet, men samtidig oppfattes som beslektet med resten av 
skolen. Nye inngangspartier kles med lys platekledning. 
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Fasade nord av nybygg med tilknytning til eksisterende skolebygg. 

 

    

Fasade vest (til venstre) og fasade sør (til høyre). 

 

 

Det opprinnelige modulbyggets fotavtrykk beholdes i prinsippet, men med noen modifikasjoner. Bygget er 
relativt nytt, og det vil være naturlig at en større del av innvendige overflater beholdes. Imidlertid vil det være 
behov for noen fargeendringer for å oppnå nødvendige kontraster og for å gi et tilskudd til innemiljøet.  

Ut fra et miljømessig og bærekraftperspektiv er det tenkt bruk av tre- og limtrekonstruksjoner i så stor grad 
som mulig også for de nye konstruksjoner som skal bygges. For fundamentering av bygget er det naturlig å 
bruke betongkonstruksjoner, og her kan man spesifisere bruk av lavkarbon betong og resirkulert 
armeringsjern. 

For eksponerte bærekonstruksjoner er det også bedre ut fra et HMS-perspektiv med trekonstruksjoner enn 
stålkonstruksjoner i et skolemiljø. 
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21 Grunn og fundamenter 
Prosjektet er lokalisert på samme tomt som eksisterende skole i Bodøsjøen, og bygningen skal plasseres på 
vestsiden av eksisterende bygningsmasse. Tomten har en helning nordover mot Bodøsjøveien.  

Norconsult var på befaring og utførte prøvegraving på tomta den 2020-04-24. Resultatene er oppsummert i 
rapporten RIG-01. Utført prøvegraving viser at tomten består av oppfylte fyllmasser av varierende kvalitet 
over et tynt lag av faste stedlige masser (tolket forvitringsmateriale). Berg ble påtruffet etter ca. 1 meters 
dybde i 4 av 6 hull. Ved et av hullene (ved sørvestre delen av planlagt bygg) ble det påtruffet >1,8 meters 
løsmassetykkelse og stor grunnvanninntrenging ved ca. 1,5 meters dybde. 

For å unngå teleproblematikk skal fundamentene etableres på telesikkert underlag. De stedlige massene og 
eksiterende fylling er forutsatt å være telefarlige. Det forutsettes at det masseutskiftes ned forbi eksisterende 
fylling og ned til frostfri dybde. 

Bygget er planlagt å fundamenteres med ringmur langs yttervegger og punktfundamenter for innvendige 
bærepunkter, på en sprengsteinsfylling av dokumenterbart god kvalitet som er masseutskiftet i minimum 1 
meter ned til jomfruelige masser eller berg. Eventuelt humusholdige masser under fundamentene eller 
bygningskroppen må fjernes og erstattes med komprimerte kvalitetsmasser. For å unngå for mye 
masseoppfylling på nord-vestsiden av bygget, senkes deler av fyllingen her med ca 60cm. 

Basert på de dybder til berg som fremkommer av prøvegravingene, havner grunnforholdene i klasse A i 
forhold til seismiske forhold. 

Fundamentene vil ligge over grunnvannsnivå og det forutsettes en oppfylling på utsiden av ringmur med 
drenerende masser. Det anses derfor ikke som nødvendig å legge drenering rundt bygget. 

Under modulene etableres det et kryperom med høyde på 60-70cm. Kryperommet må luftes med mekanisk 
ventilasjon for å unngå fuktdannelse som påvirker trekonstruksjonene. 

Korridor mot eksisterende bygg fundamenteres på punktfundamenter med ringmurer for yttervegger som 
spenner mellom fundamentene. 

Skjermtak og rømningstrapper fundamenteres på punktfundamenter. 
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22 Bæresystemer 

220 Generelt 
Global stabilitet: 

Bygningskroppen består i hovedsak av moduler som kobles sammen og utgjør en stiv boks. Horisontale 
laster fra vind og skjevstilling overføres fra moduler og til ringmur og fundamenter som fører lasten videre 
ned til grunnen via friksjon. 

Nytt teknisk rom over modulene bygges som et separat bygg med et egne bæresøyler og avstives med 
vindkryss av stål.  

I forhold til jordskjelvsvurderinger har vi gjort en vurdering basert de forutsetninger som ligger til grunn fra 
dagens plassering på Aspåsen, og de stedlige grunnforholdene i Bodøsjøen. En skole havner som 
hovedregel i seismisk klasse 3, med mindre man kan argumentere for at skolens størrelse, utforming i 
forhold til hvor store ansamlinger av mennesker som kan forekomme og lignende tilsier at bygget kan 
plasseres i klasse 2. For prosjekteringen som er gjort i forbindelse med bruk på Aspåsen er bygget plassert i 
klasse 2 og vi har gått videre med dette også i forprosjektet. Det kan være nødvendig å ta en ny vurdering av 
dette i et detaljprosjekt. 

Basert på ovenstående og grunnforholdene i Bodøsjøen kan da jordskjelvsberegninger av bygningen utgå. 
Skulle bygningen på et senere tidspunktet klassifiseres i seismisk klasse 3, må det gjøres en beregning av 
opptredende jordskjelvskrefter på bygningen.  

 

Bæresystem moduler: 

Eksisterende modulene er bygd opp med bærende tak- og gulvbjelker i modulens lengderetning, en på hver 
side. Disse er igjen understøttet av 4 søyler, en i hvert hjørne. I enkelte moduler er det også plassert to 
bæresøyler i innvendige korridorvegger. Disse søylene er plassert mellom tak- og gulvbjelke, som gir et 
svakt punkt i forhold til overføring av vertikale laster.  

FDV-dokumentasjon fra Aspåsen viser at modulene ikke er dimensjonert for korrekt snø- og vindlast i forhold 
til norsk standard. Dokumentasjonen sier også at det er overskridelse på enkelte takbjelker, samt i 
knutepunkter mellom søyler og bjelker, som også er nevnt som et svakt punkt i avsnittet over. 
Kontrollberegninger viser også overskridelser på takbjelker og de samme knutepunkter.  

Det er besluttet å legge nytt tak over modulene, og dette vil da avlaste takbjelkene til et akseptabelt nivå. 
Knutepunkter mellom søyler og bjelker avlastes ved at utforingen på eksisterende yttervegger festes 
konstruktivt til bæresøylene i modulene og fører noe av vertikal-lasten i modulen ned gjennom utforingen. 

Teknisk rom over moduler: 

På plan 3 i midtfløyen, over modulene, skal det etableres et nytt teknisk rom. Dette løses med et nytt dekke 
som legges opp på et bjelke/søylesystem på utsiden av ytterveggene i modulene. Tilkomst til teknisk rom 
legges via en trapp gjennom modulene. Her må det da tas hull i eksisterende modultak samt gulv i teknisk 
rom. For avstivning av konstruksjonen, må et av vindkryssene med tilhørende søyler må tas ned gjennom 
trapperommet i modulene. 
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Korridor/tilknytning mot eksist bygg: 

Modulbygget skal knyttes sammen med eksisterende bygningsmasse gjennom en ny korridor på bakkenivå. 
Denne er tenkt oppbygd av en momentstiv rammekonstruksjon av limtre med varierende senteravstand 
innenfor 5m. Korridoren avstives da av disse rammene samt enkelte kryssavstivninger i korridorens 
lengderetning. 

 

Ombygging/flytting av moduler: 

Modul 14,15 og 16 skal flyttes fra dagens plassering i plan 1 og monteres i plan 2 over modul 17, 18 og 19. 
Tak i modul 14, 15 og 16 har frittbærende spenn fra yttervegg til yttervegg og belaster kun hjørnesøyler i 
modulene under. Gulv i modulene må belaste takbjelker i modulene under. Disse er kontrollregnet og 
kapasitet funnet tilstrekkelig. 

Det er også tenkt en flytting av moduler internt på plan 2, som gjør at et felt tilsvarende en modulbredde må 
ha plassbygde konstruksjoner. Disse må da bygges etter samme bæreprinsipper som modulene slik at laster 
overføres etter samme prinsipper. 

 

Skjermtak: 

Ved begge hovedinngangene til modulbygget, skal det bygges et nytt skjermtak. Ved ytterkant av taket 
settes det opp to søyler og en bærebjelke. Innerkant av taket kan enten bæres med to søyler på utsiden av 
ytterveggen, eller så forankres takbjelker inn i ytterveggen på modulen. Som tak kan det enten legges TRP-
plater eller en oppbygging med taktro nederst. 

Det står en eksisterende utebod på lekeområdet utenfor modulbygget. Som en del av oppgraderingen av 
uteområdet skal det bygges et skjermtak i tilknytning til denne også. Dette løses ved å sette opp to rekker 
med søyler som bærer en takkonstruksjon av TRP-plater. Taket forankres igjen inn i uteboden for stabilitet. 

Stålkonstruksjoner for nytt tak over moduler og teknisk rom kles med brannbeskyttende isolasjon, eventuelt 
brannmales. 
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23 Yttervegger 
Eksisterende modulbygg er i hovedsak oppført for å ivareta minstekravet i TEK 17. Yttervegger moduler 
fores derfor ut med 198mm isolert stenderverk som også må være bærende for ny takkonstruksjon over 
moduler i det tilfelle det bygges et tak med takstoler av tre. 

Utforingen vil samtidig muliggjøre en utforming som permanent bygg, med helt ny kledning. 

 

230 Generelt 

232 Ikke-bærende yttervegger 
Ny yttervegg i forbindelse med etablering av nytt grupperom i 2. etasje utføres med plassbygget 
bindingsverk av tilnærmet samme tykkelse som i modulyttervegger. 

Ny yttervegg i forbindelse med etablering av nye inngangspartier mot vest utføres med plassbygget 
bindingsverk og 350 mm isolasjon. 

Yttervegger i nytt ventilasjonsrom kan utføres med bindingsverk og 350 mm isolasjon. 

Yttervegger rundt tilknytningen utføres i uisolert bindingsverk kledd delvis med panel, delvis med 
platekledning. Nødvendige brannkrav må ivaretas. 

Faste brannklassifiserte vinduer monteres i vegg mot nytt uteareal tilknyttet undervisningsrommene i btr. 1. 

 

233 Glassfasader 
Glassfasade i korridorvegg (tilknytningen) mot bodøsjøveien utføres med enkle ruter av sikkerhetsglass i 
nedre del, montert med klemlister av aluminium til vertikale treprofiler mellom tresøyler, tak av TRP-plater og 
betongsokkel. 

 

234 Vinduer, dører, porter 
 
Beskrivelse nye tiltak: 
Eksisterende vinduer i modulene skal beholdes, men foreslås flyttet fra opprinnelig posisjon i modulyttervegg 
til ny bindingsverksvegg utenfor og plasseres med utside i liv med vindsperre. Nye utforinger og belistning på 
innside, samt forsvarlig skjøting av dampsperre som føres ut til vindusfuge. 
 

Eksisterende inngangsdør beholdes. 3 nye inngangsdører av samme type og utforming skal etableres. 

Uisolerte dørfelt til korridoren (tilknytningen) utført i lakkert aluminium. Dørene utstyres med mekanisme som 
lukker dørbladene automatisk. Koordinator på pardører. Alle ytterdører for daglig bruk skal utstyres med 
døråpner. 

Brannklassifisert dør fra korridor til nytt uteareal foran undervisningsrom i byggetrinn 1. 
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Nye tiltak i eksisterende skolebygg “byggetrinn 1” i forbindelse med etablering av ny tilknytning 
mellom eksisterende skole og utvidelsen: 

2 nye, isolerte ytterdører med glass erstatter hvert sitt vindu i undervisningsrom V129 og V130 i btr.1. 

Nytt terrassegulv av trykkimpregnert materiale, inklusive nødvendig fundament mellom ny, utvendig korridor 
og yttervegg i undervisningsrom. 

Utskifting av to vinduer i hovedtrapperom V137. Deler av vindusåpninger må gjenkubbes og nye vinduer 
etableres. 

Vindusfelt i grupperom V-128 erstattes med brannklassifisert vindu. 

 

235 Utvendig kledning og overflate 
Registrert utførelse: 
Eksisterende kledning på modulene består av liggende, luftet bordkledning som er skjøtt med 
avdekkingsbord ved modulskjøtene. Eksisterende kledning og utlekting rives. Eksisterende vindtetting kan 
beholdes. 
  
 
Beskrivelse nye tiltak: 
Det foreslås luftet, liggende, kledning av dobbelt falset bordkledning med spor og endepløying. Panel skal 
være av trykkimpregnert, mørk gråbrun farge eller varmebehandlet med tilsvarende uttrykk. Mellom vinduer 
monteres platekledning med kontrastfarger i henhold til fasadetegninger. Tilslutning rundt vinduer utføres 
med knappe detaljer. 

236 Innvendig overflate 
Registrert utførelse: 
Innvendig overflate består av ferdig overflatebehandlede 12 mm fiberplater. 

 
Beskrivelse nye tiltak: 
Platekledning beholdes. Unntak er ny korridor B-220. Som må få ubrennbar kledning av enten gipsplate eller 
brannbeskyttet, ferdig behandlet plate. Modulskjøter skal detaljeres på en slik måte at de fremstår som del 
av et permanent bygg.  
Det etableres ny overflate/ overdekning over modulskjøter.  
 

237 Solavskjerming 
Eksisterende modulbygg har elektrisk drevet solavskjerming av tekstilduk (“screens”) med perforering på 
solutsatte vinduer. Solavskjermingen er oppgitt å fungere bra. 

Eksisterende solavskjerming demonteres og remonteres utenpå ny kledning på solutsatte vinduer i ny 
situasjon.  
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24 Innervegger 
Innervegger i eksisterende modulbygg består i hovedsak av to typer: 

• Innervegger langs modulskjøter består av to separate vegger, en for hver modul, Veggene har gode 
lydegenskaper på grunn av sin konstruksjon.  

• Innervegger som er plassert inne i modularealet består kun av ett sett bindingsverk med enten ett 
eller to lag kledning avhengig av lyd-/ brannklassifisering. 

Svært få eksisterende veggene skal rives. De som rives er stort sett vegger inne i modularealene. Det er 
ellers nye åpninger, endring av eksisterende åpninger eller gjenkubbing av åpninger som skal utføres. 

Nye innervegger skal i prinsippet utføres som eksisterende utførelse for å ivareta de samme kvaliteter og 
utseende. 

Eksisterende innervegger, herunder innside yttervegger i modulene er kledd med ferdig behandlede 
fiberplater. Det antas at overflaten består av en foliekledning. Innvendig veggkledning skal i hovedsak 
beholdes, men hvor det gjøres endringer, skal enten tilsvarende platekledning farge benyttes eller det må 
påregnes at større deler av veggen må kles på nytt.  

Rundt el-tavler i rømningsveier skal det bygges brannklassifiserte vegger og innsettes dør med brannkrav. 

Der det er innvendige vegger i lengderetningen langs modulens ytterkant, fungerer disse også som bæring 
for takbjelkene. Typisk er det da to bæresøyler med en intern avstand på 1,6m plassert sentrisk i modulen. 

 

243 Systemvegger, glassfelt 
Det er ikke registrert bruk av systemvegger i eksisterende modulbygg. Nye vegger rundt telefonavlukker 
foreslås utført som systemglassvegger med tilhørende dørfelt. Lydkrav 25 dB R’w. 
 

244 Vinduer, dører, foldevegger 
Registrert utførelse: 
Eksisterende innerdører har finert overflate og ser ut til å være av god kvalitet. 
 

Beskrivelse nye tiltak: 

Nye innerdører skal ha mest mulig lik utførelse som eksisterende og være tilpasset aktuelle krav til lyd- og/ 
eller brannkrav. 

Møterom B124 skal kunne deles av med foldevegg. Lydkrav 44 dB. 

 

245 Skjørt 
  
Beskrivelse nye tiltak: 

Det skal bygges nye, plassbygde skjørt i forbindelse med nedforede himlinger i deler av klasserom. 
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25 Dekker 
 

Eksisterende gulv skal i det alt vesentlige beholdes. Dagens modulskjøter er avdekket med metallplater lagt 
oppå eksisterende gulvbelegg, noe som bidrar til et provisorisk preg. Nye modulskjøter tenkes utformet ved 
at det felles ned felter av gulvbelegg av samme kvalitet og tykkelse. Feltene kan ha ulik farge og form og 
benyttes som et “kreativt” tilskudd i lokalene.  

Det er ikke registrert våtrom (rom med sluk) i modulene.  

Gulv i teknisk rom i 3. etasje skal ha vanntett gulvbelegg med sluk. Gulvbelegg skal sveises og føres 
minimum 10 cm opp på vegg. Rundt alle gjennomføringer og foran trapp til 2. etasje, men med god avstand 
til øverste trinn, skal det bygges en minimum 10 cm høy, vanntett sokkel. 

Tredekker over kryperom skal tilleggsisoleres med 150 mm mekanisk festet isolasjon. 

Tredekke under nytt inngangsparti mot vest i 1. etasje etableres med 400 mm isolajon. 

Tredekker mot loft skal tilleggsisoleres med 100mm mineralull. 

Tredekke over nytt grupperom i 2. etasje og nye inngangspartier mot vest i 1. etasje etableres med 400 mm 
isolasjon. 

Gulv i moduler er bygd opp av en bærende kantbjelke langs hver rand, med utfyllende bjelkelag mellom. 
Kantbjelkene må understøttes i endene samt av to opplegg i midtsonen. 

Gulv i teknisk rom bygges med et frittbærende hulldekke som spenner tvers over modulene. 

 

252 Gulv på grunn 
Som gulv i tilknytningen mellom eksisterende bygg og utvidelsen legges betongstein på bærelag og avretting 
 med sand. 
 

256 Faste himlinger og overflatebehandling  
Registrert utførelse: 
Eksisterende moduler har faste himlinger. I undervisningsrom og kontorer/ lærerarbeidsplasser er det 
montert akustiske himlingsplater i størsteparten av arealet, noe som bidrar til akseptabel etterklang i 
rommene. 
 
 
Beskrivelse nye tiltak: 
Akustiske himlingsplater skal monteres feltvis i ganger og fellesarealer slik at eksisterende belysning og 
annet teknisk utstyr i minst mulig grad må flyttes. 
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257 Systemhimlinger 
Registrert utførelse: 
Det er ikke registrert systemhimlinger i eksisterende modulbygg. 
  
 
Beskrivelse nye tiltak: 
I korridor B121, samt i arealer hvor mengde eller utførelse av tekniske føringer tilsier, skal det monteres 
systemhimling. Himling avsluttes mot plassbygget skjørt dersom ikke hele arealet har himling. 

 

258 Utstyr og komplettering 
Fotskraperister med betongbrønner legges utenfor alle innganger samt i krysningspunkter mellom areal for 
utesko og innesko. 

 

 

26 Yttertak 
Nye, luftede, uisolerte yttertak kles med papptekking på undertak av finerplater. Takflater beregnet for 
solceller forberedes med nødvendig innfesting og føringsveier for kabler. 

Tak over nytt ventilasjonsrom og over nye garderober i 1. etasje isoleres med trykkfaste isolasjonsplater med 
gjennomsnittlig tykkelse 350 mm. Takflatene tekkes med pappmembran som festes mekanisk til underlaget. 

Tak over korridoren/ “tilknytningen” til eksisterende skole tekkes med pappmembran på 50 mm trykkfast 
isolasjon. 

Skjermtak over hovedinngang(er?) tekkes med pappmembran på 50 mm trykkfast isolasjon. 

 

Nytt tak over moduler: 

Over modulene skal det legges et nytt tak med saltaksform. For å løse dette ser vi for oss to alternativer: 

1. Det etableres takstoler av tre på c/c 600mm som legges opp på den nye utforing av ytterveggen av 
48x98 stendere. Disse stenderne festes konstruktivt til eksisterende stendere, men legges opp på en 
egen bunnsvill på ringmuren. Oppå takstolene kan det da legges en tradisjonell taktro, evnt TRP-
plater. 

2. Det etableres takstoler av stål i hver modulskjøt (c/c 2,9m). Disse bæres av en egen stålsøyle som 
kan legges i samme plan som utforing av ytterveggene. Stålsøylen settes ned på egen fotplate på 
ringmuren. Oppå takstolene kan det da legges TRP-plater som undertak. 

Tak over teknisk rom bygges opp av stålrammer som bruker samme bæresøyler som gulvet i teknisk rom. 
For stabilitet legges det TRP-plater oppå rammene, som da også fungerer som undertak. 

Mellom bære-rammene i korridoren mot eksisterende bygg legges det også TRP-plater som undertak. 
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27 Fast inventar 
Kjøkkeninnredning i personalrom i eksisterende modulbygg demonteres. 

Det skal monteres nye kjøkken i 1. og 2. etasje med innredning bestående av arbeidsbenker med nedsenket 
kum og underskap med skuffer, overskap med regulerbare hyller og høyskap med regulerbare hyller i . I 
underskap skal det installeres miljøstasjon med nødvendig sortering. Gjenbruk av eksisterende 
kjøkkeninnredning skal vurderes. Det skal avsettes nok plass for installering av skap for skolemelk fra 
leverandør. I tillegg skal det monteres kjøleskap, induksjon koketopp, oppvaskmaskin med kort vasketid og 
mikrobølgeovn. 

Garderobeinnredning skal fordeles på skohyller ved inngangsparti og hyller + dobbelt sett med knagger til 
hver elev i garderoberommene. I tillegg skal det monteres knagger til bager og sekker bakerst i hvert 
klasserom. 

Tavler og utstyr i klasserommene: 1 stk. Whiteboard + 1 stk. Digital tavle. 1 høyskap 1x0,6x1,8 for lærer. 
Elevskap på hjul (for eksempel 5 skap med 6 hyller og 6 skuffer). 

Nødvendige orienteringsskilt: 

For hvert undervisningsrom skal det monteres skilt med romnavn og nummer kombinert med liten tavle for 
meldinger. Skilt med rombetegnelse og romnummer for alle andre rom. Alle primærrom skal skiltes med lett 
lesbar tekst iht. NS 3041:2007 og med taktil skrift. 

 

28 Trapper, balkonger mv. 
Trapp i eksisterende modulbygg rives/ demonteres. 

Ny hovedtrapp i lakkert stål med betongstøp i inntrinn monteres. Lakkert stålrekkverk med utforming som 
ivaretar krav i TEK 17. Håndløper av bøk. Rekkverk med samme utforming på repos i 2. etasje. 

Ny trapp av tre til teknisk rom. Utformes for å ivareta Arbeidstilsynets krav. Rekkverk rundt trappeåpning i 
teknisk rom. 

Utvendige rømningstrapper kan utføres i treverk med trinn av gitterrist. To trapper utformes som 
repostrapper, mens to utformes som rettløpstrapper. Gjenbruk av eksisterende trapper bør vurderes. 
Rømningstrappene skal kles på sidene med plater av fibersement som males. Overside brystninger 
avdekkes med buet, trykkimpregnert treprofil med dryppnese. Plattinger med trinn etableres ved foten av 
nødtrappene for å ivareta overgang til terreng og danne platting for utgang fra 1. etasje der det etableres 
repostrapper. 

288 Utstyr og kompletteringer 
Plassbygde sittebenker av varmebehandlet tre etableres langs vegger i gårdsrom med innganger. Benker 
skal kles på topp, front og ender med varmebehandlet tre. I tillegg til å tjene som sittebenker er formålet å 
dekke spalt mellom oppbygget terreng inne i gårdsrom med innganger og trekledning på fasade. (Det 
oppbygde terrenget har til hensikt å etablere trinnfrie innganger.) Benker kan erstattes av gitterrister mellom 
terrengmur og trepanelet. Under inngangsdører vil fotskraperister tjene samme formål. 
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3 VVS-installasjoner 
30 Generelt 
VVS installasjoner består av: 

• 31 Sanitæranlegg hvor det meste gjenbrukes. 
• 32. Nytt varmeanlegg til Ventilasjonsbatterier 
• 36. Nytt Luftbehandlingsanlegg 

 

31 Sanitær 

310 Generelt 
Eksisterende sanitæranlegg 

 Bunnledninger er lagt hengende under moduler. 

Eksisterende Sanitæranlegg består av kobberledninger forlagt delvis over himling og til brannskap. Til 
sanitærutstyr er det forniklete kobberledninger forlagt åpen på vegg.  

Sanitærutstyr består av servanter av fabrikat Cersanit i klasserom og på toaletter.  

Armatur er av Damixa ettgreps servantbatterier. Toaletter og handikap toaletter er gulvmontert med 
utenpåliggende sisterner. Det er ett Rwc i hver etasje. Beredere er av type Oso RD 30 litere med 2 kW 
elkolber, som henger på vegg i bøttekott og på enkelte toaletter.  

Oppvaskmaskin på personalrom. 

  

                    

Bilde 1. Servant m/blandebatteri       Bilde 2. Bereder RD 
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Gjenbruk 

Det er beregnet med gjenbruk av sanitærledninger og sanitærutstyr. For bunnledninger er det usikkert om 
disse lar seg gjenbruke. 

  

Vannforsyning  

Vannforsyning til forbruksvann dimensjoneres for sikker vannforsyning, jfr TEK §15-5.  Normalvannsmengder 
angitt i Normalreglement for sanitæranlegg /NS 3055 legges til grunn, supplert med tilgjengelige 
utstyrsspesifikke krav. Vannforsyning til brannslokkeutstyr dimensjoneres for brannskapsdekning. Det legges 
nytt vanninnlegg fra eksisterende skole via grunn til påkobling for eksisterende vannledning. 

   

Bunnledninger 

Bunnledninger legges av PVC. Det er ikke valgt utførelse på hvordan bunnledninger skal legges. Under 
modulene vil det være et hulrom på ca 700 mm for føring av bunnledninger. 

Alternativet er å henge bunnledningene under modulene, som hengende bunnledninger. Det andre 
alternativet er å legge de på fundament og omfylle bunnledningene med singelmasser. For begge 
alternativer må man regne med isolering. Kostnadsmessig anses alternativene å ikke være så forskjellig at 
det ene alternativet er å foretrekke fremfor det andre.. 

  

Vannledninger og sanitærutstyr 

Vannledninger gjenbrukes i størst mulig grad, men kompletteres hvor dette er nødvendig etter remontering 
av moduler. Sanitærutstyr er beregnet gjenbrukt.  

Eksisterende beredere som har elektrisk kolbe er planlagt benyttet videre. Det er vurdert at 
varmtvannsforbruket i modulbygget er lite, slik at det ikke vil være lønnsomt å skifte berederne ut til et 
sentralt berederanlegg som er forsynt med vannbårent varme. 

Det er ikke planlagt endring på antall brannskap eller plassering. 
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32 Varme 
 

320 Generelt 
Eksisterende varmeanlegg 

Eksisterende Bodøsjøen skole har vannbårent oppvarmingssystem fra en olje/elektrokjele plassert i et 
utvendig bygg. Be Varme skal legge fjernvarme fra Brannstasjon til eksisterende fjernvarmeanlegg i 
Bodøsjøen. I den forbindelse vil Bodøsjøen skole bli tilknyttet fjernvarmeanlegg som forsynes av 
energisentralen Keiseren. Dette gjør at Bodøsjøen skole får miljøvennlig energiforsyning 

 For planlagt utbygg til Bodøsjøen skole er det ikke installert vannbårent varmeanlegg. Oppvarmingen i dag 
skjer med elektriske panelovner 

  

  

Bilde 3. Elektrisk panelovn 

  

Krav til energiforsyning 

Tek 17 setter krav til løsning for energiforsyning: 

a. ha energifleksible varmesystemer, og 
b. tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger. 

  

Følgende ytelser må minst være oppfylt:  

2 Energifleksible systemer må dekke minimum 60 prosent av normert netto varmebehov, beregnet 
etter NS 3031:2014. 

3 Lavtemperatur energifleksible varmeløsninger må ha turtemperatur på 60 °C eller lavere ved 
dimensjonerende forhold. Dette gjelder ikke for varmt tappevann. 

4 Minimumareal avsatt til varmesentral skal beregnes etter formelen: 10 m2 + 1 prosent av BRA, 
opptil 100 m2. 

5 Takhøyden i rom for varmesentral skal være minimum 2,5 meter. 

Fri bredde for alle dører, i transportveien inn til varmesentralen, skal være minimum 1,0 meter. 
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 Varmebehov 

Det er utført varmebehovsberegning for typisk klasserom, for å beregne behovet for panelovner. Bygningen 
skal ha oppvarming via ventilasjonsluft med energiforsyning fjernvarme. Panelovnene vil fungere som 
spisslast på de kaldeste dagene. For å undersøke omfanget av dette er det derfor simulert en svært kald 
dag, samt en årssimulering for å undersøke når panelovnen settes i drift. Beregningene er gjort i IDA ICE 
4.8. Det kjørt 9 ulike scenarier (case 1-9).  

  

 

Resultatene viser at personbelastningen i rommene har lite å si for maksimal effekt, men vil gi et mindre 
energibehov på dagtid. Når man regner med personbelastningen vil derfor total energi fra panelovnene bli 
lavere enn dersom man ikke tar hensyn til personbelastningen.  

Ut fra beregningene konstateres det at høyere luftmengder og høyere tilluftstemperatur over døgnet gjør at 
varigheten av bruken av panelovner går ned.  

For å ha minst mulig varme fra panelovnene bør derfor følgende iverksettes:  

- Jevn tilluftstemperatur over døgnet.  

  

Maks effektbehov 

Ventilasjonsbatteri: ca 25 kW 

Romoppvarming: ca 13 kW 

Sum maks effektbehov ca 38 kW 
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 Nytt anlegg 

Beholdes el panelovner og varmtvannet på elektrisitet, vil man ikke greie å oppnå energikravet på 60 prosent 
av normert netto varmebehov. Det er valgt å beholde eksisterende elektriske panelovner og varmtvanns 
beredere, slik at det er kun energifleksibelt system på varme til ventilasjonsbatterier.  

Utbygget på Bodøsjøen skole planlegges med passivhusnivå, slik at behovet for oppvarming er lite. Det 
planlegges derfor at oppvarmingen av bygget kan skje i en kombinasjon med ventilasjon og elektriske 
panelovner. Elektriske panelovner vil ta effekttoppene på den kaldeste årstid, mens ventilasjonsanlegget kan 
benyttes for å ta grunnoppvarmingen og oppvarming utenfor skolens ordinære driftstid. 

Fjernvarmen legges nytt til eksisterende teknisk rom i kjeller, alternativ beholdes dagens tekniske bygg. Fra 
teknisk rom i kjeller planlegges det å legge varmebærerledning i grunnen frem til et nytt teknisk rom i 3 etg 
(ventilasjonsrom) i modulbygget.  På teknisk rom / ventilasjonsrom tilkobles varmeledning til vannbårent 
ettervarmebatteri på ventilasjonsaggregatet. 

 

  

Henvisninger: 

RIByFY03 UBS Varmebehovsberegninger 
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33 Brannslokking 
 

330 Generelt 
Eksisterende anlegg 

  

Det er montert 2 stk brannslangetrommel i hver etasje i garderobe/korridor, i tillegg er det angitt en 
håndslukker i peronalrom. 

  

   

Bilde 4: Brannslangetrommel som er benyttet 

   
Gjenbruk 

Eksisterende brannslangetromler gjenbrukes. Eventuelt justering av brannplaner kan medføre 
komplettering/endring i antall brannslangetromler. Det installeres håndslukker i nytt teknisk rom/ 
ventilasjonsrom i 3 etg. 
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36 Luftbehandling 

360 Generelt 
Eksisterende luftbehandlingsanlegg 

Det er installert desentrale luftbehandlingsaggregater av type Airmaster med ulike størrelser.  For klasserom, 
personalrom, møterom er det 2 stykker, for øvrige rom er det installert 1 stk av ulike størrelse avhengig av 
rom. Toaletter/garderober og korridor i hver etasje forsynes av ett aggregat, mens ett aggregat forsyner 
midtseksjon i hver etasje.  

Det er installert i alt 32 aggregater av ulike størrelser iht. tegninger. For drift er dette en utfordring mht. tid og 
kostnader for å holde disse 32 aggregater i drift. En ulempe med 32 aggregater vil være flere komponenter å 
vedlikeholde; for eksempel å skifte filtre, vil det med 32 aggregater bli 64 filterskift. En annen forskjell er at 
det med ett aggregat plassert på et tekniskrom kan vedlikehold tilnærmet skje uavhengig av driften på 
skolen, mens desentraliserte aggregat er avhengig av tilgang til rommene de er montert i. Det er også 
rapportert fra driftsavdelingen at det er tekniske problemer med disse aggregater. 

  

  

 

Fig 1: Utsnitt av eksisterende ventilasjonsløsning plan 1. 
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Bilde : Viser 2 stk luftbehandlingsaggregat i møterom og personalrom 

  

Gjenbruk 

Modulbygget er i dag 100 % elektrisk oppvarmet med panelovner og elektriske varmebatterier i 
desentraliserte ventilasjonsaggregater. Tilbygget til Bodøsjøen skole er over 1000 m² og det stilles dermed 
krav til energifleksible varmeløsninger for 60 % av netto varmebehov i TEK 17 (§ 14-4 punkt 2). Siden 
tilbygget skal ha passivhus nivå vil oppvarming av ventilasjonsluften bli en relativt stor post sammenlignet 
med romoppvarming. Dette tilsier at ventilasjonsluften må være energifleksibel noe som i praksis bare er 
mulig med ett sentralt aggregat. 

Dette tilsier at eksisterende luftbehandlingsaggregater ikke kan benyttes videre, uten dispensasjon i forhold 
til TEK 17 krav.  Hvis det skulle gis dispensasjon fra dette kravet kan eksisterende ventilasjonsaggregater 
benyttes. Erfaringsmessig har vi opplevd at Arbeidstilsynet har saksbehandlet vilkårlig når det gjelder 
godkjenning av luftmengder og ventilasjonsløsning, slik at det må tas forbehold om tidligere godkjente 
luftmengder og ventilasjonsløsning står seg.    

 

Luftmengder 

Modulene har vært i drift siden 08.2018 og det er rimelig å anta at materialene brukt under bygging har 
emittert ut VOC, og at dagens emisjoner dermed er lave. Men siden det vil være vanskelig å dokumentere 
materialer som er benyttet i modulene vil det være fornuftig å ta utgangspunkt i Normale udokumenterte 
byggematerialer uten sterk lukt. Vi vurderer dermed at 444 i dette tilfelle setter 5,04 mᶟ/hm² som minstekrav 
for ventilering av emisjoner.  

Kravet i 444 for ventilering av personer strekker seg fra 25,2 mᶟ/h til 36 mᶟ/h avhengig av aktivitetsnivå 
(Stillesittende til hardt fysisk arbeid). I klasserom vil elevene være mer eller mindre stillesittende i 
undervisningen, mens de vi være i varierende grad av aktivitet i friminuttene. Samtidig er elevene mindre 
enn gjennomsnittspersonene de fleste standarder tar utgangspunkt i (75 kg). Aktivitetsnivået medfører at vi 
må gå litt over minstekravet til 26 mᶟ/h.  

Det er registrert luften i garderobene er litt dårligere enn man kan forvente. Årsak til dette er en kombinasjon 
av at garderoben fungerer som oppholdssted i friminuttene samt at det henges våte klær der. Normalt tar 
man ikke hensyn til personbelastningen i garderober da oppholdet her er tidsbegrenset. Ved å ta 
utgangspunkt i 7 mᶟ/hm² istedenfor 5,4 mᶟ/hm² i garderobene får man ca 1 mᶟ/h ekstra per garderobeplass, 
som vil bedre luftkvaliteten og motvirke opplevelsen av dårlig luft.  

Toaletter og bøttekott skal ventileres ut fra forurensning fra prosesser. I TEK 17 er det som preakseptert 
ytelse godkjent å ventilere WC med 36 mᶟ/h, mens det i 444 skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vår erfaring 
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er at toaletter med stor pågang slik som på skoler bør ventileres mer. Vi vurderer at 75 mᶟ/h på toaletter og 
bøttekott kan forsvares og det er mer enn fordobling ift. minstekravet i TEK17. 

 

Sammenligning med eksisterende 

Kontrollberegninger på luftmengdene oppgitt i FDV dokumentasjon viser at det er tatt utgangspunkt i 26 m³/h 
per person og 3,6 mᶟ/hm² for emisjon. I tabell 1 nedenfor er eksempelrom listet opp med eksisterende 
luftmengder og Norconsult anbefalte luftmengder (NO). Nederst i tabellen er den totale luftmengden for de 
eksisterende aggregater og den totale anbefalte luftmengden beregnet av Norconsult (OBS: beregningene 
er basert på rominndeling og personantall hentet fra som bygget tegningene). Endringer i funksjoner 
(personantall) vil påvirke luftmengdeberegningen. 

 

Tabell 1. Sammenligning av eksisterende luftmengder og Norconsult beregning 
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Ny Luftmengdeberegning etter ny rominndeling Beregning av luftmengder   

 

Tabell 2 Luftmengder etter ny rominndeling 

 

Nytt luftbehandlingsaggregat 

Det planlegges å installere et luftbehandlingsaggregat på ca 13 000 m3/h med roterende gjenvinner. 
Aggregatet plasseres i et nytt teknisk rom i 3 etg. Bygget får nytt tak både som følge av krav til et nytt teknisk 
rom, men også i forhold at bygget bygges som et permanent bygg hvor blant annet snølast og arkitektonisk 
utrykk er med som faktorer. Dette gir rom for å føre ventilasjonskanalene på loft og videre ned i flere vertikale 
sjakter. Dette gir korte horisontale føringer i etasjene noe som er en nødvendighet med relativt lav 
etasjehøyde. 
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Fig 2. Viser teknisk rom og kanalføringer på loft 

   

Det er skissert flere løsninger på å ventilere typiske rom som klasserom. Det er så langt i prosjektet falt på 
en løsning som baseres på åpne installasjon av kanaler og tilluftsventiler, mens avtrekk kasses inn. 
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Fig. 3. Utsnitt av et typisk klasserom med ventilasjon 

  

  

Aggregatet kapasiteter 

Luftmengde 100 % samtidighet ca 13 000 m3/h. 

Aggregat installeres med roterende gjenvinner med virkningsgrad: ca 85%.  

SFP: 1,5 

  

Styring / Regulering 

Luftbehandlingsanlegget planlegges med behovstyrt ventilasjon og har integrert automatikk.  

Anleggene styres for mindre rom (kontorer, rom med lav personbelastning) etter tilstedeværelse og 
temperatur. For større rom med høy personbelastning (klasserom, grupperom, personalrom) styres det etter 
CO2 og temperatur. Det er lagt opp til at rom uten varig opphold har konstant luftmengde 
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Rom type Styring Regulering Kommentar 
Klasserom VAV CO2 / Temp   
Grupperom VAV CO2 / Temp   
Arbeidsplasser lærer VAV CO2 / Temp   
Møterom VAV CO2 / Temp   
Helse VAV Tilstedeværelse / Temp Kan vurderes om det 

kan styres Co2/Temp 
Rådgiver VAV Tilstedeværelse / Temp Kan vurderes om det 

kan styres Co2/Temp 
Kjøkken CAV Temp   
Gang / Garderobe CAV Temp   
Kopi/lager CAV Temp   
Toaletter CAV Temp   
BK / Rengjøring CAV Temp   
Entre CAV Temp   
Trapperom CAV Temp   

Tabell 3:Styring og regulering på romnivå  

 

Det er ikke planlagt noen spesialventilasjon i tilbygget. 

   

 Henvisninger: 

RIV-01 Ventilasjon av nytt tilbygg Bodøsjøen skole 

RIV-02 Forslag til ventilasjonsprinsipper klasserom og lay 
out teknisk rom 

  Tegning for plan 1, 2 og 3 etg (loft) 

 

 

  



Utvidelse Bodøsjøen skole  
Forprosjekt 
Oppdragsnr.: 5201758   Dokumentnr.: R01   Versjon: C03 
  

2020-09-29  |  Side 87 av 126 

https://bkmob.sharepoint.com/sites/utbyggingskontoret/bodosjoenskole/delte dokumenter/06 referat og rapporter/utvidelse bodøsjøen skole - 
forprosjektrapport versjon 2020-09-29.docx 
 

4 Elkraft 
 

40 Generelt 
Dokumentasjon 

Det finnes tegninger for elektroinstallasjonene som PDF og dwg. Alle installasjoner er tegnet inn i samme 
tegning, en for hver etasje. Det finnes tavleskjemaer med oversikt over kurser for alle fordelinger, i tillegg til 
kursfortegnelse plassert fysisk i hver fordeling. Dette er utarbeidet av Module Tech OU fra Tallinn. 

Det er finnes også datablad på produkter som føringsveier, kabler, stikk, belysning, IKT-utstyr etc. 

Tilstand 

Generelt virker installasjonen og være i god stand. Det er benyttet kurante produkter som er kjent i Norge og 
det er derfor mulig å få tak i reservedeler eller tilsvarende utstyr dersom noe blir ødelagt. Det er ikke 
bemerket noen skader eller unormal slitasje på installert utstyr. 

 

41 Basisinstallasjoner for elkraft 

410 Generelt 

411 Systemer for kabelføring 
Generelt er kursopplegget skjult i tak og vegger i hver modul. Noe kursopplegg som forbinder installasjoner, 
f. eks belysning, er lagt skjult imellom modulene. Det er mange koblingsbokser ved tak der man kobler 
sammen skjultanlegget med tilførsler fra fordelinger og forbindelser mellom moduler. I korridorer og 
fellesarealer er det montert hvitlakkerte kabelrenner ved tak. Dette er komplettert med hvite kanaler vertikalt 
og horisontalt. Kanalene er av type Thorsman TEK 100/123 og er en vanlig kanal som enkelt kan bygges 
videre på, både med mer kanal og uttak. Kanalen er brukt i klasserom, kontorer og grupperom/møterom. 
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Kabelrennene i korridorer benyttes for tilførsler fra fordelinger, for kabling for integrert kommunikasjon og 
kabling for feltautomatikk.  Når modulene skal flyttes må alle kabelrenner demonteres. Lengden på disse 
samsvarer ikke med bredden på en modul. Det er beregnet at man monterer disse på nytt, men at man 
monterer disse høyere slik at man får plass til en systemhimling i korridorer. Plassering må koordineres med 
nye ventilasjonskanaler som skal installeres.  

Kanelen som er montert i klasse rom er skjøtet i hver modulbredde med et eget stykke av kanal slik at man 
slipper å demontere hele kanal lengden. Det er medtatt kostnader for demontering og remontering av 
kabelrenner og skjøtestykker på kanaler. 

412 Systemer for jording 
Eksisterende jordelektrode fjernes. På ny lokasjon tilkobles bygget eksiterende jordingsanlegg og det 
etableres egen ringjord rundt ringmur for utvidelsen. 

 

43 Lavspent forsyning 

430 Generelt 

431 System for elkraftinntak 
Inntak 

Det elektriske systemet er et 400V TN-S system og inntakskabel er en 2x4x150 AL. Hovedbryteren er innstilt 
på 310A og ifølge dokumentasjonen er det installert en effekt på 200kW, og kalkulert 190kW. Dette tilsvarer 
en Ib på ca. 305A. Det er installert en del elektriske varmepaneler og ventilasjonsaggregat som trekker en 
del strøm, men det antas at det reelle forbruket ligger en del lavere enn oppgitt installert effekt. Den høyeste 
øyeblikks verdien for 2019 var ifølge Nordlandsnett 63,3kW som tilsvarer en Ib på ca. 100A. 
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Dagens inntak er forsynt med en inntakskabel som ligger under brakkeriggen fra en 230/400V trafo på 
200kVA plassert på utsiden av bygget. Denne fjernes og det etableres ny tilførsel fra hovedtavle 432.01 i 
byggetrinn 1. 

Spenningssystemet i Bodøsjøen skole er også 400V TN-S, så det er ikke være noen 
kompatibilitetsproblemer mellom utvidelsen og eksiterende system. Det er tilgjengelig effekt på inntaket til 
Bodøsjøen for å dekke utvidelsen. Høyeste registrerte øyeblikksverdi er 100 kW for begge byggetrinnene, 
som tilsier en Ib på ca. 160A. Ifølge Nordlandsnett ligger det 3x4x240 Al inn til eksiterende hovedtavle, og 
det vil tilsi en Ib på i hvert fall 800A. 

Hovedtavlen i eksiterende hovedtavlerom er plassert i kjelleren på byggetrinn 1, og har benevnelsen 
+432.01. Hovedtavlen har en ledig plass for en avgang til utvidelsen. Det er også et trekkerør som er tomt ut 
fra gruben til hovedtavlen, men det er ikke dokumentert noe ledig rør ut fra denne og vaktmester visste ikke 
hva det gikk til. Det er derfor tenkt at man kan legge ny tilførsel til utvidelsen på bro i ny tilknytnings korridor 
mellom 

  

432 Systemer for hovedfordeling 
Hovedfordeling for utvidelsen er plassert rett ved dagens hovedinngang. I dokumentasjonen heter denne 
MDB, og det er tenkt at den skal beholde denne betegnelsen. Den er utført som et gulvmontert stålpateskap 
i IP44 og har avdekning i henhold IP2Xc for berøring. Grunnet inntaksbryterenes størrelse er ikke tavlen 
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godkjent for usakkyndig betjening, og må opereres av en sakkyndig person. Det er benyttet sikringsmatriell 
fra General Electric og Hager. Normalt benyttes det ensartede leverandører av sikringsmatriell, da ingen 
vernleverandører garanterer selektivitet mellom ulike produsenter. Det er her snakk om ulike leverandør på 
effektbrytere og elementautomater, og det er normalt ingen problem med selektivitet her selv om man har 
forskjellig leverandører. Det er ikke funnet noen kortslutningsberegninger av anlegget, og man kan ikke med 
sikkerhet si noe om selektivitet i anlegget uten å gjøre beregninger.  

 

I hovedtavlen for Bodøsjøen skole er det benyttet sikringsmatriell fra Moeller, som er en annen leverandør en 
det som er brukt i utvidelsen. Det medfører at man ikke kan garantere selektivitet basert på tabeller fra 
leverandør, og man må da gjøre en manuell betraktning på selektivitet ved å se på kurver i et 
beregningsprogram. Man må også se nærmere på selektiviteten mellom eksiterende bygg og utvidelsen i 
forprosjektet. Det er benyttet kombivern med jordfeilbrytere på kurssikringer i alle fordelinger. 

Det er montert en underfordeling i plan 1 som forsyner halve etasjen. I plan 2 er det to vegghengte 
fordelinger som forsyner hver sin halvdel. Alle skap er utført som et stålpateskap i IP44 og har avdekning i 
henhold IP2Xc for berøring. Disse tilfredsstiller krav til usakkyndig betjening. 

Alle fordelinger er plassert i korridorer i plan 1 og 2. Det kles inn da de gir for høy brannbelastning i 
rømningsvei.  
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Det er forutsatt at man benytter fordelingene videre. Det er medtatt kostnader for frakobling og tilkobling av 
alle kurser til disse.  Det er medtatt kostnader for ny avgang til nytt ventilasjonsrom, samt oppdatering av 
dokumentasjon for alle fordelinger grunnet nye romnummer.  

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 
Stigere 

Det er medtatt ny stiger 4x240Al fra hovedfordeling i byggetrinn 1 til utvidelsen. Det er basert på at 
belastningen ikke er så høy som anlegget er dimensjonert for, og siden varmen skal primært være fra 
fjernvarme, vil det totale forbruket reduseres. 

Det er medtatt kostnader for ny tilførsel lagt i rør til MDB og for demontering og remontering av alle stigere 
internt i utvidelsen. 

Stigere internt i utvidelsen må demonteres og remonteres. Demontering er medtatt i kap 49 mens 
remontering er medtatt i dette kapittelet. 

Kursopplegg 

Primært er kursopplegget utført som skult anlegg som er avsluttet i koblingsbokser ved tak der man tilkobler 
tilførsler fra fordelingene. Tilførsler ligger primært på egne kabelbaner i korridorer eller kanaler montert på 
vegg. 

Det er noe åpent anlegg i underliggende rom og fra kanaler.  

Det er montert innfelte stikkontakter med jord i vegg og innfelt i kanaler. 

Det er montert persiennestyring i form av manuelle brytere for opp og ned kjøring i kanaler. Det er ikke noe 
dokumentasjon på at disse styres automatisk. 

Mye kursopplegg må demonteres før flytting av utvidelsen. Dette er nærmere beskrevet i kap 49. Kostnader 
for remontering av kursopplegg er medtatt under dette kapittel. 

 

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 
Det etableres en ny 434 fordeling på nytt teknisk rom. Denne forsyner nytt ventilasjonsaggregat i 3 etg, og 
lys/stikk i dette rommet. 
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439 Andre deler for lavspent forsyning 
Solcelle paneler 

Det er tilrettelagt for solcellepaneler på tak på utvidelsen. For tak mot sør monteres panelene i takvinkel på 
20 grader. Taket er tilpasset solcellepaneler og er optimalisert for å få størst mulig areal mot sør. Anlegget er 
beregnet å levere ca. 47 kWp og dekker et areal på ca. 252 m2. Totalt er det medtatt 151 paneler. Årlig 
ytelse er beregnet til 36 908 kWh. Det totale energiforbruket til Bodøsjøen skole med utvidelsen er stipulert til 
329 000 kWh per år.  

 
 

For utvidelsen er det stipulert et forbruk på 72 600 kWh per år. Normalt beregner man solcelleanlegg til ¼ av 
totalt årsforbruk. Ser man utvidelsen isolert er anlegget mer enn ¼, men siden utvidelsen blir en del av hele 
anlegget må man se det totale forbruket under et.  

 

Standard kWp kWh Areal kWh/m2 Antall  Kostnad 
per kWh* 

Inverter 

På tak 20 grader 47,57 36 908 252 147 151 0,82 1 
        
*Gjelder produksjon        

 

Inverter og teknisk utstyr er tenkt etablert i teknisk rom i 3 etg. 

Kostnadene for solcelleanlegg på takflater mot sør er gitt under avsnitt «Opsjoner» og inkluderer fraktavgift 
på 25% av installasjonskost. 

Se for øvrig vedlegg RIByfy05 LCC og LCA solceller for en vurdering av levetidskostnader og 
klimagassutslipp fra solcelleanlegget.  
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44 Lys 

442 Belysningsutstyr 
Armaturtyper 

I de fleste rom består eksisterende belysning i hovedsak av Glamox C51-S 2x28W T5-armatur med HFDa 
forkobling i rom med dimming og HF-forkobling i rom uten dimming. T5 rør har forholdsvis lang levetid, rundt 
20 000 timer eller mer, avhengig av type. De har lavere energiforbruk en de gamle T8-rørene- men har ca. 
50-70% høyere effektforbruk en moderne LED belysning.  

All belysning er utenpåliggende. 

Belysningen i klasserom er jevnt over spredt ut i rommet. Det er ikke montert noen egen belysning over 
tavler i klasserom.  

På toaletter og underliggende rom som boder og tekniske arealer etc, består belysningen av Glamox A10-
S350 2x18W kompaktlysrørarmatur.  

Eksiterende dokumentasjon 

Byggherre har mottatt dokumentasjon på eksiterende belysning i form av datablad på armaturtyper. Det 
finnes også plantegninger som viser plassering, kabling og antall. Det er ikke funnet noen lysberegninger 
som vier lux, jevnhet, eller lignende i eksiterende dokumentasjon.  

Lyskultur publikasjon nr. 20 Lys i læringsmiljø 

Denne publikasjonen er spesielt rettet mot belysning knyttet til læringsmiljø. For å kunne vurdere eksiterende 
belysning opp imot denne er det gjennomført en beregning i Dialux for klasserommene, da dette er de 
viktigste rommene i skolen. Basert på de armaturene og lyskildene i disse, er det funnet et tilstrekkelig lux-
nivå for klasserom iht. Publikasjon nr. 20. Dersom man ser på anbefalingene for armaturplassering i 
publikasjonen er ikke belysningen i henhold til denne når det gjelder belysning av tavler eller soneinndeling 
av lysene. 

 Lysstyring 

I oppholdsrom (lærerrom, grupperom, klasserom) må man slå på lyset manuelt med en trykkdimmer. 
Rommene er utstyrt med en PIR-detektor som slukker lyset etter en viss tid eter siste bevegelse.er det 
styring med trykkdimmer (1-10V) og PIR-sensor (manuell på, auto av). På andre rom er det kun PIR i tak.  

I klasserom er belysningen delt i to soner som er delt opp på ca. halvparten av belysningen hver. Det er ikke 
delt inn soner som bidrar til bedre lesbarhet ved presentasjon på tavle eller presentasjon via projektor. Det er 
ikke montert dagslyssensor. 

I underliggende rom er det montert belysning med integrert bevegelsesdetektor i armaturene. 

Det installerte belysningsanlegget tilfredsstiller ikke dagens krav for NS3701:2012 – Kriterier for passivhus i 
yrkesbygg, men det er vedtatt at belysningen skal beholdes slik den er. Dette er basert på at belysningen er i 
god stand og er forholdsvis ny. Den gir også tilstrekkelig lys for denne typen rom i henhold til tilstrekkelig lys i 
henhold til Lyskultur “publikasjon nr. 20 Lys i læringsmiljø”. Det eneste unntaket er belysningen i korridorer 
og fellesarealer der det monteres ny systemhimling for å skjule tekniske installasjoner. 

Det er medtatt kostnader for demontering av armaturer i disse arealene, samt nye LED-paneler som 
monteres i 60x60 himling. Armaturene leveres med Dali og styres av KNX-bevegelses detektorer. 
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Det er medtatt kostnader for belysning i tak for ny korridor som tilknytter utvidelsen med byggetrinn 1 og i 
laderom for rullestoler. 

Det er medtatt kostnader for lys i nytt teknisk rom. Det er medtatt kostnader for 10 lys montert på vegg 
utvendig på utvidelsen. 

443 Nødlysutstyr 
Det er montert nødbelysning i bygget. Disse er desentraliserte og er ikke tilkoblet noe BUS-system. 

Belysningen beholdes men må demonteres og remonteres ifm ny systemhimling i korridorer. Det er medtatt 
kostnader for noe supplering av nødbelysning og tilpassing til plassering av modulene på ny lokasjon. 

45 Elvarme 

452 Varmovner 
Oppvarming skjer primært via elektriske panelovner. I større rom er disse direkte tilkoblet på egne kurser fra 
fordeling. I mindre rom er ovnene tilkoblet samme kurs som stikk til generelt forbruk, og operer da på egen 
termostat for hver enkelt ovn. 

Varmeovner er i alle store rom er koblet direkte på egne kurser som igjen er styrt av kontaktorer i 
fordelingene. I noen mindre rom er disse styret av lokale termostater på ovnene. 

Det primære oppvarmingssystemet blir oppvarming via ventilasjonsanlegget, og varmeovnen skal inntil 
videre benyttes som en spisslast for å øke temperaturen på de aller kaldeste dagene ved behov. 

Det er medtatt kostnader for de- og remontering av noe kursopplegg på varmeovner for tilpassing 
til ny planløsing. Det er medtatt kostnader for nye styresignaler til varmekurser. Disse utføres som 
potensialfrie signaler fra en KNX-relee modul. Disse kostnadene er medtatt i kap. 43 og 49. 

 

49 Andre elkraftinstallasjoner 
Det er medtatt kostnader for at man skal kunne flytte alle modulene fra hverandre og remontere dem på ny 
lokasjon. Alle koblinger mellom modulene må demontere og remonteres. Alle stigere fra MDB(hovedtavle i 
modulbygg) til underfordelere må demonteres og remonterer.  

Alle tilførsler til kurser til lys, stikk og varme fra fordelingen må demonteres og remonteres. Det er forutsatt at 
disse ligger åpent på kabelrenner og at de kan trekkes tilbake og kveiles opp under flytting, for så trekkes ut 
på nytt. Kursopplegg internt i kanaler må demonteres og remonteres der disse går igjennom skjøter på 
moduler. Her forutsettes det at man kan koble fra på ene siden og kveile opp kabelen på andre siden under 
flyttingen. Det er medtatt kostnader for stedlig tilpassing der modulene stokkes om på ny lokasjon.  

I dokumentasjonen for utvidelsen er det tegnet inn en del skjulte forbindelser mellom modulene. Det er antatt 
men får tilgang til disse når man åpner opp panelene som er montert i skjøtene. Disse forbindelsene må 
demonteres og remonteres. 

Det vises til skisse Pr_306_ELplan_1 Demontering og Pr_306_ELplan_2 Demontering for oversikt over 
demontering. 
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5 Tele og automatisering 
50 Generelt 
 

Det finnes tegninger for installasjonene som PDF og noen skisser og skjema med oversikt over tele/IKT- og 
signalanlegg, antatt er føringsveier levert fra Module Tech OU. Brannalarmanlegg og IKT/datanett, 
brannalarm, sikkerhetsanlegg med tilhørende lås og beslagsløsninger og heis/løfteplattform er etter montert 
“on site” av lokale firma. 

Tilstand 

Generelt virker installasjonen og være i god stand. Det er benyttet kurante produkter som er kjent i Norge og 
det er derfor mulig å få tak i reservedeler eller tilsvarende utstyr dersom noe blir defekt. Det er ikke bemerket 
noen skader, unormal slitasje eller avvik og feil eller mangler på installert utstyr. 

 

51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 

510 Generelt 

511 Systemer for kabelføring 
Føringer for tele- data- og signalkabling følger i hovedsak fellesføringer for elkraft på kabelrenne og 
føringskanaler på vegg. Det antas at segresjons- og EMC krav ikke er fullt ut oppfylt med forlegningen sett i 
sammenheng med avstand i innbyrdes i kanal mellom signal og el-kraft kabler og bruk av U/UTP 
datakabling. Det er ikke kjennskap til at installasjonen slik den er utført har ført til driftsforstyrrelser, og det 
foreslås at løsning videreføres. Det etableres en føringsvei i tilknytningskorridor for fremføring av fiber og 
øvrig kommunikasjonskabling mellom byggetrinn 3 og eksisterende skolebygg. 

512 Jording 
Det forutsettes at jording er utført etter gjeldende normer og retningslinjer. Men det er ikke kontrollert fullt ut 
om jording er tilkoblet alle påkrevde anleggsdeler tilhørende tele- og automatiseringsanlegg. 

Ved behov for nye installasjoner etableres jording for teletekniske anlegg i henhold til NEK EN 50310 og 
50174. All IKT, alarm og signal installasjoner må beskyttes mot overspennings og induserte spenninger fra 
el-nettet og øvrig utstyr i installasjonen. Jording er beskrevet i kapittel 412 Jording elkraft anlegg 

514 Inntakskabler for teleanlegg 
Byggetrinn 3 tilknyttes eksisterende IKT- infrastruktur på Bodøsjøen skole via fiber type SM G8 OS2. 
Tilknytningspunkt på Bodøsjøen skole vil være IKT/data rom 117 i byggetrinn 1 her er tilgjengelig fiberpanel 
for terminering. Føringsvei mellom eksisterende bygg og byggetrinn 3 vil være ny tilknytningskorridor. 

515 Telefordelinger 
Rackskap av typen gulvstående rack med glassdør med størrelse 80x80x200cm fra leverandør Schneider 
Electric. Skapet er i dag plassert på rom lager/datalager i 1. etasje ved trapperom. Det forutsettes at 
rackskap kan benyttes videre, det er kapasitet i skapet til en utvidelse av datakabling og aktivt IKT utstyr.  
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I byggetrinn 3 foreslås plassering av rackskap til kopi/lager rom i 1. etasje. All datakabling i sin helhet vil 
trekkes om etter de- og re-montering av moduler, forutsetning er at ingen IKT punkt er lengre enn 90 meter 
fra ny plassering i tilgjengelige føringsveier for kabling. 

Ellers er det montert sentralutstyr og strømforsyninger for alarm og adgangskontroll på vegg i lager/datalager 
i eks. modulbygg. Ny plassering av utstyr i byggetrinn 3 vurderes i neste fase. 

519 Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering 
 

52 Integrert kommunikasjon 

521 Kabling for IKT 
Det er levert et kablingssystem fra Schneider Electric av typen Actassi. Det er per i dag kablet til totalt ca.70 
uttak ifølge tilgjengelig dokumentasjon, uttak er i hovedsak plassert som doble- og noen enkle-uttak i kanal, i 
tak og på vegg, i tillegg er det også uttak til BAC-net (automasjons kommunikasjon) og SD topologi. 

Eksisterende kablingssystem er levert som Cat6 med U/UTP kabling godkjent for hastigheter opptil 1Gb/s, 
Dokumentasjon tilsier at uttak i fjern-ende (veggkanal, tak og vegg) og nær-ende (koblingspanel) er godkjent 
innenfor samme kategori og system. 

Det forutsetts full gjenbruk av datakabling med tilhørende uttak i nær- og fjernende. 

Kabling klippes i begge ender og kveiles forsiktig opp og merkes tydelig med lengde og uttaksnummer. 
Koblingspanel i rack og konnektor m/tilhørende monteringsramme gjenbrukes fullt ut, det forutsettes da 
forsiktig demontering og lagring av utstyr. Ved behov kompletteres det med uttak i samme kablingssystem 
(kabel og uttak) ved behov. 

523 Sentralutstyr 
Wifi aksesspunkt 

Det er etablert aksesspunkt ut ifra en teoretisk dekningsmåling i modulen. Per i dag er det montert trådløse 
aksesspunkt i fellesområde/korridorer og ved tavleposisjon på større undervisningsrom som sikrer 
tilstrekkelig dekning og antall samtidige brukere på wifi-nettet ved bruk av håndholdte mobilenheter. Det er 
avklart at dekning skal etableres for bruk opptil ungdomstrinn. 

Aksesspunkt er utstyr som kjøpes inn av Bodø kommune over gjeldende rammeavtale på IKT utstyr og 
inngår ikke i entreprisen. 

 

Generelt om IKT utstyr 

Det må påregnes at enkelte IKT system komponenter demonteres før flytting av moduler, rackskap må 
sikres til vegg, aktivt nettverksutstyr i rackskap demonteres og trådløse aksesspunkt demonteres og lagres 
ved Bodø kommune IT avdeling. 
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53 Telefoni og personsøking 

532 Systemer for telefoni 
Det forutsettes at ansatte ved skolen benytter mobilplattform som telefoniløsning, som på øvrige skolebygg i 
Bodø kommune. Ved behov kan kablingssystemet beskrevet i kap.521 benyttes for tilkobling av IP-telefoni 

 

54 Alarm og signalsystemer 

540 Generelt 

542 Brannalarm 
I eksisterende modulbygg er det montert et heldekkende adresserbart brannalarmanlegg av fabrikat 
Siemens/Cerberus FC724. Anlegget er prosjektert og levert iht NS 3960:2013, det er levert optiskvarsling på 
utvalgte møte-, undervisnings-, og universelt utformede-rom. Akustisk varsling skjer via sirenefunksjon i 
detektorer. Det er etablert tilstrekkelig antall manuelle meldere etter gjeldende krav. Det er også montert 
varsling utendørs ved hovedadkomst til bygget. Siemens sentralen i modul har kapasitet for utvidelse. 

Det er ikke registrert nøkkelsafe på eksisterende bygg, det må etableres nøkkelsafe ved hovedadkomst til 
byggetrinn 3. Overføring til 110-sentral er ivaretatt med en Add-secure alarmsender på modulen i dag. 

Sentralenhet med betjening er montert på vegg i korridor ved hovedinngang, øvrig utstyr i denne 
installasjonen er sløyfe drevet periferiutstyr montert i moduler. Alarmsender er plassert på lager/datalager i 1. 
etasje sammen med øvrig sentralutstyr for adgangskontroll og innbruddsalarm. 

Sløyfekabling er etablert i hovedsak som skjultanlegg med trekkerør forlagt i tak, sammenkobling av 
brannsløyfe via på-veggs monterte koblingsbokser plassert underkant himling i korridorareal. Kabling må 
frakobles og noe demontering må regnes med før flytting av moduler. Når bygget er plassert på ny lokasjon 
må det re-etableres ny kabling. Det må vurderes at enkelte deler av sentralutstyret demonteres før flytting av 
moduler, som et minimum må batterier frakobles og bør tas ut av sentralskap og strømforsyninger. 

Bodøsjøen skole har i dag et enhetlig brannalarmanlegg på byggetrinn 1 og 2, anlegget er et nylig 
oppgradert Autronica anlegg med Autrosafe 4 versjon, sentralen er per i dag utstyrt med totalt fire 
brannsløyfer hvorav sløyfe 4 har ledig kapasitet til å ivareta en utvidelse med byggetrinn 3 og tilhørende 
tilknytningskorridor. 

Det er i forprosjektet besluttet at man beholder dagens anlegg fra Siemens. Anlegget sammenkobles med 
Autrosafe sentral ved Bodøsjøen skole via rele inn- og utganger for general varsling mellom bygg, 
eksisterende alarmsender beholdes for varsling til 110-sentral. Ved gjenbruk må det påregnes endringer av 
konfigurasjonsoppsett på brannsentral med rom-tekster og tilpasning av brannstyringer. Tilknytnings korridor 
utstyres med detektorer tilhørende Autrosafe sentral på eksisterende bygg og konfigurasjonsoppsett for inn- 
og utganger for varsling mellom bygg på Autrosafe sentral på eksisterende bygg.  

Dette gir på lang sikt en mer oppstykket og kostbar drift, men lavere investeringskost.  

Det vurderes om man skal be om opsjon på et alternativ med å videreføre Autrosafe brannalarmanlegg fra 
Bodøsjøen skole inn i utvidelsen av skolen samt tilknytningskorridor. Det medtas da et sløyfedrevet 
branndisplay i utvidelsen. Anlegget benyttes felles alarmsender for skolen, løsningen sikrer en mer enhetlig 
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varsling av hele bygningsmassen og lavere driftskostnader over tid, men antatt høyere investeringskost på 
ca. Kr 120 000,- en det som ligger inne i forprosjektkostnadene. 

Endelig løsning for varsling mellom eksisterende skolebygg og utvidelsen må avklares i utarbeidelse av 
alarmorganisering i detalj eller utførelses fase. Orienteringsplaner må oppdateres for utvidelsen og for 
eksisterende skole bygg. 

 

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 
Modulen er i dag utstyrt med adgangskontroll type Onguard fra Lenel, dette er det foretrukne systemet for 
Bodø kommune med tanke på sentralisert drift via etablert toppsystem for sikkerhet og samme anlegg som 
benyttet ved Bodøsjøen skole. 

Det er etablert to fullverdige online kortlesere m/PIN på modulen i dag, ved hovedinngang og innvendig dør 
mellom korridor og administrasjonsfløy. 

For øvrig er det etablert online standalone lesere til undervisningsrom og andre underordnede rom av typen 
Aperio E100 med online kommunikasjon, totalt 12 stykk som kommuniserer trådløst med Aperio-hub.  

Det er etablert et innbruddsalarmanlegg integrert med Onguard adgangskontroll systemet på modulen. 
Anlegget er bestykket med lukket og låst overvåkning på alle skalldører/rømmingsdører som ikke er sikret 
med adgangskontroll, i tillegg er det etablert romsikring med PIR deteksjon på alle rom med vindu i 1. etasje 
samt undervisningsrom i 2. etasje. Det antas at på- og avslag av alarm styres fra kortlesere og tidsstyring. 

Sentralutstyr for sikkerhetsanlegg er montert på vegg i lager/datarom 1. etasje. Det må sees på en ny 
plassering av dette utstyret i utvidelsen av skolen, antatt kan plassering være nytt plassbygd tekniskrom eller 
kopi/lagerrom sammen med  IKT rackskap. 

Det forutsettes at kabling fra sentralt utstyr til periferiutstyr er heltrukket. Kabling demonteres før flytting av 
moduler. Når bygget er plassert på ny lokasjon må det re-etableres enten med gjenbruk av eksisterende 
eller ny kabling. 

Det må vurderes at enkelte deler av anlegget demonteres før flytting av moduler, som et minimum må 
batterier frakobles og tas ut av sentralskap og strømforsyninger. 

Sikkerhetsanlegget bestykning og systemdesign har per i dag god løsning for eksisterende bruk og kan 
videreføres i sin helhet utvidelsen ved Bodøsjøen skole, anlegget antas å utvides med 4 online Onguard 
dørmiljø i forbindelse med tilknytnings korridor og åtte standalone Aperio dørbladlesere på underordnende 
rom i byggetrinn 3 slik planløsning foreligger til forprosjekt. Integrasjon mot eksisterende anlegg må avklares, 
behovet for dette er ikke en absolutt nødvendighet da modulen per i dag er en egen enhet og vil bestå slik 
også etter flytting og etablering av utvidelsen. 

Generelt om dørstyring 

Det er registrert slagdørdørautomatikk på totalt 6 dører i modulen, hovedinngang, samt 3 stykk korridordører 
til fløyene, og hcwc 1. etasje. Dørautomatikk er strømforsynt fra ordinært kursopplegg, det må etableres 
avbruddsfri UPS kraft med funksjonssikker kabling til dørautomatikk ref krav til funksjon ved rømning i 
TEK17. Det må kontrolleres om dører med automatikk har holdefunksjon og om de lukker ved brannalarm. 
En av korridor/fløy dørene har mekanisk lukker med holdemagnet tilkoblet brannalarmanlegg. 
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Det er registrert at det på rømningsdører fra undervisningsrom til utvendig trapp er montert mekaniske 
dørlukkere, dvs. at åpningskraften på disse overstiger 30N kravet og skulle dermed vært utstyrt med 
automatisk slagdørsautomatikk. 

For øvrig er rømning fra korridor gjennom dør inn i undervisningsrom hvor dør er utstyrt med standalone 
Aperio adgangskontroll er rømningen løst med manuell nødåpning/KAC sammenkoblet med karmmontert 
sluttstykke, det usikkert hvorvidt disse er styrt av brannalarmanlegg for automatisk opplåsing eller om 
manuell nødåpner/KAC er eneste åpningsfunksjon. 

Anlegget mangler tilstrekkelig dokumentasjon for å avklare funksjon for brannstyring av dører. Det bør om 
mulig gjennomføres en funksjonstest av anlegget i modulen slik det står i dag, for å evt avdekke alle 
styrefunksjoner som ikke er dokumentert. 

544 Pasientsignal 
Det er etablert et anlegg med lokal assistanse-varsling på hvert av de to HCWC i 1. og 2. etasje. Anleggene 
anbefales at de består slik de er og gjenbrukes i utvidelsen. Ved behov kan det vurderes en løsning for å 
hente ut signal for ekstern varsling fra disse anlegg. 

545 Uranlegg og tidsregistrering 
Bodøsjøen skole benytter ikke skoleringing så det er ikke behov for å etablere et slikt anlegg i utvidelsen av 
skolen. 

 

55 Lyd- og bildesystemer 

552 Fellesantenner 
Ved behov for TV-signal distribueres dette over datanett og kabling som beskrevet i kap. 521 

553 Internfjernsyn 
Det er ikke montert noe kamera-overvåkning på modulen per i dag. Det kan ved behov etter monteres 
kameraovervåkning, det er ikke medtatt noe kostnader for en slik installasjon i forprosjekt. 

 

556 Bilde og AV-systemer 
Dagens AV-løsning for presentasjon i undervisningsrom består i dag av en «short throw» projektor løsning 
montert i tak, visningsflate er whiteboard, med kombinasjonsbruk ved tavleundervisning. 
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Det er p.t. ikke avklart hvilket AV/presentasjonsanlegg som skal benyttes når tilbygget står ferdig, RIE 
tilpasser ved behov nødvendige faste installasjoner i og rundt tavleposisjon 

 

 

56 Automatisering 

562 Sentral driftskontroll og automatisering 
Det er installert feltautomatikk i bygget levert av Siemens. Denne styres direkte av SD-anlegg og 
kommuniser via Bodø Kommunes TOP-system (Desigo CC). Automatikken styrer mesteparten av den 
elektriske oppvarmingen de kompakte ventilasjonsanleggene. Det er mottatt skjemategnigner fra Siemens 
over den installerte automatikken. 

Feltautomatikken kommuniserer over BACnet-protokoll. Det er installert en PLS med I/O-er. PLS styrer 
kontaktorer i fordelinger på alle varmekurser via digitale signaler.  

Det er montert termostater av type Siemens NI1000 i alle større rom. Disse har ikke noen justerbart setpunkt 
og temperatur settes i SD-anlegget.  

Det eksiterende anlegget demonteres og erstattes av et nytt anlegg basert på KNX feltautomatikk og 
kompatibelt med kommunens Topp system. 

Eksiterende kompakt aggregat skal fjernes og erstattes av et felles anlegg som monteres i ny 3 etg. Dette 
anlegget skal være primærkilden til oppvarming av utvidelsen og skal styres med behovsprøvd luftmengder i 
hvert rom der det oppholder seg flere personer. Det monteres VAV foran disse rommene som styres via KNX 
Bus. Alle større rom utstyres med temperatur føler med CO2 på KNX. Disse styrer pådraget i hvert rom som 
har VAV. 

I korridorer vil det bli montert KNX bevegelses føler som styrer ny belysning montert i systemhimling.  

Eksiterende automatikkskap må demonteres og flyttes til teknisk rom i 3 etasje. Her monteres PLS og KNX 
utstyr samt grensesnitt for tilknytning til SD-anlegg i eksisterende bygningsmasse. 
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Det er planer om å oppgradere automatikk anlegget i eksiterende bygg, slik at dette vil bli kompatibelt med 
ny automatikk som monteres i utvidelsen.  
Det er medtatt kostnader for ny automatikk i utvidelsen. Ingen kostnader er medtatt for eksiterende bygg. 

 

 

57 Instrumentering 
Ikke tatt med, se NS3451 
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6 Andre installasjoner 
 

60 Generelt 

62 Person- og vareheis 

Det er montert en Artico 7000 løfteplattform i modulbygget. Leverandør er TKS Heis. Løfteplattformen har en 
selvbærende prefabrikkert gjennomgående sjakt mellom 1. og 2. etasje, plattformstørrelse på L=1700mm 
B=1100mm og dørbredde på 900mm. Kapasiteten er på seks personer, 500kg. Drivverk er skrue prinsipp. 

Løfteplattformen er i god stand og er preget av lite bruk, plattform løsningen skal gjenbrukes. Ved 
demontering av moduler må løfteplattformen demonteres i sin helhet, og re-monteres på nytt bygg med ny 
idriftsettelse og godkjenning av godkjent heisleverandør. 

Det er avklart at eksisterende løfteplattform demonteres og re-monteres i nytt tilbygg. 
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7 Utendørs 
 

70 Opparbeidelse av uteområder og utstyr  
Utearealet er planlagt som vist i utomhusplan L001 og utstyrsliste i vedlegg LARK_N01.   

  

Skolens uteområde  

Skolens uteområde er planlagt etter brukermøter samt vurderinger av behov som utløses av den planlagte 
utvidelsen av skolen.  

Ved utvidelse av skolen vil elevtallet øke fra ca. 400 elever til 600 elever, en økning som vil skje gradvis. Økt 
elevmengde utløser et behov for en økt kapasitet i uteområdet i tillegg til eksisterende behov for 
oppgradering. Skolens uteområde fungerer også som nærmiljø anlegg for Bodøsjøen området.  

  

Eksisterende anlegg 

Bodøsjøen skole ligger parallelt med Bodøsjøveien.  

Adkomst med bil skjer via Bodøsjøveien, ansatte har parkering liggende helt i øst av skoleområdet. Det er 
tilrettelagt med drop-off sone og besøksparkering rett foran skolen. Gående og syklende kommer til skolen 
fra gang- og sykkelveg langs Bodøsjøveien, undergangen fra Åttringen under Bodøsjøveien og fra 
Toppseilveien. Skolen har en langsgående gangsone kombinert med adkomst langs bygget med 
sykkelparkeringer. 

Skolens oppholdsareal er naturlig skjermet mot trafikk da byggene ligger mellom veg og uteareal. Ferdsel 
utvendig mellom de to sidene av bygget skjer på hver ende og midt på bygget ved hovedinngangen.  

Skolens uteområde har i dag kvaliteter med opparbeidede områder og naturtomt. Arealet strekker seg 
langsmed skolen og går over to nivåer, et høyere nivå med flatene i skogen og det opparbeide arealet i øst 
som heller ned mot nord og vest. Nivåforskjellen gir en terrengskråning ned mot skolens uteområde i vest.  I 
øst er forskjellen tatt opp med et amfi og en internvei mellom øvre og nedre nivå som leder ned til 
opparbeidede areal langs med byggene. 

I vest er skolens areal romsligere og inneholder arealkrevende funksjoner som ballbinger og grusbane med 
fotballmål. Av utstyr er det basketstativ, fugleredehuske, klatretårn, klatreboks/kube, dobbelhuske og 
taubane. Det er også opparbeidet en større sandlekeplass. Området har åpen overvannshåndtering og 
vannet innbyr til lek ved store regnmengder. Området nærmest bygget er møblert med benkebord, trær og 
oppmerking i dekket. 

I øst er det opparbeidet et langstrakt område med lekeutstyr ved skogsområdet, her er det armgang, 
klatrevegg, fugleredehuske og en paviljong. Området er møblert med steinbenker, trerister med løvtrær og et 
sjakkspill i dekket. Her ligger også det nevnte amfiet som tar opp terrenget mellom øvre og nedre nivå på 
skolegården, foran amfiet er det en liten scene. På det nedre nivået i tilknytning til den utvendige passasjen 
gjennom bygget dannes det en plass. Her er det møblert med benker, trær og et sjakkspill i dekket, i tillegg 
er det mobile bordtennisbord her. På plassen er overvannet ledet i ei renne i dekket frem til sluk plassert 
sentralt på plassen, på samme måte som i vest. 
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Langs stien i skogen er det plassert enkeltelementer. Her finner man kolbøttestativ, hoppeblomster, 
klatrestativ og balansestokker. Oppe på åsryggen ligger det en tipi med bålplass og en paviljong med bål-
/grillplass. Flere av elementene i skogen bærer preg på slitasje og noe hærverk. Terrengsiden ned mot 
skolen er brukt til akebakke og snølek vinterhalvåret. I skrånende terreng er det tegn til at overvann graver 
seg ned i terrenget. Dette er populære lekeplasser i regnværet. 

  

Planforslag uteområdet 

I utomhusplanen for utvidet Bodøsjøen skole er det vektlagt å bevare og videreutvikle mest mulig av 
eksisterende kvaliteter i uterommet.  

Skogen og terrenget i sør bevares og vedlikeholdes/skjøttes for å opprettholde en naturlig lekeplass.  

Den naturlige lekeplassen fremmer kreativ lek og utfoldelse. I det eksisterende anlegget er det mulighet for å 
videreutvikle området ved tipien og paviljongen til ute/naturklasserom. Skogen er startpunkt for et stisystem 
som strekker seg langs åsen og ned li-siden mot kyststien. 

Vegetasjonen skjøttes og tynnes ut slik at man får økt bruk av de vegetasjonskledde områdene, dette fordi 
områdene blir mer åpne og oversiktlige for brukerne og for inspeksjon. I dette området er det vurdert slik at 
området skal oppgraderes med enkeltelementer og det skal unngås større inngrep som forringer dagens 
situasjon. Helt i vest er det foreslått en 9-hulls frisbeegolf bane, plassering av kurvene må detaljprosjekteres 
med tanke på å unngå store inngrep i vegetasjonen og konflikt med annen type bruk. 

De eksisterende utearealene nærmest byggene i øst beholdes. Her endres området i liten grad. Klatretårnet 
er foreslått flyttet hit, plassert i randsonen til grønt-draget. Opsjonen på ballbinge foreslåes i forlengelse av 
lekeplassutstyret som står der i dag. Brukerne har gitt tydelig uttrykk for manglende mulighet til ballspill i 
denne delen av uteområdet. Ballbingen vil beslaglegge noe av grønt-draget i øst, dette er valgt for å unngå 
inngrep i det opparbeidede området med tilhørende funksjoner samt gangsonen som knytter uteområdet 
sammen.  

Nye arealer, funksjoner og lekeutstyr legges i eller i tilknytning til eksisterende opparbeide arealer for å 
skape god tilgjengelighet til apparatene (universell utforming), unngå nedbygging av naturtomt, samt ha en 
kort avstand mellom bygg og lekeutstyr i de kortere friminuttene.   

Nærmest byggene er det tilrettelagt for roligere soner med opphold og opptegning av ulike leker i dekke. Mer 
fartsfylt lek er lagt mellom gangsonen og ballspillområdene, det faste dekket knytter de ulike sonene 
sammen. Sandlek og rollelek er lagt til terrenget og i områder som grenser til grøntareal for å skape en 
roligere og mer kreativ sone rundt disse funksjonene, samt koble sammen leken som foregår i naturterrenget 
på skoletomta.   

Lekeapparater/funksjoner som blir berørt av byggingen gjenbrukes eller erstattes. Det må vurderes i neste 
fase om disse apparatene er i en god tilstand, tilfredsstiller krav i lekeplassforskriften og har en god 
gjenstående levetid. Oppfyller de disse kravene og kan flyttes, gjenbrukes de. Dersom apparatene ikke kan 
gjenbrukes erstattes de av apparater med tilsvarende lekefunksjon i galvanisert og pulverlakkert stål. 

I utforming av uteanlegget har det vært fokus på å fremme en inkluderende lek hvor barna enkelt skal kunne 
hoppe inn og ut av leken. Det er også vektlagt at nye apparater kan brukes av flere elever samtidig slik at 
ikke utstyret er «opptatt» ved bruk av 1-2 elever. Nye apparater er valgt for å tilføre skolen nye elementer 
samt supplere det brukerne føler at de mangler/savner. 
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Skolens behov for å anvende uteområder til gymnastikk er hensyntatt ved å ikke bygge ned de eksisterende 
arealene som kan brukes til idrett, samt tilrettelegging med en frisbeegolfbane i grøntarealet. Det er også 
som opsjon foreslått en mulig mini ballbinge i øst. 

Skolens uteområde har behov for områder for opphold ute hvor man kan henge med venner samt ha 
funksjon som uteklasserom. Dette er derfor foreslått et takoverbygg i tilknytning til eksisterende utstyrsbod 
og ved å innlemme gapahuk som i dag er en del av barnehagen i sør sitt uteområde.  

I neste fase utarbeides en fargepalett for skolens uteområde som knytter nytt og gammelt, utomhus og bygg 
sammen. 

  

Bearbeidet terreng  

Alle nye adkomster og arealer med faste opparbeidede dekker utformes universelt.  

Terrenget arronderes med fall til overvannsluk, eller til terreng der det er hensiktsmessig.  

Eksisterende overvannshåndtering med synlig overvannshåndtering i dekke videreføres der det er 
opparbeidet, overvann ledes til disse der det er naturlig. 

Naturlige områder med vegetasjonskledd terrengside og skogsområde i sør bevares, arealet er merket 
bevaring eksisterende vegetasjon på utomhusplanen. Arbeider som skal utføres på disse områdene må 
gjøres med mindre utstyr for at inngrepene skal bli minst mulig. Eksisterende opparbeidede punkt eller 
områder med mye slitasje skal videreutvikles før man gjør nye tiltak i grønnstrukturen. 

  

Annen terrengbearbeiding / Sti  

Eksisterende stier i terrengsiden og skogen gruses opp der det er nødvendig og utvides til minimum 1 m 
bredde der det trengs for helårsbruk.  

   

Akebakke og skilek  

Eksisterende opparbeidet akebakke bearbeides for å gi mindre fart ved aking ved å redusere helning på 
toppen og fjerne «hopp».  Bakken skal ivareta sikkerheten til brukerne. 

Det etableres en motvoll i enden og langsmed akebakken for å dempe fart og lede akingen i riktig retning. 
Motvollen sees i sammenheng med eksisterende terrengvoll, den strekker seg fra Bodøsjøeveien og opp 
langs Toppseilveien i skolens uteareal. Eksisterende terrengvoll i vest er en innramming av utearealet og 
nye voller og terrenginngrep sees i sammenheng med denne.    

   

Utendørs konstruksjoner  

Treplatting og sandlekebord i sandlekarealet foreslåes i et hardført trematerial. Treplattingrn bygges 
universelt med null vis mot asfalten og sanden. Treplattingrn og sandlekebordet gir en inkluderende lek i 
sandlekarealet.  

Takoverbygg i forlengelse av eksisterende utstyrsbod etableres. Takoverbygget gir ly for vær og vind og 
skaper et samlingssted i skolegården. En plass for sosiale formål som også kan brukes i undervisning. 
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Takoverbygget foreslåes bygges med tremateriale, det må vurderes om det skal være noe vindskjerming på 
noe av veggene. 

    

Støttemurer og andre murer  

Langs Bodøsjøveien ved busskur er det behov for en mur som tar opp terrenget ved utvidelse av ny skole. 
Universelt utformet gangvei langs bygget gir behov for en mur. Muren bygges opp av blokkmurer av betong 
eller tilsvarende. Høyde på muren varierer.  

  

Gjerder, porter og bommer  

Gjerde for sikring av mur langs Bodøsjøveien. Gjerdet plasseres slik at det blir plass til buskfelt på begge 
sider, dette for å gi et mykere visuelt uttrykk. Utforming av gjerdet skal være lett og luftig, som for eksempel 
galvanisert flettverks gjerde i farge grått.  

Når eksisterende gapahuk innlemmes i skolens uteareal må dagens gjerde flyttes eller erstattes. Kan 
dagens gjerde gjenbrukes bør det gjøres. Dersom det er behov for nytt gjerde videreføres dagens utforming 
på gjerdet. 

    

Andre utendørs konstruksjoner  

For fotskraperister og benker langs vegg, se kapitel om bygning. 

 

Veier og plasser med tilhørende trafikk-mønster 

I foreslått løsning er eksisterende trafikk-situasjon ikke endret ved utbygging av skolen i vest. Adkomst til 
skolen for kjørende er ved Dreggveien. Ved innkjøringen inn til skolen ligger to større parkeringsplasser for 
besøkende og ansatte. Ved selve skolen er det en drop off sone med enveiskjøring, her er det også noen 
parkeringsplasser for handikappede og korttidsparkering. Dette området brukes også til varelevering og 
annen drift. Syklende til skolen bruker kulverten under Bodøsjøveien eller fortauet langs Bodøsjøveien. Fra 
fortauet er det to tilrettelagte adkomster inn til skolen.  Det er ikke ønskelig med gjennomgangs sykling i 
skolens område. Syklende som kommer fra kulverten vil derfor ledes ut på fortauet med en fysisk hindring 
som sluse og gjerde, dette for å unngå transport sykling langs skolen og ut på fortauet ved 
bussholdeplassen. Syklende til skolen må her trille sykkelen forbi bommen/slusen. Det er lagt opp til at det 
ikke skal være sykling sør for skolebygget. Gående ankommer skolen på samme punkter som syklende, i 
tillegg er det sti fra Toppseilveien til skolegården. Området sør for utbyggingen er tilgjengelig for drift 
(snøbrøyting), brannbil har også mulighet til å kjøre inn her og stille seg opp på eksisterende grusbane. 

Trafikk-mønsteret er illustrert i følgende figur, det vises også til tegning L010 Oversikt Trafikkmønster.  
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Ved utvidelse av skolen nedbygges areal for passasje foran/forbi hovedadkomsten. I videre fase må det 
sees på om det er behov for å kutte noen parkeringsplasser i «øya» på drop-off sonen for å kunne utvide 
bredden på passasjen her.  

Ved en eventuell fjerning av teknisk bygg frigjøres det areal som bør brukes til å skape en opparbeidet 
adkomstplass i forkant av skolen. 

Alle dekker, kanter og overbygninger må tilpasses med tanke på planlagt trafikkbelastning, samt tåle 
brøyting, brann- og redningsutstyr der det er aktuelt. Alle veier og plasser utformes for tilstrekkelig avrenning 
og med et tilstrekkelig antall avrenningspunkter.  

Det bemerkes at foreslått løsning av kostnadsmessige årsaker er basert på at mest mulig av eksisterende 
infrastruktur beholdes. Mer omfattende løsninger der en større del av infrastrukturen legges om vil kunne gi 
en vesentlig bedre totalløsning. Slike muligheter vil bli vurdert i videreføringen av prosjektet. 

 

Oppmerking  

Oppmerkingen i på dekket utføres med epoxybasert maling, i hvit farge. Basketbane og eventuell annen 
oppmerking til lek på asfalt oppmerkes. 

 Sykkeltrase for syklende som ikke skal til skolen vurderes oppmerket. 

  

Dekker  

Asfalt i skoleareal og langsmed nytt bygg, dimensjoneres med overbygning for brøyting med tungt utstyr.   

Dekker av belegningsstein, type herregårdsstein framfor innganger til skolen. Områdene steinsettes for å 
markere inngangspartiene og skape en markert sone her 
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Fallunderlag i sikkerhetssone til lekeutstyr i plasstøpt gummidekke i henhold til utomhusplan. Farge 
bestemmes i videre fase i henhold til fargepaletten for skolen. Tykkelse på fallunderlagets tilpasses 
lekeutstyr. Oppdragsgiver har fokus på å minimere gummidekke i utomhus og ønsker å se på alternative 
løsninger i relasjon til miljøperspektivet under kommende detaljprosjektering.   

Det er foreslått lekesand av vasket natursand 0-4mm, min. 40 cm tykkelse i sandlekområder. Bunn dreneres 
for å unngå dam i lekeområdet 

  

Kanter  

Det settes granittkantstein med fas 2 cm 12/30, radiestein og nedsenket storgatestein som kanter og skille 
mellom grøntareal og asfalt/grusdekke.    

Kanter av granitt storgatestein, nedsenket, satt i betong, og fuget med samme materiale.   

Kantstein råhogd 12/30 granitt satt i betong. avretta bærelag; settes med armert, jordfuktig betong som 
bakstøp. 

Store steiner, min. diameter 50cm som delvis kant rundt sandlek. Minst halvparten av hver stein graves ned 
p.g.a lettere asfaltering. Maks høyde over bakke kanvære 45 cm.  

Stålkant, rustfri 2.5mm tykkelse, med knekt topp. Høyde min. 150mm festet med spyd og bakstøpt med 
jordfuktig betong.  

   

Parker og hager  

Ut fra hensynet til elever med allergi/overfølsomhet eller særlig risiko for dette, bør det ikke plantes allergi-
fremkallende planter i uteanlegget.  

Vegetasjon i skolens uteareal tar utgangspunkt i eksisterende beplanting og tilpasses denne. En bevisst 
vegetasjonsbruk gir et fint og variert uttrykk gjennom året. Buskfeltet som rammer inn skolen og gangtraseen 
foreslåes som et dekorativt element for brukerne og til å komplimentere bygget. Vegetasjonen her er tenkt å 
formes slik at den skjuler et eventuelt gjerde. Valgt vegetasjon må være robust, tåle hardbruk og mulig 
snølast, dette med tanke på elever og snølagring. Vegetasjonen skal ha en herdighet tilpasset lokaliteten. 

I videre fase utarbeides det en planteplan og skjøtselsplan for ny og eksisterende vegetasjon. 

  

Gressarealer  

Gressarealer skal ha min. 15 cm matjord. Såes med frøblanding for hard bruk, for eksempel frøblandingen 
“sportsplen” fra Felleskjøpet eller lignende.  

   

Beplantning  

Det må videre utarbeides en planteliste i detaljeringsfase med bl.a. oppgitte planteavstander.  

Buskfelt, min. 50 cm matjord. Planter skal ha herdighet tilpasset plantested, og plantes så tett at de raskt gir 
dekning i feltene. Alle busker skal ha 3-4 sunne greiner ved leveranse. Planteavstand oppgis i cm.  
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Dekkemateriale:  

Buskfelt skal ha dekkemateriale av lett omdannet kompost, i 7 cm tykkelse i alle feltene. Dekkematerialet 
etterfylles ved behov i etableringsfasen. 

   

Utstyr  

Lekeutstyr i vedlagt utstyrsliste plassere i henhold til utomhusplanen. Utstyret er valgt med grunnlag i å 
komplimentere og utfylle eksisterende utstyr. Farge på elementene velges i henhold til fargepalett. 

  

Sett benker og bord      

Bord/benker i linoljeimpregnert PERFC sertifisert furu fra Norden. Stålet skal være varmforsinket og 
pulverlakkert farge i samsvar med nevnt fargepalett. 

  

   

Sykkelstativ      

Sykkelstativene foreslåes som enkle og funksjonelle. Det er i planen lagt inn elementer som hvor 1 
sykkelstativ rommer 2 sykler – det trengs da halvparten så mange sykkelstativ som sykkelplasser. Stativene 
leveres i varmgalvanisert stål som pulverlakkeres. Stativene fargesettes for å få fargeinnslag som skaper liv 
og en sammenhengende fargepallett for skolen. Stativene fundamenteres i betong eller overflatemonteres. 
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.  

   

   

   

Flytting av eksisterende utstyr  

Lekeapparater/funksjoner som blir berørt av byggingen skal gjenbrukes. I videre fase må det vurderes om 
disse apparatene er i en god tilstand, tilfredsstiller krav i lekeplassforskriften og har en god gjenstående 
levetid.  

  

Følgende apparater ønskes flyttet:  

• Fugleredehuske  
• Klatretårn  
• Dobbelhusk  
• Klatrestativ  

  

   

Opsjoner  

Opsjon er markert i utomhusplanen som omfatter ballbinge med kunstgress og innramming i øst vist på 
utomhusplan   
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73 VA Plan 
 

730 Generelt  

Eksisterende anlegg 

 Det ble mottatt underlag fra Bodø kommune som viser eksisterende VA ledninger ved Bodøsjøen skole. Det 
viser seg at noen kummer ikke finnes eller fylt over.   

 

Fig. 1. Eksisterende VA Anlegg 

  

  

Ny VA Plan 

Utomhus med endelige høyder på terreng er ikke ferdig bearbeidet. Vi har derfor gjort en vurdering av 
foreløpig utomhusplan plan og lagt til noen nye overvannskummer og sluker, samt at overvannsledning er 
lagt om på grunn eksisterende ov ledning kommer under utbygget. 
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Fig 2. Ny VA plan 
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74 Utendørs elektro 
Det er medtatt kostnader for demontering av eksisterende installasjoner som kommer i veien for plassering 
av utvidelsen. Noen utvendig lys montert på vegg må fjernes når det etableres ny korridor imellom 
byggetrinnene. 

 

Eksiterende utendørs belysning må fjernes. 

 

Det er medtatt kostnader for 4 nye lysmaster som tilknyttes eksiterende belysning. 
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8 Kostnadsoverslag 
80 Generelt 
Det er gjennomført kostnadsberegninger for utvidelsen av Bodøsjøen skole der følgende er lagt til grunn: 

Utvidelsen av skolen og tilknytningen er kostnadsberegnet i to separate delprosjekter slik at kostnadene for 
de to delene kan vurderes adskilt fra hverandre. 

Det er gjennomført elementkalkyle for alle fag bortsett fra EL-teknikk og VVS-teknikk der deler av 
kalkulasjonen er basert på erfaringsmessige m2-priser. Kalkulasjonsverktøyet Calcus er benyttet. 

Løsningene beskrevet i de respektive fagkapitler i denne rapporten er kalkulert og benevnes 
“Hovedalternativet”. De mest vesentlige faktorer oppsummeres som følger: 

• Flytting og etablering av 49 bygningsmoduler på ny fundamentering ved Bodøsjøen skole. 
• Oppgradering av bygningsmasse og tekniske løsninger til TEK17 
• Oppgradering til Passivhus standard der etterisolering av yttervegg og dekker samt ny takløsning er 

medtatt 
• Tekniske oppgraderinger der nytt sentralisert ventilasjonsanlegg er medtatt 
• Tørrskodd forbindelse mellom utvidelsen av skolen og byggetrinn 1 inngår 
• Utomhusanlegg der det er lagt til rette for utvidede aktiviteter og nye tilbud for elevene. Det er lagt 

vekt på sikkerhet og tilbud til alle. Eksisterende akebakke er ekstra sikret mot ulykker og uhell. Det er 
medtatt utvidet sykkelparkering.   

 

I tillegg til “Hovedalternativet” er et alternativ kalt “Alternativ null” kalkulert. Dette alternativet beskrives som 
den rimeligst antatte løsning som oppfyller minimumskrav ihht TEK17 og dekker antatt elevøkning i området i 
en begrenset grad, dvs økning med 75 –90 elever. Alternativet er visualisert og beskrevet i kapittel 
“Konseptvurderinger”. Utomhus omfatter alternativet kun erstatning av funksjoner/ utstyr som går tapt samt 
at nødvendig infrastruktur i form av veier og plasser er medtatt.  

Prisstigning for 6 mnd frem til byggestart samt antatt byggetid på 12 mnd er medtatt i kalkulasjonen. 
Finansieringskostnader ikke medtatt. 

 

81 Kostnadskalkyle “Hovedalternativ” 
Hovedtallene i kalkylen er oppsummert i tabell 8.1.1 til 8.1.3.  
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Tabell 8.1.1: Kostnadsberegning for utvidelsen og tilknytning eksisterende skole samlet. 

 

Sum Kalkyle tilsvarer P85. Estimat som statistisk sett gir 85 % konfidensnivå. I praksis betyr dette at vi har 
85% tiltro til at estimatet skal holde. 

P50 som tilsvarer statistisk forventningsverdi som reflekterer en tiltro på 50% mot overskridelse finnes ved å 
trekke usikkerhetsavsetning fra Sum Kalkyle, dvs P50 antas til kr 45,65 mill.   
 

Det er så langt ikke gjennomført en formell usikkerhetsanalyse slik at medregnet usikkerhetsavsetning må 
betraktes som et foreløpig estimat. Det vises forøvrig til eget avsnitt «Vurderinger av usikkerhet». 
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Tabell 8.1.2:  Kostnadsberegning for utvidelsen av skolen    
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Tabell 8.1.3:  Kostnadsberegning for tilknytningen til eksisterende byggetrinn 1. 
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82 Vurderinger av usikkerhet 
Det er gjennomført en overordnet usikkerhetsvurdering for prosjektet der antatt viktige usikkerhets-parametre 
er forsøkt kvantifisert. I henhold til denne forenklede vurderingen har man valgt å legge inn et forventet 
tillegg på 5 % og en usikkerhetsavsetning på 7 %. Disse estimatene vil bli videre fulgt opp i enn ytterligere 
usikkerhetsanalyse utført av Norconsult AS. 

 

 

Tabell 8.2.1 Tabell som viser antatte usikkerhetsdrivere i forhold til kostnader 
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83 Kuttliste og opsjoner 
Det er utarbeidet en “kuttliste” der noen mulige kostnadsbesparende tiltak er beskrevet. Kuttene er også 
grovkalkulert for å kunne anslå mulig sannsynlig spart kostnad. Det bemerkes at det må knyttes noe 
usikkerhet til tallene.   

Tabell som viser mulige kostnadskutt for “Hovedalternativet”:  

 

Tabell 8.3.1: Kuttliste 

 

Kutt 1: Ventilasjon: 

Eksisterende ventilasjonsanlegg består av enkeltstående ventilasjonsenheter for hvert enkelt rom. Denne  
ventilasjonen er 100 % basert på elektrisk energi, og gir begrensede muligheter for å kjøre energioptimal 
drift. Driftskostnadene ved denne type anlegg er også høye. 

Dersom ventilasjon ikke byttes ut vil ikke TEK 17 sitt krav om 60 % energifleksibel energikilde ivaretas, og 
kutt tiltaket er avhengig av at dispensasjon eller fravik fra krav innvilges. 

Andelen fornybar energi vil reduseres fra ca 60 til noe under 30 % ved gjennomføring av dette kuttet. 

Kuttet vil være i strid med Bodø kommunes klima og energiplan, og vil øke skolens utslipp av klimagasser 
vesentlig. 

 

Kutt 2: Tørrskodd forbindelse til byggetrinn 1 og 2: 

Om denne forbindelsen kuttes, må lærere, elever og andre brukere måtte bevege seg utendørs uten 
beskyttelse mot vær og vind når man skal forflytte seg internt i skolen. Dette gjelder i daglig bruk – for 
personal og elever som skal til personalrom, administrasjon, mellom klasserom til gymsal, mat og helse, 
bibliotek og andre spesialrom. 

Dette kuttet vil innebære en vesentlig redusert brukskvalitet ved skolen. 
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Kutt 3: Beholde dagens ventilasjonsanlegg samt kutt av passivhustiltak. 

I tillegg til de konsekvenser som er beskrevet for kutt 1, vil vi her ikke gjennomføre økt isolering av byggets 
klimaskall. Dette gir betydelige besparelser, men vesentlig høyere utslipp av klimagasser. Kravene i klima og 
energiplan ivaretas ikke med dette kuttet. 

 

Kutt 4: Utomhus 

Kuttet innebærer redusert omfang av utomhus opparbeidelse. Kun nødvendig utomhus opparbeidelse vil bli 
gjort for å ivareta krav til parkering, fremkommelighet universell utform med mer vil bli gjort. Eksisterende 
utomhus installasjoner som går bort som følge av plassering av det nye bygget vil bli erstattet/re - etablert. 
Utover dette vil det ikke bli etablert ytterligere utomhus installasjoner som følge av utbedring av eksisterende 
utstyr og utvidelse som en konsekvens av tilførsel av flere elever. 

 

 

 

Opsjoner 

Følgende opsjoner vurderes som aktuelle å kunne medta i den videre utviklingen av prosjektet: 

Opsjon 1: Etablering av solcellepanel på takflate mot sør. 

Prosjektet er tilrettelagt for god utnyttelse av solcellepaneler på tak, og i noen grad på fasade. Opsjonen 
inneholder installasjon av solcellepaneler på takflatene mot sør. Dette er de mest effektive flatene å benytte 
for solcellepaneler. Prosjektet kan senere utvides til å ha solcellepaneler på de øvrige takflater og på 
fasader. Opsjonen med solcelleanlegg på takflater mot sør er estimert til kr 816.000,- inkl mva. 

Opsjon 2: Ballbinge i eksisterende skolegård mot øst. 

Det er fra brukersiden ytret ønske om ytterligere en ballbinge da skolens eksisterende binge ikke klarer å 
dekke behovet i skolegården. Ny ballbinge er illustrert i forprosjektets utomhusplan lokalisert til østsiden av 
skolen. Kostnaden for etablering av ny ballbinge er estimert til kr 700.000,- inkl mva.  
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84 Alternativ “Null” 
Det er gjennomført en enkel vurdering av laveste kostnad for etablering av utvidelse/tilbygg for et elevtall på 
75-90 elever. Bakgrunnen for denne økte elevkapasiteten er at man da kan dekke utbygging av boligfelt 
Bodøsjøveien 50 - “Slakteritomta”. 

Vurderingen benytter relevante tall beregnet i kalkylen for hovedalternativet og det er gjort følgende 
vurdering: 

• Det er behov for ca halve arealet som inngår i hovedalternativet. Dette gir plass til 3 klasserom, 
kontorarealer samt inngangsparti. 

• Passivhus standard samt øvrige føringer gitt i Bodø kommunes klima og energiplan utgår. 
• Eksisterende ventilasjonsløsning beholdes. 
• Ny takløsning utgår med bygningen utføres med ny kledning for yttervegg. 
• Utomhus anlegg legges på et minimumsnivå der tapt utstyr erstattes samt at det medtas nødvendige 

veier og plasser samt sykkelparkering. 
• Sammenbinding mellom ny og eksisterende skole utgår. 

 

 

En forenklet grov kalkulasjon viser at Alternativ null har en antatt prosjektkostnad på ca 17 mill. 

 

Tiltaket antas å kunne oppføres innenfor kravene i teknisk forskrift, TEK 17. Det vil bl.a. si at yttervegger kan 
oppgraderes med ny kledning uten tilleggsisolering. Modulenes flate tak beholdes uendret. Det samme 
gjelder de desentraliserte ventilasjonsaggregatene.  

Med ny fasadekledning vil preget av modulbygg svekkes og det vil være mulig å gi bygget et utseende som 
harmonerer mer med eksisterende skolebygg. De eksisterende rømningstrappene forutsettes reetablert. 

For utomhus vil tiltakene omfatte nødvendig omlegging av veier, sykkelparkering og erstatning av 
lekeplasser med utstyr. Øvrig opprusting og opparbeidelse vil ikke være del av tiltaket. 
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9 Vedlegg 
Fyll inn aktuell informasjon 

90 Notater og rapporter 
Dokumentnummer Dokumentnavn Revisjonsnummer Kommentar 

RIM01 Miljøteknisk 
grunnundersøkelse 
Bodøsjøen skole 

J01 Undersøkelsen gjelder 
området der nytt 
skolebygg plasseres øst 
for eksisterende skole. 

RIM02 Miljøoppfølgingsplan J01 Utgjør del av 
kvalitetskontrollen og 
skal følges i alle faser av 
prosjektet. 

RIByfy01  Energinotat 03 Energinotat med 
vurdering av passivhus 

RIByfy02 Dagslys eksisterende 01 Vurdering av dagslys i 
eksisterende del som 
følge av utvidelsen 

RIByfy03 Varmebehov J01 Vurdering av 
varmebehov fra 
panelovner på de 
kaldeste dagene 

RIByfy04 Dagslys nybygg 02 Vurdering av dagslys i 
den nye delen av skolen 

RIByfy05 LCC og LCA Solceller 01 LCC og LCA-
beregninger av 
solcelleanlegg  

RIByfy06 Energifleksible systemer 01 Vurdering av andel 
energifleksible systemer  

RIByfy07 LCC og LCA analyser av 
prosjektkonsept 

2 LCC beregninger av 
prosjektert konsept. 
Vurdering LCA mot 
referansebygg. 
 

RIA01 Lydteknisk premissrapport 02 Lydteknisk underlag med 
oversikt over krav og 
forslag til tiltak 

LARK_N01 Utstyrsliste_utomhus 01 Utstyrsliste til L001 
 
 



Utvidelse Bodøsjøen skole  
Forprosjekt 
Oppdragsnr.: 5201758   Dokumentnr.: R01   Versjon: C03 
  

2020-09-29  |  Side 125 av 126 

https://bkmob.sharepoint.com/sites/utbyggingskontoret/bodosjoenskole/delte dokumenter/06 referat og rapporter/utvidelse bodøsjøen skole - 
forprosjektrapport versjon 2020-09-29.docx 
 

RIB_N01 Kapasitet moduler B01 Notat etter gjennomgang 
av FDV-dokumentasjon 
av modulene med 
hensyn på 
konstruksjonsteknikk. 

RIB_N02 Konstruksjonsforutsetninger J01 Notat med forutsetninger 
for prosjekteringen av 
konstruksjonsteknikk 

RIV01 Ny ventilasjon - Vurdering og anbefaling 
av ventilasjonsløsning 

RIV02 Forslag til 
ventilasjonsprinsipper av 
klasserom og layout teknisk 
rom 

- Vurdering av ulike 
ventilasjonsprinsipper 
med anbefaling og lay 
out av teknisk rom. 

F001 (RIBr) Brannkonsept - Bodøsjøen 
skole 

J01 Branntekniske prinsipper 
for skolen. 

 

91 Tegninger 
Tegningsnummer Tegningsnavn Revisjons-

nummer 
Kommentar 

A10-2 Situasjonsplan 1:1000 0  

A20-00 
 

Oversiktsplan 1 etasje 1  

A20-10 Plan 1.etg. utvidelse 6  

A20-11 Plan 1.etg. tilknytning 6  

A20-20 Plan 2.etg. utvidelse 6  

A20-40 Takplan/ teknisk rom - utvidelse 3  

A30-10 Fasader tilknytning 1  

A40-1 Fasade nord og vest 4  

A40-2 Fasade sør 3  

A40-4 Fasade øst  2  

A40-5 
 

Fasade gårdsrom 1  

A40-6 
 

Oppriss fra nord 1  

A52-101 
 

Prinsippdetaljer 1  

B-20-01 Fundamentplan J02  
B-40-01 Snitt gjennom teknisk rom J02  
B-40-02 Prinsippsnitt gjennom yttervegg J01  
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B-40-03 Prinsippsnitt korridor J01  
L001 Utomhusplan J04  
L001 Utomhusplan uten opsjon ballbinge J04  
L010 Trafikkmønster J01  
Pr_306_ELplan_1 Demontering El Plan 01 01  

Pr_306_ELplan_2 Demontering El Plan 02 01  

E-543-20-02-001 Plan 02 - Soneplan sikkerhet 02  

E-543-20-01-001 Plan 01 - Soneplan sikkerhet del 1 02  

E-543-20-01-002 Plan 01 - Soneplan sikkerhet del 2 02  

Lydplan 1 Lydplan 1. etasje J01  
Lydplan 2 Lydplan 2. etasje J02  
V-36-20-01-00 Plan 1 etg Ventilasjonsprinsipper J01  
V-36-20-02-00 Plan 2 etg Ventilasjonsprinsipper J01  
V-36-20-03-00 Plan 3 etg Ventilasjonsprinsipper J01  
V-73-10-00 Utvendige ledninger J01  
F.01.01-02  RIBr- Tilknytningskorridor F01   
F01.01-01 RIBr – Plan 1. etasje F01    
F.01.02 RIBr- Plan 2. etasje F01   
F.02.03 RIBr – Takplan F01   
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