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Agenda

• Oppdraget

• Organisering og prosjektmodell

• Målsetning

• Pågående utredninger

• Fremdrift



Vedtatt skolebehovsplan 2018 - 2021:

Østbyen skole rehabiliteres og bygges om for å blant annet få flere og bedre egnede lærerarbeidsplasser, 

grupperom, garderober etc. 

Alstad barneskole: Rehabilitering (evt ny skole) og kapasitetsutvidelse. Det er behov for lærerarbeidsplasser, 

personalrom, møterom, flere grupperom, større garderobe, toaletter og utbedring av ventilasjonsanlegg etc.

Bestilling fra OK avdelingen om UE- avdelingens prosjektledelse for gjennomføring av 

mulighetsstudie med utgangspunkt i:

Vurdering av skolekapasitet/størrelse

Behov og funksjoner

Bygningenes tekniske tilstand

Oppdraget



Prosjektorganisering 

Styringsgruppe Undervisningssjef, Kommunaldirektør UE, Kommunaldirektør økonomi

Prosjektansvarlig Knut Reidar Joakimsen, Dag-Knut Simonsen Utbyggingskontoret 

Brukerkoordinator Hedvig Pedersen Holm, Ståle Ellefsen Aasjord

Brukergruppe Skolens ledelse, SFO leder, tillitsvalgte, verneombud, FAU

Rådgivere Rambøll og Uno design



Prosjektgjennomføring

Mulighetsstudie



Mål for mulighetsstudiet

Mulighetsstudiet skal gi et tilstrekkelig underlag for å kunne avdekke alternative løsninger 

og kostnadsberegninger av disse.  

Mulighetsstudie skal danne grunnlag for valg av løsning for de behov kommunen har for 

Østbyen skole og Alstad barneskole. 

Resultatet man kommer frem til skal ha et realistisk kostnads estimat for anbefalte 

løsninger.



Elevgrunnlag

Bodø kommune v/ analyseavdelingen har utarbeidet nye prognoser for befolkning og 

elevtallsutviklingen fremover

• Østbyen skole ( sentrum) – Forventes stabilt elevtallsgrunnlag på dagens nivå.

• Alstad barneskole – Slakteritomten vil generere økt elevtall på ca 80 elever. 



Alternativer under utredning

• Alternativ 1

– Ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse

– Etablere gymsal som nytt bygg utenfor eksisterende bygningsmasse

– Løse øvrig arealbehov innenfor eksisterende bygningsvolum.

• Alternativ 2:

– Ombygging, rehabilitering og tilbygg av eksiterende bygningsmasse.

– Ingen begrensninger knyttet til eksisterende bygningsvolum.

• Alternativ 3

– Bygge ny skole på tomten og rive eksisterende bygningsmasse

Alstad barneskole:

Alternativ 2 og 3 utredes for kapasitet med og uten kapasitet for slakteritomta.



Fremdrift

Forventet ferdigstillelse høsten 2019.

Vi danne grunnlag for videre budsjettarbeid og 

politiske vedtak.


