
I VINKEL Til grunn for løsningsforslaget ligger Skaun kommunes 
overordnede visjon om at man gjennom trivsel, ansvar og læring 
sammen skal skape et godt læringsmiljø der alle finner sin plass 
og får utvikle sine gode egenskaper, kunnskaper og ferdigheter. 
Skoleanlegget utgjør det fysiske rammeverket for denne 
visjonen.

- Skolen skal være et trygt og godt sted å være, både for elever, 
ansatte og besøkende.

- Skolen skal stimulere til formidling, kreativitet, evne og lyst til å 
lære.

- Skolen skal gi nye rom for læring, både mentalt og fysisk.

- Utvidelsen av Buvik skole skal være tilpasningsdyktig og 
fleksibel med tanke endrede behov og krav i framtiden, men 
også med tanke på alle de ulike scenario og krav som stilles i 
dagens skolehverdag.

- Forslaget skal på en god måte imøtekomme behov for et 
senere byggetrinn, med en kapasitetsutvidelse på inntil én 
parallell.
 
Vi har i vårt løsningsforslag vektlagt disse føringene, samtidig 
som det har vært et overordnet mål å skape en skole med 
høy arkitektonisk kvalitet med utgangspunkt i en rasjonell og 
pragmatisk organisering med fornuftige løsninger med hensyn til 
økonomi, både ved gjennomføring av prosjektet og løpende drift 
av bygningsmassen.
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HOVEDGREP   Vi har organisert den nye delen av 
skoleanlegget som et avlangt volum orientert nord-syd som 
via et mellomvolum kobler seg på det sydvestre hjørnet av 
eksiterende bygningsmasse. Det avlange volumet er vridd noe 
mot øst som åpner for å etablere gode uteoppholdsarealer mot 
vest i nær tilknytning til idrettsanlegget. 
Grepet etablerer en differensiert skolegård med en mer skjermet 
del primært for 1-3. trinn øst for nybygget og en mer åpen 
situasjon på vestsiden med garderobeinnganger og uteareal for 
4-7. trinn. En ”åpen” passasje i tilnytning til vestibyle og amfi i 
mellombygget etablerer en tydelig visuell forbindelse mellom de 
to delene av skolegården. 
Funksjoner felles for hele skolen, administrasjon, hovedinngang, 
vestibyle, personalrom, bibliotek og naturfag, er lokalisert til 
mellombygget slik at dette blir et nav sentralt i anlegget mellom 
elevarealer for 1-3. trinn i eksisterende skolebygg, og 4-7. i det 
nye volumet som ligger nord-syd. Det etableres en klimatisert 
forbindelse langs eksisterende sydfasade mellom vestibyle/
lobby og kantine/bibliotek (fellesareal) i eksisterende bygg. Til 
denne forbindelsen er det lagt en egen skogarderobe for elever 
på 1.-3. trinn for å unngå ren/skitten problematikk.

PLAN  Løsningsforslaget består av to sammenhengende 
bygningsvolum. Mellombygget, navet, forbinder eksisterende 
skolearealer og nye undervisningsarealer for 4-7. trinn. 
Mellombygget huser fellesfunksjoner som vestibyle og bibliotek 
som ligger i et samlet romforløp åpent over to plan rundt et 
sentralt plassert amfi med plass for inntil 170 elever. Amfiet, 
orientert mot øst leder opp til det åpne bibliotekarealet. Dette 
arealet er også en ressurs for nærmiljøet ved at det kan 
benyttes til ulike arrangementer og tilstelninger utenfor skolens 
driftstid, mens skolens øvrige arealer stenges av. Vestibyle og 
lobbyarealet har store glassflater over to etasjer i vest og øst 
og henvender seg til og knytter sammen uteoppholdsarealet 
på begge sider av skoleanlegget. Ved tilstelninger på 
godværsdager, for eksempel 17. mai kan arealet åpnes både 
mot skolegård i vest og øst. Hovedinngang er lagt til vestsiden 
av mellombygget og leder besøkende inn langs amfiet hvor 
de har god visuell kontakt og tilgang til ekspedisjon og alle 
anleggets funksjoner (undervisningsarealer for 4-5. og 6-7. trinn, 
bibliotek, administrasjon og adkomst/tilgang til eksisterende 
bygg).

Undervisningsarealer for 4-7 er organisert i et avlangt volum i 
to etasjer som strekker seg fra mellombygget og sydover. 4-7. 
trinn har separate elevinnganger samlet sentralt på vestfasaden 
i tilknytning til elevenes uteoppholdsareal. 4-5. trinn har inngang 
fra bakkeplan, mens 6-7. trinn har adkomst til garderobeinngang 
via utvendig trapp. Via garderobeareal ledes elevene inn 
til fire tilnærmet identisk utformede hjemmeområder, med 
lærerarbeidsplasser for trinnene samlet sentralt på østfasaden 
i begge etasjer. Elevareal har direkte tilgang til vestibyle/
mellombygg men fungerer allikevel som en autonom og 
”selvforsynt” del av skolebygget.

1 ETG   1:200  (1:400)

HOVEDINNGANG

FUNKSJONSPROGRAM
Rom- og funksjonsprogram tegner et bilde av hvordan 
skolen ønsker å drive sin virksomhet. Å skape optimale 
fysiske rammer for denne virksomheten har vært det førende 
kriteriet for utviklingen av løsningsforslaget. For nytteverdien 
av investeringen som skal gjøres er det avgjørende at 
prosjektet oppfyller dette kriteriet både i dag og i framtiden. 
Skolehverdagen endres og for å kunne danne en god ramme 
også rundt nye arbeids- og undervisningsformer i framtida 
må bygget og skoleanlegget kunne tilpasse seg. Dette sikres 
gjennom en høy grad av generalitet og fleksibilitet.

Hovedgrepet med mellombygget som navet i skoleanlegget 
underbygger dette. Innbyrdes organisering av arealene som 
kobler seg til mellombygget kan endres uten at dette endrer 
mellombyggets funksjon som den samlende del i skoleanlegget. 
Et nytt byggetrinn kan adderes i nordvest, eksisterende bygg 
kan rives og et nytt byggetrinn kan etablere en ny kobling 
til mellombygget. Man kan bygge videre på prinsippet om 

Mellombygget med forbindelse mellom 
skolegårdene

Felles Elevbaser
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navet med fellesarealer som vestibyle og bibliotek med nært 
tilliggende fellesfunksjoner (spesialrom, musikk, K&H m.m). 
Samtidig kan funksjoner som naturfag og personalrom finne en 
annen sentral lokalisering i senere byggetrinn slik at ytterligere 
areal i mellombygget kan frigjøres som generelt åpent fellesareal 
i sammenheng med nåværende løsning med vestibyle, bibliotek 
og amfi.

For de nye elevarealene for 4-7. trinn har generalitet og 
fleksibilitet vært et premiss for utviklingen av planløsningen. 
Arealene skal kunne håndtere flere scenario og funksjoner 
(formidlings, undervisnings- og arbeidsformer) og de fysiske 
arealene skal også enkelt kunne bygges om/endres ved 
framtidige behov.

EKSEPIDISJON, ADMINISTRASJON, HELSESØSTER
Ekspedisjonen ligger godt synlig fra den sentrale vestibylen, og 
blir naturlig tilgjengelig for besøkende når de ledes inn langs 
amfiet fra hovedinngangen til arealet foran amfiet (vestibylen). 
Administrasjonen ligger sentralt med adgang videre inn fra 
området utenfor ekspedisjonen. Den har allikevel en skjermet 
beliggenhet i fellesarealet, også i forhold til innsyn fra skolens 
uteareal. Hovedtrapp og heis er lagt i tilknytning til amfiet i 
umiddelbar nærhet til ekspedisjonen. Kontorleder har skjermet 
arbeidsplass bak ekspedisjonen men med utsyn til fellesarealet. 
Kontor for helsesøster ligger skjermet like innenfor ekspedisjon 
med eget avgrenset venteareal.

PERSONALGARDEROBER  Personalgarderober er plassert 
under amfi og bibliotek på 1. etasje. Det har tilgang via bi-
inngang i tilknytning til vaktmester og administrasjon eller direkte 
fra vestibyle like innenfor hovedinngang. Personalrom har en 
nøytral del med skap for oppbevaring av yttertøy og personlige 
eiendeler, mens toaletter og omkledningsrom med dusj er 
kjønnsdelte.

PERSONALROM  Personalrom  ligger på. 2. etasje nært 
administrasjon og personalgarderober i etasjen under, med 
tilgang fra fellesareal/bibliotek i plan to. Rommet kan ha mindre 
glassfelt (som evt. kan blendes) som gir utsyn ned i vestibyle og 
ut i bibliotek. Arealet har en unik plassering med panoramautsikt 
mot nord og vest. Rommet kan benyttes til ekstern bruk etter 
skoletid, separat eller som en utvidet del av vestibyle og 
biblioteksareal ved større tilstelninger utenfor skoletid. Rommet 
utstyres med kjøkkenkrok.

ARBEIDSROM   Arbeidsrom for lærere på 4. til 7. trinn ligger 
sentralt i tilknytning til trinnenes hjemmeområde. De er utformet 
som enheter med arbeidsplasser for åtte lærere med kapasitet 
for ytterligere møblering ved f.eks et mindre møtebord, reoler 
for oppbevaring av litteratur, og mer arbeidsflate etc. I direkte 
tilknytning til arbeidsrommet ligger et stillerom med dagslys. 
Kopi/lager deles med lærerarbeidsrom på tilliggende trinn. 
Møterom er lagt med tilgang fra trafikkareal og ligger relativt 
skjermet for innsyn fra elevareal slik at disse også kan være 
en god arena for samtaler mellom lærer og elev og ellers en 
ressurs for elevene som grupperom etc. Lærerarbeidsplassene 
for de ulike trinnene har kort innbyrdes avstand, også ved bruk 
av interntrapp mellom 1. og 2. etg.

BIBLIOTEK  Biblioteket er lagt sentralt og godt synlig i et åpent 
areal i forlengelse av amfiet, med utsikt over vestibylen. Arealet 
kan møbleres med bord for elevgruppearbeid og lave mobile 
reoler med et utvalg bøker, litteratur samt digitale medier. 

NATURFAGSROM   Naturfagsrom er lagt med adkomst fra 
fellesareal i forlengelsen av amfi/bibliotek. Det er tenkt utstrakt 
bruk av glass mot fellesareal for å synliggjøre aktivitet i rommet 
og tilføre ytterligere dagslysareal til bibliotek innenfor. Rommet 
ligger sentralt plassert med nærhet til de to eldste trinnene i 2. 
etg. Glassvegg mellom naturfagsrom og bibliotek kan dels være 
høyskap med tosidig glass og hyller med utstilling av utstoppede 
dyr, instrumenter etc.

TAKPLAN, TEKNISK ROM   1:200 (1:400)
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ELEVBASER  Fellesareal i trinnenes hjemmeområde er utformet 
som et stort sammenhengende areal med god himlingshøyde og 
generøse vindusarealer mot vest. Arealet har høy generalitet og 
fleksibilitet og kan tilpasses hyppig skiftende behov i elevenes 
underisnings- og arbeidssituasjon. Arealet har ingen faste 
installasjoner/skillevegger og en kan se for seg en rekke ulike 
scenario hvor bevisst bruk og sammensetting av møblering og 
mobile skilleelementer innenfor fellesarealets ytre avgrensing 
gir ulike rammer og muligheter for bruk. Det enkelte trinnets 
fellesarealet kan også ordnes slik at det fysisk underdeles 
i soner med ulik organisering av elevenes arbeidsplass, 
avhengig av eksempelvis behov for visuell skjerming for én 
elevgruppe. Samtidig er det også rom for å lage situasjoner 
for formidling til små eller mellomstore elevgrupper, eller 
steder for spesielt konsentrert arbeid. Eksempelvis lyttekroker, 
videovegg, lesenisjer. etc. Mobile tavler, møblering for 
oppbevaring og veggelementer av ulik høyde vil kunne gi ulike 
nivåer av visuell skjerming men også skjerming og demping 
av lyd. Hjemmeområdets lager er plassert som et visuelt fast 
element tilbaketrukket sentralt i fellesarealet med vaskerenne, 
avfallstasjon etc. 

Hjemmeområdenes formidlingsrom er lagt langs fasade mot 
øst og ligger som en bakvegg direkte til fellesareal. Denne 
bakveggen er foreslått utført med kledning i lys pigmentert 
kryssfinér av bjørk, med innslag av identitetsskapende grafikk 
og tekst laget av elevene. Det er tenkt utstrakt bruk av høye 
glassfelt mellom formidlingsrom og fellesareal som både 
gir en visuell oversikt og for lærere og elever, men også gir 
romlige kvaliteter i form av åpenhet og gjennomlys. Også 
formidlingsrommene har en generell romlig utforming som legger 
til rette for ulike typer formidling og elevarbeid og aktiviteter.
En sone med en godt dimensjonert bredde mellom 
formidlingsrom og elevenes fellesareal er ikke medregnet 
i fellesarealets nettoareal (vist med svak skravur i planer 
1:200/400). Dette arealet er å betrakte som et nødvendig 
areal for å håndterer trafikken av elever som forflytter seg og 
fordeler seg mellom fellesareal og formidlingsrom for å unngå 
forstyrrende aktivitet inne i fellesarealet. Samtidig vil denne 
sonen være kommunikasjonsareal for elever hjemmeområder 
lengst syd når de beveger seg til og fra fellesareal i mellombygg 
og eksiterende bygg. Det vil være naturlig å se for seg at en 
benytter møblering og elementer i overgangen mellom denne 
sonen og fellesarealet for visuelt og funksjonelt skjerme 
fellesarealet.

DRIFT OG RENHOLD   Arbeidsrom med verksted for vaktmester 
ligger strategisk plassert ved hovedinngang, med egen bi-
inngang og i umiddelbar nærhet til administrasjon.
Renholdsrom er plassert sentralt i begge etasjer i nærheten av 
elevgarderobene. 
Tekniske rom som datarom og hovedtavle ligger sentralt 
plassert, og er lett tilgjengelig fra korridor ved interntrapp. 
Arealet under nedre del av amfiet kan tas i bruk som stollager.

TEKNISKE ROM OG FØRINGSVEIER   Den nye delen av 
skoleanlegget har to strategisk plasserte tekniske rom. Et 
større med to aggregater er plassert sentralt på tak over 
undervisningsblokken. Via godt dimensjonerte og sentralt 
plasserte sjakter hvorav én side betjener formidlingsrom 
og lærerarbeidsplasser, mens den andre betjener elevenes 
fellesareal og garderober oppnår man korte hovedføringsveier 
og en energieffektiv og rasjonell ventilering av denne delen av 
bygget. Løsningen med sentrale og godt dimensjonerte sjakter 
er også optimal ved en senere ombygging med eventuell 
ytterligere underdeling av arealene. Det tekniske rommet på tak 
inneholder også varmesentral og har tilgang innenfra via trapp 
og utgang til tak. Et mindre teknisk rom med ett aggregat er lagt 
til 2. etasje i mellombygget. Dette håndterer vestibyle, amfi og 
øvrige funksjoner i mellombygget og gir fornuftige føringsveier og 
kanaldimensjoner i dette arealet. Samtidig kan dette aggregatet 
kjøre etter ordinær skole- og arbeidstid, ved ettermiddags- og 
kveldsbruk av vestibyle, bibliotek og personalrom.

FASADE ØST    1:200  (1:400)

FASADE VEST   1:200   (1:400)



UTOMHUSPLAN 
Bygget foreslås koplet til eksisterende skolebygg i nord med 15 
graders vridning mot øst og strekker seg mot syd. Hovedgrepet 
gir solrike uteromsoner rundt bygget mot øst, syd og vest og 
gir plass for ny adkomstvei i vest til eksisterende boliger i nord. 
Syd for bygget ligger atkomstplassen til skolen med parkering 
og dropp-off. Mot øst er det skolegård med elevinngang for de 
yngste trinnene. Det sentrale rommet i det nye skolebygget med 
vestibylen og amfiet, ligger som et nav som kopler sammen 
det gamle og det nye bygget med skolens hovedinngang mot 
vest. Vest for hovedinngangen er det foreslått et uteamfi mot 
idrettsanlegget som kan benyttes til utendørs undervisning og 
arrangementer. Det er en målsetting at alle uterom skal være 
attraktive og oversiktlige. Det er generelt lagt vekt på å utforme 
et lett lesbart anlegg som tilbyr varierte utearealer og som 
stimulerer til kreativitet og aktivitet for alle elever, ansatte og 
lokalmiljø.Søppelcontainere er lokalisert inntil vegetasjonsarealet 
og skolebygget i syd for å unngå konflikt mellom ganglinjer og 
trafikk. 

ATKOMST OG PARKERING  Kjøre- og gangakse fra sydøst 
møtes i en atkomstplass i syd og adskilles med en egen 
universell gangadkomst inn til skolens uteoppholdsarealer i øst. 
Via gangadkomsten kan man bevege seg rundt bygget mot syd 
og vest adskilt fra biltrafikk. Atkomstplassen leder videre mot 
adkomstveien til boligene i nord. Kjøre- og parkeringsareal ligger 
på sydsiden og gangtrafikk på nordsiden av atkomstvei. Det er 
lagt opp til en vendehammer på adkomstplassen i syd. 

SKOLEGÅRD    Skolegården omgir bygningen i vest, syd 
og øst som en likeverdig plass for alle innganger og soner. 
Eksisterende terrengnivå i skolegården mot øst beholdes og 
skråningen mot syd fungerer som en buffer mellom skolegården 
og hovedveien. I skolegården mot syd og vest løftes terrenget 
inntil bygget for å få tilfredsstillende oppholdsarealer og for 
samtidig å få en nivåforskjell som skille mellom oppholdsarealet 
og bilveien. Sammen med ulike belegg, dekker, og vegetasjon 
skapes rom for variert opphold. Sonene er inndelt og plassert 
i forhold til ulike klassetrinn og funksjoner i bygget. Det er 
tilrettelagt for aktiviteter og utfordringer for ulike nivåer og behov: 
samlende plasser for større anledninger, læring og undervisning, 
felles aktiviteter, men også områder for ro og stillhet.  

AKTIVITETER OG IDRETT   Området vest for skolen inneholder 
ulike idrettsaktiviteter som også brukes av skolens elever 
med ballbaner, ballbinge og lignende, og det er lagt opp til 
et gresskledd sitteamfi i skråningen mot vest som knytter 
skolegården tettere til idrettsanlegget. I skolegården er det 
tilrettelagt for følgende aktiviteter:
• Husker
• Basket
• Klatrestativ
• Turn- og balanseelementer
• Ulike spill som males på asfalten
• Små lekehytter for de minste barna
• Sandkasse
• Bord og benker

VEGETASJON  Skoleanlegget har en markant skråning med 
bjørketrær mot syd som bevares. Eksisterende vegetasjon 
suppleres med noe busk- og trevegetasjon, for å gi selve 
skolegården et mykt uttrykk og for å etablere en tydelig 
buffersone mellom oppholdsarealet og trafikkarealet.

MATERIALBRUK, MØBLERING OG UTSTYR   I anlegget er det 
foreslått å benytte kjente materialer, med en solid detaljering, 
og lite behov for vedlikehold. Hoveddekket på atkomstplass og 
skolegård er asfalt med kantavgrensning og innslag av gress, 
grus og plasstøpte gummidekker. Skolegården er sonedelt med 
striper, som bryter opp asfaltflatene og skaper dynamikk på 
plassen. Møbler og utstyr skal ha en enkel og solid utførelse og 
tilrettelegges for fleksibel bruk. 

SITUASJONSPLAN   1:250 (1:500)



UNIVERSELL UTFORMING   Ved plassering av skolebygget 
og utforming av uteanlegget er det lagt vekt på en lett lesbar 
situasjon for alle brukergrupper bl.a. med god visuell kontakt mot 
viktige innganger.
Terrenget er utformet slik at hele anlegget er universelt 
tilgjengelig. Det er lagt opp til en kombinasjon av naturlige og 
kunstige ledelinjer utendørs. Med naturlige ledelinjer menes at 
elementer som naturlig hører hjemme i en skolegård, integreres 
i planleggingen på en slik måte at svaksynte kan følge dem i 
en sammenhengende rute. Elementene kan bestå av belegg 
og kanter av ulike slag som markerer tydelige forskjeller på 
bakken. Det skal være sklisikre overflater på alle dekker. Tilført 
vegetasjon skal ikke bestå av allergifremkallende planter.

MILJØ   Uteanlegget skal i størst mulig grad opparbeides med 
miljøvennlige materialer som krever lite vedlikehold. 

BELYSNING   Det er foreslått mastarmatur i alle 
uteoppholdsarealene rundt bygget for å oppnå en helhetlig og 
god belysning. 

I tillegg er det veggarmatur ved alle innganger for å oppnå ekstra 
god orienterbarhet i disse områdene.

Det er valgt en robust belysningsløsning som tåler 
påkjenningene fra lek og ballspill i skolegården.

ATKOMST FOR BRANNBIL   Atkomst for brannbil opp til 
fasadene i nord og øst er via en rampe fra atkomstplassen i syd, 
kjørerampen stenges med bom for å unngå uønsket bilkjøring. 
Adkomst for brannbil til fasaden i vest er langs atkomstveien til 
den eksisterende bebyggelsen i nord.

BYGGETRINN 2 
Utvidelse fase to er vist som et bygningsvolum i to etasjer som 
tilknytter seg det nye mellombygget i nordvest. Utvidelsen har 
en grunnflate på drøyt 700m2 som i sin helhet er tenkt bygget 
over to plan. I tillegg er det lagt til et mindre bygningsvolum som 
tilknytter seg løsningsforslagets hovedinngang og etablerer en 
forbindelse til vestibyle og amfi i forlengelsen av den innvendige 
“gata” (siktlinjen) gjennom vestibylen. Utvidelsen tilpasser seg 
godt opparbeidet utomhusplan som i all hovedsak kan viderføres 
og trekkes rundt vest og nord for den skisserte utvidelsen 
uten større inngrep i de løsninger som allerede er opparbeidet 
utomhusareal for elever.

Utvidelsen vil kunne utløse endringer for planløsninger i begge 
etasjer vest i mellombygget, blant annet vil det være naturlig å 
etablere en forbindelse mellom byggetrinnene også i 2. etasje. 
Elevarealer i nybygg og eksisterende bygg vil i ikke berørers 
og det vil i hovedsak kunne være full skoledrift i bygg- og 
anleggsfasen ved en evt. realisering av byggetrinn fase 2..
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MATERIALBRUK OG KONSTRUKSJON   
Bygningen oppføres i et prefabrikkert bæresystem i betong 
med søyler, lavtbyggende dragere og hulldekker. Tak utføres 
primært med lett-tak elementer. Konstruksjonsprinsippet i 
bygningen gir stor grad av generalitet som gir rom for andre 
organiseringer av plan i framtiden. Et inntrukket bæresystem gir 
fleksibilitet i fasade og gir en betydelig reduksjon av kuldebroer. 
Det er lagt opp til romslige etasjehøyder med 3,9 meter brutto 
etasjehøyde som gir stor fleksibilitet ved senere endringer av 
tekniske føringer over himling. Generelt er det lagt opp til en 
himlingshøyde på 3000 mm i alle rom for varig opphold. Dette 
gir en god romlig kvalitet i større elevareal, og sikrer gode 
dagslyskvaliteter ved at man kan etablere dagslysinnslipp 
relativt høyt over gulvareal sammenlignet med en himlingshøyde 
på forskriftens krav om 2700 mm.

Nytt bygningsvolum med elevarealer får utvendig stående 
trekledning med vedlikeholdsfri royalimpregnert furu, med 
naturell farge. Mellombygget får utvendig platekledning av 
gjennomfargede lyse fibersementplater i gråtoner, med varierte 
plateformater.

Vinduer i yttervegg leveres som malte trevinduer med RAL-
lakkert aluminiumskappe. Enkelte vinduer detaljeres med 
markant utkraget omramming i kontrastfarget beslag. Store 
glassfelt i mellombygg utføres som glass/alu-fasadesystem.
Innervegger generelt har platekledning av malt gips med 
bakenforliggende trefiberplate. Mot elevarealer utføres en stor 
grad av innvendig veggkledning som lakkert kryssfiner med 
pigment i lakk. Utsatte veggflater i elevgarderober utføres med 
forsterket overflate av høytrykkslaminat.
Deler av veggoverflater mot vestibyle utføres i mattlakkert 
spaltepanel med akustisk demping bak. Vegger i våtrom utføres 
med flis.

Generelt legges vinyl på gulvoverflater. Vestibyle og bibliotek får 
gulvoverflate av industriparkett. Amfi utføres med industriparkett 
i inntrinn og opptrinn. Flis på gulv i klimatisert gang mellom 
vestibyle og eksisterende bygg.
Himlinger er gjennomgående 600x600 nedhengt systemhimling 
av presset mineralull. Over vestibyle og bibliotek utføres himling 
med lyse treulittplater 600x1200/2400 uten synlige kantprofiler.
Fast inventar forutsettes integrert og samstemt med byggets 
arkitektur og farge-/materialbruk.

MILJØ OG ENERGIBRUK
Løsningsforslaget er forutsatt bygd med løsninger som 
er miljømessig fremtidsrettet i forhold til drift, vedlikehold, 
arbeidsmiljø, energibruk og fleksibilitet, samt stedsmessige 
forhold og betingelser. 
Generelt kan det pekes på en rekke områder for å redusere 
varmetapet i bygget gjennom ulike passive tiltak. Først og fremst 
har bygget fått en arealeffektiv planløsning og en kompakt 
volumutformning som reduserer arealet på klimaskallet. Dette er 
et av de viktigste tilskuddene til redusert energiforbruk. Videre er 
vindusarealet effektivt utnyttet slik at man er sikret godt dagslys 
og utsikt, men unngår mye varmetap. På fasader mot øst, sør og 
vest, er vinduer utstyrt med solavskjerming i form av screens, for 
å få behagelig innetemperatur på solfulle dager. Bygget har også 
termisk masse som kan eksponeres for å utnytte magasinering 
av varme og kjøling.
Prosjektet har fått en enkel materialpallett med slitesterke 
materialer som er lette å rengjøre og vedlikeholde. 
Materialene skal være lavemitterende for å kunne redusere 
ventilasjonsmengdene og skape et godt inneklima.
Tilbygget varmes opp med vannbåren varme fra elkjel og luft-til-
vann varmepumpe. Det er medtatt gulvvarme i elevgarderober 
og personalgarderober, mens øvrige rom utstyres med 
radiatorer.
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