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tomten _ konsept _ hovedgrep
oppdragsgivers overordnede krav
hovedgrep _ del 1
hovedgrep _ del 6

• barneskolen mot nord _ ungdomsskolen
mot syd
Dagens barneskole ligger lengst nord
på skoleområdet, med ungdomsskolen
lengst syd.
I og med at barneskolen skal dimensjoneres for 700 elever og ungdomsskolen for
bare 310 elever, foreslår vi at de 2 skolene
bytter plass på tomten; dvs. ungdomskolen mot nord og barneskolen mot syd.
Dette vil også muliggjøre en rasjonell, trinnvis utbygging.

tomten _ kontekst
Skoleområdet på Tau er på ca. 68mål.
I arealet inngår også dagens parkeringsareal for Strand VGS på vestsiden av riksvegen, for å vurdere evnt. sambruk av
den trafikale løsningen for de to skoleområdene.
Skoleområdet ligger fint til mellom elven
Tauåna og Krossvatnet med kort vei til
grøntarealer og idrettsanlegg og sentrum.
Eks. skolebygg er i 2 etasjer. Omkringliggende bygningsmiljø består av spredt
bebyggelse 1-, 2- og 3 etasjer.

klasserom m. ekstra rom høyde
og overlys
torg
torg
torg

svalgang

• skolestuene som en “kit of parts”
- i 1 eller 2 etasjer
- med egen inngang for hvert trinn
- et “torg” _ som et “hjerte” for hvert trinn
- ekstra romhøyde i klasserom mot nord
og øst
- svalgang utenfor klasserom mot syd og
vest
- overlys

hovedgrep _del 2
• en ny hovedakse _ “Tauånaløperen”

hovedgrep _ del 7

- mellom barneskole og ungdomskole

• eksisterende byggs midtre sone åpnes
opp mellom etasjene

- som ryggraden i skoleområdet
- som skolenes “hjerter”
- for å få plass til samlingssaler
- for å gi karakter til biblioteket
- som bindeledd mellom 1 og 2.etasje
- for å gi arkitektonisk karakter og romfølelse til eks. bygg
- for å gi eks. bygg et nytt “liv”

“hjerte”

- går fra Krossvatnet i vest, under Ryfylkeveien og til elven Tauåna og idrettsarealet
i øst
- et gjennomgående offentlig uterom
- hovedadkomst til begge skoler og idrett
via aksen, samt til Strand VGS

hovedgrep _ del 3
tomtens spesielle kvaliteter _
herligheter
- elven Tauåna
- Krossvatnet
- grøntdrag langs elven og vannet
- mindre koller og større stein
- solitærtrær

bygg som skal rives
- i samråd med kommunen ble det
enighet om å rive følgende bygg:
1.Tau Legesenter
2. eks. gymsal med toaletter og takoverbygg
3. det sentrale “halvsirkelformede”
barneskolebygget _ Soppen
4. barneskolebygget Treet

- for å imøtekomme ønsket om et helhetlig
anlegg også arkitektonisk

- eks. bygg som del av barneskolen bygges om

hovedgrep _ del 4

hovedgrep _ del 9

• skolens trinnarealer og idrett etableres i
nye bygg med innvendig forbindelse til de
respektive, eks. bygg med skolenes fellesfunksjoner
• alle nybygg i en etasje
- for tilpasning til nære omgivelser bl.a.
1.etasjes eldre-boliger mot nord.
- krav til UU
- variasjon i romhøyde

hovedgrep _ del 5
• et spekter og hierarki av uterom

- i tråd med kommunens føringer og premisser for konkurransen

• det etableres et felles fasadeuttrykk for
ny og gammel bebyggelse

- eks. bygg som del av ungdomsskolen
bygges om og utvides ca. 8m mot øst

- muligheter for overlys

bygg som skal bevares

hovedgrep _ del 8

• eks. bebyggelse benyttes til de respektive skolers fellesfunksjoner

- et gjennomgående offentlig uterom fra
Krossvatnet til Tauåna
- et tydelig adkomsttorg _ festplass med
hovedinngang til barneskole og idrett
- et tilliggende, eget, syd- og vestvendt
uterom for ungdomsskolen
- egne uterom for hvert trinn på
barneskolen med adkomst via hovedaksen
- eget, skjermet uterom for SFO i kort
avstand til p.plass i syd

P

P

P (BUSS)

P

• hovedadkomst for gående og kjørende til
begge skolene ved / via aksen
• ny undergang under riksvegen som del av
den gjennomgående aksen
• ny rundkjøring på Ryfylkevegen mot syd
• kjøreadkomst via rundkjøringen til Strand
VGS og til Bedhusvegen og Barneskolen
• parkering for 35 biler ved aksen på østsiden
av riksvegen
• parkering for 89 biler på vestsiden av riksvegen (en økning på 25plasser)
• parkering for 30 biler i syd ved SFO og
småskoletrinnet på barneskolen

• det skal etableres en ren 1-7 barneskole og en ren
8-10 ungdomsskole
• ungdomsskolen skal dimensjoneres for 310 elever
• barneskolen skal dimensjoneres for 700 elever
• bruttoareal på ca. 12.000m2 eks. idrettsbygget
• parkering for 90 biler på bakken
• sykkel p.plasser; 0,2 plass pr. elev/ansatt
• skolenes uteområder
- som en viktig del av det fysiske læringsmiljøet
- best mulige solforhold
- skjerming mot vind og nedbør
- trafikksikkert
- god belysning
- rom for et spekter av opphold og aktivitet; trygt og
trivselsskapende
- amfi for uteundervisning/opptredener
- lokal identitet
- estetiske og kunstneriske opplevelser i lek og avkobling
• undervisningsarealer
- funksjonelle, lyse og romslige klasserom for inntil 30
elever
- grupperom i nær tilknytning til klasserommene
- klasserom på et trinn bør være samlet
• andre elevrom _ fellesrom
- scene _ aula
- spesialrom
- stor og funksjonell gymsal
- bibliotek
- gode garderobeforhold m.wc tilknyttet hvert trinn
• rom for personalet
- funksjonelle arbeidsrom i tilknytning til hvert trinn
- gode garderobeforhold med dusj
- møterom i tilknytning til hvert trinn
- stort og funksjonelt personalrom
- funksjonelle kontorer til skolens administrasjon og ledelse
- møterom i tilknytning til skolens ledelse
• andre ønsker _ hensyn
- sambruk med idrettslag / musikkorps, kulturskole og
SFO
- kontor til helsesøster

kriterier for juryens valg av prosjekt
• trafikale vurderinger;_ trafikkforhold og bevegelsessoner, trafikkløsning sør for legesenteret med innkjøring
til Strand VGS, forbindelse fra skoleområdet til Krossvatnet, skoleveg fra Taumarka og inn til skoleområdet,
gangforbindelse over Tauånå til idrettsområdet
• bygninger; _ bygningsvolumer, bygningsstruktur,
etasjer, bygningsmessige og tekniske løsninger, energi,
arealbehov og utbyggingsmønster, trinnvis utbygging,
sammenhengen mellom ny og gammel bebyggelse
• utomhus og miljøforhold; _ skolemiljø, støy og forurensing, landskap- og grøntstruktur, utvendige læringsarealer, ønske om et større friområde langs elven Tauåna
• generelle krav ; _ utbyggingsavtaler og bygningsplassering, uteområder og lekearealer, universell utforming,
planlagt gjennomføring og konsekvenser i anleggsperioden, økonomi, estetikk og materialvalg
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utomhus
hovedgrep

Situasjonsplanen 1:100/1:2000 viser begge skoler og idrettsbygget som et
helhetlig skoleanlegg. _ ET STED og ikke bare en tilfeldig samling bygg.
• Det etableres en “akse” _ “Tauånaløperen” _ fra Tauåna i øst til Krossvatnet i
vest.
• “Aksen” deler skoleområdet i et mindre areal mot nord og et større mot syd.
• Barneskolen skal dimensjoneres for 700 elever og ungdomsskolen for 310
elever.
• Ungdomsskolen og barneskolen har derfor i vårt forslag byttet plass; ungdomsskolen mot nord _ barneskolen mot syd. Det er naturlig at den største
skolen plasseres på den største delen av tomten.
• Begge skolene og idrettsbygget forholder seg klart til den nye, samlende
“Aksen” fra Tauåna i øst til Krossvatnet i vest
adkomster _ innganger
• hovedadkomst til barne- og ungdomsskolen samt idrettsbygget er fra aksen _” ryggraden” i skoleområdet
• de enkelte trinninngangene er lagt til de respektive utearealene for henholdsvis ungdomstrinnet, barneskolens mellomtrinn og småskoletrinnet
• adkomst til trinn 1 og SFO ligger også i direkte tilknytning til den sydlige
parkeringsplassen for skolen _ for kortest mulig avstand ved levering og henting av småskolebarna
• hovedadkomst til Strand VGS forholder seg også til den nye “ryggraden”

diagrammer _ konsept _ hovedgrep utomhus
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TAUÅNA 							

IDRETT 		

ADKOMSTTORG 			

BARNESKOLESTUE_TRINN 5-7

UNDERGANG

terreng snitt 1.500_ langs “Tauløperen”

TAUÅNA 							

IDRETT 		

ADKOMSTTORG 			

BARNESKOLESTUE_TRINN 5-7

UNDERGANG

PARKERING

ADKOSMTTORG VGS.

AKTIVITET OPPHOLDSAKSE

NY BRYGGE / PIR

KROSSVATNET

terreng snitt _ langs “Tauløperen” fra Tauåna til Krossvatnet

inspirasjon _ referanse “Tauløperen”

inspirasjon _ referanse “Tauløperen”

inspirasjon _ referanse brygge i Tauåna & Krossvatnet

inspirasjon _ skatelandskap

inspirasjon _ referanse undergang

inspirasjon _ referanse brygge i Tauåna & Krossvatnet

inspirasjon _ referanse “Tauløperen”

inspirasjon _ referanse “Tauløperen”

inspirasjon _ utelek i naturen

inspirasjon _ referanse bro over Tauåna

inspirasjon _ sitteamfi i “Tauløperen”

inspirasjon _ utelek i naturen
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A
K1 + K2

hovedgrep undervisningsareal _ skolestuer

klasserom
G1
grupperom_1
G2
modulbygging - 33 moduler 4x8m

grupperom_2
L1

K_62

lager
T1 + T2

K_62 K_62

K_62

K_62

G_23

G_10

=

G_10

G_10

G_12

G_12
L_29

G_23

=

K_62

gard/wc_62

K_62

K_62

8-10 trinnareal - ge

nerelt læringsarea
l inkl. grupperom
& elevgarderobe

• som en “kit of parts” bestående av klasserom, grupperom, lager, elevgarderobe og
trinntorg

K_62

K_62

K_62 K_62

1515m2

K_62

K_62

trinn 8-10

G_23

trinn 10

- byggesettet kan brukes for alle trinn men
der fast og løst inventar tilpasses hvert trinn

Plantegningene 1:500/1:1000 viser begge skoler og
idrettsbygget som et helhetlig skoleanlegg.

trinn 8

G_23

G_10

G_10

"torget"

G_10

"torget"

G_12

- byggesett-tankegangen muliggjør enkel flyytting / rokkering av funksjoner i hver skolefløy, tilpasset brukeres ønsker og behov

G_12

G_23

K_62

• Det etableres en “skoleakse” fra Tauåna i øst til
Krossvatnet i vest.
• “Skoleaksen” deler skoleområdet i et mindre areal
mot nord og et større mot syd.
• Barneskolen skal dimensjoneres for 700 elever og
ungdomsskolen for 310 elever.
• Ungdomsskolen og barneskolen har derfor i vårt
forslag byttet plass; ungdomsskolen mot nord _
barneskolen mot syd. Det er naturlig at den største
skolen plasseres på den største delen av tomten.
• Begge skolene og idrettsbygget forholder seg klart
til den nye, samlende “skoleaksen” fra Tauåna i øst
til Krossvatnet i vest ; “Tauånaløperen”.

G_10

"torget"

G_10

"torget"

"torget"
gard/wc_62

torget
E1 + E2

planløsning skoleanlegget
overordnet fordeling av programarealer_funksjoner

=

L_29

K_62

K_62

G_23

elevgarderobe
trinn 9

trinn 8

lærerarbeids
plasser
_182

mat&helse_87

hovedgrep planløsning
2
1
4
2

5
1

2
2
2_etasjes bebyggelse
1_etasjes bebyggelse

M_17

1. all administrasjon, alle personalarealer og
alle spesialrom, så som kunst & håndtverk,
mat & helse, natur & miljø, samlingssal, auditorium etc. legges til eks. bygg
2. alle generelle undervisningsarealer så som
klasserom og grupperom inkl. egen inngang
med garderobe og wc´r til hvert trinn, legges
til nybygg i form av totalt 4 “skolestuer”; 3 for
barneskolen og 1 for ungdomsskolen
3. 1 eget, nytt, sentralt idrettsbygg lett
tilgjengelig for begge skoler
4. felles bibliotek med egen inngang sentralt
plassert i eks. bygg mellom de 2 skolene
5. idrett i eget nybygg _ kan enkelt økes i str.
til full flerbrukshall med denne plasseringen i
situasjonen

ungdomsskolen

helse/ppt
logoped_25

B
kantine_145
M_64

innganger
personalrom
_46

vf

admin_100

personalgard
_48

Fellesbygg m/ spesialisert læringsareal,
personal, admin og andre funksjoner

Hovedinngang
Bibliotek

2_etasjes bebyggelse

bibliotek
_126

antall etasjer _ 1+2

2_etasjes bebyggelse
1_etasjes bebyggelse

• nye bygg; skolestuer / trinnarealer i 1 etasje
• eks. bygg i 2 etasjer
- vi har primært valgt å vise en løsning med
eks. bygg i 2 etasjer kombinert med nye bygg
i 1 etasje. På den måten:
- tar vi hensyn til eldreboligfløyen i 1 etasje rett
bak nybygget for ungdomstrinnet
- sikrer arealeffektive løsninger
- unngår innvendige trapper og heis i hver av
de 4 skolehusene
- muliggjør overlys i midtsonen og i klasserommene
- muliggjør ekstra romhøyde i klasserom mot
nord
- tomten er stor nok til at vi samtidig får gode
og brukbare utomhusarealer

biblioteket

boklager
_105

Hovedinngang
ungdomsskole &
bibliotek

“Tauånaløperen”

A

fordeling av funksjoner
3 eks. bygg skal bevares; 2 for ungdomsskolen og
1 for barneskolen.

5-7 trinnareal - generelt læringsareal inkl. grupperom & elevgarderobe 1515m2

K_62

trinn 5-7

K_62 K_62

K_62

K_62 K_62

adkomsttorg _
barneskolen & idrett

K_62

G_23

trinn 7

gard/
wc_62

G_10

G_10

G_10

G_10

"torget"

"torget"
G_12

G_10

lager

G_10

"torget"
G_12

G_12

G_12

Hovedinngang

G_23

garderobe

Inngang
idrett

2_etasjes bebyggelse

gard/wc_62

K_62

K_62

K_62

gard/wc_62

K_62

K_62
vf

M_18

garderobe

trinn 6

antall etasjer _ 2

trinn 5

admin_133

M_38

Som hovedalternativ har vi valgt å vise alle
skolestuer / trinnarealer som 1 etasjes bygg
med alle klasserom i 1.etasje.

2_etasjes bebyggelse

Basert på det samme hovedgrepet er det
imidlertid fullt mulig å løse alle trinnarealer
som 2-etasjes bygg. Det gir:
- alle klasserom i 1. og 2.etasje mot syd og
vest, ut mot sine respektive uterom
- alle trinninnganger fremdeles i 1.etasje direkte fra trinnets uterom
- hver skolestue må da ha 2 innvendige trapper
- med innvendige forbindelser i begge etasjer
til de respektive, 2.etasjes fellesbygg vil heis
der kunne benyttes av trinnarealene

svalganger
• alle trinn-innganger er via svalganger
på hver enkelt skolestue
• alle hovedinnganger er via nye svalganger på eks. bygg
• svalgangene på hver skolestue mot
syd og vest:
- gir beskyttelse mot vær og vind
- fungerer som solavskjerming
- tilfredstiller ønsket om takoverbygg i
uteområdet
- danner en fin ramme om uteopphold
- utgjør et enkelt, funksjonelt, arkitektonisk virkemiddel

idrett
lærerarbeids
plasser_182

M_22

20x40m bane

lager

idrettshall m/ garderobe 1022m2

3-4 trinnareal - generelt læringsareal inkl. grupperom & elevgarderobe 1038m2

B

kantine_188
K_62

trinn 3-4

K_62 K_62

K_62

K_62

helse/ppt
logoped_94

trinn 4

personalrom
_85

personalgard
_26

gard/
wc_62

G_10

G_10

G_10

G_10

"torget"

"torget"
G_12

G_12

M_35
L_29

G_23

K_62

K_62

gard/wc_62

pers.wc_38

lærerarbeids
plasser_123

K_62

• For optimalisering av arealer _ arealeffektivitet
har vi plassert fellesfunksjoner for henholdsvis ungdomsskolen og barneskolen så som
hovedinngang, administrasjon, personalrom, samlingssal og de respektive skolers spesialrom i eks.
bygg.
For mest mulig arealeffektive løsninger har vi også
plassert lærerarbeidsplasser i eks. bygg. De ligger
i 1.etasje og gruppevis, rett ved den innvendige
forbindelsen til de respektive skolestuer. På den
måten er det kort avstand til de respektive undervisningsarealer samtidig som en viss avstand til elevene gir bedre arbeidsro på lærerarbeidsplasser
• Alle trinnarealer legges til nye “skolestuer”; dvs.
- trinnvise innganger med garderobe og wc, via svalgang i tilknytning til de respektive uteområdene
- 4 klasserom / trinn
- 2 mindre og 2 større grupperom / trinn
- lager

data_17
G_23

• Hovedinnganger til begge skoler og idrettsbygget
fra “skoleaksen”.
• Trinnvise elevinnganger; dvs.
- 3 trinninnganger i “ungdomsskolestuen”
- 7 trinninnganger fordelt på de 3 “barneskolestuene”:
- 2 innganger i “skolestuen” for småskolen; trinn 1 &
2 og SFO
- 2 innganger i “skolestuen” for mellomtrinnet; trinn
3 og 4
- 3 innganger i “skolestuen” for trinn 5-7

lærerarbeids
plasser_123
M_35

trinn 3

personalgard
_26

forbindelser mellom nytt og gammelt
Plantegningene viser innvendige forbindelser mellom
hver enkelt “skolestue” og eks. bygg ominnredet til
fellesfunksjoner for den respektive skolen.

Fellesbygg m/ spesialisert læringsareal,
personal, admin og andre funksjoner

K_62

barneskolen

K_62

K_62

K_62

G_23

k

L_29
G_10

"torget"

"torget"

trinn 2

"torget"
G_12

gard/wc_62

Om ønskelig kan forbindelsen mellom eks. bygg med
fellesfunksjoner og hver enkelt “skolestue” forenkles
til bare å være overdekket i form av et tak.

G_10

G_10

G_12

G_12

l

G_23

K_62

trinn 1-2 _SFO

K_62

K_62 K_62

gard/wc_62

sfo

sfo

trinn 1 + sfo

5-7 trinnareal - generelt læringsareal inkl. grupperom & elevgarderobe 1069m2+ sfo 152m2

plan 1.etasje__ 1.500/1.1000 _ samlet for barneskole & ungdomsskole
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antall etasjer
• eks. skolebygg i to etasjer
teknisk rom_62

• nye “skolestuer i en etasjer

teknisk rom_62

teknisk rom_62

- for å ta hensyn til de 1.etasjes eldreboligene rett
nord for skoleområdet
- gir enkel og kort avstand mellom inngang og garderobe og klasserom/grupperom
- muliggjør overlys
- enkle rømingsveier
- ingen trapper og heiser i “skolestuer”
- enklere tekniske føringer
- alt på et plan gjør det enkelt å tilfredstille krav til
universell utforming _ UU
- muligjør variasjon i romhøyde ; klasserom mot nord
har økt, innvendig høyde
- muligjør prefabrikasjon

trinn 8-10

ungdomsskolen

naturfag_87

lager_23

drift_53

klasserom med ekstra romhøyde _ mot nord og øst i skolestuer
kantine_85

musikk&drama
_103

kunst&håndverk
_270

planløsning “skolestue”
• hver “skolestue” har svalgang mot syd og vest _
ekstra 1.5m´s romhøyde i klasserom mot nord og
øst

bibliotek
_105

biblioteket

• hvert trinn sin inngang fra svalgangen med garderobe og wc, og sine 4 klasserom med 4 grupperom;
2 større og 2 mindre, organisert rundt eget, felles
“trinntorg”

“Tauånaløperen”

• eget teknisk rom for hvert trinn over 2 av trinnets
grupperom
• hver “skolestue” 2 lagerrom

trinn 5-7
barneskolens SFO -torg

teknisk rom_62

teknisk rom_62

teknisk rom_62

auditorium_148

musikk&drama
_181

idrett

Det nyeste bygget som også skal bevares, foreslår
vi innredet til bibliotek.
Vi har tillatt oss å vise deler av biblioteket som et
større, 2.etasjes volum med amfi for å gi bibliteket
en ekstra romlig kvalitet, i tråd med tradisjonelle biblioteksløsninger.

kunst&håndverk
_309

lager_41

trinn 3-4
drift_113
teknisk rom_62

teknisk rom_62

kantine_164
naturfag_94
mat&helse
_125

midtsone i eks. bygg med storsal og galleri

barneskolen

teknisk rom_62

planløsning eks. bygg
Plantegningene viser en overordnet disponering av
ønskede funksjoner i eks. bygg.
Strukturen i 2 av 3 bygg egner seg godt for en inndeling i 3 soner: 2 randsoner for rom med dagslysbehov og 1 midtsone disponert til funksjoner som
bare tildels trenger dagslys ( via gavler).
Utover det må endelige planløsninger utarbeides i
tett samråd med brukere.

teknisk rom_62

sfo

flerbruks-/sambruksmuligheter
Funksjonene i de 3 eksisterende byggene er
godt egnet til sambruk utenom skoletid. Alle
”private” arealer de nye “skolestuene” med
klasserom, grupperom og elevinnganger kan
låses av om kvelden og i helgene. Eksisterende bebyggelse med alle spesialiserte læringareal, auditorium, kantine og bibliotek kan
dermed brukes utenom skoletid uavhengig
av skolestuene. Idrettshallen er et selvstendig bygg som kan brukes både skolene og
nærmiljøet utenom skoletid.

trinn 1-2 _SFO

fra
plan 2 etasje 1.500/1.1000_ samlet for barneskole & ungdomsskole
biblioteket med eget amfi _ kan evt. benyttes til forelesninger _ samlingsstund
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overlys i klasserom med
ekstra romhøyde

fleksibilitet
Det viste hovedgrepet med den nye “aksen”,
med ungdomsskolen mot nord og barneskolen og idrett mot syd gir en klar, overordnet,
føring for disponering av skoleområdet.

8000
8000

8-10 trinnareal - g

enerelt læringsare
al inkl. grupperom
& elevgarderobe

2800

4300

2800

4300

overlys i klasserom med
svalgang

8000
8000

06

8000

8000

snitt_A

K_62

snitt_A

K_62

K_62 K_62

1515m2
trinn 8

K_62

K_62

G_23
G_23

trinn 10

G_10

G_10

"torget"

G_10

G_23

K_62

På den måten kan:

"torget"
G_12

snitt_B
snitt_B

G_10

"torget"
G_12

snitt __ 1.250/1.500

Vi har videre valgt å vise begge skoler med
fellesfunksjoner i et 2 etasjes (eks.) bygg og
selve undervisningsarealene i egne (nye) bygg
_ skolestuer, og idrett i et eget bygg.
Skolestuene er designet utfra en “kit of parts”
tankegang.

• eks. bygg erstattes med nye bygg uten at
hovedgrepet må endres, også sent i den videre designprosessen

L_29

K_62

K_62

trinn 9

trinnvis utbygging _ fase 1
• 3 nye skolestuebygg for barneskolen _
eks. barneskole flytter ut av eks. bygg og
inn i nybygg

• klassetrinn enkelt bytte plass både i dialog
med brukerene og over tid, etter at skolen er
tatt i bruk.

G_23

trinn 8

lærerarbeids
plasser
_182

mat&helse_87

• barneskolebyggene som er avtalt
revet _ rives

• idrettsbygget utvides til full flerbrukshall uten
at det går utover hovedgrepet for skoleområdet
• skolestuene endres fra 1 etasjes bygg til
2.etasjes bygg

ungdomsskolen
M_17

helse/ppt
logoped_25

trinn_1
skolestuene
til barneskolen bygges.

trinn_2
barneskolen flyttes,
ny ungdomsskole
& idrettsbygg bygges.

B

trinn_3
ungdomskolen flyttes,
barneskolen bygges ferdig.

kantine_145

I vårt forslag til nye skoler på Tau er klasserommene
tilnærmet kvadratiske. Dette muliggjør vinduer på
hele ytterveggen kombinert med overlys i innvendige
arealer, og delvis glassvegger i innervegger i både
klasserom og grupperom og ellers etter behov .
Dette vil være tilfredstillende i forhold til dagslys
ifølge Houcks artikkel.
Utfordringen i dagens skolebygg er riktig balanse
mellom arealeffektive løsninger og tilstrekkelig fasadelengde.

M_64

trinnvis utbygging _ fase 2
personalrom
_46

• ny skolestue for ungdomsskolen bygges
_ eks. u.skole frigjøres
• bevaringsverdig del av eks. barneskole
bygges om til fellesfunksjoner for ungdomsskolen

vf

admin_100

Hovedinngang

personalgard
_48

Fellesbygg m/ spesialisert læringsareal,
personal, admin og andre funksjoner

Bibliotek

trinn_2
barneskolen flyttes,
ny ungdomsskole
& idrettsbygg bygges.

trinn_3
ungdomskolen flyttes,
barneskolen bygges ferdig.
bibliotek
_126

biblioteket

Hovedinngang
ungdomsskole &
bibliotek

trinnvis utbygging _ fase 3
• eks. ungdomsskolebygg som skal bevares bygges om til fellesfunksjoner for
barneskolen

boklager
_105

daglys
I senere tid har det vært mye fokus på dagslys i
skoler og da spesielt i klasserom i kjølvannet av Leif
Houcks artikkel i tidskriftet Arkitektur N.

A

UU
De foreslåtte en-etasjes skolebyggene har mange
UU fordeler.
Alt er på ett plan.
Det vil måtte installeres nye heiser i eksisterende
bygg for å tilfredsstille dagens UU krav til heisbruk.
materialbruk
Robusthet må være stikkord for all materialbruk i
barne- og ungdomskoler.
I fellesarealer vil vi anbefale slipt betong eller fliser/
skifer. Dette er slitesterkt og rimelig.
Mindre rom krever mykere gulvbelegg pga. akustiske forhold. En form for banebelegg med trinnlydsdemping er derfor mest brukt.
Et effektivt 3 trinns inngangsmattesystem er viktig

fra
plan 1.etasje__ 1.250/1.500 ungdomsskolen
trinn_3
ungdomskolen flyttes,
barneskolen bygges ferdig.
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ved alle innganger.
Innervegger må forsterkes enten med robust treverk,
osb-plater eller heltre. som synlig overflate kan det
benyttes robust gips og/eller trekledning.
Vi foreslår en løsning med desentraliserte ventilasjonsanlegg. Det resulterer i mindre kanaltversnitt,
Kanalene kan derfor bygges inn lokalt. Behovet for
nedforete himlinger i form av myke himlingsystemer,
som lett blir skadet i skolebygg, er dermed kraftig
redusert.

teknisk rom_62

biblioteket med eget amfi _ kan envt. benyttes til forelesninger _ samlingsstund

teknisk rom_62

brann
De foreslåtte en-etasjes skolebyggene har mange
brannsikkerhetsfordeler.
I tillegg til at brannmotstandskravet til hoved- og
sekundærbæresystem er R15, som muliggjør trekonstruksjoner, er rømning mye enklere.
All rømning fra klasserom kan skje rett ut i det fri i
motsetning til ”korridor”-rømning som er mye mer
komplisert og kostbart.

teknisk rom_62

passivhusstandard
Byggene er velegnet til passivhusstandard hvis det
er ønskelig.
Bygningene vil kunne tilfredsstille alle krav til lavenergihus (yrkesbygg) _ passivhusstandard_ i henhold til
NS 3701:2012.

ungdomsskolen

Hovedforskjellene i forhold til et TEK10 bygg er:
- økt isolasjonstykkelse
- bedre dampsperre
- bedre isolerte vinduer
- mer effektivt ventilasjonsanlegg
- lavenergibelysning
- automatisk solavskjerming på vinduer mot øst &
syd ( må vurderes opp i mot svalgangene mot syd
og vest)

naturfag_87

lager_23

konstruksjon
Hovedbæring dimensjoneres i forhold til de nye
byggs aksesystem på 8x8m.
Aksene er dimensjonert optimalt i forhold til klasseromstørrelse på 62m2.
Modulen kan justeres hvis det er ønskelig.
Det er forutsatt 4 klasserom pr. trinn. Basert på 100
elev i hver trinn vil det være 25 elever/klasserom, og
basert på 120 elever, 30 elever/klasserom.

drift_53

kantine_85

torg i ungdomsskolen
kunst&håndverk
_270

axonometri av for ungdomsskolens
fellesbygg og biblioteket

midtsone i eks. bygg med storsal og galleri

musikk&drama
_103

Et en-etasjes skolebygg vil brannmessig være i
risikoklasse 3 og brannklasse 1.
I tillegg er det en preakseptert løsning at ”byggverk i en etasje i risikoklasse 3 kan ha hoved- og
sekundærbæresystem med brannmotstand R15”
(§11-4), (brannmotstand er vanligvis R30 i BKL1).
Dette betyr at et slikt en-etasjes skolebygg lett kan
bygges i treverk.

bibliotek
_105

biblioteket

Alle nybyggene egner seg til prefabrikasjon basert
på 4x8m moduler _ se diagram s.04.
Mulighet for transport sjøveien gjør det mulig å bygge
slike moduler hvor som helst.
Alle nybyggene kan deles i 4x8m moduler, der et
klasserom bygges av 2 moduler.
Valget mellom modulbygging eller tradisjonell plassbygging vil være et produkt av kostnad og kvalitet.
Slike moduler kan bygges både med vanlige stendere eller være massivtrebasert.

plan 2.etasje__ 1.250/1.500 ungdomsskolen
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5-7 trinnareal - generelt læringsareal inkl. grupperom & elevgarderobe 1515m2

K_62

K_62 K_62

K_62

K_62 K_62

K_62

lager

G_23

trinn 7

gard/
wc_62

G_10

G_10

G_10

G_10

"torget"

"torget"
G_12

G_10

G_10

"torget"
G_12

G_12

G_12

Hovedinngang

G_23

gard/wc_62

K_62

K_62

Fasadene er vist med 3 forskjellige materialvalg. Kostnader og lave vedlikeholds kostnader vil være viktig momenter ved valg av fasadematerialer.
Ikkebærende innevegger kan kles med robust
trepanel, robuste gipsplater eller være i massivtre.
Den store utfordringen i skolebygg er at alle innervegger har enten lydkrav, brannkrav eller begge.
Eksisterende bebyggelse er vist med nye fasader
for å tilfredstille dagens tekniske krav og skape en
arkitektonisk helhet.

K_62

gard/wc_62

K_62

energistrategi
Ventilasjonsanleggene er foreslått desentralisert.
Fordelen med en desentralisert løsning er at kanalene vil være mye mindre i størrelse og romhøyden
kan derfor være lavere (minimums krav i undervisningsrom er netto 2.7m).

garderobe

Inngang
idrett

K_62
vf

M_18

garderobe

trinn 6

trinn 5

Det er forutsatt mini-ventilasjonsanlegg for hvert trinn
og i alle 3 eksisterende bygg. Totalt 13 anlegg. Alle
mini-anleggene i nybyggene har trappe adkomst.
Valg av isolasjonstykkelse, energieffektive vinduer,
effektiv varmegjenvinning, solavskjerming og energibesparende lysarmaturer er forskjellen mellom
TEK10 og passivhusstandard.

admin_133

M_38

lærerarbeids
plasser_182

M_22

20x40m bane

lager

idrettshall m/ garderobe 1022m2

3-4 trinnareal - generelt læringsareal inkl. grupperom & elevgarderobe 1038m2

B

kantine_188
K_62

K_62 K_62

K_62

K_62

helse/ppt
logoped_94
data_17

G_23

trinn 4

personalrom
_85

personalgard
_26

gard/
wc_62

G_10

G_10

G_10

G_10

"torget"

"torget"
G_12

G_12

miljøstrategi
Gjenbruk, avfallshåndtering og energisparing bør
være hovedtemaer i en evnt. videre planlegging av
skolen
Gjenbruk av betong og tegl i gulv, vegger og kledning kan gi bygget et særpreg

M_35
L_29

G_23

K_62

K_62

gard/wc_62

En kombinasjon av vinduer i fasaden og overlys i
både ny bebyggelse og eksisterende bygg vil gi
maksimalt med dagslys.
I tillegg til jordvarmeanlegg, kan det vurderes en
kombinasjon av solceller og solfangere for å supplere energibehovet. Tiltaket er pedagogisk men
krever betydelig vedlikehold.
Erfaring med å teknisk sammenkoble tettstilte, offentlige bygg i nærområdet har vist seg å være
fordelaktig.

pers.wc_38

lærerarbeids
plasser_123

K_62

Miljøstasjon mellom ungdomsskolen og ny parkeringsplass kan være ”pedagogisk” med dertil egnet
grafikk som viser fraksjoner etc.
Energibruk kan også brukes ”pedagogisk” med
store målere som viser dagens energibruk og energibruk pr. årstrinn. Evnt. solceller og solfanger
kan vise dagens produksjon osv.

lærerarbeids
plasser_123
M_35

trinn 3

personalgard
_26

Fellesbygg m/ spesialisert læringsareal,
personal, admin og andre funksjoner

G_23

"torget"

"torget"
G_12

gard/wc_62

G_10

G_10

"torget"

• det må velges lavemitterende materialer for å redusere
ventilasjonsluftmengdene.
• minimum 85 % av avfallet i byggperioden kildesorteres og resirkuleres.

k

L_29
G_10

trinn 2

K_62

K_62

K_62

K_62

Forøvrig må :
• alle bygningsprodukter vurderes iht. miljø og lavt
energibruk i produksjon og transport, f.eks. gjennom
produktvalgsverktøyet ECO-product.

G_12

G_12

l

G_23

K_62

K_62

K_62 K_62

gard/wc_62

sfo

axonometri av for barneskolens fellesbygg
trinn 1 + sfo

plan 1.etasje__ 1.250/1.500 barneskolen

5-7 trinnareal - generelt læringsareal inkl. grupperom & elevgarderobe 1069m2+ sfo 152m2
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form og uttrykk

teknisk rom_62

teknisk rom_62

• med utgangspunkt i de rektangulære, eksisterende, 2-etasjes byggene har vi gitt de 2 skolene en
ren form og et enkelt uttrykk
• skolehus / trinnarealer i 1 etasje
• fellesfunksjoner i 2 etasjes bygg
• de nye, 1-etasjes skolehusene har alle 4 en svalgang mot syd og vest som skjerming mot både sol
og regn
• en tilsvarende svalgangskonstruksjon rammer inn
adkomsttorget med hovedinngang til barneskolen
og idrettsbygget og markerer hovedinngangen til
biblioteket og ungdomsskolen

teknisk rom_62

klasserom med ekstra
romhøyde mot nord og øst

auditorium_148

musikk&drama
_181

kunst&håndverk
_309

lager_41

typisk klasserom i alle
skolestuer -mot syd og
vest med svalgang utenfor
axonometri av typisk skolestue

drift_113
teknisk rom_62

teknisk rom_62

kantine_164
naturfag_94
mat&helse
_125

typisk klasserom i alle skolestuer mot nord
og øst _ med ekstra romhøyde og overlys

teknisk rom_62

teknisk rom_62

typisk klasserom i alle skolestuer -mot syd
og vest med svalgang utenfor og overlys

fra
plan 2.etasje__ 1.250/1.500 barneskolen
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fasade mot hovedadkomst og veien __ 1:500 / 1.1000 ungdomsskolen
fasademateriale som en kombinasjon av tre og

prefabrikerte, slipte betongelementer

fasade mot hovedadkomst og veien __ 1.250/1.500 ungdomsskolen

• vist som hovedalternativ
• egner seg godt ved tradisjonell stålsøyle / huldekkkonstruksjon
• kombinasjonen tre og betong i fasaden utgjør et
enkelt virkemiddel for å skape liv i en rasjonell og
enkel fasade
• slipt betong er solid og tilnærmet vedlikeholdsfritt
• vi har valgt å vise en lys farge på både treverket
og betongen for at bygget skal virke “lyst” og innbydende også vinterstid

fasade mot hovedadkomst og veien__ 1.250/1.500 ungdomsskolen

fasade mot aksen _“Tauånaløperen”__ 1.250/1.500 _ idrett & barneskolen

fasademateriale tre _ med svalgang i tre, bordkledning og der alle skolestuer bygges i tre i sin
helhet _ (her vist mørkbeiset som et alternativ til
det lyse hovedalternativet)
• egner seg spesielt godt ved prefabrikasjon / modulbyggeri
Som tresort kan man f.eks. bruke ubehandlet termoask, ubehandlet cedertre, ubehandlet lerk
eller beiset gran.
Treverk er mijøvennnlig og relativt rimelig, men
krever noe mer vedlikehold enn f.eks. tegl.

fasade mot aksen _ “Tauånaløperen”__ 1.250/1.500 _ idrett & barneskolen

fasademateriale tegl _ her vist som en lys tegl
• tegl er tilnærmet vedlikeholdsfritt
• tegl finnes i et helt spekter av farger
• fargevalget må diskuteres i samråd med brukere
og kommunens driftsavdeling

fra
fasade mot aksen_ “Tauånaløperen”__ 1.500/1.1000 _ idrett & barneskolen med undergang under riksveien
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arealer

ROMPROGRAM SKOLEUTBYGGING TAU
PROGRAMMERT
Tau skole
Elevantall

Areal pr elev

FORSLAG
Sum nettoareal

PROGRAMMERT
Tau Ungdomsskole
Elevantall

Sum nettoareal

Areal pr elev

Arealskjemaet viser programmerte og prosjekterte
arealer.
Vi har hatt stort fokus på arealeffektivitet. Arealeffektivitet er en forutsetning for god økonomi og mest
mulig for pengene.

FORSLAG
Sum nettoareal

Sum nettoareal

GENERELT LÆRINGS- OG TRINNAREAL
Generelt læringsareal inkludert grupperom

700

4

2800

310

4

1240

Elevgarderober og grupperom
Sum

700

0,9
4,9

630
3430

310

0,8
4,8

248
1488

3622

1515

SFO
SFO-base, inkludert kontor og lager
Sum

700

0,2
0,2

140
140

152

0

0
0

0

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL
Mat og helse

700

0,17

119

125

310

0,28

86,8

87

Bibliotek

700

0,25

0

0

310

0,28

0

0

Naturfag

700

0,13

91

94

310

0,28

86,8

87

Musikk og drama

700

0,25

175

181

310

0,33

102,3

103

Kunst og håndverk

700

0,42

294

305

310

0,78

241,8

270

Auditorium
Sum

700

0,18
1,4

126
805

148
853

310

0
1,95

0
517,7

0
547

Administrasjon (inkludert SFO-leder)

700

0,17

119

133

310

0,28

86,8

100

Lærerarbeidsplasser m/støttefunksjoner

700

0,6

420

428

310

0,6

186

182

Møterom

700

0,23

161

148

310

0,22

68,2

81

Personalrom

700

0,12

84

85

310

0,15

46,5

46

Personalgarderober/toalett

700

0,12

84

90

310

0,13

40,3

48

1,24

868

884

1,38

427,8

457

0,3

210

352

310

0,33

102,3

230

0

0

310

0

0

0

Vi har derfor oppnådd et samlet bruttoareal _BTA på
11.484m2 og en samlet brutto/nettofaktor på 1.28,
mot programmert BTA 11.664m2.
Arealene inkluderer alle 10 desentraliserte tekniske
rommene i de nye byggene _ totalt 620m2

Ved hjelp av en mindre justering for eksempel av foreslått 4m´s aksesystem, kan arealene
både reduseres og økes, alt etter hva som vil
være ønskelig.

PERSONAL OG ADMINISTRASJON

Sum
ANDRE FUNKSJONER
Kantine

700

Vestibyle/allrom

700

Helse/PPT/logoped

700

0,12

84

94

310

0,08

24,8

25

Drift og lager

700

0,21

147

154

310

0,28

86,8

76

Sum

0,63

441

600

0,69

213,9

331

SUM NETTOAREAL UTEN IDRETTSAREAL

8,37

5684

6111

8,82

2647,4

2850

Omregningsfaktor fra nettoareal til bruttoareal

1,4

SUM BRUTTOAREAL UTEN IDRETTSAREAL & BIBLIOTEK

7958

3706

2 etasje (inkl.tekniskerommene over læringsareal)

1984

1125

1 etasje

5716

2659

SUM BRUTTOAREAL BTA
Netto/brutto faktor

7700
1,26

3784
1,33

Idrettsareal: I stedet for to haller med minimumsmål på 16 x 24 meter skal det innarbeides plass til en
håndballbane med netto mål 20 x 40 meter med tilhørende garderobeanlegg.
Bibliotek: De to skolene skal ha felles bibliotek plassert på Tau skole med netto størrelse 175 + 87 = 262 m2.
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typisk skolestue svalgang mot syd _ typisk trinninngang via svalgang _ vindu til klasserom
beliggende rett innenfor svalgangen

“Tauånaløperen” med biblioteket til venstre, utendørs amfi ved idrettsbygget, adkomsttorg med hovedinnganger til barneskole og idrett

biblioteket med eget amfi _ kan envt. benyttes til forelesninger _ samlingsstund

midtsone i eks. bygg med storsal og galleri

barneskolens SFO-torg
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klasserom med ekstra romhøyde _ mot nord og øst i skolestuer
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