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Informasjon om byggeprosjektet:

Fram ungdomsskole og idrettshaller på Sofiemyr
Fikk virtuell rundtur i skolen og idrettshallene
Entreprenør, prosjektledelse, rektor og idretten fikk en virtuell rundtur inne i den nye
ungdomsskolen og idrettshallen da alle involverte i prosjektet nylig var samlet til
«kick- off» for byggeprosjektet.

Slik kan det bli: Dette ser rektor Grete Skaug ser når hun ser på skissene av bygget med. Til
venstre og høyre for trappen ligger idrettshallene. Opp trappen til høyre ligger klasserommene
over hverandre i tre etasje. Illustrasjon: Skanska/Arkitema

Prosjektet ny ungdomsskole og idrettshaller i Sofiemyr idrettspark er nå inne i en
samspillsfase. Det er etablert en samspillsgruppe med prosjektledelse i kommunen,
entreprenør Skanska Norge AS, arkitekter fra Arkitema og tekniske fag fra Structor. Kick offen markerte starten på utviklingsfasen av prosjektet.

Inspirasjon, kunnskap og felles mål
Representanter fra Skanska, Arkitema og Structor, skole, idrett, prosjektledelse og andre
fagfolk i kommunen deltok på samlingen. Inspirasjon, deling av kunnskap og felles mål
for prosjektet sto på agendaen.
- En flott start på samarbeidet for den spennende jobben vi har foran oss, sa
prosjektsjef i kommunen Alan Raouf, da han åpnet dagens program.

Tenk flerbruk og sambruk
Beate Løtveit som er skoleplanlegger - og utvikler i WSP i Bergen, holdt foredrag om
skolebygg i et historisk perspektiv, dagens trender og tilknytning opp mot ny læreplan i
2020.
- Se på hvordan dere kan maksimere arealene til elevene. Skal fleksible, varierte rom og
tilrettelegg for samhandling. Det kan styrke trivsel, identitetsutvikling og l æring, sa
Løtveit.- Tenk nisjer og aktivitetsbaserte rom, som ståbord, lounge, sakkosekker og
hengekøyer, oppfordret hun.
Hun mener skoler tradisjonelt bygget slik at elever og lærere har atskilte rom, og at det
er tid for å tenke nytt.
- Tenk flerbruk og sambruk, og skap miljøer hvor både elever og lærere får variasjonen
de trenger, sa Løtveit.
Prosjektets historikk, krav og føringer, Skanskas satsning på skoler og idrettshaller og
presentasjon av prosjektet, var andre tema på programmet.

Skoleplanlegger: Beate Løtveit i WSP. Samlet til kick-off: skolen, idretten, Skanska med sine
samarbeidspartnere, prosjektledelse og andre fagpersoner i kommunen.

En følelse av hvordan det kan bli
Et av dagens høydepunkt var en virtuell opplevelse av byggeprosjektet.
I regi av Skanska og Arkitema fikk prøve VR-briller, og ta en rundtur «inne» i byggene
basert på skissene for prosjektets første etasje.
- Dette var veldig gøy, her får man en helt spesiell opplevelse av hvordan dette kan bli,
sa Ola Skarderud, som er rådgiver for idretten i kommunen.

Også rektor ved Hellerasten skole Grete Skau og inspektør ved Fløysbonn skole, Sverre
Semb, fikk ta en virtuell rundtur.
- Veldig fint å se prosjektet på denne måten, samstemte de.

Hva skal idrettshallen hete?
Den nye ungdomsskolen skal hete Fram, men navnet på idrettshallen er ikke klart enda. Det
er rådmannen som skal komme med forslag til navn, som skal vedtas av politikerne. Idretten
og skolen skal sammen med prosjektkontoret i kommunen bidra med navneinnspill til
rådmannen.
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Type prosjekt: Ny ungdomsskole og idrettshaller. 7-parallell med plass til 630 elever.
Idrettshaller, 4 spilleflater og tilhørende fasiliteter.
Prosjektfase: Forprosjekt med samspill
Prosjektansvarlig: Alan Raouf, prosjektkontoret Oppegård kommune
Prosjektledere: Henrik Dahlstrøm og Knut Krogstad
Totalentreprenør: Skanska Norge
Prosjekteringsgruppe: Velges våren 2019
Entrepriseform: Totalentreprise med samspill
Byggestart: Starten av 2020
Planlagt ferdigstillelse: Slutten av 2021
BTA: ca. 20 000 kvm

Spørsmål?
Ta kontakt med byggherrekoordinator Henrik Dahlstrøm
e-post: Henrik.Dahlstrom@oppegard.kommune.no

