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Glommasvingen skole

• Skolen skal håndtere 900 elever

• Skolebygg: 9.333m2 BRA

• Flerbrukshall: 2.131m2 BRA

• Tomt: 44.571m2  (inkluderer også gammel idrettshall)

• Massivtre i bærende konstruksjoner (totalt ca. 4.000m3)

• Furukledning (jernvitrolbehandlet malmfuru)

• Passivhusstandard (NS 3701)

• BREEAM-NOR Very Good

• Prosjektert i BIM (3D)

• Energiforsyning fra et biobrenselanlegg (treflis - oppvarming)

• Solceller (ca. 135.000 kWh/år)



• Bevilget ramme (367 MNOK) + Klimasatsstøtte (5 MNOK) + 

Spillemidler (estimert 10 MNOK):

• Byggekostnad

• Tomtekostnader (rivning av bygg, omlegging infrastruktur)

• Administrasjonskostnader

• Tilleggsbevilgning (56 MNOK):

• Inventar (5-10% av byggekostnad)

• Kunst (2% av byggekostnad)

• Prisregulering

• Utstyr/leker/apparater

• Nye forskriftskrav kunstgress

• Total prosjektkostnad: 438 MNOK inkl. mva.

Oversikt økonomi



Leverandørdialog

• Nasjonalt program for leverandørutvikling

• Dialogkonferanse (2. mars 2017)

• En-til-en-møter



Miljøstøtte - Klimasats



Erfaringer

Hvilke erfaringer har gjennomføringen av tiltaket gitt som er 

nyttige for andre som skal gjennomføre lignende tiltak?

• Viktige grep

• Krav til klima og miljø må være politisk vedtatt og beskrevet i 

aktuelle kommunale planer.

• Etablere et prosjektdirektiv med tydelige målsetninger, 

forutsetninger og avgrensninger.

• Organisering/politisk behandling

• To prosjektdedikerte og likeverdige prosjektledere. En for 

tjenesteutvikling og en for byggeprosessen.

• Kommunestyret delegerte oppfølging av prosjektdirektivet til en 

styringsgruppe bestående av det politiske nivå (utvidet 

formannskap), brukere og tillitsvalgte/verneombud.



Erfaringer

• Kompetanse

• I planleggingsfasen ble det gjennomført studieturer og besøk for 

både tjenesteutvikling og bygg (fokus på bygg i massivtre og 

klima/miljø/energi).

• Vi gjennomførte våren 2017 dialogkonferanse i samarbeid med 

Nasjonalt program for leverandørutvikling (innovativ anskaffelse). 

Dette for å få markedet til å hjelpe oss med å besvare våre ønsker 

og behov innenfor bærekraft og miljø.

• Innleid kompetanse utover prosjektledelse (byggeledelse, 

BREEAM-rådgivning og trerådgivning).

• Tiltak

• Gjennomført en konsekvensutredning hvor innbyggerne i 

kommunen ble invitert til å komme med innspill på emner de 

ønsket utredet.



Erfaringer

• Gjennomføring av byggeprosjektet

• Vår entrepriseform (totalentreprise med løsningsforslag) har gitt 

oss en fordel av at totalentreprenør, arkitekt og rådgivende 

ingeniører i fellesskap har laget en funksjonell, teknisk god og 

byggbar løsning.

• Å bygge med massivtre krever en god og detaljert prosjektering i 

tidlig fase fordi alt av utsparinger gjennom massivtre‐elementene 

må utføres på fabrikk. Det er derfor viktig å ha god tid til 

prosjektering før byggestart. Kapasitet i massivtreveggene er 

utnyttet veldig godt, derfor kan det være vanskelig å ta ekstra 

utsparinger senere i prosessen.

• Det finnes ingen standardiserte løsninger for brann og lyd ved 

bygging i massivtre. Man er derfor veldig avhengig av hvor 

løsningsorientert RIBr og RIA i prosjektet er. 



Erfaringer

• Gjennomføring av byggeprosjektet

• Massivtreleverandør ble kontrahert på m3‐priser. Vår 

totalentreprenør fikk derfor med seg kapp og annen overflødig 

mengde fra produksjon i Østerrike til byggeplass. Dette ble kjørt 

videre til avfallsdeponi noe som fører til unødvendig mye transport 

og bortkastet materialer.

• Eksponerte massivtreoverflater leveres og monteres i god tid før 

overlevering/ferdigstillelse. Dette gir utfordringer for å unngå 

skader på elementene i byggeperioden.

• Godt samarbeid med totalentreprenør.



Politiske føringer miljø 



Prosjektspesifike føringer miljø



Vedtak miljøambisjoner

Styringsgruppen for fremtidens skole - 25.10.2016

Valg av miljøkrav – passivhusstandard

Styringsgruppen vedtar at passivhusstandard benyttes ved bygging av 

framtidens skole. 

Orientering om miljøsertifisering – BREEAM 

Styringsgruppen tar valget om at framtidens skole skal oppnå BREEAM-

sertifisering i henhold til BREEAM-NOR «Very Good» til orientering. 



Vedtak bruk av tre

Styringsgruppen for fremtidens skole - 30.01.2017 

Bruk av tre i Fremtidens skole. Orientering v/Trebruk. 

Styringsgruppen for fremtidens skole - 10.03.2017

Valg av konstruksjonsmateriale 

Styringsgruppen vedtar at Fremtidens skole i Sør-Odal skal bygges med 

massivtre i bærende konstruksjoner og i yttervegger. 

Valg av utvendig kledning

Styringsgruppen vedtar at Fremtidens skole i Sør-Odal skal ha en 

utvendig kledning med treuttrykk. Trevirke skal være behandlet med 

jernvitriol eller tilsvarende. Samtidig skal trevirke bestå av 100% 

kjerneved.



Konkurransegrunnlag



Konkurransegrunnlag



















Resultater miljø

Vurderingen av reduksjon av klimagass fra materialer for 

Glommasvingen skole sammenlignet mot et tilsvarende 

ekvivalent referansebygg (med typiske materialvalg for 

skolebygg) viser med valgte EPDer en reduksjon på 61 %. 

(Totalt utslipp: 6.320 tonn CO2-ekvivalenter)

De største miljøpåvirkningene: 

- Fundamenter. Skyldes at fundamentet består av den største 

mengden betong og armering som gir et stort tilskudd av kg CO2-

ekvivalenter. Disse materialene krever som kjent store mengder 

energi til produksjon. 

- Innvendige gulvoverflater: Vinylbelegget (GWP/utskiftning -

levetid på 10 år) 



Resultater energi


