
HOLEN SKOLE
– et lærebokeksempel



Kort litt om 
prosjektet
Prosjektet består av nybygg samt rehabilitering/ombygging av skolebygg fra 1959. 

Nybygg utføres som nesten nullenergibygg (nZEB) med passivhusstandard, bruk av solceller 

som produserer strøm og geovarme med to forskjellige varmepumpesystemer. En for bruk til 

oppvarming / kjøling og en for høytemperatur som benyttes til tappevann.

Byggets form følger tomtegrense og topografi med til dels store høydeforskjeller. Bygget starter med plan 1 ved 

gateplan i kringsjåveien og ender i 8.etg ved Øvre Holen. Bygget følger prinsippet for intern kommunikasjon i alle plan 

uten å måtte gå ut. Planløsninger er basert på aktivitetsbasert læring, og i større og mindre grupper. Det er idrettshall i 

underetasjen med størrelse som kvalifiserer for tippemidler. Nedre del er arkitektonisk restaurert for å gi et inntrykk av 

tidsriktig bygg fra 1950-tallet, men med alle tekniske kvaliteter fra dagens standard. Mellom-bygg og øvre bygg bærer 

preg av moderne linjer med organisk materialbruk, grønne tak, takterrasser og solceller på tak. Utomhusarbeidene er 

omfattende og består av støttemurer, trapper, plasser og utrustning av høy kvalitet og stort omfang.

Alle ventilasjonsanlegg er installert med                               
passiv kjøling (adiabatisk forkjøling) som 

medfører at man kan holde temperatur nede 
på sommerstid uten at man må bruke store 

energimengder. Det er benyttet massivtre i deler 
av bæresystemene, betongkonstruksjoner er utført 

med lavkarbonbetong klasse A, som bidrar til en stor 
klimagassreduksjon for bygget. All armering som er 

levert er gjenvunnet skrapjern. 

Kraner og lifter på prosjektet har vært nullutslipp 
(energidrevet). De eneste maskiner som ikke har vært 

nullutslipp har vært større gravemaskiner, større 
bergboremaskiner og dumpere, disse har gått på fossilfri 

biodiesel fri for palmeolje.

Det har vært stort fokus på støydempende utstyr for 

å minimere støy, samt tidsgitte perioder for denne 

typen arbeid. For å begrense støvdannelsen ble 

det brukt vannsprut, tilpasset til regnfulle 

perioder. Bygget klassifiseres BREEAM 

"Excellent". Dette betyr i praksis at hele bygget

er prosjektert og bygget med en 

grunnleggende hensikt om bærekraftighet. 

Materialer benyttet på prosjektet er valgt 

for å oppnå et bygg som utstråler især 

gode resultater til inneluftkvalitet, 

miljøpåvirkning og klimagassutslipp. 

Prosjektet har krav til 95 
prosent sorteringsgrad for 

avfall. Dette gjennomføres ved 
å ha tilstrekkelig med fraksjoner 
tilgjengelig på byggeplass. Disse 

er plassert strategisk i tomten 
for å sikre enkel tilgang og 

tømming. 



Historietime
Først litt byhistorie. Etter 2. verdenskrig står bombingen av Holen skole igjen som den største enkeltstående katastrofen 
i Bergen. Den 4. oktober 1944 ble nabobebyggelse og skolen hardt rammet i et britisk bombeangrep på nærliggende 
tysk ubåtbunker. 61 skolebarn og deres lærere omkom. Tragedien har siden samlet bydelen, og årlig minnes 
innbyggerne de omkomne i Minneparken nedenfor skolen. 

Vi spoler frem til nåtiden og til byggeprosjektets historie. Bergen kommune ble i 2012 pålagt av Arbeidstilsynet å 
kartlegge helsefarer forbundet med inneklima i skolebygg og utarbeide tiltaksplaner for å bedre tilstanden i 
skolebyggene. På bakgrunn av pålegget ble det utarbeidet to separate tilstandsrapporter for bygningsmassen på barne-
og ungdomstrinnet ved Holen skole.

Bygningene ved ungdomstrinnet og gymnastikkbygget med svømmebasseng ble bygget i hhv. 1953 og 1965. Det ble 
etter tilstandskartleggingen av bygningene ved ungdomstrinnet gjort en grundig totalvurdering av skolen, blant annet på 
basis av LCC-beregninger, som resulterte i anbefaling om at skolen skulle rives og erstattes av nybygg. 

Barnetrinnet ved Holen skole ble oppført i 1959. Det var fuktproblematikk og forhøyede radonverdier i deler av 
bygningsmassen. Det fremgikk også at det ville bli nødvendig med omfattende oppgraderinger innen ti år for at skolen 
skulle kunne fungere som en moderne barneskole. Skoleanlegget hadde svært begrenset med grønne leke- og 
oppholdsarealer. Spesielt ungdomsskoletomten bar preg av et urbant uteområde, med stor grad av asfalt og hard 
materialbruk.

Etter tilstandskartleggingen ble Fortunen arkitekter AS engasjert til å gjennomføre en mulighetsstudie og reguleringsplan 
for ungdomsskoledelen. I prosessen med utarbeidelse av mulighetsstudie og reguleringsplan kom det tydelig frem at et 
nybygg ved ungdomstrinnet grep inn i både bygningsmessige tiltak og organisering av skolen på både barne- og 
ungdomstrinnet. Det ble derfor lagt frem forslag om, og deretter vedtatt, at det skulle gjennomføres et samlet 
reguleringsarbeid for skolene og deretter gjennomføres som ett byggeprosjekt.

Holen skole hadde utfordringer utover de bygningsmessige aspektene. De to tomtene, med ungdomstrinnet på øvre 
tomt og barnetrinnet på nedre, ligger komplisert til med begrenset areal og med stor høydeforskjell. En privateid vei 
skilte øvre og nedre tomt. Det er tett bebyggelse med smale tilkomstveier rundt begge skoleanleggene. Slik skolen sto, 
opplevdes den i praksis som to skoler med vanskelig tilgjengelighet og vanskelig kommunikasjon mellom bygningene på 
øvre og nedre tomt. Det var utfordrende å få den til å fungere som én skole både funksjonelt og organisatorisk.

Det ble vedtatt å detaljregulere alternativet som innebar sammenkobling av skoleanleggene. Barneskolens hovedbygg 
mot Kringsjåvegen skulle rehabiliteres, øvrig bygningsmasse skulle rives og nybygget skulle kobles sammen mellom øvre 
og nedre tomt. Det skulle bygges en helhetlig og funksjonell kombinertskole som gir både elever og ansatte opplevelsen 
av å fungere som én skole. Skolen overleveres til elever og lærere i januar 2022.



Formål
Holen skole skal være en kombinert barne- og ungdomsskole med plass til opptil 
650 elever fra 1.-10. klassetrinn. Den skal dimensjoneres for 250 elever ved 
barnetrinnet og 400 elever på ungdomstrinnet. Skolen skal fysisk bindes sammen i 
en bygningskropp. Målet for prosjektet er å bygge en skole som dekker brukernes 
og kommunens behov. Kompakt, fleksibel, flerbruk, miljøkrav, god kvalitet, 
tidsriktige løsninger og materialer er viktige stikkord for det nye bygget. 

Uteområdet skal bli større, grønnere og mer attraktivt for alle elever. I samsvar med 
Skolebruksplanen er det en målsetning at skoleanlegget kan benyttes som et 
nærmiljøanlegg og være en arena for lokalmiljøet også utenom skoletid. En ønsker i 
tillegg å gjøre trafikksituasjonen rundt skolen sikrere.

Å få etablert en driftseffektiv, fleksibel skole som er en god læringsarena for barna 
på Laksevåg er et viktig mål for Bergen kommune. Skolen skal utformes slik at det 
skapes gode rammer for elevers integrering, læring, utvikling og sosiale 
samhandling. Holen skole skal være et samlingspunkt for nærmiljøet og inspirere til 
aktivitet innenfor områdene miljø, idrett, kultur, samfunn og mangfold. 

Visjonen for bergensskolene er «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» og den 
pedagogiske praksisen støtter opp under visjonen med «Rom for læring – rom for 
alle», herunder mulighet for dyrking av frukt og grønnsaker.

Holen skole skal være et skolebygg som barn og ungdom på Laksevåg kan 
stimuleres til å tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger som gjør dem til 
aktive deltakere i utviklingen av morgendagens samfunn. 

Skolen skal være i fremsetet for utvikling av et fleksibelt og bærekraftig 
bygg. Prosjektet skal fremme ansvarlig innkjøp, og velge bort tjenester og 
produkter med negativ miljøpåvirkning. Skolen skal ha store ambisjoner om å 
benytte treverk i ulike former som byggematerialer. Prosjektet skal bruke 
utfordringer og erfaringer ved materialbruken til å bidra til at Bergen utvikles som 
treby. I dette ligger at prosjektet oppfordres til å dele kompetanse ved å legge til 
rette for byggeplassbesøk, utvikle veiledere og avholde kurs.



Oppnådde resultater
I tråd med politiske klima- og miljøvedtak i Bergen kommune ble det utarbeidet et miljøprogram for 
prosjektet som ivaretok bærekraftige kvaliteter. 

• Energieffektivt bygg, «nesten-nullenergibygg, nNEB». Tilført energi er 36 kWh/m2 pr 
år. Passivhusstandard med bruk av bergvarmepumpe og solenergi.

• Energieffektive tekniske anlegg, blant annet med adiabatisk forkjøling av ventilasjon.   

• BREEAM-sertifisert til nivå Excellent. Det første BREEAM prosjektet i kommunen, og prosessen ble 
aktivt brukt som del av miljøoppfølging gjennom prosjektering og utførelse.

• Fossilfri og utslippsfri byggeplass.

• Rehabilitert del av bygget er særs vellykket med hensyn på dagslys og støyskjerming mot 
fylkesvei. Det benyttes passivhuskomponenter så langt som mulig.

• Nybygget er bygget med lavutslippsmaterialer med massivtre og lavkarbonbetong klasse A under 
terreng.

• Området regulert til et åpent nærmiljøanlegg med blant annet tilrettelagt tilkomst til Holafjellet og 
krigsruinene. Dette gir åpning for friluftsaktivitet og læring for skolen og nærmiljøet.

• 95 vektprosent av avfallet som oppstod i byggefasen ble sortert.

• Grønne tak og bed for økt økologisk mangfold 

• Utstrakt brukermedvirkning, både på strategisk- og detaljnivå.

• Etablert en trygg Hjertesone i skolens nærhet, trygg skolevei. I tillegg er området tilrettelagt på 
fotgjengernes premisser, for elever og lærere, med størst mulig grad av gange, sykkel eller kollektivt.

Formidling av resultater 
og spredningseffekt
Holen skole er et kommunalt signalbygg på Vestlandet. 
Prosjektet har satt standarden med sertifisert Breeam-
stempel på bærekraftige kvaliteter, med blant annet svært 
lavt energibehov, energikresne tekniske anlegg og lokal 
energiproduksjon. Kommunen har bidratt til at det lokale 
markedet på Vestlandet har fått erfaring med slike ambisiøse 
klima og miljøkrav. 

Det er også flere erfaringer å hente fra kombinasjonen med 
rehabilitering og nybygg, med trange tomteforhold og 
høydeforskjeller med tilhørende tilpasninger.

Erfaringene brukes videre i kommunens andre 
utbyggingsprosjekter, og deles også med andre offentlige og 
private utbyggere i landet. Vi kan allerede vise til 
erfaringsdeling gjennom kommunalt storbynettverk, NKF 
Prosjektnettverket for Vestlandskommuner (som er et vilkår 
for «grønt lån»), Grønn Byggallianse, samt presentasjon på 
Klima og energinettverket i Vestfold og Telemark.



Organisasjon
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, i Bergen 
kommune, er bestiller av skolen. 

Etat for utbygging får så oppdraget med å utvikle, og 
gjennomføre prosjektet gjennom alle faser. Her er det 
samarbeid med flere kommunale instanser, som 
byarkitekt, byantikvar, Klimaetaten, byggforvalter med 
flere. 

Mulighetsstudie og reguleringsplan ble gjennomført 
av Fortunen arkitekter, og byggherreombudfunksjonen 
er ivaretatt av HR Prosjekt AS.

Konkurransen Holen skole ble utlyst i totalentreprise 
med løsningsforslag hvor LAB vant konkurransen.

Finansiering
Prosjektet er finansiert med investeringsmidler 
fra Bergen kommune. Det er i Handlings- og 
økonomiplanen for 2017-21 satt av 608 mill. til 
prosjektet. Herav ble det innvilget 250 mill. i 
grønne lån fra Kommunalbanken som er 
rentegunstige. For kommunen innebærer dette 
ca. 3 mill. spart på driftsbudsjettet. Dette kan 
kommunen se i sammenheng med for eksempel 
helseomsorg, der besparelser åpner opp for mer 
ressurser tilsvarende 6 sykepleierstillinger.

Prosjektet har også mottatt spillemidler som er 
tilskudd til idretts- og nærmiljøanlegg 
(Tippemidler).




