Etat for utbygging
Bergen kommune
Nattland skole
Damsgård skole

1 300 000 000
Ulsmåg skole

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Storetvedt bhg

Jarle Kvalvik
Utbyggingsdirektør

2016

2017

2018

Nordnes skole
oppveksttun

2019

2020

FAKTA:
Behov: Rehabilitering
Størrelse: 4646 kvm
Entreprise: Samspill
Rådgivere: Engasjert
Entreprenør: Des.2016
Prosjektkostn.: 180 mill.

Skolen skal gjennom full rehabilitering og det skal oppføres et mindre
tilbygg som planlegges brukt til barnehageformål.

2016

2017

2018

Gamle lærerhøyskolen

2019

2020

FAKTA:
Behov: Rehab./ombygging
Størrelse: 17000 kvm
Entreprise: Ikke avgjort!
Rådgivere: Engasjert

Entreprenør: 2017/2018
Prosjektkostn.: 360 mill.

Bergen kommune har overtatt gamle lærerhøyskolen på Landås. Nye
brukere skal inn og prosjektet skal gjennom en
rehabilitering/ombygging for formålet.

2016

Holen skole

2017

2018

2019

2020

FAKTA:

APL

Behov: Nybygg + Rehab.
Størrelse: 8500 kvm
Entreprise: Samspill
Rådgivere: Engasjert
Entreprenør: 3 kv. 2017
Prosjektkostn.: 407 mill.

Dette er et dobbeltprosjekt bestående av både ungdomskolen og barneskolen. Ungdomskolen er planlagt som nybygg og
barneskolen er en kombinasjon av rehabilitering, rivning, nybygg. Prosjektet skal videre bygges sammen, slev om det 16 meter
høydeforskjell. Et meget utfordrende prosjekt på en svært trang tomt, med rekkefølgekrav ifm infrastruktur.

2016

Åsane /midtbygda
sykehjem

2017

2018

2019

2020

FAKTA:

APL

Del 1: Bygge nytt sykehjem på «ledig» nabo tomt
Del 2: Ombygge/rehabilitere gamle Midtbygda
sykehjem til annet formål

Behov: Nybygg, rehab.
og ombygging
Størrelse: 19500 kvm
Entreprise: Samspill

Rådgivere: APL 2016
Entreprenør: 2017
Prosjektkostn.: 880 mill.

Dette er et dobbelt prosjekt som planlegges gjennomført. Det skal bygges nytt sykehjem på tomt i
iverkant av Midtbygda sykehjem. Selve Midtbygda sykehjem skal sammenkobles med det nye
sykehjemmet og inneholde felles tekniske løsninger. Midtbygda skal gjennomføres som fase 2 og
gjennomgå full rehabilitering/ombygging til delvis annet formål enn dagens løsning.

2016

2017

2018

Kronstad skole

2019

2020

FAKTA:
Behov: Rehab./ombyg.

Del 1: Rehabilitere/ombygge gamle Hunstad skole
Del 2: Reha./ombyg./nytt
Prosjektet skal gjennomføres med skoledrift

Størrelse: ca. 6100 kvm
Entreprise: General
Rådgivere: Engasjert
Entreprenør: 1 kv 2018
Prosjektkostn.: 368 mill.

Bergen kommune har kjøpt Hunstad skole som ligger ved
siden av Kronstad skole. Disse to skolene skal bygges
sammen med overgang over vei. Prosjektet inneholder
rivning, nybygg og rehabilitering.

2016

2017

2018

2019

Eidsvåg skole

2020

FAKTA:

Del 1: Bygge erstatningsskole for 350 elever
Del 2: Regulering av området inkl. gjennomføring av
rekkefølgekrav
Del3: Bygge ny skole/rehabilitere

Behov: Modulbygg og
nybygg /rehab./ombygging

Størrelse: 8500 kvm
Entreprise: Total og Samspill
Rådgivere: 2016-2017
Entreprenør: 2016-2018
Prosjektkostn.: 550 mill.

Eidsvåg skole skal gjennom to faser. Fase 1 er å etablere modulbygg for
350 elever på tomten ved siden av skolen. Fase 2 er gjennomføring av
større rekkefølgekrav (vei og infrastruktur), og skolen. Bergen
kommune har vedtatt å beholde den eldste delen, så prosjektet
inneholder både rehabilitering og nybygg del.

2016

2017

2018

2019

2020

Garnes skole
Del 1: Etablere modulbygg/erstatningsskole i Arna
Del 2: Rehabilitere/ombygge Garnes u.skole
(Del3: Rehabilitere Ytre Arna skole)

FAKTA:
Behov: rehab./ombygging
Størrelse: 6500 kvm
Entreprise: Totalentrepr.
Rådgivere: 2016/2017
Entreprenør: 2016/2018
Prosjektkostn.: 330 mill.

Denne skolen skal rehabiliteres og prosjektet
inneholder 2 faser. Fase 1 består i å flytte
modulbygg fra Sædalen til Arna, samt
rehabilitere/tilpasse eksisterende modulbygg
ved Garnes skole. Når erstatningslokaler er
etablert, skal selve hovedprosjektet med
rehabilitering av Garnes U. iverksettes.
(Her nevnes også at Ytre Arne skole planlegges
gjennomført etter at Garnes U er ferdig med
bruk av erstatningslokaler

2016

2017

Christi Krybbe skole

2018

2019

2020

FAKTA:
Behov: tilbygg, rehab
og ombygging
Størrelse: 1750 kvm
Entreprise: Ikke avgjort
Rådgivere: Ark. er engasjert
Entreprenør: 2018
Prosjektkostn.: 70 mill.

Bergen kommune planlegger å samle alle aktiviteter, samt økt
elevtallsbehov, ved å bygge på selve skolen. Et spesielt spennende
prosjekt hvor nytt møter gammelt på en svært trang og komplisert
tomt. Nybygg og delvis rehabilitering.

2016

Bergen Rådhus

2017

2018

2019

2020

FAKTA:
Behov: Rehabilitering
Størrelse: 14 etasjer
Entreprise: Delte
Rådgivere: Nå.
Entreprenør: 1 kv. 2017
Prosjektkostn.: 100 mill

Bergen Rådhus har behov for betong/fasade
rehabilitering som følge av forvitring av betong/rust av
armering. Rehabilitering av fasader vil også inneholde
vindusutskifting av fasader.

2016

2017

2018

3 x idrettshaller

2019

2020

FAKTA:
Behov: Nybygg x3
Størrelse: 4500 kvm
Entreprise: Totalentreprise

1. Tunesflaten (Volleyballhall/Flerbruksplan)
2. Rå skole (Stor gymsal)
3. Storetvedt (Stor gymsal)
Bergen kommune skal føre opp 3 idrettshaller. Disse er valgt slått sammen
i en kontrakt for å øke størrelse med mer. Prosjektene er spesielle, hvor
det blir satte en kostnadsramme som blir endelig. Dvs. tilbydere blir
forspurt på pris og BK er innforstått og spent på hvilke kvaliteter som nåes
for angitt kostnadsrammer.

Rådgivere:

Entreprenør: 2017/2018
Prosjektkostn.: 100 mill.

2016

2017

2018

2019

Modulbygg

2020

FAKTA:
Behov: Nybygg x3
Størrelse:
Entreprise:

1. Tunesflaten 200 elever

Rådgivere:

Bergen kommune skal etablere helten
erstatningsskole – modulbygg for 200
elever på denne tomten. Dette prosjektet sees i
sammenheng med prosjektet med 3 idrettshaller, da
en av hallene skal på samme tomtsom modulbygget.

Entreprenør:

2. Ulseth Vest 400 elever + ordinær
byggemetode
Bergen kommune skal etablere helt ny skole på tomt Ulset
Vest/Åsane for 400 elever. Det planlegges oppføring av bygg som
inneholder både modulbygg løsning i kombinasjon med ordinær
byggemetode.

3. Midtun skole 200 elever
Bergen kommune skal etablere erstatningsskole – modulbygg for 200 elever på tomten.

Prosjektkostn.:

Prosjekter som kommer:
www.bergen.kommune.no/utbygging
Følg med:

- Alle anbud bli
lagt ut
- Mulighet for varslingstjeneste

