
Kongeveien skole og Bergheim 
bo- og aktivitetssenter 



Kongeveien skole – Prosjektleder Arne Eikre

• Erstatter tidligere Øberg og Folkvang skole. 
• Dimensjonert for 600 elever og ca 80 ansatte. 
• SFO.
• 6700 kvadratmeter.
• Massivtre
• Tre etg pluss fjerde etg (teknisk)
• Utomhusanlegg som nærmiljøtiltak.



Bergheim bo- og aktivitetssenter
Prosjektleder Bjørn Marius Sørensen
• 96 leiligheter.
• Dagsenter for 24 personer.
• Kultursal.
• Frisør/fotpleie.
• 10200 kvadratmeter.
• Massivtre.
• Malmfuru utvendig kledning (vedlikeholdsfri).
• Sansehage. (nærmiljøtiltak)



Planlegging og forprosjekt

• Politisk ønske i kommunen om å bygge i massivtre. Dette ble lagt inn 
som hovedløsning i tilbudsforespørsel.
• Egne prosjekteringsgrupper ble kontrahert hvor erfaring med 

massivtre ble vektlagt. (Tilbudt kompetanse må vi være flinkere til å 
låse i prosjektene). 
• Begge prosjekter er fra forprosjektstadiet planlagt/tegnet i massivtre. 

Spenn på dekker er tilrettelagt for dette. 



Detaljprosjektering

• Erfaringer fra begge prosjektene i forhold til tidsaspekt for avgjørelser. 
Disse må tas på en mye tidligere tidspunkt enn vi er vant med fra 
tradisjonell stål/betong. Dette presser særlig prosjekteringsgruppa og 
entreprenøren, men også mye brukeravklaringer som må tas stilling til 
på en mye tidligere tidspunkt enn hva man er vant med. 
• Byggets fleksibilitet med tanke på fremtidig ombygging blir begrenset 

med massivtre i veggskiver. Viktig å tenke fremtidige utfordringer. 
• Bruker blir gjerne overrasket over hvor lite treverk som faktisk blir 

synlig etter at brannkrav er ivaretatt. For oss virker det som om TEK er 
spisset på stål/betong, og ikke tilpasset massivtre godt nok enda. 



Byggefase

• Erfaringene våre er at man får en «rolig» byggeplass og at man raskt 
får «tett bygg». 
• Støyproblematikk på byggeplass oppleves mindre enn stål/betong. 
• Vanskelig å unngå «skjolder» nederst på veggelementen når vi bygger 

i Norge på forskjellige årstider. 
• Vi opplevde også noe utfordringer med rekkefølgeleveransene til 

massivtreelementene som ikke alltid kom i optimal rekkefølge. 
• Også viktig å låse leveranse av massivtre til forsendelesmåte. På 

Bergheim opplevde vi unødig mertransport og på Kongeveien kom alt 
på bil. 



Eiendomsavdelingens rolle i prosjektene

• Vi ser denne lærdommen som nyttig for fremtidige prosjekter, da massivtre
kan se ut som å ha en fremtid. 
• Vi har pr nå allerede et kommende bygg som er prosjektert ferdig med 

massivtre, og vi vurderer dette på flere andre prosjekter. 
• Vi opplever ikke massivtre som en hemsko for våre gjennomførte prosjekter, 

selv om vi ikke hadde erfaring med dette fra tidligere. 
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Timelapse Bergheim Bo- og aktivitetssenter

• https://vimeo.com/315891908

https://vimeo.com/315891908













