SØR-VARANGER KOMMUNE

PRESSEMELDING – SKOLE 9910
Formannskapet besluttet i går, 11. okt., å gå videre med realisering av ny felles skole for
Bjørnevatn og Sandnes. Det har vært avholdt en pris- og designkonkurranse der 5
totalentreprenører har deltatt. Konkurransen er avsluttet og kåring av vinner er gjort ihht
følgende kriterier:
-

Løsning og helhetsvurdering av kvalitet, planløsning etc, teller 45%
Pris utgjør 40%
Samspillkompetanse utgjør 15%.

Totalentreprenøren som samlet får høyest poengsum, er vinner av konkurransen. Firmaet
som fikk den høyeste poengsummen, er Byggmesteran AS.
Formannskapet har vedtatt å inngå samspillkontrakt med Byggmesteran AS. Det betyr at alle
skolens brukere sammen med firmaets arkitekter nå starter en intensiv prosess for å
bearbeide tegninger og løsninger. Samspillperioden vil vare fram til februar, og ende opp i et
omforent prosjekt. Prosjektet innholder et endelig pristilbud og tegninger av skolen.
Prosjektet og kontraktinngåelsen skal godkjennes av kommunestyret i mars 2018.
Planlagt byggestart er i mai 2018 og ferdigstillelse til skolestart i august 2019.
En egen bedømmelseskomitee har vurdert løsningsforslagene som teller 45% i
konkurransen. I komiteen har bl.a rektorene ved Bjørnevatn og Sandnes skoler deltatt, de
sier følgende om sitt arbeid:
Rektorene i bedømmelseskomiteen har hatt et stort fokus på å finne en skole som er åpen
og inkluderende og som innbyr til bruk også på ettermiddager. I forslagene har vi derfor sett
etter planløsninger som gjør at dette oppfattes som en skole for 1.-10 trinn. En skole som har
arbeidsrom sentralt plassert i forhold til personalrom oppfattes som inkluderende for
personalet, dette har vært et viktig punkt. Videre har muligheten for utleie og bruk av skolens
lokaler på ettermiddagstid spilt en stor rolle, det samme har uteområdet. Planløsningen
skulle ivareta alle trinn og ha en god funksjonsinndeling, og samtidig ha en naturlig nærhet til
hverandre for å skape en god identitet og tilknytning til skolen - dette fant vi gjennom gode
løsninger for amfi/sentralrom i skolen. Nærhet til aktiviteter og sambruk ble best ivaretatt med
amfiet og hallen på samme plan.
Videre har det vært viktig å finne et bygg som fremstår som et signalbygg for området. Det
skal skapes en ny identitet til og for skolen, med bakgrunn i dette har fasaden vært et viktig
tema for oss. Skolen skal være et attraktivt bygg hvor man føler seg velkommen som elev.
Den poengsettingen som ble satt i bedømmelseskomiteen gjenspeiler våre synspunkter og
viser et riktig forhold mellom de ulike forslagene.
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