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Mål for prosjektet

Overordnet: kostnad - tid - kvalitet

Funksjonelt bygg!

Et godt sted å være for alle som bruker bygget

Høye miljøambisjoner
• Plusshus eller «nesten nullenergi»
• Et bygg som også produserer energi
• Blågrønne tak
• Bruk av tre –godt inneklima
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Fremdrift
Forprosjekt
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Brukermedvirkning / AMU

Brukerprosess

Regulering

Gjennomføring

2019 2020 2021 2022

TS1, 
UBY, 
AMU

byggefase
ferdigstillelse 
februar 2024

anbud/
kontrahering

Oppstartmøte
juni-19

komplett planforslag
feb-20

endelig planforslag
nov-20

vedtatt plan 
okt-21

kick-off
okt-19

ferdig teknisk prosjektering/kalkyle
okt-20

KS2 bystyrevedtak
juni-21

oppstart 
detalj-

prosjekt

IGrammetill.
jan-22



Fremdrift
Forprosjekt
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Brukermedvirkning / AMU

Brukerprosess

Regulering

Gjennomføring

2019 2020 2021 2022

TS1, 
UBY, 
AMU

byggefase
ferdigstillelse 
februar 2024

anbud/
kontrahering

Oppstartmøte
juni-19

komplett planforslag
mars-20

endelig planforslag
nov-20

vedtatt plan 
okt-21

kick-off
okt-19

ferdig teknisk prosjektering/kalkyle
okt-20

KS2 bystyrevedtak
juni-21

oppstart 
detalj-

prosjekt

IGrammetill.
jan-22



Hva er en reguleringsplan?

Legger rammene for bygget og tilhørende 
anlegg

Styres av Plan- og bygningsetaten

Vedtas av Bystyret

Prosessen tar vanligvis 2-3 år

Sentrale tema:
• Trafikk og atkomst
• Plassering og høyder på bebyggelse
• Sikre kvaliteter 
• Fokus på konsekvenser for området
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Utfordringer
Klare rammer for prosjektet
• Høyspentlinje
• Vannledning
• Gang og sykkelveier
• Atkomst, trafikkløsning
• Støy fra Østre Aker vei

Programmet
• Enkelt å komme ut og inn av bygget
• Lagring og bruk av hjelpemidler
• Få gode sammenhenger mellom mange «små» rom
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Litt om barnehagen
Egen brukerprosess for barnehagen

Felles arealer for barnehagen og skolen:
• Atkomst, vestibyle, resepsjon
• Styrer får kontor sammen med skolens administrasjon
• Felles personalrom, møterom, hvilerom, personalgarderober mm
• Felles lager, vaktmester, renholdssentral, steriliseringsrom mm
• Terapibasseng, gymsal, multiaktivitetsrom blir sambruk

Barnehagen får egne
• Rom for fysio/musikk/data/ergoterapi
• Sanserom
• Arbeidsplasser pedagoger og miljøarbeidere
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Andre tjenester –bydelen
-fra Alna til Stovner bydel

Tannklinikk

Fysioterapi

Ergoterapi

Logopeder
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Maloppsett

Velg alltid riktig maloppsett, 
tilpasset innholdet du skal 
vise

Valgene vist til høyre her, 
finner du i nedtrekksmenyen 
‘nytt lysbilde’
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Oppsett for forsider 
og skillesider

Oppsett for tekstsider

Oppsett for bilder, 
grafikk og sitater


