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SPINNgjengen
35 arkitekter - Norges største arkitektmiljø med skolefokus



SPINN Arkitekter Skolespesialister
SPINN = Skolespesialister
30+ skoler i ulike faser, alt fra skoleutvikling og programmering til prosjektering og gjennomføring



SPINN Arkitekter Skolespesialister
SPINN = Trekonstruksjonspesialister
10+ skoler med trekonstruksjon, 2 ferdigstilt, 6 under bygging i år!



Vår visjon

SPINN Arkitekter skal være toneangivende på planlegging og 

design av bærekraftige undervisningsbygg og læringsmiljø



Vår misjon

SPINN bidrar positivt til samfunnsutvikling gjennom innovative 

og flerfunksjonelle undervisningsbygg



Trekonstruksjon vs betong og stål
Fordeler og ulemper - påvirkning på arkitekturen



”We shape our buildings; 
thereafter they shape us.” 

- Winston Churchill



”Byggets konstruksjonsystem 
former bygget, deretter 

former bygget deg .” 
- sikkert sagt av en eller annen RIB



Pedagogiske 
trender

“Det eneste konstante er forandring”

Generalitet og fleksibilitet er helt 

nødvendig for å ivareta endringer i 

pedagogikk og lærestil uten behov for 

ombygging 



Generalitet

Skolebygg må planlegges med en høy 

grad av generalitet og inneholde rom 

som enkelt kan brukes på mange 

måter over tid uten ombygging.

Takhøyde, luftvolum og dagslys er 

nøkkelord her!
Bildetekst

Klasseromsbilde - noe vi ikke har brukt ennå?

Harestad skole valgte store “klasserom” for generalitet



Dagslys

SPINN partner Leif Houck med 

forskning om dagslys i skoler snudde 

trenden mot kompakte skolebygg

God tilgang til dagslys = høy generalitet 

og rom som kan brukes til mye over tid
SPINN partner Leif Houck om dagslys i skoler



Utsyn

Dagslys og utsyn er viktig for 

læringsutbytte og har påviste 

helsegevinster 

Unngå kompakte bygg med mange 

mørke arealer, bygg heller i høyden 
Baksalen skole, med klasserom mot nord for å unngå solavskjerming



Fleksibilitet

Konstruksjon som muliggjør endringer i 

framtiden uten kostnadskrevende tiltak.

Tenk på framtiden med plassering av 

teknikk.  Integrere luft og lys i hver 

modul, dette gir frihet til å dele opp 

annerledes på et senere tidspunkt.
SPINN partner Leif Houck om dagslys i skolerPrinsdal skole, pilotskole i massivtre for Undervisningsbygg



Hvordan bygger 
vi skoler i 
Norge?

...og hva har vi lært fra de ulike?

Noen eksemplar: #SPINNSKOLER



Mesterfjellet 
skole

● 1-10 skole for 525 elever i Larvik

● Familiesenter, åpen barnehage og 

tilknytning til sportsfasiliteter i 

Farrishallen.

● Stålsøyler og bjelker, betong 

hulldekker = typisk norsk
Mesterfjellet Skole, Larvik - SPINN / Cebra / Various



Mesterfjellet
Stor frihet til åpninger og utkraging

Mesterfjellet skole SPINN / Cebra / Various Architects



Mesterfjellet
Hulldekker og hatteprofiler, lavt byggehøyde

Mesterfjellet skole SPINN / Cebra / Various Architects



Mesterfjellet
Trekledning, trestender i yttervegg + trespiler innvendig



Harestad skole 
og Varden 
Kultur-scene

● 1-10 skole

● 450 seter kulturscene

● 2 byggetrinn

● Betong søyler og dekker, plasstøpt 

betong kulturscene

SPINN / Alliance arkitekter



   

Kultursal med volum og stort spenn, høye lydkrav

Harestad skole



Frittstående søyler = fleksibilitet i fasade

Harestad skole



Bildetekst

Klasseromsbilde - noe vi ikke har brukt ennå?

Frittstående søyler kompliserer planløsningene

Harestad skole

SPINN / Alliance arkitekter



Baksalen 
1-7 skole

● 1-7 skole med sportshall 

● Verdens nordligste BREEAM 

sertifisert bygning

● Prefab betongelementer fraktet 

opp med båt

Baksalen skole, Hammerfest



Legoklosser for voksne

Baksalen skole



Betongelementer = raskt byggetid

Baksalen skole



Baksalen skole
Få søyler, stor fleksibilitet innvendig



Baksalen skole
Liten eller ingen mulighet for endring i fasaden



Baksalen skole
Litt “klumpete” detaljer med prefab



● 1-10 skole

● Idrettshall, svømmeanlegg, 

lokalbibliotek, ny “stor stue”

● Utomhusanlegg som knytter idrett, 

skole og lokalsammfunn sammen

● Trekonstruksjon, massivtredekker 

og yttervegg, søyler og bjelker

Flesberg 
1-10 skole



● 50% reduksjon CO2

● Hybridventilasjon og optimalisert 

drift (LCC)

● Innovativ energiløsninger

● Krav til spillemidler

● “Passivhusnivå”

Prosjekt-
forutsetninger



Hovedgrep 
Bryte ned skala



Svømmehall

Idrettshall

Bibliotek /
kveldsinngang

5-10

1-4
Hovedinngang

Hovedgrep
Dele opp etter funksjon



Tilpasning terreng
Betongkonstruksjoner under bakken



Planer / Bæring



Trekonstruksjon
Søyler / Bjelker / Dekker + litt stål



Varierte læringsarealer

Fleksibilitet



Varierte læringsarealer

Fleksibilitet



Varierte læringsarealer

Fleksibilitet



Elevarealer



   Hovedinngang konkurranse



Hovedinngang i virkelighet



Skolens hjerte - spesialrom
Massivtre amfi, trespiler, troldtekt himling



Bibliotek
Kveldsbruk og sambruk med skolen



Idrettshall



Svømmehall



Svømmehall



Svømmehall



Fasader og materialer



Streambim for teknisk koordinering
Viktig å koordinere teknikk og massivtre tidlig



Hammerfest
turhytter

To varmehytter i hammerfest for DNT 

Hammerfest og omeng turlag.

Konstruksjon tilpasset terreng

Parametrisk modellering med FORMAT 

engineers (UK)

Massivtre puslespill - selvbygger



   Turhyttene
Konsept - avrundet form, flate komponenter



   Turhyttene
3D print av byggesekvens



   HOT Cabins PanelsTurhyttene
Hytte 1 - bygget innendørs i hall



   HOT Cabins PanelsTurhyttene
Presisjonsarbeid



   HOT Cabins Attachment detailsTurhyttene
Brukermanual for byggesett



   Turhyttene
Brukermanual for byggesett



   Turhyttene
Brukermanual for byggesett



   Turhyttene
Bygget av turlaget



Turhyttene
Innvendig



Turhyttene
Tilrettelagt for universell utforming



Turhyttene
Betydelig økning i antall turgåere, internasjonal oppmerksomhet



Takk for oppmerksomheten
Trekonstruksjon gir mange muligheter!


