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Midtun Skole – skolen hvor renovering møder 
nyt design  

Der er mange grunde til, at vi bør overveje renovering, når det kommer til "nye" projekter. Én årsag er den 
bygningshistoriske værdi. Vi kan lære meget af gamle bygningstraditioner med hensyn til historie, arkitektur, 
design og den gamle livsstil. En anden grund er bæredygtighed. Vi skal tage hensyn til de ressourcer, vi allerede 
har, og sikre, at vi bidrager til en cirkulær økonomi. 
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Midtun Skole havde brug for både renovering og en udbygning. 4.100 kvadratmeter blev renoveret og 2.500 
kvadratmeter nybyggeri blev tilføjet. Skolen er en folkeskole, og med den nye bygning kan den rumme op til 
500 elever. Klasselokalerne er specielt designet afhængigt formål, der er særlige lokaler til videnskab, 
musik, kunst og kunsthåndværk mv. 



”Skoler er komplekse bygninger, alle områder har deres egne udfordringer. Uddannelse og fag ændrer sig 
konstant og kræver, at skolen har en stor fleksibilitet. Bygningen skal holde længe og materialevalget skal 
være robust og holdbart. Nødvendige elementer i en skole er et godt indeklima, dagslys og god akustik, 
”siger Liv Marit Haraldsrud, arkitekt hos ARTEC. 

Når du står med valget mellem renovering og nybyggeri, er der flere faktorer, der skal tages i betragtning, og 
til at begynde med bør du beslutte, hvilket alternativ der er bedst egnet. Midtun Skole brugte begge 
alternativer. Renovering af skolen var ikke helt enkel, fordi man skulle være opmærksom på bygningens 
bevaringsværdige elementer og sørge for at bevare den gamle karakter i stedet for at ændre den til noget 
nyt. Parallelt med renoveringsudfordringen stod den nye bygning også over for sin udfordring - at være i 
harmoni med den gamle bygning samtidig med, at den klart skal afvige fra den eksisterende bygning. 

Kommunen havde et ønske om, at facaden skulle matche ydersiden af den eksisterende bygning, og 
facadens rytme matcher derfor begge bygninger, selvom de har forskellige geometrier. Overgangen fra det 
gamle til det nye er tydeligt markeret, takket være de mørke profiler i facaden. 

”Den største udfordring var forbindelsen mellem den gamle og en ny skole, både organisatorisk og 
arkitektonisk. Myndighederne ønskede ikke en forlængelse. Det var svært at finde en form og tekstur, der 
kunne accepteres. Tilbygningen er mellem 2 eksisterende bygninger med forskellig alder og kvalitet. 
Nybyggeri skulle være lavere end det, der kræves i dag. Nu hvor alt er færdigopført, ville jeg personligt 
ønske, at der var en større kontrast mellem nyt og eksisterende, men det var ikke byarkitektens og 
antikvariens ønske. ” siger Liv Marit Haraldsrud, arkitekt hos ARTEC. 

 

Arkitekt: Artec 
Bygherre: Bergen Kommune 
Entreprenør: Veidekke 
SAPA -kunde: H-fasader Bue Aluminium 
Produkter: SAPA Window 1086, SAPA Door 2086, SAPA Fire door 2086, Façade 4150, SAPA Glass roof 
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