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Prosjektfase oversikt

1. Ny Brannstasjon – Teknologibyen 

2. Nytt Helsehus Furumoen

3. Nye Narvik ungdomsskole





Ny Brannstasjon - Teknologibyen

Tid: 
• Entreprenøren har fått utsatt overlevering og ny omforent ferdigstillelsesdato 16.november.2021. 

Kost:
• Vedtatt i BST 069/19 – samlet kostnad 211 MNOK eks mva. Dette inkluderer tilpasninger Teknologiveien 2A og 19 og utbedring av kryss/veg iht

rekkefølgebestemmelser. Prognosen tilsier at vi havner innenfor budsjett.

Kvalitet:
• Ny brannstasjon over 3.etasjer på ca 3757 kvm. 
• Tilpasninger TV2A, 19 og utbedring kryss/veg.

Pågående arbeider:
• Detaljprosjektering av brannstasjon pågår
• Grunnarbeider pågår
• Anskaffelse av rådgiver til prosjektering av arbeider på vei/kryss pågår
• Tilpasninger Teknologiveien 2A og 19





Nytt Helsehus Furumoen

Tid: 
• Ferdigstillelses 2.kvartal.2024. 

Kost:
• Kostnadsramme 392,2 MNOK inkl mva. Prognoser tilsier at vi havner innenfor budsjett.

Kvalitet:
• Nytt helsehus over 4 etasjer på ca 6825 kvm

Pågående arbeider:
• Kontraktsignering med Hent AS er gjennomført inneværende uke
• Klargjøring av sykehus/helsehus tomt
• Etablering av felles byggherreorganisasjon med UNN/sykehusbygg
• Detaljprosjektering av sykehus/helsehus





Nye Narvik ungdomsskole

Tid: 
• Skolen ferdigstilt 02.06.2020
• Flerbrukshall, turnhall 12.10.2020
• Utomhus 12.10.2020

Kost:
• Kostnadsramme: 486 MNOK, låneopptak 371 MNOK. Prognoser tilsier at vi havner 3-4 mill over budsjett, til tross for at innredning, IKT-utstyr og kunst 

er vedtatt løst innenfor eksisterende rammer.

Kvalitet:
• Ny ungdomsskole over 3 etasjer totalt 8 732 m2
• Ny Flerbrukshall 4 377 m2
• Ny turnhall 2 477 m2
• Totalt areal 15 581 m2

Pågående arbeider:
• Oppfølgning av bygging turn og flerbrukshall, forberedelse til overtakelse
• Ferdigstillelse av utomhus området
• Utkvittering av feil og mangler ved skolebygg



Skolen sett fra Bjørnsons vei



Skolegården sett mot øst



Skolegården sett mot vest



Skolegården sett mor syd



Gang og sykkelvei



Sykkelparkering og lærerparkering



Sykkelparkering under tak



Kantine og aula



Utsmykning av trapperom

● d



Lærerarbeidsrom, et av i alt 9 stk.



Elevgarderobe



Flerbrukshall, oppmerking pågår



Turnhall



Haller sett fra tribune



Takk for oppmerksomheten 

www.narvik.kommune.no


