
Utvikling av ny opplæringsmodell for 
byggfag i Finnmark. 

 

Lokal og regional kompetanseheving i 
Finnmark på bygging av passivhus. 

 

Realisering av boligsosiale mål om   
bygging av småhus for personer med 
bistandsbehov. 

Rune Thomassen 
Fagutvikler 

+47 78 96 47 45 

E-post: rune.thomassen@ffk.no 

Oddvar Konst 
Kommunalleder for samfunnsutvikling 

+47 78 45 51 32 

E-post: oddvar.konst@alta.kommune.no 

Allan Heitmann 
Prosjektleder Stiftelsen utleieboliger 

+47 97 04 63 58 

E-post: allan@uba.no 

Lene Ragnhild Edvardsen 
Fagdirektør 

+47 78 42 74 27 

E-post: lene.edvardsen@husbanken.no 

Stiftelsen utleieboliger 

 

Ønsker du mer informasjon om prosjektet eller har 
spørsmål, kan du kontakte oss via telefon eller       
e-post. 

 Finnmark Fylkeskommune v/Alta vgs skal 
lede prosjektet med utvikling av ny opplæ-
ringsmodell for byggfag i Finnmark. FFK har 
bidratt med RUP- midler til finansiering av 
prosjektet ved Alta vgs. 

 Det er etablert nettverk bestående av      
lærere på byggfag ved Hammerfest -,     
Kirkenes - og Alta videregående skole. 

 Elevene på byggfag skal i prosjektperioden 
bygge inntil 4 boenheter med passivhus-
standard for Alta kommune. 

 Stiftelsen utleieboliger er byggherre og    
ansvarlig for finansiering av bygge-
kostnadene. 

 Stiftelsen utleieboliger er ansvarlig for selve 
byggeprosjektet og skal samordne og   
koordinere arbeidet på byggeplassen. 

 Husbanken har bidratt med tilskudd til     
finansiering av kompetanseheving på     
passivhus og utvikling av fagopplæring for 
byggfag. 

 Det er etablert styringsgruppe og tverrfaglig 
arbeidsgruppe.  

 Styringsgruppe består av representanter fra 
administrasjonen i Alta kommune og fra Alta 
videregående skole. Husbanken deltar som 
observatør. 

 Arbeidsgruppa består av representanter fra 
byggfaglinja, NAV, rus– og psykiatri samt 
Stiftelsen utleieboliger. 

 
Organisering og ansvar 

 
Kontaktpersoner 
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Kontaktpersoner ORGANISERING OG ANSVAR



Det skal utvikles en ny opplæringsmodell for 
byggfag i Finnmark. Alta vgs er ansvarlig for å 
lede og koordinere prosjektet.  Det er  etablert et 
nettverk bestående av lærere på byggfag ved 
Hammerfest -, Kirkenes - og Alta videregående 
skole. 

Gjennom «Byggeløfte» skal det utvikles en   
framtidsrettet opplæringsarena for byggfag i         
Finnmark. Fagopplæringen skal utvikles og    
skolene skal være oppdatert på byggemetoder og   
teknologi samt bli en kompetanseleverandør i 
Finnmark. 

Alta vgs skal øke        
kompetansen hos elever 
og lærere mht nye krav i 
læreplaner og  bygge-
regler for energi-
økonomiske "passivhus".                                                                             

Byggeprosjektet vil være en opplæringsarena 
som vil gjøre byggfaget mer interessant  og bidra 
til økt motivasjon og faglig utvikling for  elevene. I 
tillegg vil dette kunne ha forebyggende effekt i 
forhold til ”drop out”. 

I forbindelse med byggeprosjektet skal det    
gjennomføres kompetanseheving for lærerne ved 
Byggfag. Deler av dette vil også være et tilbud for 
ulike aktører i byggebransjen i Finnmark. 

 

Byggeløfte er et samarbeidsprosjekt mellom Alta 
kommune, Finnmark fylkeskommune v/Alta vgs,   
Stiftelsen utleieboliger og Husbanken region 
Hammerfest. Prosjektet har fått pilotstatus og 
kompetansetilskudd fra Husbanken på grunn av 
strategivalg for lokal og regional kompetanse-
heving i forhold til bygging av boliger med       
passivhus standard. 

Finnmark Fylkeskommune skal utvikle ny       
opplæringsmodell for byggfag.  Kompetanse-
utviklingen skal skje ved at elevene ved Alta vgs 
skal bygge kommunale utleieboliger for Alta  
kommune. Det er inngått en intensjonsavtale  
mellom Alta kommune og Alta vgs om bygging av 
inntil 4 boenheter. Boligene skal ha  passivhus-
standard.  Husene er planlagt i området        
Hammarijordet Nord. 

Oppstart av prosjektet ble markert 16.mars 2015 i  
forbindelse med kurs om prosjektering av       
passivhus.   Prosjektet skal avsluttes våren 2017, 
men har som målsetting om at modellen som skal       
etableres og utvikles videre. 

Byggeprosjektet er        
lokalisert til              
Hammarijordet Nord.  
Dette er et område som i  
kommuneplanens   
arealdel  §2.5.1 er avsatt 
til realising av           
kommunens boligsosiale 
målsettinger.  

 
Ny opplæringsmodell 

 

Det er ei målsetting   av elevene ved Alta vgs  i 
løpet av prosjektperioden skal bygge to boenheter. 
Byggingen vil skje i nært samarbeid med Stiftelsen 
utleie-boliger. 

Deltakerne i prosjektet samlet for første gang 16.03.15.  
Foto: Husbanken region Hammerfest 

Det skal bygges  totalt  
4  boenheter fordelt på 
to bygg.  Alle med  
passivhusstandard.  
Hver boenhet er på 
ca.50m2. 

Byggeløfte 
-et pilotprosjekt i Nord-Norge 

 
Byggeprosjektet 

BYGGELØFTE
- et pilotprosjekt i Nord-Norge Ny opplæringsmodell Byggeprosjektet


