
 
 

VITA SKOLEN  
RENOVERING OG NYBYGGERI 
 

Lokalitet: Gjesingvej 28, 6715 Esbjerg N 

”Skolens nye hjerte i en moderne for-

ening af farver, liv og mulighed for fordy-

belse”  

Bygherre: Esbjerg Kommune 

Arkitekt: D.A.I. 

Ingeniør: Fuldendt 

Byggeår: 2014-15 

Anlægssum: 41.250.000 kr. 

Bruttoareal: 3.300 m2 

Entreprise type: Totalentreprise 

  

 

                                          

 

 

 

 

Projektet omfatter nybyggeri og renovering. Herudover har anlægningen af det udvendige areal med ”kys-

og-kør”, som skal sikre at børnene kan afleveres sikkert, når de sættes af ved skolen om morgenen. Det var 

vigtigt for funktionen af ”kys-og-kør” at det skulle være effektivt og at der hurtigt kan ske udskiftning på plad-

serne, så flest mulige børn kan komme sikkert i skole. Området med ”kys-og-kør”-banen kan rumme 15 bi-

ler i selve banen, og er ligeledes etableret med 20 almindelige parkeringspladser. Vitaskolens svømmehal har 

både i skoletiden, men også i eftermiddagstimerne mange besøgende, i det at svømmehallen anvendes til 

svømmeundervisning for børn og unge i området. Ved svømmehallen er der etableret 75 parkeringspladser. 

VITA Skolen opstår i en sammenlægning af to skoler, og er blevet til Esbjergs største skole med plads til 

1.100 elever og mere end 100 lærer. 

Den nye hovedbygning har samlet tre eksisterende bygninger, og giver skolen en flot ny hovedindgang. Un-

der byggeriet har der været tæt dialog mellem skolen og projektledelsen, for at få afstemt både proces- og 

sikkerhedsmæssige forventninger. Skolen har været i fuld drift under opførelsen, hvorfor børnenes sikkerhed 

omkring byggepladsens periferi har været yderst vigtig. Bl.a. skulle byggematerialer og elementer leveres via 

skolevejen med bløde trafikanter, hvilket har givet udfordringer idet gående og kørende trafik skulle adskilles.  

 



 
 

  

Fællesområdet foran indgangen er blevet til skolens multifunktionelle rum og skolens hjerte. Administrations-

området er udvidet og renoveringen har resulteret i flere nye fag- og klasselokaler. Byggeriet er udført i eta-

per for at tilgodese brugen af lokaler og funktionalitet heraf. 

NemByg A/S har i projektfasen lagt vægt på, at der skal være plads til leg, i kombination med, at eleverne læ-

rer noget. Indbyggede sidde-nicher og hyggekroge rundt på gangene, skaber rum til hygge og intuitive ar-

bejdspladser. Skolens farvetema, valg af belysning og åbenhed har skabt et unikt centrum på VITA Skolen.  

Bygningen er opført af både elementer og letvægskonstruktioner – midt i bygningen er monteret en tribune-

trappe med både siddepladser og adgang til 1. sal. Tagkonstruktionen er udført af tagkasetter som både er 

præfabrikeret og opbygget på pladsen. En hurtig og effektiv metode til hurtigt at få lukket bygningen under 

opførelsen. Indvendig er lokaler defineret med glaspartier for at skabe lethed og lys til lokalerne. Facaden er 

opført i en kombination af murværk og let facadebeklædning isat træ/alu vinduer. 

Faglokaler er udført med specielt udstyr, til bl.a. naturfag. NemByg A/S har været medudvikler til installations-

vinger indeholdende gas og punktudsugning. Udviklingen er sket i samarbejder med en leverandør af skolens 

inventar. 


