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INTRODUKSJON
BAKGRUNN FOR OPPGAVEN
Virksomhet Plan, Bygg og Geodata og Virksomhet Eiendom (heretter Arbeidsgruppen), har fått i oppgave å kartlegge mulighetsrommet for å anlegge nye skolebygg i Tangen
sentrum, sydøst for Tangen og Berger, samt flerbrukshall og svømmehall i Tangen sentrum. Til sammen utarbeides det seks rapporter som tilføyelse til de tre
skisseprosjektene som er utarbeidet for Alværn ungdomsskole, Nesoddtangen barneskole (Oslo Works og Sanden+Hodnekvam Arkitekter), og Myklerud barneskole (Østre
linje arkitekter og Multiconsult). Det er tidligere blitt utført innledende mulighetsstudier for skolestrukturen i Nesodden kommune, av firmaet Common Ground, og
Multiconsult har utført tilstandsrapporter for skolene. I tillegg er det utarbeidet en rapport om utearealer av Norconsult, og en rapport om utearealer av Nesodden
kommune i 2020. Det eksisterende materialet vil fungere som grunnlagsmateriale for Arbeidsgruppen i forbindelse med utarbeidelsen av skisseprosjektene for skolebygg.
Kommunen har i 2020 gjennomført et parallelloppdrag for Tangen sentrum, som forarbeid til utarbeidelsen av Områdeplan for Tangen sentrum. I den forbindelse er det
utarbeidet tre leveranser fra teamene: 1. JAJA archtects, BOGL og Studio Ellefsen, 2. Lie Øyen arkitekter, Maurus Schifferli landskapsarkitekter, B+E og Skapa arkitekter, og
3. Spol arkitekter, ATSITE, Rambøll og Kreutz & co, og en anbefalingsrapport, utarbeidet av Nesodden kommune. Leveransene og anbefalingsrapporten vil brukes som
inspirasjon og grunnlag rapportene omhandlende skolebygg, flerbrukshall og svømmehall i Tangen sentrum.
PEDAGOGISKE FØRINGER
Rapportene tar utgangspunkt i at det legges til rette for løsninger
som imøtekommer pedagogiske føringer fra de nye læreplanene,
Fagfornyelsen, som ble innført i 2020 for 1-9. trinn, og innføres i
2021 for 10. trinn. Løsningen skal i tillegg være i tråd med
Standard kravspesifikasjon for skoleanlegg (SKOS), som ble
utarbeidet og vedtatt av Oslo kommune i 2015. Årsaken til at
Arbeidsgruppen velger SKOS over andre kravspesifikasjoner er på
grunn av dens detaljorienterte krav og dens vellykkede erfaringer i
Osloskolen.

Visuell fremstilling av fagfornyelsen, Høgskolen i Innlandet 2020
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INNHOLD I EN MODERNE SKOLE
Utforming av skoleanlegg skal legge fysiske rammer for å gi best mulige forhold for skole og undervisning.
Skoleanlegget skal tilfredsstille krav til læringsmiljø, arbeidsmiljø, miljøvennlighet og økonomisk areal- og ressursbruk.
Oslo kommune har utarbeidet en rekke standarder for formålsbygg. SKOS beskriver de krav som stilles til utforming av
og funksjonalitet i et skoleanlegg, uavhengig av hvem som skal forvalte, drifte og vedlikeholde bygget i etterkant.
SKOS brukes som grunnlag for utarbeidelse av endelig kravspesifikasjon i hvert enkelt prosjekt. Der SKOS åpner for det
kan kravspesifikasjonen tilpasses prosjektet. SKOS har detaljerte spesifikasjoner for alt areal tilknyttet skoleanlegg og
oppgir arealbehov, innhold, materialbruk og plassering for alle ulike rom og funksjoner et skoleanlegg har, som
klasserom, garderober og spesialrom.
Alle skoleanlegg som planlegges og prosjekteres etter SKOS har som prinsipp at skolen er en viktig møteplass og at
skoleanlegget med spesialrom ofte fungerer som lokale samfunnshus eller samlingssteder. SKOS forutsetter derfor at
for eksempel spesialrom som ulike verkstedrom og allrom med plass til mange, skal tilrettelegges med adgangskontroll
og soner for utleie.
SKOS angir en arealnorm med kvadratmeter per elev for hele klasserekker for grunnskolen. I skisseprosjektet for
rehabilitering av Nesoddtangen skole er SKOS lagt til grunn, noe som tilsier at den samme kravspesifikasjonen bør
legges til grunn når nybygg skal vurderes.
SKOS regner ut det som kalles for nettoareal og funksjonsareal. Nettoareal er det arealet innenfor omsluttende
bygningsdeler, inklusive innvendige vegger. Funksjonsareal er den delen av nettoarealet som svarer til formål og bruk.
For å finne et anslag på total bygningsmasse for en ny skole er man avhengig av å finne bruttoareal. Bruttoareal er den
totale bygningsmassen. Det vil si nettoareal pluss yttervegger. Bruttoareal varierer fra prosjekt til prosjekt, da dette
avhenger av rominndelingen og utformingen av et bygg. For å regne ut bruttoareal bruker man en såkalt «brutto-netto
faktor» (BNF). BNF angir forholdet mellom byggets samlede nettoareal og bruttoareal. For skoler i Oslo kommune
benyttes ofte en brutto-netto faktor på 1,54. Denne faktoren er forholdsvis høy. For denne rapporten har vi likevel
valgt å ta utgangspunkt i denne faktoren, så bruttoarealet i prosjekteringen ikke blir vesentlig mer når prosjektet
bygges, enn grunnlaget i denne rapporten viser til.

Bilder fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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Følgende vedtak ligger til grunn for Arbeidsgruppens utarbeidelse av rapportene:
KST- 062/19 Vedtak:

Det igangsettes skisseprosjekt for skolebygg basert på følgende to konsept:
A)
1. Ungdomskolene Alværn og Tangenåsen samles i ett bygg på Tangenåsen.
2. Det bygges ny Nesoddtangen barneskole på østlig del av eksisterende skoletomt.
3. Det bygges ny flerbrukshall og svømmebasseng i Tangen sentrum.
4. Deler av utbyggingen kan finansieres ved salg eller utvikling av eiendom.
5. Myklerud barneskole rehabiliteres i påventet av at planen for Fagerstrand sjøside og
Skogheimkrysset er konkretisert.
B)
1. Ungdomskolen på Alværn med svømmebasseng rehabiliteres.
2. Nesoddtangen barneskoles eksisterende lokaler, inkludert samfunnshus, rehabiliteres til
skolebygg.
3. Det bygges ny flerbrukshall for Tangenåsen og Nesoddtangen.
4. Deler av utbyggingen kan finansieres ved salg eller utvikling av eiendom.
5. Kapasitetsutfordringene kan løses ved å endre skolegrenser for barne- og ungdomskolene.
6. Myklerud barneskole rehabiliteres i påventet av at planen for Fagerstrand sjøside og
Skogheimkrysset er konkretisert.
Felles forutsetninger for begge alternativ:
Skisseprosjektet skal inneholde en kulturarena i Tangenområdet og vise hvordan det kan
fungere som samlingslokale for både barneskole og ungdomsskole, samt være åpent for hele
Nesoddens befolkning og kulturliv.
Det skal i skisseprosjektet vises utviklingen av området rundt Tangenten med skoler,
uteområder, møteplasser, idrettshall, svømmehall, kulturhus, og eventuelle boliger.
I første fase av skisseprosjektet undersøkes hvilke ulike bygningskropper som kan være
aktuelle utfra valgt konsept. Etter at konsept er valgt vil saken gå fra en konseptfase og
splittes opp i et skisseprosjekt for hver av utbyggingene. Ungdomsskole på Tangen og Alvern,
nybygg eller rehabilitering av Nesoddtangen barneskole, og rehabilitering av Myklerud. Disse
vil enkeltvis utgjøre egne selvstendige skisseprosjekter. Hvert skisseprosjekt vil bli illustrert i
ulike alternativ basert på romprogram med nøkkeltall for arealbehov kombinert med
innhenting av råd og synspunkter fra brukergruppe. I denne fasen blir det ikke gjort et
konkret investeringsvedtak, det blir kun besluttet hvilken av de skisserte løsningene som skal
legges til grunn for et forprosjekt. Skisseprosjektene forventes å være klare til beslutning mot
slutten av første kvartal 2020.
Nye og rehabiliterte bygg i Tangenområdet planlegges slik at mest mulig av tilgjengelige
takareal skal kunne brukes som skolehager, uteoppholdsrom og annet passende. Det bør
planlegges som bevokste tak i den grad det ikke brukes til solceller eller kommer i konflikt
med annen bruk.
Når det etter skisseprosjektet velges konsept vil det også være mulig å gå videre på en
kombinasjon av A og B.
Videre prosess:
Når Forprosjektet er ferdig, kan dette fremmes for investeringsvedtak. På det tidspunktet er
brukergrupper og andre interessenter tatt med på råd, romprogrammet er gjennomgått i
detalj og prosjektet er så konkretisert at kostnadsestimat med akseptabel usikkerhet kan
utarbeides. I denne fasen vil det normalt også utarbeides en kuttliste for hvert prosjekt,
denne benyttes dersom det i byggefasen oppstår forhold som gjør det nødvendig å foreta
kutt for å komme innenfor prosjektets totale kostnadsramme. Det vil altså bli tre selvstendige
forprosjekt med hvert sitt selvstendige investeringsvedtak. Formannskapet er i henhold til
reglement styringsgruppe i denne prosessen.
Avklaring av trafikale utfordringer må inngå i skisseprosjekt.

KST- 068/20 Vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til et alternativ om økt ungdomsskolekapasitet på nordre Nesodden, i
området syd/øst for Tangenåsen. Utredningen skal omfatte en frittstående ungdomsskole, og en vurdering av utvidelse av
Berger skole til 1-10 skole. Begge løsningene skal komme i tillegg til dagens skole på Tangenåsen. Løsningene bør ha en slik
innretning og plassering at de samlet sett gir best mulig reisevei for fremtidige elever og sees i sammenheng med Nesoddens
vekstområde i den nye arealplanen. I prosessen skal løsningene behandles som likeverdige alternativer.
Administrasjonen skal sørge for at foreldre, lærere, barn, ungdom og skole- og oppvekstutvalget gis anledning til å medvirke.

KST- 110/20 Vedtak:

Ved nybygg, rehabiliteringer og utvidelser av skoler på Nesodden skal følgende legges til grunn for skolenes uteareal:
1. Tilgjengelig uteareal skal være på minst 25 kvm. 50 kvm, slik helsedirektoratet anbefaler, bør være målet.
2. Skolens uteareal kan inkludere både areal regulert til «skoleformål» (offentlig tjenesteyting) og «tilliggende areal»
regulert til friområde eller annet offentlig tilgjengelig grøntareal. Det tilliggende arealet skal være direkte
tilgrensende skolearealet. Det tilliggende arealet kan kun ligge på offentlig eide områder som er regulert til
grøntområder eller friområder.
3. Opp til 25 % av utearealet kan være på tilliggende areal.
4. Skolens utearealer skal kun telles en gang.
5. Areal på tak kan regnes som skoleareal dersom det er enkel tilgang, som forlengelse av terreng, tribune, bakke,
rampe eller liknende, slik at tilgang og universell utforming sikres i og utenom skoletid. Utearealene skal inneholde
følgende kvaliteter:
a.
Trygge og trivselsskapende omgivelser for rekreasjon, og bygningsmassen skal utformes for å skape
gode klima og solforhold.
b. Opplevelse av lokal identitet og naturkvaliteter skal utnyttes og ivaretas.
c.
Gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet, og rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve
virkelighetsnær læring.
d. Overordnet rominndeling, som gir rom for ulike typer sosial aktivitet, spenning og uforutsigbarhet.

KST 09/20 Vedtak

Retningslinjer for områdeplan for Tangen sentrum:
1. En pollinerende allmenning skal være utgangspunktet for stedsutviklingen i Tangen sentrum.
2. Prinsipper om sambruk og flerbruk av funksjoner skal legges til grunn for utviklingen.
3. Ny bebyggelse skal tilpasses stedets skala. Omtanke skal legges i overgangen til omkringliggende natur og
bebyggelse.
4. Det skal tilrettelegges for gode bomiljøer, som inkluderer alternative boformer og sosial boligbygging.
5. Kongleveien skal utformes som gate på myke trafikanters premisser. Flerfunksjonelle bygg med bolig, næring og
tjenesteyting skal bygges langs gaten.
6. Kongleveien og Vestveien skal utformes for å fremme helse- og miljøvennlig mobilitet.
7. Flateparkeringen utenfor Tangenten erstattes av bolig/næring/ tjenesteyting. Det skal undersøkes om det kan
etableres parkeringskjeller og/ eller mobilitetshus med korttidsparkering.
Retningslinjer for prosessen for områdeplan Tangen sentrum:
1. Det skal lages en fleksibel og realistisk gjennomføringsstrategi.
2. Områdeplanen skal tilrettelegge for at Tangenstien, fra Tangen sentrum til Nesoddtangen brygge, senere kan
reguleres som en egen plan.
3. Kommunen skal se på muligheten for å etablere midlertidige prosjekter som aktivitetspunkter gjennom
sentrumsområdet for å teste ut ulike grep, og for å skape opplevd fremdrift og kontinuitet for innbyggerne. Dette
kan også være aktuelt som forprosjekt for å finne riktig plassering av funksjoner i sentrum.
4. Planen skal inneholde en plan for trafikksikkerhet, et avklart og trygt trafikalt mønster for alle trafikanter, en god
trafikkavvikling, universell utforming, og ha fokus på myke trafikanter
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PREMISSER OG FORUTSETNINGER
Mulige løsninger for plassering av alternativer for ny Nesoddtangen skole bygger
på premisser og forutsetninger beskrevet under. Skolen skal ha kapasitet i tråd
med befolkningsprognosene. Det legges til rette for en 4-parallell barneskole,
med 30 elever i hver klasse, pluss én mottaksklasse på 30 elever.
Standard kravspesifikasjon for skoleanlegg (SKOS) legges til grunn for arbeidet,
men kravspesifikasjonen revideres i tråd med lokale behov og forutsetninger på
Tangen.
METODE FOR ANALYSE AV ALTERNATIVER FOR UTNYTTELSE
Utredningsalternativene viser grove beregninger av bygningsvolumer og
estimater for uteareal. Dette er en kartanalyse, som betyr at ingen av løsningene
er kvalitetssikret ved oppmåling av areal. Det er brukt kommunens kartløsning,
kommunekart og Adobe programvare for innmåling og tegning.
Alternativene viser skolebygg i enkle former, fra to til fire etasjer. Byggenes
utforming er kun vist som enkle, rektangulære former. Hensikten er å vise bygg
på lokasjonen prinsipielt og så enkelt som mulig. Ved å bruke enkle former er det
også enklere å se at når bygningene blir høyere vil også byggenes fotavtrykk
reduseres, noe som gir større utearealer. Fotavtrykkenes plassering skal ikke
vurderes som endelige løsningsforslag, men heller som et diskusjonsgrunnlag om
høyder, byggenes plassering på området og eiendommens egnethet som
skoletomt.
Skolebyggenes utforming prosjekteres på et senere tidspunkt og kan for
eksempel ha ulike byggehøyder, ulike alternativer for bygningskropper eller åpne
passasjer for gjennomgang som kan skape dynamikk og ulike bruksarealer under
tak, på tak eller ute. Byggets størrelse rommer alle skolens arealbehov, inkludert
gymsal iht. beregningene i SKOS.

Bilder fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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DAGENS SITUASJON
Nesoddtangen skole ligger i Tangen sentrum, og tilhører skolekretsen Tangen.
Skolen er plassert på to uregulerte teiger (gnr. 4 bnr. 210, eid av Nesodden
kommune. Dagens skolebygg er bygget på 1960, 80 og 90-tallet, gjennom ulike
byggefaser og utvidelser. Skolen har i dag et totalt bruttoareal på 5 700,8 m2.
Skolen ligger i nærheten av Tangenåsen ungdomsskole og de deler et felles
gymbygg med en todelt gymsal, garderober og skolekjøkken. Bygget bærer preg
av slitasje og har for lite kapasitet i forhold til skolene sitt behov i området.
Barneskolen benytter også Samfunnshuset som ligger i tilknytning til
skoleområdet. Samfunnshuset består av som består av to saler, kjøkken og foaje
med garderobe og toaletter. Samfunnshuset hadde tidligere to møterom og
filmsal, men etter skolene sitt voksende kapasitetsbehov ble disse gjort om til
klasserom. Samfunnshuset brukes veldig aktivt og er et viktig tilbud for lokalmiljø.
I tillegg har skolen egen mottaksklasse der alle nyinnflyttede fremmedspråklige
elever fra hele kommunen deltar i undervisning.

OVERSIKT OVER ELEVER OG ANSATTE
Nesoddtangen skole har i året 2020/2021 et elevantall på 615 elever. Dette ligger
under den maksimale kapasiteten på 650 elever, som er kommunens offisielle
kapasitetsgrense for skolen. Ifølge rapporten «Ny skolestruktur Nesodden
kommune – mulighetsstudie», utarbeidet av Common Ground, har imidlertid
Nesoddtangen skole en funksjonell kapasitet på 550 elever. Dette tilsier at
kapasiteten allerede er overgått i året 2020/2021, med 65 elever.
Tangen er ifølge Nesoddens kommuneplan for 2018-2042 avsatt som et
prioritert vekstområde. Til sammen skal 45 prosent av den framtidige veksten i
kommunen skje her. Ifølge kommunens befolkningsprognoser er det likevel ikke å
forvente at skolekretsen Tangen vil ha en vekst blant barn i skolealder de neste
årene. Dette skyldes forventede lave fødselsrater og lav innvandring til Norge.

Oversikt over dagens skole
Antall årsverk:

84 årsverk, fordelt mellom skole og SFO

Antall lærere/assistenter:

49 lærere, 12 assistenter og 4 miljøveiledere

Administrasjon:

4 ansatte + 2 merkantil = 6 ansatte

SFO:

10,3 årsverk

Antall elever skoleåret 2020/2021:

615 elever

Antall klasser skoleåret 2020/2021:

27 klasser
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ADKOMST OG UTOMHUSLØSNING
ADKOMST
RV 157/Vestveien er en viktig kollektivtrafikktrasé med bussforbindelse som
korresponderer med Nesoddfergens an- og avløpstider. Tangen senter, nordvest
for Vestveien, rommer kommersielle og offentlige servicetilbud. Langs
Kongleveien ligger bl.a. Tangenten med Tangen skole, Nesodden samfunnshus og
Kongleveien barnehage. Fra Vestveien og RV 157 er det opparbeidet en
rundkjøring med god innkjøring til Kongleveien som er en privat vei.
Herfra er det god adkomst til offentlig parkeringsplass med nedkjøring til
parkeringskjeller under Kommunehuset Tangenten. Kongleveien fører til Tangen

barneskole, Nesodden samfunnshus og Kongleveien barnehage samt tilgrensende
boligeiendommer. Kongleveien er i dag underdimensjonert som resulterer stadig
i uoversiktlige trafikkforhold. All kjøreadkomst til kommunesenteret skjer fra
Vestveien via Kongleveien, med avkjørsel til delområde O/P/K der det er etablert
overflateparkering samt nedkjøringsrampe til parkeringskjeller.
Nedkjøringsrampe til parkeringskjeller under anlegget ble etablert i byggetrinn 1.
P-kjelleren kan utvides.
KOLLEKTIVTRANSPORT
Nærmeste kollektivpunkt er «Tangenåsen» som er et bussholdeplassen for
busslinjene 570, 565 og 575. Det er bilfri adkomst fra bussholdeplassen til skolen.

Bilder fra Nesodden kommune og «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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KARTANALYSE

9

UTEAREALER SOM HØRER TIL DAGENS SKOLE
Skolebyggene former en U som omkranser utearealene mot nord. Utearealet
består hovedsakelig av et asfaltert område i midten, med basketball fasiliteter.
Utover det er det lite spennende tilbud for barnas uteaktiviteter. På østsiden av
bygget ved 1. klasse finnes det sandkasser og lekefasiliteter for de minste barna.
Arealet har dårlig overvannshåndteringssystem og blir fort veldig uegnet ved
regn. På sørsiden av skolen ligger det et fint skogsområde, men området har bratt
adkomst.
Ved dagens skole er hovedinngang fra skolegården helt nord i østfløyen. Denne
oppleves uoversiktlig og usynlig for de som ikke kjenner skoleanlegget fra før, og
føles dermed ikke som en tydelig hovedinngang. Det eksisterer ingen vare/driftsinngang, og det gir store utfordringer mtp. elevenes sikkerhet med store
kjøretøy som må inn i skolegården. Det finnes flere innganger for elevenes ulike
trinn, som benyttes i det daglige og oppfattes som positivt. Adkomst gjennom
Røtterskogen i sørøst er problematisk om vinteren ved henting og levering til de

yngste trinnene, da det er glatt og lite opparbeidet. er generelt dårlig tilrettelagt
for universell utforming når det gjelder adkomst inn i bygget.
Det er flotte uteområder i Røtterskogen i sørøst, som oppfattes som et ganske
unikt utemiljø for en barneskole. Det samme gjelder for skogen mot nord og øst.
Det er et stort ønske om bedre visuell kontakt mellom skogområdene og
skolegården, samt mellom utearealene generelt (skogen spesielt) og
undervisningsarealene inne. Den sentrale skolegården oppfattes som ganske
tom, med store asfaltflater, lite vegetasjon og møblering. De eldre elevene
mangler tilpasset uteområde, med innhold som er relevant for spesielt 5-7. trinn.

TOPOGRAFI

Topografien i området viser at det er bearbeidede flater der skolegården
er i dag, før det stiger bratt opp til friområdet på åsryggen.
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BILDER AV DAGENS UTEAREALER

Arealene som regnes som dagens skolegård er vist i grønt. I tillegg bruker
skolen røtterskogen, vist i oransje på sydsiden av eksisterende bygg.
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TILLEGGSAREALER

Bildene viser skogen på
østsiden av skolebyggene.
Elevene bruker
tilleggsarealer i deler av
området vist i gult.
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UTREDNING AV ALTERNATIVER
BEHOV FOR ÅRSVERK VED NY SKOLE

SENTRUMSUTVIKLING

Det er i dag ca. 84 årsverk ved Nesoddtangen barneskole. Det tilsier 0.14 årsverk
per elev (84/615=0,14). Ved 870 elever øker antall årsverk til 119. En slik
beregning vil imidlertid ikke være helt riktig å benytte i en slik rapport, da dette
ikke er en rapport som ser på hvordan Nesoddtangen skole kan utvides, men hva
som skal til for å bygge en ny og moderne skole. Ut i fra anbefalingene og kravene
som følges for denne rapporten, vises det til at en ny skole for ca. 870 elever, har
behov for 67 årsverk. Detter er basert på beregninger gjort av Common Ground.
67 årsverk er et lavere antall enn dagens Nesoddtangen skole allerede har. Antall
årsverk har imidlertid ikke så mye å si for beregningene og vurderingene som
gjøres i denne rapporten, og kan fint oppjusteres uten at dette krever større
endringer. Ved vurdering av arealbehov for noen funksjoner, som for eksempel
antall parkeringsplasser, tas det imidlertid utgangspunkt i årsverk. Men som vi
viser til senere i rapporten er parkeringsbehovet allerede godt dekket for en ny
Nesoddtangen skole.

I Nesodden nord pågår to omfattende prosesser som vil ha betydning for
Nesodden i mange år fremover: Hvordan skal fremtidens ungdomsskolestruktur
være, og hvordan skal Tangen sentrum utvikles videre. Disse to prosessene er
flettet i hverandre fordi skoleanleggene er en viktig del av Tangen sentrum.
Sentrumsnære areal er en verdifull og begrenset ressurs, og en veloverveid
arealdisponering er nødvendig for en god og helhetlig stedsutvikling.

UTEAREAL
Skolens uteområde omfatter asfaltert areal i skolebyggets gårdsrom og arealer på
østsiden av skolebygget. I henhold til vedtaket om hva som kan medregnes i
skolens uteområder regnes kun halvparten av aktivitetsflatene (grusbanen, gressog basketballbane) med. Utearealet uten bygg er ca. 14 000m2.
Vedtaket om størrelse, bruk av takareal og hva som kan medregnes av tilliggende
uteareal (KST-110/20) legges til grunn for vurdering av ny Nesoddtangen
barneskole.

Som innledning til prosess rundt ny områdeplan for Tangen sentrum ble det i
2020 gjennomført et parallelloppdrag om stedsutvikling. Et parallelloppdrag er en
plan- og arkitektfaglig mulighetsstudie, der en del av oppdraget var å vurdere
hvordan skoler som er plassert i sentrum kan inngå i stedsutviklingen og
samspille med fremtidig sentrumsliv. Barneskolen og ungdomsskolens sentrale
plassering i Tangen sentrum gir en unik mulighet for å legge til rette for at ulike
funksjoner kan dra nytte av hverandre. Et sentralt premiss i sentrumsutviklingen
av Tangen er en 'pollinerende allmenning', en gang- og sykkelforbindelse fra øst
til vest i sentrum. Allmenningen skal inngå som en viktig del av det offentlige
arealet og skal ha en samlende funksjon som knytter ulike aktiviteter og
funksjoner sammen, inkludert deler av skolens uteområder.
Allmenningen skal gi økosystemtjenester som vannrensing, frisk luft, pollinering
av insekter og rekreasjonsverdier til sentrum. Beplantning skal ta utgangspunkt i
naturtyper på stedet. Klimatilpasning og håndtering av overvann skal utnyttes
estetisk som elementer for aktivitet og læring. Regnvann, snø og is skal utnyttes
til å skape visuelle og lekne attraksjoner som sammen med variert og frodig
beplantning blir til sanselige, spennende og lærerike opplevelser av prosesser i
naturen og klimaet. Allmenningen skal være et avbøtende klimatiltak for
utviklingen i sentrum og ha funksjon inn i undervisningen.
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Tangenten, med ungdomsskole, bibliotek, kafe og kommuneadministrasjon er i
dag et godt eksempel på hvordan sambruk av arealer kan være positivt for flere.
Det er begrenset med plass i sentrum, og denne modellen for flerbruk og
sambruk av bygg, spesialrom og tjenester kan gi flere fordeler til skolene,
innbyggerne og kommuneadministrasjonen.
Denne tilnærmingen til sambruk av skolens spesial- og allrom finner vi også i
SKOS der disse rommene som prinsipp skal legges til rette for utleie utenom
skoletiden. I denne vurderingen forutsettes det at skoleanleggets spesial- og
allrom legges til første etasje for å gjøre det enklere å leie ut spesialrom, uten å
måtte gi tilgang til hele skolebygget. Det er også en fordel at aktiviteten i disse
rommene bidra til opplevelsen av ‘liv’ og folk i området utenom skoletiden i
større grad når de ligger ut mot arealer der folk ferdes.
GYMSAL/ FLERBRUKSHALL
Gymsal eller flerbrukshall er inkludert i arealoversikten i SKOS. På Tangen
planlegges en flerbrukshall som skal brukes av både Nesoddtangen skole og
Tangenåsen ungdomsskole. Flerbrukshallens arealbehov vurderes som en separat
sak og er derfor tatt ut av arealregnskapet for Nesoddtangen skole.
BIBLIOTEK
Dagens Nesoddtangen skole har et eget lite bibliotek i skolebygget, som er flittig
brukt. Samtidig bruker skoleelevene biblioteket som ligger i Tangenten. Det
forutsettes at denne løsningen videreføres og at det avsettes kun et mindre areal
til bibliotek i arealregnskapet for ny skole.

Bilder fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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PARKERING
Nesodden kommunes parkeringsnorm legges til grunn for vurdering av ny Nesoddtangen skoles arealbehov.
Parkeringsnormen legger antall årsverk til grunn for utregning av antall parkeringsplasser. For denne rapporten er
det imidlertid også gjort egne vurderinger knyttet til behovet for antall parkeringsplasser for bil og sykkel, ut ifra
prosjektenes behov. Dette er fordi sykkelparkeringskravet i parkeringsnormen virker å være kunstig høyt for en
skole. Beregning av antall årsverk tar utgangspunkt i SKOS og erfaringstallene til Common ground.
Det er i dag 43 parkeringsplasser for bil tilgjengelige for bruk langs Kongleveien. Disse er ikke forbeholdt spesifikk
bruk og er avgiftsbelagt per time. I tillegg er det 33 opparbeidede parkeringsplasser som er stengt med
betongbukker. Kongleveien barnehage har 12 plasser som er reservert for barnehagen. Parkeringsbehovet for skolen
er dekket i dag. I dette arbeidet så legges to alternativer til grunn som beskrives under.
1.

2.

Dagens gateparkering beholdes. Det vil bety at parkeringsnormen, som angir et maks. antall plasser, ikke
møtes. Normen gir tydelige føringer i merknadene at parkeringsbehov skal vurderes ift. nærhet til
kollektivtransport.
Det forutsettes at parkeringsplassene som ikke er knyttet til barnehagen, utover plasser for personer med
funksjonsnedsettelse, flyttes. Alternativ plassering av parkeringsplasser kan være i en ny parkeringskjeller
som bygges som utvidelse av den eksisterende under Tangenten eller et fremtidig parkeringshus i sentrum.

Skole

Per enhet

Krav for Sone
1

Krav til
sykkelparkering i
parkeringsnorm

Antall sykkelparkeringer for dette
prosjektet

Merknader

Årsverk

Maks 0,5 per
årsverk

Min. 6 per årsverk

Min. 2 per årsverk

For ansatte skal parkeringsbehov vurderes ift.
nærhet til kollektivknute-punkt/ holdeplass og
tilgjengelig anlegg for myke trafikanter.

Nesoddtangen skole
(eksisterende)

84

Maks. 42

Min. 504

Min. 168

Skolen ligger ca. 350 meter fra bussholdeplass

Nesoddtangen skole (ny)

67

Maks. 33

Min. 708

Min. 134

Skolen ligger ca. 350 meter fra bussholdeplass
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ALTERNATIVER SOM UTREDES
For at Nesoddtangen skole skal øke fra en kapasitet på 650 elever, til 870 elever
vil det være nødvendig å bygge en større skole. For å kunne se på mulige
løsninger for plassering av ny Nesoddtangen barneskole, er det viktig å vite hvor
stort areal som er nødvendig ifølge kravspesifikasjonen. Tabellen under viser til
det estimerte bruttoarealet, som er hele byggets størrelse, nettoarealet, som er
det innvendige arealet i skolen, en gjennomgang av hvilke funksjoner som utgjør
nettoarealet, og hvor stort funksjonsareal som vil være fordelt på antall elever.
Dagens skole har et netto funksjonsareal på 3.612 m2. En ny skole med plass til
870 elever vil måtte ha et netto areal på ca. 5.100 m2. Netto funksjonsareal per
elev vil dermed være på ca. 5,6 m2, ekskludert areal til kroppsøving, som vil
sikres i egen flerbrukshall. Skolens estimerte bruttoareal regnes som sagt ut med
en brutto-nettofaktor på 1,54. Det vil si ca. 5 100 m2 netto, multiplisert med 1,54,
som gir ca. 7 850 m2 BTA.

Ingen av løsningene som vises til i denne rapporten møter vedtak om uteareal
ved å kun bruke det som visuelt antas å regne som ‘skolegården’. Alle løsningene
har behov for å ta i bruk røtterskogen i sydøst og tilleggsarealer i øst for
eksisterende barneskole. Disse arealene er i bruk av skolen i dag og er høyt
verdsatt lekeareal. Kun ett alternativ viser bygning plassert i røtterskogen.
Det er plass til en flerbrukshallen i alle alternativene. Det forutsettes at
flerbrukshallen har en lett tilgjengelig aktivitetsflate på taket, slik at arealet
medregnes i sin helhet i utearealene.
De tre alternativene på eksisterende bygningstomt gir rom for at Samfunnshuset
kan bevares. Samfunnshusets bruksareal er ikke tatt med i beregningen av
skolens bruksareal.

Arealer for ny Nesoddtangen skole (4 parallell skole + én mottaksklasse)
Estimert brutto areal BTA:

ca. 7 850 m2

Netto areal NTA:

ca. 5 100 m2

Funksjonsareal per elev:

Hjemmeområde

3 120 m2

Aktivitetsskolen

115 m2

Felles læringsareal

1 292 m2

Administrasjon og fellesareal

354 m2

Støttetjenester

40 m2

Støtteareal

171 m2
ca. 5,6 m2/elev eksl. areal til kroppsøving.
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ALTERNATIVER FOR NY NESODDTANGEN BARNESKOLE PÅ EKSISTERENDE PLASSERING
AREALBEHOV
Første delen av de tre tabellene under viser sammenstillinger av konsekvensene
for ulike fotavtrykk, i to, tre og fire etasjer på arealet innenfor avgrensningen.
Tabellene viser areal innenfor avgrensningen. Arealbehovet er vist i bruksareal
(ikke fotavtrykk, men hele skolens arealbehov) og dette arealet er delt på antall
etasjer i hvert alternativ, som gir grunnflaten. I tillegg er behov for
sykkelparkering gitt egen rad. Den andre delen av tabellen viser konsekvensene
bygget fotavtrykk har for elevens uteareal innenfor avgrensningen. Først vises

totalt minimum arealbehov for 870 elever. Så vises utearealet som er tilgjengelig
etter at byggets fotavtrykk er trukket fra. Dette tallet deles på antall elever. Til
slutt vises utslaget tilleggsareal innenfor rammene om vedtaket om utearealer
gir. Vedtaket sier at kun opptil 25 % av behovet for utearealer kan dekkes av
tilleggsareal. Minimum kvadratmeter per elev er 25 m2, noe som betyr at det kan
maks medregnes 6, 5 m2 tilleggsareal per elev.

Alternativ 1 – Skolebygg i to etasjer
Areal avsatt til sentrumformål i kommuneplanen i m2

3 400 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter BRA for skolen

7 842 m2

Grunnflate bygg m2 (rundet opp tall) vist i gult

4000 m2

Etasjer
Sykkelparkering

2
385 m2

Behov for uteareal 25 m2 per elev for 870 elever

21 750 m2

Utregning av tilgjengelig uteareal uten bygg

14 000 m2

Uten Røtterskogen
Uteareal tilgjengelig (grunnflate bygg og sykkelparkering
trukket fra) vist med grønt omriss
Uteareal per elev kvadratmeter
Pluss 25 % tilliggende areal (min 6,5 m2 per elev)
Med Røtterskogen (estimert areal)
Uteareal tilgjengelig (adkomst, parkering bygg trukket fra)
pluss røtterskogen vist med omriss i oransje
Uteareal per elev
Pluss 25 % tilliggende areal (min 6,5 m2 per elev)

9 615 m2
11 m2
17,5 m2
6 500 m2
16 115 m2
18,5 m2
25 m2
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Alternativ 1 – Skolebygg i tre etasjer
Areal avsatt til sentrumformål i kommuneplanen i m2

3 400 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter BRA for skolen

7 842 m2

Grunnflate bygg m2 (rundet opp tall) vist i lyst

2 614 m2

Etasjer
Sykkelparkering

3
385 m2

Behov for uteareal 25 m2 per elev for 870 elever

21 750 m2

Utregning av tilgjengelig uteareal uten bygg

14 000 m2

Uten Røtterskogen
Uteareal tilgjengelig (grunnflate bygg og sykkelparkering
trukket fra) vist med grønt omriss
Uteareal per elev kvadratmeter
Pluss 25 % tilliggende areal (min 6,5 m2 per elev)
Med Røtterskogen (estimert areal)
Uteareal tilgjengelig (adkomst, parkering bygg trukket fra)
pluss røtterskogen vist med omriss i oransje
Uteareal per elev
Pluss 25 % tilliggende areal (min 6,5 m2 per elev)

11 001 m2
12,5 m2
19 m2
6 500 m2
17 501 m2
20 m2
26,5 m2
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Alternativ 1 – Skolebygg i fire etasjer
Areal avsatt til sentrumformål i kommuneplanen i m2

3 400 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter BRA for skolen

7 842 m2

Grunnflate bygg m2 (rundet opp tall) vist i lyst

1 961 m2

Etasjer
Sykkelparkering

4
385 m2

Behov for uteareal 25 m2 per elev for 870 elever

21 750 m2

Utregning av tilgjengelig uteareal uten bygg

14 000 m2

Uten Røtterskogen
Uteareal tilgjengelig (grunnflate bygg og sykkelparkering
trukket fra) vist med grønt omriss

12 039 m2

Uteareal per elev kvadratmeter

14 m2

Pluss 25 % tilliggende areal (min 6,5 m2 per elev)

30 m2

Med Røtterskogen (estimert areal)
Uteareal tilgjengelig (adkomst, parkering bygg trukket fra)
pluss røtterskogen vist med omriss i oransje

6 500 m2
18 539 m2

Uteareal per elev

21 m2

Pluss 25 % tilliggende areal (min 6,5 m2 per elev)

28 m2
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VURDERING AV FORDELER OG ULEMPER VED ALTERNATIVENE VIST I TABELLENE OVENFOR
Matrisen under viser en vurdering av fordeler og ulemper av faktorer som er valgt for å gi et bilde av situasjonen på hver lokasjon. For noen av faktorene er det ingen
åpenbare fordeler eller ulemper.

Faktor

Beskrivelse

Fordeler

Ulemper

Adkomst og
kvaliteter ved
området

Mange elever kan gå selv gjennom
skoleveien gjennom Skoklefallskogen
eller på trygge veier fra
omkringliggende områder.
Kongleveien kan være hektisk, særlig
på morgenen.

Muligheten til å gå til skolen i naturskjønne omgivelser
gir kvaliteter og god folkehelse.

Mange barn blir kjørt til skolen, noe som i mange
tilfeller bør være unødvendig og skaper
trafikkfarlige situasjoner i Kongleveien.

Eiendommens
plassering

Området ligger i kommunesenteret
Tangen, et prioritert vekstområder i
kommunen. Skolen ligger plassert i
nærheten av boliger og annen
sentrumsnær virksomhet.

Potensialet for sambruk og flerbruk av skolen og
offentlige arealer er stort. Det er mange muligheter
for at skolens lokaler brukes etter skoletid som kan gi
mange synergieffekter med annen virksomhet i
sentrum som næring eller annen tjenesteyting.

Ingen ulemper.

Eiendommens
beskaffenhet

Eiendommen er i bruk som skole i
dag og er bearbeidet til denne
bruken. Skolen ligger nært til
naturskjønne omgivelser og har
naturlige uteområder som elevene
bruker i dag.

Plassering av en skole i naturskjønne omgivelser vil gi
kvaliteter for elever og ansatte.

Ingen ulemper.

Parkering

Ved å tilrettelegge arealet i
Kongleveien i dag kan kravet til
parkering møtes. Alternativt kan
parkering legges i en utvidelse av
parkeringskjelleren under Tangenten.

Parkeringsbehovet er allerede dekket, og om man
velger å fjerne eksisterende overflateparkering har
man muligheten til en alternativ løsning ved utvidelse
av eksisterende parkeringskjeller under Tangenten
eller skape plasser i for eksempel et nytt
parkeringshus i sentrum.

Gateparkeringen opptar mye areal som med stor
fordel kunne vært brukt andre formål. Utvidelse
av p-kjeller vil være kostbart, men bidra til at
arealer brukt til gateparkering kan brukes til
andre formål
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Faktor

Beskrivelse

Fordeler

Ulemper

Utearealet

Utearealet omfatter asfalterte og
tilrettelagte flater.

God luftkvalitet og gode støyforhold. Lite trekk og
vind. Arealene er trygge og avskjermede i skoletiden.

Røtterskogen må medregnes for å nå
kravene til uteareal iht. vedtaket om
utearealer.

Enkelte utearealer som for eksempel skolehage kan
legges på taket.

Utformingen av allmenningen gjennom sentrum
må sikre at strekningen innenfor skolegården er
mindre naturlig å bruke for gående og syklende i
skoletiden.

Flere bygg gir flere soner der elevene
kan holdes adskilt ved behov. Ved å
trekke bygg lengre Samfunnshuset
blir flaten større mot åsen i øst. Dette
gir fint, skjermede flater for ballspill
og større lek.

Byggets plassering gir ulike soner i skolegården og
enklere oppdeling av areal til ulik bruk

Smalere bygg gir mindre takflater som er egnet
som aktivitetsflater, men kan brukes som
skolehage, stille areal etc.

En bred trapp kan gi direkte adkomst
til både taket av en ny flerbrukshall
og til åsen i øst.
Tilleggsareal

Åsryggen øst for skolen består av
furuskog og et område med
sumpskog av høy verdi. Furuskogen
er mye brukt av elevene i dag og gir
fine kvaliteter til uteområdene.
Området er regulert til offentlig
friområde og er i kommunalt
eierskap.

Kommunens eiendom kan medregnes for tilliggende
uteareal.

Svartorsumpskogen mot sydøst har høye
naturverdier og bør ikke fjernes.
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Faktor

Beskrivelse

Fordeler

Nærhet til
kollektiv

Det er ca. 500 meter til busstoppene i
Tangen sentrum.

Kort vei til kollektivtilbud og bussholdeplasser for flere
av bussrutene.

Skole i drift i
byggefasen

Området er bebygd som betyr
alternativer for skoledrift må
påregnes i byggefasen.

Ulemper

Det må påregnes både kostnader til skoleskyss og
ev. leie av egnede lokaler for skoledrift i
byggeperioden.

Bilder fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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ALTENATIVET NYTT SKOLEBYGG PÅ ØSTLIG DEL AV EKSISTERENDE SKOLETOMT
Alternativ nytt skolebygg på østlig del av eksisterende skoletomt
Areal avsatt til sentrumformål i kommuneplanen i m2

3 400 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter BRA for skolen

7 842 m2

Grunnflate bygg m2 (rundet opp tall) vist i lyst

3 800 m2

Etasjer
Sykkelparkering

3
385 m2

Behov for uteareal 25 m2 per elev for 870 elever

21 750 m2

Utregning av tilgjengelig uteareal uten bygg

13 000 m2

Røtterskogen

6 500 m2

Uteareal avsatt til sentrumsformål

4 000 m2

Uteareal regulert til offentlig friområde

2 000 m2

Uteareal tilgjengelig (grunnflate bygg og sykkelparkering
trukket fra) vist med grønt omriss

9 200 m2

Uteareal per elev kvadratmeter
Pluss 25 % tilliggende areal (min 6,5 m2 per elev)
Med utearealet der skolen ligger i dag (forutsetter at skolen
er revet), vist i grønt
Uteareal tilgjengelig

10,5 m2
17 m2
14 000 m2
27 000
m2

Uteareal per elev
Pluss 25 % tilliggende areal (min 6,5 m2 per elev)

31 m2
37,5 m2
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For å illustrere alternativet for skole bygg lagt sydøst på skoletomten vises et av
forslagene fra parallelloppdraget fra Lie Øyen arkitekter. Dette skal ikke leses som
et forslag til løsning, men heller sees som et diskusjonsgrunnlag og en illustrasjon

som viser en mulig plassering og en løsning der behovet for terrenginngrep
reduseres. Beskrivelsen til venstre for illustrasjonene er hentet fra Lie Øyens
leverte plansjer.
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VURDERING AV FORDELER OG ULEMPER AV ALTERNATIVET NYTT SKOLEBYGG PÅ ØSTLIG DEL AV EKSISTERENDE SKOLETOMT
Matrisen under viser en vurdering av fordeler og ulemper av faktorer som er valgt for å gi et bilde av situasjonen på hver lokasjon. For noen av faktorene er det ingen
åpenbare fordeler eller ulemper.

Faktor

Beskrivelse

Fordeler

Ulemper

Adkomst og
kvaliteter ved
området

Mange elever kan gå selv gjennom
skoleveien gjennom Skoklefallskogen
eller på trygge veier fra
omkringliggende områder.
Kongleveien kan være hektisk, særlig
på morgenen.

Muligheten til å gå til skolen i naturskjønne omgivelser
gir kvaliteter og god folkehelse.

Mange barn blir kjørt til skolen, noe som i mange
tilfeller bør være unødvendig og skaper
trafikkfarlige situasjoner i Kongleveien.

Eiendommens
plassering

Området ligger i kommunesenteret
Tangen, et prioritert vekstområder i
kommunen. Skolen ligger plassert i
nærheten av boliger og annen
sentrumsnær virksomhet.

Potensialet for sambruk og flerbruk av skolen og
offentlige arealer er stort. Det er mange muligheter
for at skolens lokaler brukes etter skoletid som kan gi
mange synergieffekter med annen virksomhet i
sentrum som næring eller annen tjenesteyting.

Plasseringen har negative konsekvenser for natur
og fordrer store terrenginngrep.

Eiendommens
beskaffenhet

Deler av eiendommen er i bruk som
skole i dag og er bearbeidet til denne
bruken. Skolen ligger nært til
naturskjønne omgivelser og har
naturlige uteområder som elevene
bruker i dag.

Plassering av en skole i naturskjønne omgivelser vil gi
kvaliteter for elever og ansatte.

Røtterskogen er svært kupert og plasseringen
fordrer store terrenginngrep.

Parkering

Ved å tilrettelegge arealet i
Kongleveien i dag kan kravet til
parkering møtes. Alternativt kan
parkering legges i en utvidelse av
parkeringskjelleren under Tangenten.

Parkeringsbehovet er allerede dekket, og om man
velger å fjerne eksisterende overflateparkering har
man muligheten til en alternativ løsning ved utvidelse
av eksisterende parkeringskjeller.

Gateparkeringen opptar mye areal som med stor
fordel kunne vært brukt andre formål. Utvidelse
av p-kjeller vil være kostbart, men bidra til at
arealer brukt til gateparkering kan brukes til
andre formål

Noe av årsaken til at barn blir kjørt til skolen kan
skyldes at enkelte opplever at barna ikke har en
trygg skolevei. Det forutsettes at det utbedres
tiltak som trygger skoleveiene i området. Egen
kommunal plan for trafikksikkerhet er under
utarbeidelse.
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Faktor

Beskrivelse

Fordeler

Ulemper

Utearealet

Det kan vurderes hvor mye av dagens
skoleareal medregnes i
prosjekteringen av skolen.

God luftkvalitet og gode støyforhold. Lite trekk og
vind. Arealene er trygge og avskjermede i skoletiden.

Byggets plassering i Røtterskogen kan gi færre
skjermede områder på den nordre delen av
skoleområdet.

Smalere bygg gir mindre takflater som er egnet som
aktivitetsflater, men kan brukes som skolehage, stille
areal etc.
Byggets plassering gir ulike soner i skolegården og
enklere oppdeling av areal til ulik bruk.

Røtterskogen er et spennende og variert
lekeareal, som i dette alternativet går tapt.
Enkelte utearealer som for eksempel skolehage
kan legges på taket.

Tilleggsareal

Åsryggen øst for skolen består av
furuskog og et område med
sumpskog av høy verdi. Furuskogen
er mye brukt av elevene i dag og gir
fine kvaliteter til uteområdene.
Området er regulert til offentlig
friområde og er i kommunalt
eierskap.

Kommunens eiendom kan medregnes for tilliggende
uteareal.

Sumpskogen mot sydøst har høye naturverdier
og bør ikke fjernes.

Konsekvenser for
nærnatur

Omkringliggende skog er kartlagt på
oppdrag av Nesodden kommune i
2020 og et område med rik
svartorsumpskog med svært høy
kvalitet ble funnet sydøst for skolens
areal. Arealet er ikke i bruk av skolen
i dag da det er vått og bratt.

Tilrettelegging for bruk av furuskogen kan beskytte
slitte områder og sikre at skogen regenerer naturlig.

Utbygging av Røtterskogen kan ha konsekvenser
for naturverdiene og biologiske mangfoldet som
er der i dag da de lokale forholdene vil endre seg
(andel sollys etc.).

Nærhet til
kollektiv

Det er ca. 600 meter til busstoppene i
Tangen sentrum.

Kort vei til kollektivtilbud og bussholdeplasser for flere
av bussrutene.

Skole i drift i
byggefasen

Området er ubebygd. Men det er
usikkert om det vil være mulig å drive
både skoledrift og drift av
Kongleveien barnehage i
anleggsfasen.

Det kan være behov for både kostnader til
skoleskyss og ev. leie av egnede lokaler for
skoledrift og ev. barnehagedrift i byggeperioden.
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VURDERING AV KLIMA OG MILJØ
KLIMAGASSUTSLIPP:
Det er gjennomført miljøbetraktninger på et overordnet og generelt nivå for
nybygg alternativene. Se rapport
OVERORDNET KLIMAGASSVURDERING NYBYGG VS. REHAB av Aase Teknikk
AS, Oslo Works. Her gjengis erfaringstall for klimagassutslipp som kan benyttes i
vurdering av nybygg opp mot rehabilitering for skolebygg på Nesodden.
Rapporten viser også scenarioberegninger basert på referansenivå for å illustrere
hvor ulike utfall man kan få. Det er gjort betraktninger om hvilke tidlige valg i
prosjektet som påvirker klimagassutslippene og synliggjør fordeler og ulemper
med å bygge nytt vs. Rehabilitere.

MILJØVURDERINGEN - KONSEKVENSER FOR
NATURMILJØ, NATURVERDIER, FRILUFTSVERDIER OG AREALBRUK:
Nesodden kommune har utarbeidet en rapport med betraktninger rundt
naturmiljø, naturverdier, friluftsverdier og arealbruk. Se rapport Miljøvurdering
skolestruktur av Nesodden kommune. Den vurderer miljøkonsekvensene for
alternativene til skolebygg.

Bilder fra unsplash og «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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KOSTNADSOVERSLAG

Det er beregnet estimert kostnadsoverslag for presenterte løsninger. Disse er
svært usikre, og bør ikke regnes som noe annet enn en indikasjon på hva angitt
løsning vil kunne koste. Estimatene er basert på nøkkeltall fra Common Grounds
rapport «Ny skolestruktur Nesodden kommune – mulighetsstudie»,
kalkulasjonsnøkkelen på nettstedet www.holte.no, ofte kalt Holtenøkkelen, og
erfaringstall i kommunen. Tallene er ikke kontrollert av tredjepart.
Kalkylen under viser kvadratmeterprisene som legges til grunn og
kostnadsoverslag for ny Nesoddtangen skole. Stykkprisen er ekskludert mva.
mens estimatene viser kostnader som er inkludert mva. Kostandene oppgis i
avrundede tall.
Ved å bygge en ny Nesoddtangen skole vil mest sannsynlig tomten hvor dagens
barneskole ligger måtte brukes som uteoppholdsareal for den nye skolen. Den vil
dermed ikke kunne selges. Derfor er det i dette kostnadsoverslaget også kalkulert
inne rivekostnader for dagens skole. Om man imidlertid likevel velger å selge
dagens skoletomt, ble det i 2019 estimert en tomteverdi på kr. 117 800 000,-.

Bilder fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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Kostnadsoverslag ny Nesoddtangen barneskole (4-parallell skole + én mottaksklasse)
Kostnader

Stykkpris eks. mva.

Lavt estimat ink. mva.

Høyt estimat ink. mva.

Opparbeidelse av uteareal

1 250 kr/m2

NOK 34 000 000

NOK 34 000 000

Opparbeidelse av
parkeringsareal

3 500 kr/m2

NOK 0

NOK 1 500 000

Opparbeidelse av
sykkelparkering

4 000 kr/m2

Prosjekteringskostnad

Saneringskostnad (riving)

Merknad
Nøkkeltall: Common ground.
Nøkkeltall: Holtenøkkelen.
-

NOK 1 500 000

NOK 1 500 000

Nøkkeltall: Holtenøkkelen (med eget påslag).
-

8-12 % av medium
estimat + kostnader
til prosjektledelse
(1 000 kr/time)

NOK 32 000 000

1 565 kr/m2

NOK 11 000 000

NOK 47 000 000

-

Usikkerhetspåslag
Totalkostnad ink. mva.

32 000 kr/m2 –
40 000 kr/m2

NOK 314 000 000

NOK 392 000 000

1 500 kr/m2

NOK 12 000 000

NOK 12 000 000

NOK 405 000 000

NOK 499 000 000

8 prosent av medium estimat for lavt estimat og 12
prosent av medium estimat for høyt estimat.
Det er beregnet inn to årsverk på til sammen ca. 3 400
timer for prosjektledelse.

Nøkkeltall: Erfaringstall
-

Opparbeidelse av ny skole

Det er lagt på 500 kr/m2 på Holtenøkkelens nøkkeltall
for opparbeidelse av parkeringsareal. Dette tar høyde
for mulig takoverbygg.

Nøkkeltall: Common ground og erfaringstall
-

NOK 11 000 000

Kostnaden gjelder for overflateparkering. Ved å
anlegge parkeringsanlegg vil stykkpris øke til 18 500
kr/m2.

Basert på estimerte kostnader for å sanere en
flerbrukshall. Holtenøkkelen viser til en lavere kr/m2.
Av den grunn er erfaringstall valgt.

Nøkkeltall: Common ground
-

32 000 kr/m2 for lavt estimat og 40 000 kr/m2 for høyt
estimat.

Nøkkeltall: Holtenøkkelen
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Tallene over er ekskludert andre forventede kostnader knyttet til skole-i-drift
kostnader til sprenging og ny trafikkløsning. Disse tallene er usikre og er derfor
satt for seg selv nedenfor.

estimering av usikkerhet for trolige tiltak. Kommuneadministrasjonen har valgt å
anslå en kostnad for trafikktiltak, men presiserer at dette kun er gjort for å fylle
posten. Tallet må påregnes at justeres når endelige tall fra konsulent foreligger.

SPRENGING/TERRENGINNGREP
Det er svært vanskelig å estimere volum for sprengning uten å kjenne til
vesentlige faktorer som vil påvirker denne størrelsen. Disse kan være
grunnforhold, fotavtrykk på bygget og omfanget på behovet for etablering av
grøfter, kjørevei og gang-og sykkelvei for å nevne noe. Usikkerheten for
sprengningsposten er svært høy og man må påregne betydelige avvik på dette
nivået for skisseprosjektene. Arbeidsgruppen har valgt å anslå en kostnad for
sprengning, men presiserer at dette kun er gjort for å fylle posten. Tallet må
påregnes at justeres når endelige tall fra konsulent foreligger.

De usikre kostnadsoverslagene for sprengning/terrenginngrep og trafikk ser dere
i tabellen under.
Postene i tabellen har stor usikkerhet. Beløpet i de følgende postene er valgt
for å fylle posten, men tallet er ikke dokumentert verken ut fra nøkkeltall eller
tall hentet fra prosjektmateriale.

TRAFIKK
Det er på nåværende tidspunkt stor usikkerhet knyttet til behov for trafikktiltak
for de ulike alternativene for nybygg. Spesielt for Tangen området. I forbindelse
med utarbeidelse av områdeplan skal det gjennomføres en trafikkanalyse som vil
gi oss et mye bedre grunnlag til å vurdere påregnede trafikktiltak og kostnader på
dette.

Usikre kostnadsoverslag for ny Nesoddtangen skole

I forbindelse med utarbeidelsen av skisseprosjektene for nybygg utarbeides en
rapport med vurderinger på trafikk for nybygg alternativene og områdene
omkring bygget. Rapporten utarbeides av Verkis og vil foreligge samtidig som
saksfremlegget skal publiseres. Denne vil inneholde vurderinger og betraktninger
rundt trafikkmengder og kapasiteter, buss, holdeplasser, gang og sykkelvei,
foreliggende støyvurderinger samt grove estimater for omfang, kostnader og

Trafikk

Kostnader
Sprengning/terrenginngrep

Usikre estimat
NOK 8 000 000 eks. mva.
NOK 10 000 000 ink. mva.

Merknad
Basert på en
stykkpriskostnad på 400
kr/m3 eks.mva

NOK 12 500 000

Totalkostnad lavt estimat

NOK 427 500 000

Totalkostnad høyt estimat

NOK 521 500 000
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SKOLE I DRIFT
Det er utarbeidet estimater på skole i drift av Oslo works/Sanden Hodenkvam/Aase
prosjekt for paviljong-skoler i en periode på 3 år som kan benyttes som en pekepinn
for kostnader til de ulike nybyggalternativene. Det er en del usikre faktorer som vi
ikke kjenner per nå og som omfatter beliggenheten/tomt og konkret innhold for
paviljong-skolen. Dette er noe man først kan gi noen estimater på når man har en
konkret tomt og et romprogram. Det er også noe usikkerhet knyttet til elevantallet
som paviljongskolen må dimensjoneres for, dermed må man påregne at kostnaden
kan øke eller minke. Kostnader for utredning, tomtekostnad, prosjektering,
prosjektledelse, administrasjon, grunnarbeider, utomhusarbeider, offentlige gebyrer,
usikkerhetsavsetning, tilknytning vann og avløp og overvann, samt
tilknytningskostnader for strøm er ikke medtatt. Kostnaden på skole i drift er holdt
utenfor totalsummen for skolebygget og legges frem som en egen post i
kostnadsoppsettet. Arbeidsgruppen har anslått en sum på kostnader for
erstatningsareal for å fylle posten, men disse tallene er ikke kontrollert av en
tredjepart.
For ny Nesoddtangen skole vil det være aktuelt å benytte seg av enten
erstatningsareal eller paviljongskole på 65 millioner for elever.

Usikre kostnadsoverslag for ny Nesoddtangen skole
Kostnader

Usikre estimater

Skole-i-drift

NOK 65 000 000

Totalkostnad lavt estimat

NOK 492 500 000

Totalkostnad høyt estimat

NOK 586 500 000

Merknader

Bilde fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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VEIEN VIDERE
BRUKERMEDVIRKNING NYBYGG
Siden skisseprosjektene for «nye bygg» er på et overordnet nivå og det ikke omfatter
detaljer som rom- og planløsning, form på bygget, konkret plassering på tomt mm., vil
innspill og tilbakemeldinger på disse punktene først bli aktuelle når vi har kommet ett
skritt videre i prosessen. Når ett byggeprosjektet er gått over i neste fase der man skal i
gang å plassere bygget og å utforme bygget og uteområdene rundt vil prosjektet være
modent nok til å gjennomgå en brukermedvirkningsprosess. Da vil alle berørte parter bli
invitert til brukermøter. Det legges opp til stor grad av brukermedvirkning for
kommunale byggeprosjekt og vil være en viktig del gjennom hele prosjektet.

Bilde fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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REFERANSEPROSJEKTER
Eksemplene under viser ulike måter å aktivisere takflater, materialbruk og varisasjon i byggehøyder og utforming.

Bilde 1: Labakken er en tre- parallell barneskole som også inkluderer flerbrukshall, motorikkhall og kulturscene. Nærmere 600 barn vil ha sin nærskole her, samt at
kulturskolen også flytter inn i lokalene etter hvert. Asplan Viak AS
Bilde 2: Ola Roald arkitekter, Bekkestua ungdomsskole
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Bilde 1: Tvedestrand skole, Filter Arkitekter AS og Grindaker AS, bilde 2: Ola Roald arkitekter, Ydalir-skole, bilde 3: CF.Møller arkitekter, Ny Islands Brygge Skole
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