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INTRODUKSJON
BAKGRUNN FOR OPPGAVEN
Virksomhetene Eiendom og Plan, Bygg og Geodata (heretter Arbeidsgruppen), har fått i oppgave å kartlegge mulighetsrommet for å anlegge nye skolebygg i Tangen
sentrum, Tangen syd og Berger. I tillegg skal arbeidsgruppen kartlegge muligheter forflerbrukshall 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. 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 Arbeidsgruppen i
rapportene for prosjekt 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. 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 og sambruk.
SKOS angir en arealnorm med kvadratmeter per elev for hele klasserekker for grunnskolen. En klasserekke
defineres som en klasse for hvert årstrinn. I skisseprosjektet for rehabilitering av Nesoddtangen skole er SKOS lagt
til grunn, noe som tilsier at den samme kravspesifikasjonen bør legges til grunn når skoler skal bygges eller
eksisterende skoler skal oppgraderes til dagens standard og behov.
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 BNF på 1,54. Denne faktoren er forholdsvis høy, for å ta høyde for ulike
løsninger og stedlige forhold. For denne rapporten bruker vi denne faktoren siden det er tidlig fase planlegging.
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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UTREDNING AV ALTERNATIVER
PREMISSER OG FORUTSETNINGER
Mulige løsninger for plassering av alternativer for utvidelse av Berger skole til en 1. – 10. skole bygger på premisser og
forutsetninger beskrevet under. En ny ungdomsskole på Berger skal erstatte Alværn ungdomsskole. Skolen skal ha
kapasitet i tråd med befolkningsprognosene. Utredningen legger til grunn en 4-parallell skole med 8. – 10. trinn (360
elever) i tillegg til 10 plasser for ungdom med spesielle behov.
SKOS legges til grunn for arbeidet, men kravspesifikasjonen revideres i tråd med lokale behov og forutsetninger på Berger.

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 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 fotavtrykk 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 6

ALTERNATIVER SOM UTREDES FOR BERGER- EKELY
For å kunne se på mulige løsninger for plassering av en ungdomsskole på Berger,
er det viktig å vite hvor stort areal som ifølge kravspesifikasjonen er nødvendig.
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 innvendig
funksjonsareal som vil være fordelt på antall elever.
En ny skole med plass til 370 elever vil måtte ha et netto areal på ca. 3 800 m2.
Dette tilsvarer ca. 3 600 m2 i rammeareal som direkte kan brukes av elever
(resterende areal er avsatt til støttetjenester og støtteareal). Netto

funksjonsareal per elev vil dermed være på ca. 10 m2. Skolens estimerte
bruttoareal regnes som tidligere nevnt med en brutto-nettofaktor på 1,54. Det vil
si ca. 3 800 m2 netto, multiplisert med 1,54, som gir ca. 5 800 m2 BTA.
GYMSAL
Gymsal er inkludert i arealoversikten i SKOS og er beregnet med i volumstudiet.
UTEAREAL
Vedtaket om størrelse, bruk av takareal og hva som kan medregnes av tilliggende
uteareal (KST-110/20) legges til grunn for arbeidet.

Arealer for ny ungdomsskole på Berger-Ekely
Estimert brutto areal BTA:

ca. 5 800 m2

Netto areal NTA:

ca. 3 800 m2

Funksjonsareal per elev:

Hjemmeområde

1 342 m2

Felles læringsareal

1 949 m2

Administrasjon og fellesareal

319 m2

Støttetjenester

40 m2

Støtteareal

116 m2
ca. 10 m2/elev
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PARKERING
Nesodden kommunes parkeringsnorm legges til grunn for vurdering for arealbehov til
parkering ved utbygging av en ny ungdomsskole på Berger. 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 legges 0,5 parkeringsplasser for bil per årsverk til grunn i tråd med kommunal
parkeringsnorm. Løsningsforslaget viser 18 plasser, hvorav 2 for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Parkeringsplassene opptar grovt estimert ca. 200 m2 av arealet. Det er
usikkert om det eksisterer sykkelparkering i området. Rapporten tar dermed utgangspunkt
i at det bør avsettes areal til sykkelparkering. Skolen vil ligge i gangavstand til flere
bussholdeplasser. Det er kommunalt eid parkering ved Berger stadion.

Behov for parkeringsplasser
Skole

Berger- Ekely

Per enhet

Krav i sone 3

Krav til sykkelparkering i
parkeringsnorm

Antall sykkelparkeringer for dette
prosjektet

Merknader

Årsverk

Maks 1 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.

36

Maks. 18

Min. 216

Min. 72
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KARTANALYSE BERGER – EKELY
Under følger kartanalyser av eiendommen ‘Ekely’ ved Berger skole. Eiendommen
er avmerket som bebyggbart areal i kommuneplanen og denne rapporten skal

undersøke eiendommen og plasseringens egnethet for ungdomsskoletrinnet av
en 1. – 10. skole som forlengelse av Berger barneskole.
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TOPOGRAFI OG TERRENGSNITT

Alle bilder utover snitt og ortofoto til
venstre er hentet fra rapporten
Topografien er lett kupert, dekket av«Undersøkelse
skog med rike av
naturverdier.
naturverdier i området
Skjønhaug ved Bergerskogen på
Nesodden (region Akershus) i forbindelse
med detaljregulering til boliger», Egil
Bendiksen 2020
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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.
Den andre delen av tabellen viser konsekvensene bygget fotavtrykk har for
elevens uteareal innenfor avgrensningen. Først vises totalt minimum arealbehov

for 370 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
Arealbehov for skolebygget
Areal avsatt til offentlig tjenesteyting i kvadratmeter (vist
med rødt omriss)

12 059 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter BRA for skolen

5 800 m2

Grunnflate m2

2 900 m2

Etasjer
Adkomst og parkering

2
750 m2

Uteareal
Behov for uteareal 25 m2 per elev for 370 elever

9 250 m2

Uteareal tilgjengelig (adkomst, parkering bygg trukket fra)

8 409 m2

Uteareal per elev kvadratmeter

23 m2

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

29 m2
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ALTERNATIV 2 – SKOLEBYGG I TRE ETASJER
Arealbehov for skolebygget
Areal avsatt til offentlig tjenesteyting i kvadratmeter (vist
med rødt omriss)

12 059 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter BRA for skolen

5 800 m2

Grunnflate m2

19 33 m2

Etasjer
Adkomst og parkering

3
750 m2

Uteareal
Behov for uteareal 25 m2 per elev for 370 elever

9 250 m2

Uteareal tilgjengelig (adkomst, parkering bygg trukket fra)

9 376 m2

Uteareal per elev kvadratmeter

25 m2

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

32 m2

ALTERNATIV 3 – SKOLEBYGG I FIRE ETASJER
Arealbehov for skolebygget
Areal avsatt til offentlig tjenesteyting i kvadratmeter (vist
med rødt omriss)

12 059 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter BRA for skolen

5 800 m2

Grunnflate m2

1 450 m2

Etasjer
Adkomst og parkering

4
750 m2

Uteareal
Behov for uteareal 25 m2 per elev for 370 elever

9 250 m2

Uteareal tilgjengelig (adkomst, parkering bygg trukket fra)

9 859 m2

Uteareal per elev kvadratmeter

27 m2

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

33 m2
12

VURDERING AV FORDELER OG ULEMPER AV ALTERNATIVET BERGER – EKELY
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

Eierforhold

Arealet er i privat eie.

Ingen fordeler.

Det må påregnes kostnader til både anskaffelse og
regulering av eiendommen. Det er heller ingen
garanti for at eier vil selge?

Eiendommens
plassering

Eiendommen ligger i Bergerskogen,
ca. 400 meter syd for eksisterende
barneskole.

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

Ingen logisk tilknytning med barneskolen. ‘Skole i
skole’
Det vil være færre synergieffekter med
lokalområdet for bruk av skolens lokaler etter
skoletid. Målet om sambruk vil ikke i like stor grad
kunne aktualiseres.

Området ligger utenfor prioriterte
vekstområder i kommunen og ikke i
umiddelbar nærhet til eksisterende
boligbebyggelse.
Eiendommens
beskaffenhet

Området er ubebygd og består av rik
edelauvskog. Området er lett
undulerende og stiger mot vest.

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

Utvikling på området vil kreve full bearbeiding av
landskapet som kan påvirke områdets
absorberingsevne for overvann,
Omkringliggende skog mot vest og nord har høye
naturverdier og bør ikke fjernes. Det betyr at sol
og lysforholdene på eiendommen kan være
begrenset. Dette kan føre til mer fukt som kan
påvirke bygningsmassen negativt. Sol er viktig for
elevene og de ansatte
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Faktor

Beskrivelse

Fordeler

Ulemper

Byggets
fotavtrykk og
antall etasjer

Alternativene viser bygg i to til fire
etasjer.

Bygget har større kontaktflate med bakkenivå, slik at
flere av skolens rom kan henvende seg ut mot
skolegården på begge sider.

Lengre avstander i bygget som betyr at elever og
lærere bruker lengre tid på å flytte seg fra en ende
av bygget til en annen.
Ved lavere etasjeantall er fotavtrykket stort og
beslaglegger mye areal.

Utearealet

Utearealet omfatter skog og arealer
som vil tilrettelegges i forbindelse
med skolebygningene.

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

På grunn av tett omkringliggende skog vil sol- og
lysforhold påvirkes negativt.
Lite gjennomfart utenfor skoletiden kan gjøre at
området tiltrekker uønsket adferd.

Tilleggsareal

Deler av det omkringliggende areal til
vest og nord består av skog som er
avsatt til LNF i kommuneplanen og er
i kommunalt eierskap.

Kommunens eiendom kan medregnes for tilliggende
uteareal.

Omkringliggende skog mot vest og nord har høye
naturverdier og bør ikke fjernes.

Konsekvenser for
nærnatur

Arealet er i dag ubebygd og består av
skog av høy og moderat høy verdi.
Bergerskogen er kartlagt på oppdrag
av Nesodden kommune i 2020 og
Ekely-eiendommen er funnet til å ha
naturverdier og biologisk mangfold
av høy verdi. Areal med høyere
naturverdi er vist på kartutsnitt i
lysegrønt

Utbygging på eiendommen har ingen positive
konsekvenser for nærnaturen.

Utbygging av eiendommen vil ødelegge
naturverdiene som det biologiske mangfoldet som
er der i dag.
Bergerskogen har også høy opplevelsesverdi for
innbyggerne i lokalområdet og er beskrevet som
en viktig 100-metersskog av innbyggere i og rundt
skogen.
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Faktor

Beskrivelse

Fordeler

Ulemper

Nærhet til
kollektiv

Det er ca. 250 meter fra adkomst
som ligger i planforslaget for
reguleringsplanen for Skjønhaug til
busstoppet i Hellvikveien.

Kort vei til kollektivtilbud og bussholdeplasser for
flere av bussrutene.

Det er ikke nok plass til en bussterminal eller at
busser kjører inn på området.

Det er ca. 400 meter til busstopp i
nordgående retning ved
Bergerbanen.
Skole i drift i
byggefasen

Området er ubebygd som betyr at
skolen kan bygges og eksisterende
skolebygg driftes som vanlig.

Det er store kostnadsbesparelser ved at eksisterende
skolebygg kan driften frem til den nye skolen står
ferdig.

Ingen ulemper.

Egnet plassering
som gir kortest
reise for flest
elever

I dag reiser ca. 2/3 av elever ved
Alværn ungdomsskole med buss fra
Berger skolekrets. En plassering i
nærheten av skolekretsen vil gi
kortere reisevei for flere elever.
Samtidig vil ca. 1/3 av elever fra
Alværn komme med buss

Det vil være færre elever som må fraktes med buss til
skolen som betyr mindre transportkostnader for
kommunen.

Det er en ulempe for elever fra Alværn som får
lang reisevei med buss.

Bilde fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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FORSLAG TIL MULIG ALTERNATIV FOR VIDERE UTREDNING AV BERGER- NORD FOR EKSISTERENDE SKOLE

Som matrisen over viser har Ekely-alternativet mange ulemper, både når det gjelder
avstand og forbindelse med resten av Berger skole, men også at området har høye
naturverdier og er del av et verdifullt rekreasjons- og nærnaturområde. Et alternativ for
å utvide skolearealet i tilknytning til Berger skole er derfor å undersøke muligheten for å
omregulere friområdet nord for skolen, langsmed fylkesveien. Arealet er regulert til
friområde og ligger nord for den midlertidige skolepaviljongen ved Berger barneskole.
Arealet er ikke i bruk som skolegård og har ingen kjente naturverdier. Det kan ikke
forventes at overordnede myndigheter er positive til en slik omdisponering, med
mindre det kan finnes erstatningsareal. Det kan derfor være en hensiktsmessig løsning å
gjøre et ‘formålsskifte’ der Ekely avsettes til naturområde og arealet nord for Berger
skole omreguleres til skoleformål. Slike vurderinger og avklaringer bør gjøres i
kommuneplanrullering i første omgang og med påfølgende omregulering.
Alternativet er ikke grundig vurdert, men det synes å være flere åpenbare fordeler ved
å være i nærheten av både Berger barneskole og Nesodden videregående. I direkte
nærhet ligger også flere store sportsflater. Arealet er ca. 4000 m2 større enn Ekely, som
betyr at skolens arealbehov som vist i Ekely-alternativet er overførbart.

Bilde fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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EIENDOMMENS BESKAFFENHET OG
TOPOGRAFI

Arealet beskrevet er 16 084 m2 og ligger på en mindre kolle dekket av
furuskog. Det går et historisk veifar over kollen som fortsetter over
Berger skole. Veifaret er ikke hensyntatt i plassering av Berger skole
eller den midlertidige paviljongen.
Topografien stiger fra nord mot syd og fra Kjartan Veldes vei. På
toppen av ryggen er det flatere partier.

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 kvalitetssikret av tredjepart.
Kalkylen under viser kvadratmeterprisene som legges til grunn og kostnadsoverslag for
ny ungdomsskole på Berger. Stykkprisen er ekskludert mva. mens estimatene viser
kostnader som er inkludert mva. Kostnadene oppgis i avrundede tall. De detaljerte
kostnadene kan sees i vedlagt kostnadsmatrise.
Tallene over er ekskludert andre forventede kostnader knyttet til skole-i-drift og
eventuelle terrenginngrep.
Ved å flytte elevene på Alværn skole over på en ny ungdomsskole på Berger, vil tomten
hvor Alværn ungdomsskole ligger, kunne selges. Det ble i 2019 estimert en salgspris på 5
millioner kroner. Denne kostnaden er imidlertid svært usikker, og mest sannsynlig
feilaktig. Årsaken til dette er at det i prissettingen er tatt høyde for at eiendommen hvor
Alværn ungdomsskole ligger er omfattet av et statlig sikret naturområde, noe som ville
ha begrenset muligheten til utbygging. Dette er en feilaktig vurdering, da eiendommen
ikke omfattes av et statlig sikret naturområde. Salgsprisen kan dermed antas å være
høyere.

Bilde fra «Farger og kontraster i skolebygg», Universell Utforming AS og KOI Fargestudio as 2020
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Kostnadsoverslag ny ungdomsskole Berger (4-parallell skole + en klasse for elever med spesielle behov)
Kostnader

Stykkpris eks. mva.

Lavt estimat ink. mva.

Høyt estimat ink. mva.

Opparbeidelse av uteareal

1 250 kr/m2

NOK 14 000 000

NOK 14 000 000

Opparbeidelse av
parkeringsareal

3 500 kr/m2

NOK 0

NOK 900 000

Opparbeidelse av
sykkelparkering

4 000 kr/m2

Prosjekteringskostnad

Opparbeidelse av ny skole

Usikkerhetspåslag
Totalkostnad ink. mva.

Merknad
Nøkkeltall: Common ground.
Nøkkeltall: Holtenøkkelen.
-

NOK 900 000

NOK 900 000

Nøkkeltall: Holtenøkkelen (med eget påslag).
-

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

NOK 25 000 000

NOK 36 000 000

32 000 kr/m2 –
40 000 kr/m2

NOK 232 000 000

1 500 kr/m2

NOK 8 700 000

NOK 8 700 000

NOK 281 000 000

NOK 351 000 000

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 290 000 000

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

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: 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.
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 sees 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.

Usikre kostnadsoverslag for ny ungdomsskole på Berger
Kostnader
Sprengning/terrenginngrep

Usikre estimat
NOK 10 000 000 eks.mva
NOK 12 000 000 ink.mva

TRAFIKK

Trafikk

Det er på nåværende tidspunkt stor usikkerhet knyttet til behov for trafikktiltak
for de ulike alternativene for nybygg.

Totalkostnad lavt estimat

NOK 318 500 000

Totalkostnad høyt estimat

NOK 388 500 000

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

NOK 25 000 000

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
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.
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VIDERE PROSESS
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 variasjon i byggehøyder og utforming.
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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