
Miljøvurdering skolestruktur 
 
Denne miljøvurderingen tar for seg konsekvenser for naturmiljø, naturverdier, friluftsverdier og 
arealbruk. Miljøvurdering knyttet til bruk av byggematerialer og detaljerte klimagassberegninger 
knyttet til nybygg og rehabilitering er utført av Oslo Works og Aase. 
 
1.  Samling av Alværn og Tangenåsen på Tangenåsen. Utvidelse til 8 klasser per trinn. 
 
Alternativet forutsetter at kommunehuset Tangenten utvides for å ha kapasitet til økt antall elever. 
Tangenten vil kunne bygges på i høyden eller på siden, noe som ikke vil medføre nedbygging av 
ytterligere areal enn det som allerede er bebygget eller asfaltert i dag. 
 
Ved en storskole på Tangenåsen vil dette likevel medføre mer slitasje av det allerede mye brukte 
grøntområde mot Skoklefallskogen. Forbindelsen mellom skogen på vestsiden av Vestveien og 
skogen bak kommunehuset og videre mot Skoklefallskogen har både svært høy, og høy frilufsverdi. 
Dette kan kompenseres med skjøtsel i form av tilpassing av stier og løyper der slitasjen er størst.   
 
Skoklefallskogen er kartlagt etter DN-håndbok 13 som regionalt svært viktig naturverdi (B). 
Sommeren 2020 ble kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge instruksen gjennomført. 
Kartleggingen avdekket blant annet naturtypen «rik svartorsumpskog av svært høy verdi» i et mindre 
område bak Nesoddtangen skole. Kartleggingen skal suppleres ytterligere med nye data i løpet av 
2021. 
 

 



Figur 1: Kartutsnitt fra Kommunekart som viser flyfoto over Tangen sentrum, med kommunehuset 
Tangenten i midten og Nesoddtangen skole sør-øst for Tangenten. Røde områder viser friluftsverdier 
(der mørk rød farge har størst verdi), grønne områder viser naturverdier og blå områder viser 
naturtyper kartlagt sommeren 2020. 
 
2. Ny Nesoddtangen barneskole 
 
Plassering av bygget Nesoddtangen skole er under utredning. Det finnes naturverdier tett mot det 
eksisterende skolebygget (se figur 1). Ny Nesoddtangen skole bør plasseres slik at mest mulig av 
området som allerede er bebygget og asfaltert benyttes og at viktige naturverdier ivaretas (se figur 
1). 
 
3. Ny ungdomsskole syd-øst for Tangenåsen (Skoklefall, Heia) 
 
Det er flere alternative plasseringer som vurderes når man ser på området sør-øst for Tangenten. 
Utpekte områder kan være ved Kapellveien, ved Skoklefall kirke eller ved Heia barnehage. 
 
Skoklefallskogen har en svært viktig naturverdi og friluftsverdi og bygging av skole ved siden av 
Skoklefall kirke (i Skoklefallskogen) vil ikke kunne gjennomføres uten tap av viktige økologiske 
funksjonsområder.  
 
Området mellom Heia barnehage og Coop Extra er kartlagt som en svært viktig grønnkorridor for 
friluftsliv mellom nordre Nesodden, Skoklefallskogen og Nesoddmarka lenger sør. Videre er området 
også en viktig grønnkorridor for vilt og område med naturverdi, som fungerer som en forbindelse 
mellom Nesoddmarka og Skoklefallskogen. Ved tap av slike viltkorridorer vil viltet trekke mer inn i 
boligstrøk og på veier. Naturtyper som er kartlagt i dette området er lågurtedellauvskog og frisk rik 
edellauvskog av moderat verdi.  
 
Gjenstående alternativ er området mellom fylkesveien og Steinerskolen. Dette området er bedre 
egnet med tanke på naturverdier, da store deler av området allerede er bebygget eller asfaltert. 
Området byr på en annen utfordring, det er tap av jordbruksareal som er rundt barnehagen og 
utfordringer som må vurderes hvis parkeringsplassen skulle blitt fjernet til fordel for et nytt bygg. 



 
Figur 2: Kartutsnitt som viser flyfoto over områder som vurderes for plassering av ny ungdomsskole. 
 

 
Figur 3: Kartutsnitt som viser flyfoto over Skoklefall, samme område som figur 2. Friluftsverdier er 
markert i rødt, naturverdier er markert i grønt og naturtyper kartlagt i 2020 er markert i blått. 
 
 
4.  Vurdering av 1-10 skole på Berger 
 
Berger skole befinner seg rett nord for Bergerskogen. Naturtypekartlegging viser at området i 
Bergerskogen som er eid av Nesodden kommune, Ekely, har viktige naturverdier og økologisk 



funksjon. Skogområdet er allerede svært fragmentert med blant annet skolebygg, veier, 
kunstgressbane og bolig. Ytterligere fragmentering vil ha svært negativ påvirkning for hele områdets 
økologiske funksjon.  
 
Området i tilknytting til eksisterende skolebygg må utredes nærmere. 
 

 
Figur 4: Kartutsnitt som viser flyfoto over Berger. Området markert i rødt er kommunalt eid. 
Området er del av Bergerskogen som har viktige frilufts- og naturverdier. 
 



 
Figur 5: Kartutsnitt med flyfoto over Berger. Svart markør viser plasseringen av Berger skole. 
Områder markert i rødt og rosa viser friluftsverdier, områder markert i grønt viser naturverdier, og 
områder markert i blått viser naturtyper kartlagt i 2020. 
 
5.  Null alternativ / Eksisterende skoler 
 
Ved at man unngår omdisponering av arealer til ny bebyggelse, samt ved arealeffektivt bruk av 
allerede bebygde områder, kan naturinngrep og forringelse av naturverdier minimeres. 
 
Både Alværn ungdomsskole (figur 6) og Myklerud skole (figur 7) befinner seg i områder som kan 
utnyttes mer effektivt og hvor det eventuelt kan bygges på og/eller utvides uten at det går utover 
viktige naturverdier.  
 
Ved rehabilitering eller utvidelse av eksisterende Nesoddtangen skole, må det tas hensyn til 
naturverdier som ligger tett mot skolebyggets plassering (se figur 1). 
 



 

  
Figur 6: Kartutsnitt med Flyfoto over Alværn ungdomsskole.  
 
 
 
 



 
Figur 7: Flyfoto over Myklerud skole. 
 
6. Ny flerbrukshall og svømmehall på Tangen: 
 
Ved plassering av ny flerbrukshall og svømmehall vil plassering av byggene innenfor 
sentrumsområdet på Tangen gi mindre konsekvenser for naturmiljø, der man bygger på områder 
som allerede er bebygget eller asfaltert samt utnytter arealene mest mulig. Fortetting av Tangen 
sentrum er også i samsvar med regional plan for areal og transport, der knutepunkt med god tilgang 
til kollektivtransport prioriteres for utbygging.  
 
Plassering av flerbrukshall og svømmehall vil medføre mer trafikk og slitasje på omkringliggende 
natur og det bør derfor tilrettelegges for å minimere bruskskader i grøntområdet Skoklefallskogen og 
andre områder i nær tilknytning til Tangen (se figur 1). 
 
Konklusjon  
 
Arealendringer med medfølgende tap av arters leveområder er den største trusselen mot biologisk 
mangfold. Alternativene som medfører minst mulig arealendringer gir best utslag når man legger 
naturhensyn til grunn. Dette er også i samsvar med prinsippet om arealnøytralitet, som innarbeides i 
kommende kommuneplan etter vedtak fra kommunestyret den 27. januar 2021. 
 
 
Klima og miljøenheten 
Nesodden kommune 
15. mars 2021 


