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Utfordringen
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Det er mange behov og ønsker for bygningsmessige endringer og fornyelse, summen av alle behov og ønsker innebærer 
investeringskostnader som er langt over hva Nesoddens kommuneøkonomi kan bære. Administrasjonen samler de største og mest 
aktuelle prosjektene i et saksfremlegg til formannskapet 14. april for å legge til rette for den vanskelige prioriteringsoppgave Nesoddens 
folkevalgte skal gjøre.

Hva er det som skal løses?
• Kapasitetsutfordring
• Bygningsmessig standard
• Funksjonsutfordringer i byggene
• Pedagogiske utfordringer i eksisterende skolebygg

Forhold som påvirker løsningsvalg:
• Samfunnsutvikling
• Arealutvikling

• Tangen sentrum
• Fagerstrand lokalsentrum

• Demografisk utvikling



Forutsetninger for løsningsforslag – kommunestyrevedtak
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• 118/20 - Budsjett og økonomiplan 2021-2024

• 112/20 - Uteareal skoler

• 099/20 - Skolekonferanse 2020

• 068/20 - alternativ for økt ungdomsskolekapasitet (ifbm Skoleeiermeldingen)

• 009/20 - Retningslinjer for områdeplan Tangen sentrum

• 117/19 - Budsjett og økonomiplan 2020-2023

• 062/19 - Mulighetsstudie – skolestruktur

• 108/18 - Budsjett og økonomiplan 2019-2022

• 144/17 - Budsjett og økonomiplan 2018-2021
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Verbalvedtak nr. 4:
Vurdering av ny skolestruktur
Behovet for investeringer i utvidet skolekapasitet skal utredes. Følgende temaer vil være aktuelt å få belyst:
Det vurderes en samling av ungdomsskolene på Nesodden. Det vurderes to ulike sammenslåinger:
• Samling av Alværn og Tangenåsen
• Samling av Alværn, Tangenåsen og Bakkeløkka
• Muligheten for å bygge ny barneskole for Tangen-området. I denne sammenheng bør det vurderes å flytte Nesoddtangen skole inn i lokalene til dagens 

ungdomsskole, Tangenåsen. Slik vil også Nesoddtangen skole sin tomt kunne bidra betydelig til finansieringen av totalprosjektet dersom den utvikles for 
sentrumsformål.

• Muligheten for å utvide Myklerud skole, vurdert opp mot bygging av ny barneskole i tilknytning til Bakkeløkka ungdomsskole. Herunder ny utnyttelse av tomten 
Myklerud skole i dag ligger på.

Alle alternativene skal bygge på følgende forutsetninger:
• Det bør vurderes hvordan eksisterende skoletomter kan bidra som finansiering for byggingen av ny skole
• Det skal være trygge og gode skolemiljøer rundt skolebyggene. Nærhet til andre virksomheter, trafikk og andre faktorer som kan påvirke skolemiljøet skal inngå i 

vurderingene
• Elevene skal ha trygg og kortest mulig skolevei. slik at flest mulig adresser får kortest mulig reisevei
• Ved nybygg og ombygginger skal hensynet til sambruk med kultur-, idrett- og andre allmennyttige formål vektlegges, herunder muligheten for å innpasse et 

moderne svømmeanlegg i nytt skolebygg i Tangen-området. Dette må også være egnet som tilbud til befolkningen. Driftskostnadene skal sees opp mot 
kostnader til drifting av dagens anlegg, ved at et nytt anlegg blir felles for alle skoler

• Grendestrukturen i barneskoletilbudet skal opprettholdes.

KST- 144/17 Vedtak - Budsjett og økonomiplan 2018-
2021
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KST- 108/18 Vedtak - Budsjett og økonomiplan 2019-
2022
Vedtakstekst som i budsjett 2018 (KST-144/17), og med følgende tillegg:

Andre forhold som vektlegges i arbeidet med prosjektet:

Fylkesmannen har forventninger til kommunal planlegging. Med det årlige forventningsbrevet til kommunene presiserer
Fylkesmannen hvilke viktige prioriteringer regjeringen forventer at blir hensyntatt i kommunal planlegging. Fylkesmannens innspill
til arealplanlegging vil vektlegge oppfølging av nylig vedtatte regionale planer for areal- og transport og masseforvaltning. I 2015 ble
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (ATP) vedtatt.

Viktige strategier i denne planen er blant annet:

•Konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst til prioriterte vekstområder
•Klar begrensning av vekst utenfor de prioriterte vekstområdene
•Konsentrasjon av vekst gir grunnlag for levende byer – som må utvikles med flerfunksjonalitet, høy kvalitet, høy arealutnyttelse,
gode bomiljøer og gangavstand mellom viktige funksjoner
•Kollektivtrafikk, sykkel og gange må i økende grad prioriteres

(Kilde: Planbeskrivelse kommuneplan 2018 – 2042, s.14).

…......
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KST- 108/18 Vedtak - Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Det bygges mye i og rundt områdene Fagerstrand og Nesoddtangen. Forslag til ny kommuneplan legger opp til to vekstområder: 
Tangen og Fagerstrand. Kommunen arbeider for at disse to stedene skal dele på 80 prosent av veksten på Nesodden. Tangen skal 
være hovedsentrum, administrativt, kulturelt, handels- og servicemessig. Fagerstrand skal være lokalsenter, med en tydelig og 
fortettet struktur, der handel og service er dekket for befolkningen i den sørlige delen av Nesodden. Barnehager og skole er viktige 
institusjoner som bidrar til å definere vekstområdene i kommunen. Skole spiller en viktig rolle i nærmiljøet. Først og fremst som 
institusjoner for utdanning og læring, men også som samlingspunkt for sosiale, kulturelle og sportslige arrangement.

I 2018 forberedes igangsetting av mulighetsstudie og følgende avklaringer gjøres som forarbeid til mulighetsstudien:
•Identifisere mulige tomter i Tangen/Skoklefallområdet med tilstrekkelig tomtestørrelse for å realisere ny ungdomsskole jfr. pkt. 1 
og 2.
•Avklare tomtearealbehov til barneskole og mulige areal og inntektspotensial for tomtedel som kan selges jfr. pkt 3.
• Avklare tomtearealbehov og plasseringsmuligheter for ny barneskole ved Bakkeløkka ungdomsskole. Avklare inntektspotensial
ved mulig salg av hele/ deler av Myklerud skoletomt jfr. pkt. 4.

Kunnskap om disse områdene, sammen med oversikt over planlagte og igangsatte prosjekter og forventet befolkningsutvikling, vil
danne et grunnlag for videre retning for prosjektet.
Disse vurderingene pågår. Et tidligestimat for kostnader er anslått i økonomiplanperioden, kostnadsestimat så tidlig i
prosjektprosessen er forbundet med svært stor usikkerhet.

Forts.



Formannskapet 17/3/21 7

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.

KST- 062/19 Vedtak:
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Forts.

KST- 062/19 Vedtak:

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 Alværn, 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.
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Grønnrødt budsjettforslag 2020-2023

Halvårsvirkning renter og avdrag endrede investeringer:
Dette gjelder forskyvning av skolestruktur-prosjektet og multisportanlegget, samt anskaffelse av preppemaskin. Investeringer i skolestruktur 
skyves for å kunne se parallelloppdrag for Tangen i sammenheng med utvikling av skole, svømmehall, idrettshus, og kulturhus. 
Rehabilitering av Fagerstrand igangsettes, men forskyves noe inn i 2021.

…......

Utvikling av ungdomsskole, flerbrukshall mm. Som følge av vedtak i budsjett 2018 ble det gjennomført en mulighetsstudie basert på 
alternativer for utvikling av kommunens skolestruktur. Resultatet av mulighetsstudiet, samt høringsinnspill fra kommunens innbyggere, ble 
presentert for kommunestyret våren 2019. Juni 2019 vedtok kommunestyret (KST 062/19): 
«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. 

KST- 117/19 Vedtak - Budsjett og økonomiplan 2020-2023
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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 Alværn, 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.

KST- 117/19 Vedtak - Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Forts.
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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.»

Det er under oppstart skisseprosjekt/ kostnadsanalyser i to spor, jfr A -og B-konsept i KST vedtaket.
Begge spor vil vurdere flerbrukshall og svømmehall-løsning, samt kulturarena/ kulturlokaler; 

• Et minimumsalternativ hvor eksisterende skolestruktur og skoleanlegg beholdes og vedlikeholdsetterslep innhentes (nullalternativ). 
• Et endrings- og utbyggingsalternativ hvor Tangenåsen ungdomsskole bygges ut og tar opp i seg elevene fra Alværn ungdomsskole samt 

nybygg for Nesoddtangen skole og innhenting av vedlikeholdsetterslep på Myklerud skole.

KST- 117/19 Vedtak - Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Forts.
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For å belyse dette organiseres arbeidet i tre prosjekter:

• Ny ungdomsskolestruktur: utbygging av Tangenåsen og utfasing Alværn inngår og sammenliknes med nullaternativ (innhenting 
av vedlikeholdsetterslep) for Alværn og ingen endringer i Tangenåsen. Utvikling av området rundt Tangenten inngår i dette prosjektet 
og sees i sammenheng med områdeplan for Tangenområdet i regi av Plan, bygg og geodata.

• Nesoddtangen barneskole: nybygg sammenliknes med nullaternativ (innhenting av vedlikeholdsetterslep). Utvikling av området rundt 
Tangenten inngår i dette prosjektet og sees i sammenheng med områdeplan for Tangenområdet i regi av Plan, bygg og geodata. 

• Myklerud skole: nullaternativ (innhenting av vedlikeholdsetterslep). i påventet av at planen for Fagerstrand sjøside og skogheimkrysset er 
konkretisert. 

Saksfremlegg med løsningsforslag og kostnadsestimat etter begge spor blir forelagt kommunestyret i mars 2020. Samtidig blir saksfremlegg 
med kostnadsestimat for utvikling av Nesoddtunet sykehjem (KST 017/19) forelagt kommunestyret. Investeringsbudsjettet for planperioden 
er svært stramt, det vil derfor trolig være behov for en prioritering mellom disse to prosjektene, budsjettet ser ikke ut til å gi rom for 
maksimalalternativ både for skole og sykehjem.

KST- 117/19 Vedtak - Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Forts.
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Retningslinjer for områdeplan for Tangen sentrum:
• En pollinerende allmenning skal være utgangspunktet for stedsutviklingen i Tangen sentrum.
• Prinsipper om sambruk og flerbruk av funksjoner skal legges til grunn for utviklingen.
• Ny bebyggelse skal tilpasses stedets skala. Omtanke skal legges i overgangen til omkringliggende natur og bebyggelse.
• Det skal tilrettelegges for gode bomiljøer, som inkluderer alternative boformer og sosial boligbygging.
• Kongleveien skal utformes som gate på myke trafikanters premisser. Flerfunksjonelle bygg med bolig, næring og tjenesteyting skal bygges 

langs gaten.
• Kongleveien og Vestveien skal utformes for å fremme helse- og miljøvennlig mobilitet.
• 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:
• Det skal lages en fleksibel og realistisk gjennomføringsstrategi.
• Områdeplanen skal tilrettelegge for at Tangenstien, fra Tangen sentrum til Nesoddtangen brygge, senere kan reguleres som en egen plan.
• 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.

• 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.

KST- 009/20 Vedtak:
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Skoleeiermeldingen for grunnskolen 2020:
Skoleeiermeldingen for 2020 for grunnskolen i Nesodden kommune tas til orientering.

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- 068/20 Vedtak:
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Skolekonferanse 2020:
Kommunestyret gir sin tilslutning til at skolekonferansen utgår denne høsten. Kommunedirektøren 
anmodes om å legge inn midler til en slik konferanse i forslaget til budsjett for kommende budsjettår der 
skolestruktur og skolebygg står på agendaen.

Bevilget beløp til konferansen på 60 000 kr inneværende år, overføres til kommunedirektør for 
koronatiltak i skolen.

KST- 099/20 Vedtak:
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Ved nybygg, rehabiliteringer og utvidelser av skoler på Nesodden skal følgende legges til grunn for skolenes uteareal:

• Tilgjengelig uteareal skal være på minst 25 kvm. 50 kvm, slik helsedirektoratet anbefaler, bør være målet.
• 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.

• Opp til 25 % av utearealet kan være på tilliggende areal.
• Skolens utearealer skal kun telles en gang.
• 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:

• Trygge og trivselsskapende omgivelser for rekreasjon, og bygningsmassen skal utformes for å skape gode klima 
og solforhold.

• Opplevelse av lokal identitet og naturkvaliteter skal utnyttes og ivaretas.
• Gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet, og rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve 

virkelighetsnær læring.
• Overordnet rominndeling, som gir rom for ulike typer sosial aktivitet, spenning og uforutsigbarhet.

KST- 112/20 Vedtak:
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Investeringsprosjekter: Utvikling av ungdomsskole, flerbrukshall mm.

Det er under oppstart skisseprosjekt/ kostnadsanalyser i to spor, jfr A -og B-konsept i KST vedtaket. Begge spor 
vil vurdere flerbrukshall og svømmehall-løsning, samt kulturarena/ kulturlokaler;
• Et minimumsalternativ hvor eksisterende skolestruktur og skoleanlegg beholdes og vedlikeholdsetterslep innhentes (nullalternativ).
• Et endrings- og utbyggingsalternativ hvor Tangenåsen ungdomsskole bygges ut og tar opp i seg elevene 

fra Alværn ungdomsskole samt nybygg for Nesoddtangen skole og innhenting av vedlikeholdsetterslep på Myklerud skole.

For å belyse dette organiseres arbeidet i tre prosjekter:
• Ny ungdomsskolestruktur: utbygging av Tangenåsen og utfasing Alværn inngår og sammenliknes med nullaternativ (innhenting av 

vedlikeholdsetterslep) for Alværn og ingen endringer i Tangenåsen. Utvikling av området rundt Tangenten inngår i dette prosjektet og 
sees i sammenheng med områdeplan for Tangenområdet i regi av Plan, bygg og geodata.

• Nesoddtangen barneskole: nybygg sammenliknes med nullaternativ (innhenting av vedlikeholdsetterslep). Utvikling av området rundt
Tangenten inngår i dette prosjektet og sees i sammenheng med områdeplan for Tangenområdet i regi av Plan, bygg og geodata.

• Myklerud skole: nullaternativ (innhenting av vedlikeholdsetterslep). i påventet av at planen for Fagerstrand sjøside og skogheimkrysset 
er konkretisert.

Prosjektets tidslinje er noe forskjøvet da det ennå ikke er fattet beslutning om prosjektets innhold og omfang. Det er derfor foreslått at 100 
mill. kr flyttes fra 2021 til 2024.

KST- 118/20 Vedtak: - Budsjett og økonomiplan 2021-
2024



Demografisk utvikling barn – hele Nesodden
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Demografisk utvikling eldre – hele Nesodden
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Skolens uteareal Rapport Norconsult 11.09.2020 KST – 112/20

Dagens bruk av uteareal i Nesoddens skoler Rapport Nesodden kommune 17.08.2020 04.11.2020

Skolefaglig kunnskapsgrunnlag for vurdering av 
ungdomsskolestruktur

Rapport Norconsult 12.12.2019 KST - Orientering
26.02.2020
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Vurdering av ny skolestruktur Rapport Nesodden kommune 20.03.2019 19.06.2019

Mulighetsstudie skolestruktur Rapport Common Ground 01.03.2019

Mulighetsstudie Nesoddtunet sykehjem Terje Grønmo arkitekter AS nov. 2017 KST – 017/19

Mulighetsstudie Nesoddtunet sykehjem, nytt 
produksjonskjøkken og alternativt utbyggingsprinsipp

Terje Grønmo arkitekter AS feb. 2018 27.02.2019



Oversikt over delprosjekter - saksunderlag
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Skoleprosjekter: Type tiltak: Ant.alternativ:

A Nesoddtangen barneskole Rehabilitering (3), nybygg (2) 5

F Myklerud barneskole Rehabilitering 4

B Tangenåsen ungdomsskole/ Tangenten m/kulturarena Påbygg/ tilbygg 4

C Alværn ungdomsskole Rehabilitering 3

D Ny ungdomsskole syd/øst for Tangen Nybygg 2

E Tilleggsbygg Berger utvidelse til 1-10.trinn Nybygg 2

Totalt: 20

Andre bygg: Type tiltak: Ant.alternativ:

G Flerbrukshall Tangen nybygg Nybygg 2

H Svømmehall Tangen nybygg Nybygg 4

X Nesoddtunet sykehjem Rehabilitering (2), nybygg (2) 4

Totalt: 10



Beregning av total investeringsramme (Framsikt)
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Samlet totalt prosjektbudsjett: 752 690 000 inkl. mva

Nesoddtunet har ikke vedtatt økonomiavsetning i økonomiplanperioden - renter og avdrag er ikke regnet inn.



Grunnlag for kostnadsestimater:
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Rehabiliteringsprosjekter:
• Teknisk tilstandsanalyse
• Brukermedvirkning for å identifisere brukbarhet og mangler
• Analyse bygningsmessige muligheter og begrensninger
• Løsningsforslag for funksjonell og teknisk oppgradering

o Brukermedvirkning for rehabiliteringsprosjekter må skje i to trinn, trinn en for å fastsette utfordringer ved eksisterende 
bygg og trinn to for å påvirke mulighetene innenfor kostnadsrammen.

Nybyggprosjekter:
• Nøkkeltall for areal, bygg av samme type
• Nøkkeltall for byggekostnader (kalkulasjonsnøkler), bygg av samme type
• Referanseprosjekter

o Brukermedvirkning for utforming nybygg kommer etter at prosjekter er vedtatt og har stor påvirkning innenfor 
arealrammer og kostnadsrammer



Andre forutsetninger for kostnadsestimater:
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Usikkerhet er beregnet med ulikt prinsipp for nybygg og rehab.
• Prosentvis for rehabiliteringsprosjekter
• Fast kronebeløp pr. m2 for nybygg

• Nybygg har imidlertid større usikkerhet for grunnarbeider, denne vil variere med konkret plassering og er derfor anslått 
med kronebeløp på dette utredningsnivået.

Prosjektene i Tangen sentrum har usikkerhet knyttet til trafikk og infrastruktur, dette vil avhenge av evt. rekkefølgekrav i områdeplan.

Skole i drift er beregnet med tre satser omfang og art av alternativene
• Paviljong for hele elevgruppen
• Midlertidige tiltak i bygget, men også påregnet noe behov for paviljong
• Skoledrift i annen bygning på annen lokasjon enn byggeprosjektet



Finansiering:
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• Kommunalt låneopptak

• f.eks. grønne lån

• Investeringstilskudd

• f.eks. husbanktilskudd for sykehjemsplasser, både for rehabilitering og nybygg

• Spillemidler for flerbrukshall og svømmehall

• Enovatilskudd, alle bygg

• Mva-kompensasjon, alle bygg

Bortsett fra mva-kompensasjon er det usikkert om og evt. hvor mye byggeprosjektene kan få av 

tilskudd. Tilskudd er derfor ikke tatt med i estimatene.



Rapport Nesoddtangen barneskole
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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.

• Rapporten for nybygg er utarbeidet på overordnet nivå med hensikt å komme frem til estimert arealoversikt og kostnadsestimat. For 
rehabilitering er det nødvendig å gjøre grundige undersøkelser av bygget da kostnader varierer svært mye og nøkkeltall derfor ikke 
kan brukes. Det har også vært nødvendig med brukermedvirkning for å kartlegge utfordringer. Rapportens hensikt er likevel å komme 
frem til estimert arealoversikt og kostnadsestimat. på et overordnet nivå.

• Mulige konkret plassering for nybygg er vurdert med ulike fotavtrykk som konsekvens av ulik høyde og tomtens egnethet. 
Rehabiliteringsalternativ forholder seg til eksisterende bygningsmasse og tomteplassering.

• Miljøvurdering for nybygg som for andre nybygg. Rehabiliteringsalternativet er vurdert utfra helhetlig klimaavtrykk og naturhensyn.
• Trafikkvurdering varierer med plassering av evt. nybygg og organisering av løsning i evt. rehabilitert bygg. Trafikk/ adkomst/ 

parkering må inngå i områdeplan Tangen sentrum.
• Skole i drift: mulighet for å benytte eksisterende bygg i byggeperioden avhengig av valgt løsning, midlertidige paviljonger for hele 

skolens drift må påregnes evt. Totalrehabilitering. Supplering med noe paviljong må påregnes for alle alyernativ.

Alternative skisseprosjekt:
• Ny Nesoddtangen barneskole på eksisterende skoletomt eller i røtterskogen.
• Oppgradering av eksisterende bygningsmasse i alternativ fra innhenting av vedlikeholdsetterslep til totalrehabilitering.

• Nøkkeltall arealer: Mulighetsstudie 2019 Common ground arkitekter samt nyere referanseprosjekter, Nøkkeltall arealer: Skisseprosjekt 
Oslo Works samt tilstandsvurdering Link arkitektur/ Multiconsult

• Nøkkeltall kostnader: Holtes kalkulasjonsnøkkel
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Alternativ nytt skolebygg i tre etasjer på østlig del av eksisterende skoletomt til fire parallell skole

Tomteareal regulert til offentlig tjenesteyting i kvadratmeter 3 400 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter for skolen 7 842 m2

Grunnflate bygg m2 (rundet opp tall) vist i lyst 3 800 m2

Sykkelparkering 385 m2

Behov for uteareal 25 m2 per elev for 870 elever 21 750 m2

Uteareal tilgjengelig 27 000 m2

Alternativ oppgradering eksisterende skolebygg skolebygg samt tilbygg for å romme fire paralleller

Tomteareal regulert til offentlig tjenesteyting i kvadratmeter 3 400 m2

Dagens areal kvadratmeter for 650 elever 5 562 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter for 870 elever 7 842 m2

Sykkelparkering 385 m2

Behov for uteareal 25 m2 per elev for 870 elever 21 750 m2

Uteareal tilgjengelig 27 000 m2



Rapport Nesoddtangen barneskole Formannskapet 17/3/21 28

Kostnadsoverslag ny Nesoddtangen barneskole (4-parallell skole)

Kostnader Lavt estimat ink. mva. Høyt estimat ink. mva.

Totalkostnad ink. mva. NOK 405 000 000 NOK 499 000 000

Labakken skole, Asplan Viak AS

Kostnadsoverslag eksisterende Nesoddtangen barneskole (3 parallell skole)

Kostnader Estimat ink. mva.

Nødvendig vedlikehold
Totalkostnad ink. mva.

NOK 11 000 000

Oppgradering varig 15 år
Totalkostnad ink. mva.

NOK 36 000 000

Kostnadsoverslag oppgradering Nesoddtangen barneskole samt utvidelse 
fra 3 til 4 paralleller

Kostnader Høyt estimat ink. mva.

Nødvendig vedlikehold
Totalkostnad ink. mva.

NOK 305 000 000



Rapport Myklerud barneskole
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• Dagens situasjon: Myklerud skole ligger i øst for Fagerstrand sentrum og rommer skole, gymsal og svømmehall. Skolen har i dag 263 
elever. Myklerud skole er bygget gjennom flere byggefaser og utvidelser, bygg A er bygget i 1954, bygg B i 1998, bygg C og bygg D er 
bygget i 1975. Skolen har i dag et totalt bruttoareal på4 905 m2.

• For rehabilitering er det nødvendig å gjøre grundige undersøkelser av bygget da kostnader varierer svært mye og nøkkeltall derfor 
ikke kan brukes. Det har også vært nødvendig med brukermedvirkning for å kartlegge utfordringer. Rapportens hensikt er likevel å
komme frem til estimert arealoversikt og kostnadsestimat. på et overordnet nivå.

• Rehabiliteringsalternativ forholder seg til eksisterende bygningsmasse og tomteplassering.
• Rehabiliteringsalternativet er vurdert utfra helhetlig klimaavtrykk og naturhensyn.
• Trafikk/ adkomst/ parkering vil I hovedsak være som i eksisterende situasjon.
• Skole i drift: mulighet for å benytte noe av eksisterende bygg i byggeperioden er avhengig av valgt løsning, midlertidige paviljonger 

for hele skolens drift må påregnes ved evt. totalrehabilitering. Supplering med noe paviljong må påregnes for alle alternativ.

Alternative skisseprosjekt:
• Rapporten viser flere alternativer for oppgradering, fra nødvendig vedlikehold til totalrehabilitering.

• Nøkkeltall arealer: Nøkkeltall arealer: Skisseprosjekt Oslo Works samt tilstandsvurdering Link arkitektur/ Multiconsult
• Nøkkeltall kostnader: Holtes kalkulasjonsnøkkel
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Alternativ oppgradering eksisterende bygg, nødvendig vedlikehold

Elevtall 263

Dagens areal, kvadratmeter BTA 3 900 m2

Alternativ oppgradering eksisterende bygg, nødvendig vedlikehold samt ombygging av eksist. 
gymsal til andre undervisningsarealer + rubbhall som ny gymsal

Elevtall 263

Dagens areal, kvadratmeter BTA 3 900 m2

Rubbhall 1500 m2

Alternativ oppgradering eksisterende bygg, totalrehabilitering og tilbygg

Elevtall 392

kvadratmeter BTA 5 405 m2

Alternativ oppgradering eksisterende bygg, totalrehabilitering og større tilbygg

Elevtall 392

kvadratmeter BTA 5790 m2
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Kostnadsoverslag eksisterende Myklerud barneskole

Kostnader Høyt estimat ink. mva.

Nødvendig vedlikehold
Totalkostnad ink. mva.

NOK 30 000 000

Nødvendig vedlikehold + rubbhall
Totalkostnad ink. mva.

NOK 45 000 000

Oppgradering varig 15 år
Totalkostnad ink. mva.

NOK 145 000 000

Kostnadsoverslag oppgradering Myklerud barneskole med tilbygg

Kostnader Høyt estimat ink. mva.

Totalrehabilitering
Totalkostnad ink. mva.

NOK 216 000 000



Rapport Tangenåsen ungdomsskole

Formannskapet 17/3/21 32

• Dagens situasjon: Tangenåsen ungdomsskole med tre til fire paralleller ligger i kommunesenteret Tangenten. Ungdomskolen har i 
dag 261 elever.

• Rapporten er utarbeidet på overordnet nivå med hensikt å komme frem til estimert arealoversikt og kostnadsestimat.
• Mulige konkrete plasseringer er vurdert med ulike fotavtrykk som konsekvens av ulik høyde. Plassering kan vurderes videre 

i fbm rullering av kommuneplanens arealdel.
• Miljøvurdering som for andre nybygg. Naturverdiene i området ble kartlagt i 2020 og det er naturverdier av lav til moderat kvalitet på 

området.
• Trafikkvurdering varierer med elevtall/ antall arbeidsplasser og plassering som tilbygg eller påbygg. Trafikk/ adkomst/ parkering må 

inngå i områdeplan Tangen sentrum.
• Skole i drift: mulighet for å benytte eksisterende bygg i byggeperioden avhengig av valgt løsning tilbygg/ påbygg.

Alternative skisseprosjekt:
• Tangenten utvides for å ivareta eksisterende ungdomsskoles behov inkl. kulturarena, samt arealbehov barnevern og PPT. Tilbygg eller 

påbygg.
• Tangenåsen ungdomsskole utvides til 8 parallell inkl. kulturarena- innlemming elever Alværn. Tilbygg eller påbygg.

• Nøkkeltall arealer: Mulighetsstudie 2019 Common ground arkitekter samt nyere referanseprosjekter
• Nøkkeltall kostnader: Holtes kalkulasjonsnøkkel



Rapport Tangenåsen ungdomsskole
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Arealbehov for utearealer ved 4 parallell

Areal tilgjengelig/ i bruk som dagens utearealer 6 000 m2

Krav til uteareal per elev 25 m2

25 % kan være tilleggsareal (25 % av 25 m2) 6,5 m2

Utvidelse av Tangenåsen for å 
møte dagens behov

Behov for uteareal for 300 
elever (25 m2 x 300)

7 500 m2

25 % av behovet kan være tilleggsareal 1 875 m2

Kvadratmeter som må være på skolens 
område

5 625 m2

Arealbehov for utearealer ved 8 parallell

Areal tilgjengelig/ i bruk som dagens utearealer 6 000 m2

Krav til uteareal per elev 25 m2

25 % kan være tilleggsareal (25 % av 25 m2) 6,5 m2

Sammenslåing av Tangenåsen 
og Alværn ungdomsskoler

Behov for uteareal for 730 elever (25 
m2 x 730)

18 250 m2

25 % av behovet kan være 
tilleggsareal (m2)

4 563 m2

Kvadratmeter som må være på skolens 
område

13 688 m2
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Arealpotensial ved påbygg og/eller tilbygg på Tangenten og kulturhustomten

Grunnflate (takareal) Tangenten ca. m2 4 780 m2

Grunnflate tilbygg Tangenten ca. m2 1 250 m2

Tilbygg i fire etasjer 5 000 m2

Sum arealpotensiale i utvidelse av Tangenten 9 780 m2

Kostnadsoverslag for kapasitetsutvidelse av Tangenten med én etasje

Totalkostnad ink. mva. NOK 210 000 000 NOK 266 000 000

Kostnadsoverslag for kapasitetsutvidelse av Tangenten med nytt 4. etg. bygg 
på tomteareal ved siden av Tangenten

Totalkostnad ink. mva. NOK 230 000 000 NOK 289 000 000

Kostnadsoverslag for utvidelse av Tangenåsen ungdomsskole (8-parallell skole 
+ en klasse for elever med spesielle behov)

Totalkostnad ink. mva. ved påbygg av én ekstra 
etasje

NOK 240 000 000 NOK 297 000 000

Totalkostnad ink. mva. ved 
tilbygg av et 4. etg. bygg på kulturhustomten

NOK 260 000 000 NOK 320 000 000



Rapport Alværn ungdomsskole
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• Dagens situasjon: Alværn ungdomsskole ligger i sør for Tangen sentrum og rommer skole, gymsal og svømmehall. Skolen har i dag 
277 elever. Alværn ungdomsskole er bygget i 1970 og har totalt bruttoareal på 4 575 m2.

• For rehabilitering er det nødvendig å gjøre grundige undersøkelser av bygget da kostnader varierer svært mye og nøkkeltall derfor 
ikke kan brukes. Det har også vært nødvendig med brukermedvirkning for å kartlegge utfordringer. Rapportens hensikt er likevel å
komme frem til estimert arealoversikt og kostnadsestimat på et overordnet nivå.

• Rehabiliteringsalternativ forholder seg til eksisterende bygningsmasse og tomteplassering.
• Rehabiliteringsalternativet er vurdert utfra helhetlig klimaavtrykk og naturhensyn.
• Trafikk/ adkomst/ parkering vil i hovedsak være som i eksisterende situasjon.
• Skole i drift: mulighet for å benytte noe av eksisterende bygg i byggeperioden er avhengig av valgt løsning, midlertidige paviljonger 

for hele skolens drift må påregnes ved evt. totalrehabilitering. Supplering med noe paviljong må påregnes for alle alternativ.

Alternative skisseprosjekt:
• Rapporten viser flere alternativer for oppgradering, fra nødvendig vedlikehold til totalrehabilitering.

• Nøkkeltall arealer: Skisseprosjekt Oslo Works samt tilstandsvurdering Link arkitektur/ Multiconsult
• Nøkkeltall kostnader: Holtes kalkulasjonsnøkkel



Rapport Alværn ungdomsskole
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Alternativ oppgradering eksisterende bygg, nødvendig vedlikehold

Elevtall 277

Kapasitet elever 300

Dagens areal, kvadratmeter BTA 4 575 m2

Alternativ oppgradering eksisterende bygg, totalrehabilitering og tilbygg

Elevtall 392

kvadratmeter BTA 5 405 m2

Alternativ oppgradering eksisterende bygg, totalrehabilitering og større tilbygg

Elevtall 392

kvadratmeter BTA 5790 m2
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Kostnadsoverslag eksisterende Alværn ungdomsskole, nødvendig vedlikehold

Kostnader Lavt estimat ink. mva. Høyt estimat ink. mva.

Totalkostnad ink. mva. NOK 7 000 000 NOK 11,5 000 000

Kostnadsoverslag totalrehabilitering Alværn ungdomsskole

Kostnader Høyt estimat ink. mva.

Totalkostnad ink. mva. NOK 262 000 000

Kostnadsoverslag enkel oppgradering Alværn ungdomsskole + mindre tilbygg

Kostnader Høyt estimat ink. mva.

Totalkostnad ink. mva. NOK 29 000 000



Rapport ny ungdomsskole syd/øst for Tangen
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• Rapporten er utarbeidet på overordnet nivå med hensikt å komme frem til estimert arealoversikt 
og kostnadsestimat.

• Mulige konkrete plasseringer er vurdert med ulike fotavtrykk som konsekvens av ulik høyde. Plassering kan 
vurderes videre i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

• Miljøvurdering som for andre nybygg. Naturverdiene i området ble kartlagt i 2020 og det er naturverdier av 
lav til moderat kvalitet på området.

• Trafikkvurdering avhenger av konkret plassering og trafikkforhold/ adkomstforhold på stedet.
• Skole i drift kan løses ved at elever forblir på Alværn ungdomsskole til ny skole er bygget.

• Nybygg basert på nøkkeltall for funksjonsareal
• Alternative plasseringer av nybygget i området sørøst for Tangenten

• Nøkkeltall arealer: Mulighetsstudie 2019 Common ground arkitekter samt nyere referanseprosjekter
• Nøkkeltall kostnader: Holtes kalkulasjonsnøkkel
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Arealer for ungdomsskole sydøst for Tangen

Estimert brutto areal BTA: ca. 5 800 m2

Netto areal FUA: ca. 3 800 m2

Hjemmeområde 1 342 m2

Felles læringsareal 1 949 m2

Administrasjon og fellesareal 319 m2

Støttetjenester 40 m2

Støtteareal 116 m2

Funksjonsareal per elev: ca. 10 m2/elev

Behov for parkeringsplasser

Per 
enhet

Krav i sone 1 Krav til 
sykkelparkering i 
parkeringsnorm

Antall 
sykkelparkeringer for 
dette prosjektet

Antall 
årsverk

Maks 0,5 per 
årsverk

Min. 6 per årsverk Min. 2 per årsverk

36 Maks. 18 Min. 216 Min. 72
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Kostnadsoverslag ny ungdomsskole sydøst for Tangen (en klasse for elever med spesielle 
behov)

Kostnader Stykkpris eks. 
mva.

Lavt estimat ink. 
mva.

Høyt estimat ink. 
mva.

Totalkostnad ink. mva. NOK 281 000 000 NOK 351 000 000



Rapport Tilleggsbygg Berger utvidelse til 1-10.trinn
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• Rapporten er utarbeidet på overordnet nivå med hensikt å komme frem til estimert arealoversikt 
og kostnadsestimat.

• Mulige konkrete plasseringer er vurdert på eiendom sydøst for Berger skole. Eiendommen er i 
kommuneplanen avsatt til offentlig tjenesteyting. Plassering må vurderes videre i i fht Berger skoles 
organisatoriske behov som evt. 1-10 skole.

• Miljøvurdering som for andre nybygg. Naturverdiene i området ble kartlagt i 2020 og viser 
at området har verdifull natur, med flere rødlistede arter.

• Trafikkvurdering avhenger av konkret plassering og trafikkforhold/ adkomstforhold i fht eksisterende Berger 
barneskole.

• Skole i drift kan løses ved at elever forblir på Alværn ungdomsskole til ny skole er bygget.

• Nytt ungdomsskolebygg nær eksisterende Berger barneskole, ingen bygningsmessige inngrep i eksisterende 
barneskole.

• Nøkkeltall arealer: Mulighetsstudie 2019 Common ground arkitekter samt nyere referanseprosjekter
• Nøkkeltall kostnader: Holtes kalkulasjonsnøkkel
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ALTERNATIV 1 – SKOLEBYGG I TO ETASJER

Arealbehov for skolebygget

Tomteareal avsatt til offentlig tjenesteyting i kvadratmeter (vist med rødt omriss) 12 059 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter for skolen 5 800 m2

Grunnflate m2 2 900 m2

Behov for uteareal 25 m2 per elev for 370 elever 9 250 m2

Uteareal tilgjengelig (adkomst, parkering bygg trukket fra) 8 409 m2

ALTERNATIV 3 – SKOLEBYGG I FIRE ETASJER

Arealbehov for skolebygget

Tomteareal avsatt til offentlig tjenesteyting i kvadratmeter (vist med rødt omriss) 12 059 m2

Totalt arealbehov kvadratmeter for skolen 5 800 m2

Grunnflate m2 1 450 m2

Behov for uteareal 25 m2 per elev for 370 elever 9 250 m2

Uteareal tilgjengelig (adkomst, parkering bygg trukket fra) 9 859 m2
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Tvedestrand skole, Filter Arkitekter AS og Grindaker AS Ydalir-skole, Ola Roald arkitekter

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.

Totalkostnad ink. mva. NOK 281 000 000 NOK 351 000 000



Rapport flerbrukshall Tangen
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• Rapporten er utarbeidet på overordnet nivå med hensikt å komme frem til estimert arealoversikt 
og kostnadsestimat.

• Mulige konkrete plasseringer er ikke vurdert, dette kan vurderes i områdeplan Tangen sentrum. Forslag i 
paralelloppdrag Tangen sentrum kan være egnet plassering. Taket kan utformes som del av uteareal til skole.

• Miljøvurdering som for andre nybygg
• Trafikkvurdering avhenger av publikumsprofil – svømmehall med tribuner og folkebad stiller vesentlig større 

krav til trafikk, adkomst og parkering

• Flerbrukshall størrelse håndballbane, mulighet for oppdeling i tre gymsaler for skolebruk
• Spillemidler kan være mulig delfinansiering

• Nøkkeltall arealer: Mulighetsstudie 2019 Commom ground arkitekter samt nyere referanseprosjekter
• Nøkkeltall kostnader: Holtes kalkulasjonsnøkkel
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Kostnadsoverslag for ny flerbrukshall på Tangen

Kostnader Stykkpris eks. 
mva.

Lavt estimat ink. 
mva.

Høyt estimat ink. 
mva.

Totalkostnad ink. mva. NOK 96 000 000 NOK 117 000 000



Rapport svømmehall Tangen
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• Rapporten er utarbeidet på overordnet nivå med hensikt å komme frem til estimert arealoversikt og 
kostnadsestimat.

• Mulige konkrete plasseringer er ikke vurdert, dette kan vurderes i områdeplan Tangen sentrum.
• Miljøvurdering som for andre nybygg
• Trafikkvurdering avhenger av publikumsprofil – svømmehall med tribuner og folkebad stiller vesentlig større 

krav til trafikk, adkomst og parkering

Alternative skisseprosjekt:
• Skolebasseng
• 25 m. basseng uten tribuner
• 25 m. basseng med tribuner
• Folkebad moderat størrelse

• Nøkkeltall arealer: Mulighetsstudie 2019 Commom ground arkitekter samt nyere referanseprosjekter
• Nøkkeltall kostnader: Holtes kalkulasjonsnøkkel
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Svømmehall med skolebasseng
• Bassengrom
• Garderober med dusj og badstue
• Administrasjon og renhold
• Vannbehandlingsareal
• Publikumstoaletter

Estimert brutto areal BTA: ca. 1 153 m2

Netto areal NTA: ca. 854 m2

Totalkostnad inkl. mva 77 MNOK - 87 MNOK

Svømmehall med konkurransebasseng uten tribune
Bassengrom
Garderober med dusj og badstue
Administrasjon og renhold
Vannbehandlingsareal
Publikumstoaletter

Estimert brutto areal 
BTA:

ca. 1 500 m2

Netto areal NTA: ca. 1 100 m2

Totalkostnad inkl. mva 100 MNOK – 142 MNOK

Referanseprosjekt

Skattekista Flesberg

Rapport svømmehall Tangen
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Svømmehall med konkurransebasseng med tribune
Bassengrom
Garderober med dusj og badstue
Administrasjon og renhold
Vannbehandlingsareal
Publikumstoaletter
Tribune

Estimert brutto areal BTA: ca. 1 900 m2

Netto areal NTA: ca. 1 100 m2

Totalkostnad inkl. mva 100 MNOK – 142 MNOK

Svømmehall med folkebad-kvalitet
Bassengrom
Garderober med dusj og badstue
Administrasjon og renhold
Vannbehandlingsareal
Publikumstoaletter
Tribune

Estimert brutto areal BTA: ca. 2 500 m2

Netto areal NTA: ca. 1 800 m2

Totalkostnad inkl. mva 94 – 184 MNOK

Referanseprosjekt

Bjørkebadet, Bjørkelangen

Rapport svømmehall Tangen



Rapport Nesoddtunet sykehjem

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter 
består av byggene A (1988), B (2001) og C (2012).

Nesoddtunet sykehjem er den største delen av byggene, og 
har til sammen 122 sengeplasser fordelt på like mange rom.

I forbindelse med behandling av spørsmålet om skolestruktur 
og skolebygg er Virksomhet Eiendom bedt om å gi oversikt 
over alternativer for, og kostnader forbundet med, 
oppgradering av Nesoddtunet, slik at de kan ses i 
sammenheng med kommunes økonomiske bæreevne.

Kostnadsestimat for rehabilitering er utarbeidet av Aase AS. 
Mulighetstudie for nybygg er utarbeidet av Terje Grønmo 
Arkitekter.  
Nøkkeltall kostnadsestimater:  
Rehabiliteringsalternativ. ISY calculus (Aase AS)
Nybyggalternativ: Norsk Prisbok (Terje Grønmo Arkitekter).  
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Rapport Nesoddtunet sykehjem - rehabilitering

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter 
består av byggene A (1988), B (2001) og C (2012).

Nesoddtunet sykehjem er den største delen av byggene, 
og har til sammen 122 sengeplasser fordelt på like 
mange rom.

I forbindelse med behandling av spørsmålet om 
skolestruktur og skolebygg er Virksomhet Eiendom bedt 
om å gi oversikt over alternativer for og kostnader 
forbundet med oppgradering av Nesoddtunet, slik at de 
kan ses i sammenheng med kommunes økonomiske 
bæreevne.
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Teknisk oppgradering (X1) og totalrehabilitering (X2)
Alternativ X1 (5-10 års perspektiv) –
Ren teknisk oppgradering 
nytt storkjøkken i bygg A, 
uten nevneverdige bygningsmessige endringer med hensyn til bygningsmassen og planløsning. 

Garderober med dusj og badstue

Beskjedne bygningsmessige arbeider også medtatt for bygg B. 

Alternativ X2 (30 års perspektiv) 
Totalrehabilitering av bygg A, hovedsakelig innenfor eksisterende
bygningskropp. 

Enkelte bygningsmessige arbeider også medtatt for bygg B og C.

Estimert brutto areal BTA: ca. 6000 m2

Kapasitet (pasienter) 122

Totalkostnad inkl. mva 94 MNOK – 216 MNOK



Rapport Nesoddtunet sykehjem - nybygg

Nesoddtunet helse- og omsorgssenter 
består av byggene A (1988), B (2001) og C (2012).

Nesoddtunet sykehjem er den største delen av byggene, 
og har til sammen 122 sengeplasser fordelt på like 
mange rom.

I forbindelse med behandling av spørsmålet om 
skolestruktur og skolebygg er Virksomhet Eiendom bedt 
om å gi oversikt over alternativer for og kostnader 
forbundet med oppgradering av Nesoddtunet, slik at de 
kan ses i sammenheng med kommunes økonomiske 
bæreevne.
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Nybygg
Alternativ X3 – nybygg
Bygg A rives
Nybygg ca 11500 kvm
Sykehjem

Alternativ X4 – nybygg maksalternativ
Bygg A rives
Nybygg ca 17500
Sykehjem
Hotell/pasienthotell?
Kirke?
Barnehage?

Estimert brutto areal BTA: ca. 11500-17500 m2

Kapasitet (pasienter) 140-206

Totalkostnad inkl. mva 454 MNOK – 650 MNOK

Alt. X3



Oversikt over alle alternativ Nesoddtangen barneskole
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A1 – 11 MNOK
Nesoddtangen eksisterende barneskole

nødvendig vedlikehold

Aa1 – 405 MNOK
Nesoddtangen ny barneskole

lavt estimat

A2 – 36 MNOK
Nesoddtangen eksisterende barneskole

oppgradering varig 15 år

A3 – 305 MNOK
Nesoddtangen eksisterende barneskole

totalrehabilitering

Aa2 – 499 MNOK
Nesoddtangen ny barneskole

høyt estimat

Alle tall inkl. mva

Terrengtilpasning/ sprengning og trafikktilpasning er 
ikke inkludert i tallene (tillegg anslås til 10-22 MNOK).

Trafikktilpassing avhenger av krav i områdeplan.

SID – 65 MNOK
Skole i drift ved nybygg - Nesoddtangen barneskole

SID – 5-65 MNOK
Skole i drift v/ rehabilitering - Nesoddtangen barneskole



Oversikt over alle alternativ Myklerud barneskole
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F1 – 30 MNOK
Myklerud eksisterende barneskole

Nødvendig vedlikehold - varighet 5 år

F2 – 145 MNOK
Myklerud eksisterende barneskole

Oppgradering - varighet 15 år

F3 – 216 MNOK
Myklerud eksisterende barneskole

Totalrehabilitering – varighet 30-60 år

F4 – 45 MNOK
Myklerud eksisterende barneskole

Nødvendig vedlikehold + ny rubbhall – varighet 5 år

Alle tall inkl. mva

Evt. behov for terrengtilpasning/ sprengning og trafikktilpasning er ikke inkludert i tallene

SID – 20 MNOK
Skole i drift v/ vedlikeholdinnhenting - Myklerud barneskole

SID – 40 MNOK
Skole i drift v/ større rehabilitering - Myklerud barneskole



Oversikt over alle alternativ Tangenåsen ungdomsskole

Bb1 – 75 MNOK
Tangenten utvides for å ivareta eksisterende ungdomsskole behov inkl. 
kulturarena, samt arealbehov barnevern og PPT
lavt estimat

Bb2 – 90 MNOK
Tangenten utvides for å ivareta eksisterende u.skoles behov inkl. kulturarena, 
samt arealbehov barnevern og PPT
høyt estimat

Alle tall inkl. mva

Terrengtilpasning/ sprengning for evt. tilbygg og trafikktilpasning er ikke inkludert i tallene

(tillegg anslås til 5-15 MNOK)

B1 – 240MNOK
Tangenåsen ungdomsskole utvides til 8 parallell inkl. 

kulturarena- innlemming elever Alværn

lavt estimat

B2 – 320 MNOK
Tangenåsen u.skole utvides til 8 parallell inkl. kulturarena

- innlemming elever Alværn

høyt estimat

SID – 20 MNOK (Skole i drift v/ utvidelse til 8-parallell)

Kommuneadm. i drift . 25 MNOK

SID – 20 MNOK (Skole i drift v/ utvidelse til 8-parallell)

Kommuneadm. i drift . 25 MNOK



Oversikt over alle alternativer Alværn ungdomsskole

C1 – 11,5 MNOK
Alværn oppgradering eksisterende u.skole

nødvendig vedlikehold

C2 – 29 MNOK
Alværn oppgradering eksisterende ungdomsskole

oppgradering varig 15 år

C3 – 262 MNOK
Alværn oppgradering eksisterende u.skole

totalrehabilitering

Alle tall inkl. mva

SID – 20 MNOK
Skole i drift v/ vedlikeholdinnhenting - Alværn u.skole

SID – 40 MNOK
Skole i drift v/ større rehabilitering - Alværn u.skole



Oversikt over alle alternativ ungdomsskole ny plassering
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E1 – 282 MNOK
Tilleggsbygg Berger utvidelse til 1-10.trinn
Lavt estimat

D1 – 282 MNOK
Ny ungdomsskole syd/øst for Tangen

lavt estimat

D2 – 351 MNOK
Ny ungdomsskole syd/øst for Tangen

høyt estimat

E2 – 351 MNOK
Tilleggsbygg Berger utvidelse til 1-10.trinn
Høyt estimat

Alle tall inkl. mva

Terrengtilpasning/ sprengning og trafikktilpasning er ikke inkludert i tallene (tillegg anslås til 23-40 MNOK)

SID –
Eksisterende Alværn ungdomsskole benyttes frem til ny ungdomsskole er ferdig

Trafikktilpassing avhenger av krav som settes i reguleringsplan.



Oversikt over alternativ flerbrukshall
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G1 - 100 MNOK Flerbrukshall Tangen nybygg

Lavt estimat

G2 - 120 MNOK Flerbrukshall Tangen nybygg inkl. Uteareal på tak

Høyt estimat

Alle tall inkl. mva

Terrengtilpasning/ sprengning og trafikktilpasning er ikke inkludert i tallene (tillegg anslås til 20-37 MNOK)



Oversikt over alle alternativ svømmehall

Formannskapet 17/3/21

H1 - 87 MNOK svømmehall Tangen Nybygg

Enkelt basseng – 12,5 m.

H2 - 100 MNOK svømmehall Tangen 

Nybygg

Konkurransebasseng 25 m.

H4 – 100 - 184 MNOK svømmehall Tangen 

Nybygg

Folkebad moderat størrelse

(referanseprosjekt Bjørkebadet/ Skattekisten Flesberg)

Alle tall inkl. mva

H3 - 142 MNOK svømmehall Tangen Nybygg

Konkurransebasseng 25 m. inkl. tribuner

Terrengtilpasning/ sprengning og trafikktilpasning er ikke inkludert i tallene (tillegg anslås til 15-27 MNOK)

Trafikktilpassing avhenger av krav i områdeplan.



Oversikt over alternativ Nesoddtunet sykehjem
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X1 - 94 MNOK
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018

X2 - 216 MNOK
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018

X3 - 454 MNOK
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018

X4 - 650 MNOK
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018

Alle tall inkl. mva



Forslag til pakker
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C1 –
Alværn oppgradering 

eksisterende u.skole

F1 –
Myklerud 

eksisterende barneskole

Aa1 –
Nesoddtangen ny 

barneskole

G1 -

MNOK Flerbrukshall 

Tangen nybygg

X1 -

sykehjem i hht

mulighetsstudie i 2018

F2 –
Myklerud 

eksisterende barneskoleF3 –
Myklerud

eksisterende barneskoleF4 –
Myklerud

eksisterende barneskole

C2 –
Alværn oppgradering 

eksisterende u.skoleC3 –
Alværn oppgradering 

eksisterende u.skole

Aa2 –
Nesoddtangen ny 

barneskole

Bb1 –
Tangenåsen u. skole 

Utvidelse til fire parallellBb2 –
Tangenåsen u. skole 

Utvidelse til fire parallell

G2 -
Flerbrukshall Tangen 

nybygg

X2 -

sykehjem i hht

mulighetsstudie i 2018
X3 -

sykehjem i hht

mulighetsstudie i 2018X4 -
sykehjem i hht

mulighetsstudie i 2018Samlet totalt prosjektbudsjett: 752 690 000 inkl. mva

Pakke

1 Ønsket satsing Nesoddtangen b.skole, Tangenåsen u.skole, Alværn u.skole, 
Myklerud b.skole, flerbrukshall Tangen, Nesoddtunet sykehjem



Forslag til pakker
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H1 -

svømmehall Tangen 

Nybygg

F1 –
Myklerud 

eksisterende barneskole

Aa1 –
Nesoddtangen ny 

barneskole

G1 -

Flerbrukshall Tangen 

nybygg

X1 -

sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018F2 –
Myklerud 

eksisterende barneskoleF3 –
Myklerud 

eksisterende barneskoleF4 –
Myklerud 

eksisterende barneskole

Aa2 –
Nesoddtangen ny 

barneskole

G2 -

Flerbrukshall Tangen 

nybygg

H2 -

svømmehall Tangen 

Nybygg

X2 -
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018

H3 -
svømmehall Tangen 

Nybygg

Samlet totalt prosjektbudsjett: 752 690 000 inkl. mva

C1 –
Alværn oppgradering 

eksisterende u.skoleC2 –
Alværn oppgradering 

eksisterende u.skoleC3 –
Alværn oppgradering 

eksisterende u.skole

H4 -
svømmehall Tangen 

Nybygg

X3 -
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018X4 -
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018

Pakke

2
Ønsket satsing Nesoddtangen b.skole, Alværn u.skole, Myklerud b.skole, 
flerbrukshall Tangen, Svømmehall, Nesoddtunet sykehjem
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H1 -
svømmehall Tangen 

Nybygg

E1 –
Ny u.skole Berger utvidelse 

til 1-10.trinn

F1 –
Myklerud 

eksisterende barneskole

A1 –
Nesoddtangen 

eksisterende barneskole

G1 -
Flerbrukshall Tangen 

nybygg

X1 -
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018F2 –
Myklerud 

eksisterende barneskoleF3 –
Myklerud 

eksisterende barneskoleF4 –
Myklerud 

eksisterende barneskole

A2 –
Nesoddtangen 

eksisterende barneskoleA3 –
Nesoddtangen 

eksisterende barneskole

Bb1 –
Tangenåsen u. skole 

Utvidelse til fire parallellBb2 –
Tangenåsen u. skole 

Utvidelse til fire parallell

E2 –
Ny ungdomsskole Berger 

utvidelse til 1-10.trinn

G2 -
Flerbrukshall Tangen 

nybygg

H2 -
svømmehall Tangen 

Nybygg

X2 -
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018X3 -
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018X4 -
sykehjem i hht 

mulighetsstudie i 2018

H3 -
svømmehall Tangen 

NybyggForslag til pakker
Samlet totalt prosjektbudsjett: 752 690 000 inkl. mva

Pakke

3
Ønsket satsing Nesoddtangen b.skole, Tangenåsen u.skole, Alværn u.skole, 
Myklerud b.skole, flerbrukshall Tangen, Svømmehall, Nesoddtunet sykehjem


