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1.1		

Østre Linje arkitektur og landskap AS ble engasjert av Nesodden kommune ved virksomhet eiendom ved månedsskiftet november/ desember
2020 for å bistå med utarbeidelse av skisseprosjekter for Myklerud barneskole, Nesoddtangen barneskole og Alværn ungdomsskole.
Multiconsult var tidligere engasjert for å utføre tilstandsvurderinger for skolene. Ved oppstartsmøte ble resultatet av Multiconsults
vurdering presentert, og denne danner grunnlag for det videre arbeidet. Prosjektets omfang ble redusert etter kommunestyre 18.12.2019.
Kommunestyret vedtok at skisseprosjektet ved Nesoddtangen barneskole og Alværn ungdomsskole skulle avvente inntil områdeplan for
Tangenområde ble utarbeidet og vedtatt. Mulighetsstudiet/skisseprosjektet ved Myklerud skole ble prioritert videreført uavhengig av arbeidet
med mulighetsstudiet for Tangen og Alværn. I forbindelse med arbeidet har det blitt utført to brukermedvirkningsmøter med representanter
fra Myklerud skole med verneombud, lærerrepresentant, skoleledelse, FAU, SFO og elevrådet representert. Prosjektet ble bearbeidet i
etterkant av møtene for å innarbeide tilbakemeldingene fra brukergruppen. Mulighetsstudiet presenterer tre alternativer for rehabilitering
eller ombygging av Myklerud. Multiconsult har deltatt i prosessen og har utført kostnadsestimering av hvert av alternativene. Rapporten skal
danne beslutningsgrunnlag for den videre prosessen ved Myklerud barneskole.
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2.1		

oversikt - elever og ansatte

Faktagrunnlaget:
Antall årsverk: 					
28 årsverk fordelt mellom skole og sfo
Skole: 						
23,55 årsverk
Antall lærere/ assistenter:			
19 lærere og 5 assistenter
Administrasjon: 					4
SFO: 							
4,4 årsverk
Antall SFO assistenter: 			
7
Antall elever skoleåret 2019/2020:
263

Befolkningsvekst
Skoleåret 2018/2019 var det registrert 239 barn ved Myklerud skole. Julen 2019 var antallet 263 barn. Dette er en økning på 10%.
Befolkningsprognosen for samme periode var på ca. 4%. Det er en del byggeaktivitet i skolekretsen og flere ferdig regulerte, men ubebygde
boligtomter. Dette kan potensielt gi en større økning i elevantallet enn beregnet.
ref. rapport “Vurdering av ny skolestruktur Nesodden kommune” 2019

Ved 5% vekst vil økningen av elever bli:
2019/2020:
2020/2021:
2021/2022:
2022/2023:
2023/2024:
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263
276
290
304
320
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2.2		

eksisterende bygninger

Myklerud skole har utviklet seg over flere byggetrinn, og
har et stort vedlikeholdsetterslep.
Bygg A er det eldste bygget og oppført i 1954.
Planløsningen og takhøyder oppfyller ikke dagens
forskriftskrav og lar seg ikke lett rehabilitere.

B

Bygg B er det nyeste bygget og er oppført i 1998. Her er
det synlige sprekker/ setningsskader og fuktinntrengning.
Bygg A og B er toetasjes bygg.
Bygg C og Bygg D er begge oppført i 1975. Begge har kun
en etasje og oppleves som langstrakte bygg.
Må erstattes (grunnet store bygningsmessige skader) :
Glassgangen mellom bygg B og bygg C
Bør erstattes :
Bygg A
Det vises for øvrig til Multiconsults rapport for ytterligere
informasjon om bygningenes tekniske befatning.
(ref: Tilstandsvurdering av Myklerud, Nessodtangen og Alværn skole, Multiconsult 2019)
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D

C

A

2.3		

bilder av eksisterende bygningers tilstand

trapp mellom bygg A og bygg B

Overvannsløsning ved bygg D
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håndløper i trapperom mellom bygg A og bygg B

gulv i glassgangen

knust glassgang, dørene er vridd.

Utenfor bærer byggene preg av de er daterte og trenger en fasaderenovering

2 etg i bygg B

Bildedokumentasjonen viser
noen av de omtalte feil og
mangler.

2.4		

kategorisering av arealer

Arealene i dette prosjektet har blitt kategorisert etter brukergruppe og type rom. Kategoriene følger i all hovedsak arealkategoriene
Norconsult har definert i sin rapport om «arealnormer for grunnskoler i fem kommuner». Ved å bruke samme type inndeling er det mulig å
sammenligne nåværende og foreslåtte arealer ved Myklerud med andre skoler i Norge. Arealnormene gir et innblikk i om løsningene ved
Myklerud er overdimensjonert eller underdimensjonert i forhold til andre skoler. Arealene til dagens svømmehall og gymsal med tilhørende
støtterom, garderober og toaletter er ikke inkludert i arealsammenligningene. Det er ikke hensyntatt i arealkategoriseringene sambruk. Det
vil si dersom SFO har sambruk av klasseromsarealer, så er klasserommet kun regnet med i kategorien generelle læringsarealer. Dette er fordi
klasserommets hovedfunksjon benyttes som klasserom til undervisning.
Arealkategorier i skoleanlegget :

AREALKATEGORI

Generelle læringsareal

BESKRIVELSE

Klasserom, grupperom

Spesialutstyrt læringsareal

Naturfag, musikk, mat og helse og kunst og håndverksrom med deres tilhørende lager/verksteder

Elevgarderober og toaletter

Garderober og toaletter som er tiltenkt elever

Personal‐ og administrasjonsareal Arbeidsplasser, møterom, pauserom, toalett og garderobe for lærere og administrasjonen.

Elevtjenester

7

Kontor for helsesykepleier med venterom/ventesone

SFO‐areal

Arealer som er satt av særskilt til bruk for SFO: SFO‐kjøkken og lager.

Fellesareal

Allrom, mediatek, audiatorium,

Støtteareal

Renhold‐ og vaktmesterfunksjoner, lager for stoler mm. som ikke er direkte tilknyttet klasserom.
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Fargekodene representerer de ulike
arealkategoriene. Fargekodene benyttes
i tekst, tegninger og figurer i hele
dokumentet.

2.5		

romprogram

Skjemaene viser en oversikt
over romfunksjon i dagens
eksisterende skolebygg.
De ulike kolonnene viser
avviket mellom ideell skole og
eksisterende skole.

DAGENS ROMPROGRAM

IDEELT ROMPROGRAM

14 klasserom
6 grupperom

14 klasserom
14 grupperom

mat og helse
sløyd med lager sløyd og sag
Kunst og håndverk med lager
keramikk
musikk lager

mat og helse
sløyd med lager sløyd og sag
Kunst og håndverk med lager
keramikk
musikkrom med lagring
naturfagrom med forberedelsesrom
22 toalett inkludert 5 HCWC
14 garderober

22 toalett inkludert 5 HCWC
5 garderober
1 pauserom
3 arbeidsrom lærere
1 garderobe
1 dusj
kontorer rektor og inspektør
administrasjon og kopirom
2 wc
helsesykepleier

1 pauserom
4 arbeidsrom lærere
2 garderober
2 dusjer
kontorer rektor og inspektør
administrasjon og kopirom
5 wc inkludert 1 HCWC
helsesykepleier
venterom

SFO stillerom
SFO garderobe
SFO lager
SFO rom

SFO stillerom
SFO garderobe
SFO lager ute og inne
SFO rom
SFO kjøkken og matlager
Auditorium
Allrom
Mediatek

mediatek

2 lager til vask
1 lager admin
1 lager div. skole
lager ute/garasje
kontor vaktmester
3 bøttekott
1 pauserom til vaskepersonal
1 vaskerom

1 lager til vask
1 lager admin
1 stor lager til bord og stoler
lager ute/garasje
lager vaktmester
verksted vaktmester
3 bøttekott

MANGLENDE FUNKSJONER I
DAGENS SITUASJON
8 grupperom

120

naturfagsrom
forberedelsesrom naturfag
musikkrom
øvingsrom musikk

100
10
120
24

9 garderober

225

10 arbeidsplasser til lærere
2 møterom (minimum)
1 dusj
1 garderobe
3 toaletter

60
60
2
20
6

venterom til helsesykepleier

10

SFO kjøkken og matlager
SFO lager
SFO kontor

100
20
10

Allrom
Mediatek
Auditorium

150
80

stort lager til stoler og bord

50

TOTAL
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Størrelse
kvm

minimum
1167

2.6		

eksisterende plan, 1. etasje : plan analyse
arealer avsatt til renhold er lite brukt

ceramic / kjøkk

GR
A: 13,1 m2

musikkrom har blitt gjort om til klasserom på
grunn av manglende klasserom

birom

klasse 5.b
A: 92,2 m2

birom

gymnastikksal
A: 212,3 m2

kunst
A: 90,6 m2

verksted
A: 102,0 m2

scene
A: 44,0 m2

wc

instrumentlager
bk
kanaler

vaktmester lager
A: 11,4 m2 A: 10,2 m2

skifterom
A: 13,0 m2

wc

lager verk.

GR
A: 13,9 m2

wc

rengjøring gard.
A:
22,9 m2

lager
A: 8,1 m2

kunst lager
A: 19,1 m2

trapperom
wc

vask

apparatusrom
A:
21,1 m2

gang
A: 204,2 m2

hcwc

wc

wc

wc

wc

G:R
A: 11,0 m2

G:R
A: 10,1 m2

klasse 3.a
A: 59,3 m2

klasse 5a
A: 68,3 m2

garderobeplass for liten for 4 klasse

svømmehall
A: 258,0 m2

vakt / bilettluke
A:
12,9 m2

garderobe 20 stk
G:R
A: 6,5 m2
klasse 4.a
A: 59,3 m2

trapperom

garderobe 20 stk garderobe 16 stk

garderobe 20 stk

klasse 6.a
A: 63,6 m2

klasse 6.b
A: 61,6 m2

GR
A: 19,7 m2

wc

GR
A: 19,7 m2

wc

wc

veldig små grupperom, store /overdimensjonerte klasserom

gard. 1a + b
A: 19,5 m2

gard. 2a + b
A: 19,5 m2
media./ gang
A: 145,1 m2
klasse 4.b
A: 58,7 m2

klasse 3.b
A: 58,7 m2

garderobeplass for liten for 3 klasse

mediateket sambrukes som gang, noe som
gjør det lite funksjonelt

klasse 2.a
A: 58,7 m2

garderobe 5a
A:
20,5 m2
wc

klasse 2.b
A: 58,7 m2

hcwc

hcwc

hcwc

hcwc

glassgang svært dårlig tilstand

garderobe 4b
A:
21,1 m2
wc

glass gang

rektor
A: 15,5 m2

møterom til personale mangler, kontoret til
rektor og inspektør brukes til dette

kontor
A: 26,9 m2

ass. rektor
A: 17,8 m2 lager
A: 15,1 m2

klasse 7.a
A: 60,7 m2

bk
wc

garderobe 5a + b
A:
24,9 m2

hcwc

gang
A: 96,8 m2

garderobeplass for liten for 7 klasse

GR
A: 13,6 m2

klasse 7.b
A: 56,2 m2

Setningsskader, terreng-trykk eller
underdimensjonert konstruksjon?

sfo gard.
A: 17,6 m2

sfo
A: 29,1 m2

sfo- arealer er ikke universelt utformet,
har lav takhøyde, lite fleksibilitet, lite
dagslys og mangler lagringsplass til
kjøkkenet

garderobe i gangen

hcwc

heimkunnskap
A:
69,5 m2
wc

sfo lager
A: 8,7 m2

sfo kjøkken og heimkunnskap sambrukes

sfo
A: 12,7 m2

sfo lager
A: 6,9 m2
wc
A: 9,6 m2

gang
A: 49,6 m2

wc
A: 10,3 m2
lager
A: 12,6 m2

rengjøringssentral er overdimensjonert

rengjøringsrom
A:
22,0 m2

lage
A: 8,5 m2

lager
A: 25,6 m2

Skala = 1.500 @ a3
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2.7		

eksisterende plan, 2. etasje: plan analyse

media.
A: 47,7 m2

mediatek mesanin ikke universelt utformet

arbeidsrom deles av for mange ansatte

arbeidsrom (7 stk)
A:
38,6 m2

arbeidsrom deles av for mange ansatte

arbeidsrom (7 stk)
A:
37,3 m2

pauserom
A: 70,2 m2
gang
A: 82,0 m2
dusj

wc

lærergarderobe
A:
21,7 m2
b.k

lager

wc

arbeidsrom (7 stk)
A:
35,2 m2

lager
A: 6,5 m2

helse søs
A: 8,8 m2

sfo sambruker klasserom til 1.b

garderober
A: 10,4 m2

wc

klasse 1.a
A: 83,3 m2

klasse 1.b
A: 98,6 m2

lærergarderobe er for lite og det er for få
toaletter til ansatte
arbeidsrom er brukt til for mange ansatte
sfo sambruker klasserom 1.b, ingen grupperom i
nærheten av klasserommet
korridoren er 1,5 m bred og er en nødgang,
brukes som garderobeplass til 1.b

bk

garderober
A: 18,9 m2

garderobeplass i gangen

kontor
A: 13,4 m2

kontor

venterom

kontor
A: 13,5 m2

kontor

rom

bod
A: 25,5 m2

Skala = 1.500 @ a3
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2.8		

funksjons utfordringer

arbeidsplasser - ikke nok plass

sfo - ikke universelt utformet

musikkrom er gjort om til klasserom grunnet manglende
klasserom.

garderobe - to klasser deler en garderobe

mediatek - korridoren egner seg ikke som et studierom da det
preges av å være en gjennomgangssone

korridor - brukes som åpen garderobe fordi det er ikke nok
garderoberom

glassgangen mellom bygg B og bygg C er i svært dårlig stand

det eneste møterom i administrasjon er i rektors / inspektørs
kontor

et typisk sfo rom i bygg A - mørk og lite trivelig

lærergarderobeplass brukt til generell lagring fordi det ikke er nok
lagringsplass. (dette forårsaker at det er for lite garderobeplass.)

korridoren i bygg D er lang, lukket og kjedelig

1.5m bred gang som fører til nødutgang i 2 etg. bygg B, benyttes
til garderobe
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2.9		

konklusjon av analyse

Dagens skole mangler flere funksjoner. Samtidig er det avsatt for mye areal til noen funksjoner. De manglende funksjonene og
overdimensjonerte arealene er fordelt i tre kategorier. Kategoriene er identifisert gjennom brukermedvirkningsprosessen og faglige
vurderinger fra rådgivergruppen:
1) Prekært; her menes det behov som må på plass for å drive en skole etter forskrift og/eller er identifisert som hensiktsmessig i forhold til
drift.
2) Ønsket; her menes det behov som er svært ønsket men grunnet arealmangel i dagens bygningsmasse ikke lar seg realisere uten en større
ombygging.
3) Overdimensjonert; her menes det overdimensjonerte arealer i dagens planløsning.
1) PREKÆRT
- Lærerarbeidsplasser og møterom
- Grupperom
- Garderobe
- SFO kjøkken og lager
2) ØNSKET
- Naturfagsrom
- Musikkrom
- Allrom
- Egen SFO base
3) OVERDIMENSJONERT
- Noen klasserom
- Rengjørings- og vaktmesterarealer
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3.1		

pedagogiske premisser

De pedagogiske premissene med læreplaner er med å sette krav til hvordan skolebygg utformes. Med «fagfornyelsen» skal det være
rom for dybdelæring gjennom fordypning i enkelte temaer. Det skal samtidig bli bedre sammenheng i og mellom fagene. Fagfornyelsen
prioriterer tre tverrfaglige temaer: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Temaene skal ikke
utformes som egne fag men vil bli innarbeidet i alle fag der det er relevant.
Slik som«kunnskapsløftet», gjennom å løfte opp behovet for læringsarbeid i skolen som benytter et mangfold av organiseringsmåter og
læringsarenaer stilte krav til det fysiske læringsmiljøet i skolen, vil fagfornyelsen sette krav til skolenes utforming. Kunnskapsløftet stilte
krav til fleksible arealer og fagfornyelsen kan komme til å sette ytterligere krav til fleksible arealer. Med dette menes det gode og store
arealer hvor det er mulig å fordype seg i et fag uten å måtte bruke tid til å rydde frem og vekk materialer mellom hver arbeidsøkt. Det
antas dermed at det vil bli økt behov for grupperom og spesialutstyrte læringsarealer som kan brukes på tvers av fagene.
Generalitet i arealer fremmer sambruk. Sambruk er en viktig forutsetning for at arealer kan benyttes på en arealeffektiv måte.
Utfordringen med Myklerud er at den har blitt formet over flere perioder og generasjoner. Det er en allerede fastsatt struktur i bygget
som i mer og mindre grad endres på ved en ombygging eller rehabilitering. Mykleruds fysiske utforming er baserte på en tradisjonell
klasseromsbasert undervisning. Det er lite elastisitet i enkelte av de eksisterende byggene. Dersom det er ønskelig å endre planløsning
pga endrede behov vil det kreve større endringer på byggets utforming med flere tilbygg.   
Referanse: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/
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3.2		

miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Forskriftens formål er å sikre at elevens miljø i skolen ivaretas. Ved elevenes miljø menes det fysiske og psykososiale miljøet.
Virksomheter omfattet av forskriften skal «fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og
skade». Skolebyggets utforming med programmering og plassering av innhold kan bidra til å fremme et godt psykososialt læringsmiljø.
Løsninger som gir dagslys, innsyn, utsyn og oversiktlighet både for lærere og elever kan bidra til et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing,
vold og rasisme.
Myklerud skole er en skole som er bygget på og utvidet i flere runder. Det er stor variasjon i alder på de ulike bygg. Utfordringen
med å rehabilitere eldre bygg til dagens standard og i henhold til krav er at det må tas hensyn til eksisterende bygningskropp. I dette
skisseprosjektet vil det for hvert av alternativene foreligge en liste med ulemper og mangler. Ulempene kan veies opp mot fordelene og
vil kunne gi et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeid med Myklerud skole.
Referanse: Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Veileder !S-2073, Helsedirektoratet, 03/2014
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3.3		

arealnormer

Arealnormer
Det foreligger ikke en arealnorm for skoleanlegg i Nesodden kommune. Arealnormene referert til i denne rapporten er basert på notatet
«presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner utført av Norconsult for Utdanningsforbundet i 2015, Helsedirektoratets
«Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler» fra 2014 og Stavanger Kommunes rapport «Arealnormer for nye
skolebygg 2014». Forskrifter vedrørende byggtekniske krav TEK 17 og krav til universell utforming, og arbeidsmiljøloven ligger også til
grunn for valgte løsninger.
Forskriften for miljørettet helsevern i skoler har følgende anbefalinger for arealkrav til klasserom og spesialiserte læringsarealer:
§9. Utforming og innredning
«Ved beregning av maksimale elevtall i et undervisningsrom, bør det tas hensyn til hele læringsarealet som klassen/elevgruppen disponerer.
Det må også tas hensyn til rommenes utforming, innhold og ventilasjonsforhold. Læringsarealet til en klasse/elevgruppe skal legges til rette
for varierte arbeidsformer og tilhørende utstyr.
Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlings-rom eller andre rom) i nærheten av klasserommet/
hovedrommet, må klasse-rommet/hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m2 pr. elev. Så lenge inneklimaet er
tilfredsstillende og aktiviteten i rommet er tilpasset, kan elevtallet i enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom og auditorier) gjerne være høyere
enn normen på 2 m2 pr. elev tilsier. Dersom klassen/elevgruppen ikke disponerer tilleggsarealer i nærhet til klasserommet/hovedrommet, bør
arealet være større, helst opp mot 2,5 m2 pr. elev. Areal for ansatte kommer i tillegg til arealnormen i avsnittet over.»
Spesialiserte læringsareal:
«Det kan ikke settes et bestemt arealkrav til slik rom fordi det vil variere etter hvilket utstyr og inventar som er nødvendig og hvilke aktiviteter
som skal foregå. Vurderingene av disse arealene må basere seg på om sikkerheten og krav til inneklima som luft, lys og akustikk er ivaretatt
(jf. § 14).»
Netto areal er definert som det arealet som svarer til byggets formål og bruk. Teknisk areal, trafikkareal (gangareal) og veggtykkelser er
ikke inkludert i nettoarealet. Nettoarealet er delt på maksimal kapasitet på elever. Normtallene for nettoareal per elev i andre kommuner
er på ca. 8,3 kvm per elev for skoler med elevantall på 400 elever.
Referanse:
Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner, Notat 2015, Norconsult/ Utdanningsforbundet.
		Arealnormer for skolebygg, 2014, Stavanger Kommune
		Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Veileder !S-2073, Helsedirektoratet, 03/2014
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4.1		

introduksjon til alternativer

Skisseprosjektet illustrerer tre alternativer til hvordan en rehabilitering og oppgradering av Myklerud barneskole kan
løses. De eksisterende bygninger har for lite funksjonelle arealer til å få plass til alle funksjonene som trengs for å drive
en 2 parallell-skole. Alle alternativer foreslår en utvidelse av arealer og en flytting av dagens helsestasjon. Helsestasjon er
ikke inkludert i arealoppsettene og er ikke medtatt i Multiconsult sine kostnadsanalyser. For alternativ 1 er det ikke mulig
å løse prekære behov for skolen uten å ta i bruk arealene til helsestasjonen. Dersom helsestasjon må beholdes i eksisterende skolebygg vil man miste nødvendige arealer ca. 75-90 m2, tilsvarende ett klasserom og ett grupperom. For alternativ 2 og 3 er det foreslått en mulig plassering av helsestasjonen i tilknytting til skolebygget, men det vil kreve et nytt
tilbygg/påbygg med ytterligere utvidelse av arealene.
alternativ 1
15 års tidsperspektiv
• eksisterende bygningsmasse rehabiliteres og et lite tilbygg er tilført
• dagens romprogram og funksjoner videreføres
• rommer 322 elever
alternativ 2
30 års tidsperspektiv
• vi ser på hvordan dagens bygg kan tilpasses til å romme de funksjonene som trengs for å drive en 2-parallell skole
• rommene omdisponeres, noen vegger rives, deler av bygget rives og det må tilføres et nytt tilbygg
• rommer 392 elever
alternativ 3
30-60 års tidsperspektiv
• vi ser på hvordan dagens bygg kan tilpasses til å romme de funksjonene som trengs for å drive en fremtidsrettet
2-parallell skole
• større ombygging for å tillpasse dagens skole til fremtidens antatte behov
• rommer 392 elever

16
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alternativ 3
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SAKSFREMLEGG

10.02.20

07.01.20

2. medvirkningsmøte tilbakemeldinger
• sfo kjøkken og sfo lager er for lite og sambruk
ikke ønskelig
• grupperom må være lett tilgjengelig fra alle
klasserom (vil ikke ha grupperom i bygg A 1 etg)
• mangler mediatek, musikkrom og naturfagsrom
(en moderne skole må ha et mediatek)

møte med rektor og inspektør tilbakemeldinger
• behov for musikkrom og andre spesialutstyrterom i en
fremtidsrettet skole
• sfo/klasserom er brukt om hverandre, såkalt sambruk.
Dette er ikke alltid ideelt. Skolen og SFO ønsker at SFO skal
ha et eget areal som de selv disponerer, men som skolen
kan disponere ved behov

1. medvirkningsmøte tilbakemeldinger
• veldig positiv til 24/7 time konsept, lite tilbud på fagerstrand
• liker at avdeling for spesialutstyrte rom kan stenges av fra resten av skolen
• kan sfo sambrukes med allrommet? sambruk med klasserom ikke ønskelig
• ikke nok grupperom, minimum et grupperom til hvert klasserom
• skolen ønsker færre ansatte på mindre rom fremfor cellekontor og åpent
kontorlandskap

2. medvirkningsmøte tilbakemeldinger
• mangler mediatek (ny lærer plan viser at det er
viktig)
• sfo kjøkken og sfo for lite

SAKFSREMLEGG

design utvikling etter 2. medvirkningsmøte
• erstatte heimkunnskap med 2 grupperom, lett
tilgjengelig fra klasserom i 1 etg bygg B
• musikkrom (som er et klasserom i dag) erstattes med
heimkunnskap (forutsatt sambruk med sfo kjøkken)
• rom som var foreslått sfo kjøkken blir et større sfo
lager

10.02.20

design utvikling etter 1. medvirkningsmøte 07.01.20 - 10.02.20
• satte inn flere grupperom, 14 totalt  (mediatek blir borte fordi areal i korridoren
tas i bruk som grupperom)
• tok i bruk deler av bygg A som grupperom (da grupperom ikke trenger dagslys i
forhold til krav)
• fjernet helsestasjon fra bygg A da arealet trengs som klasserom

design utvikling etter 1. medvirkningsmøte 07.01.20 - 10.02.20
• satte inn flere grupperom, 14 totalt (mediatek blir mye mindre)
• flyttet sfo til bygg C med sambruk av allrom
• deler opp store arbeidsrom til mindre rom (mulig å sitte i team?)

design utvikling etter 2. medvirkningsmøte
• sette mediatek opp i 2 etg mellom bygg B og bygg C
(billig ekstra areal)
• flyttet sfo kjøkken til allrommet (tiltenkt som en vegg
mot heimkunnskap).
• sfo sambruk allrom og heimkunnskap
• sfo garderobe i tidligere rengjøringsgarderobe

møte med rektor og inspektør tilbakemeldinger
• skolen består av lange korridorer som gjør at det er lange
avstander fra en side til den andre. Det gjør det lite effektivt
og uoversiktelig å drive og at hvert sitt bygg lever sitt eget
liv

1. medvirkningsmøte tilbakemeldinger
• veldig positiv til arkitekturkonsept med sentralt plassert dobbel høyde
allrom. kan sfo kombineres med allrommet? synd at sfo ligger langt ifra
allrommet
• mediatek i dag er i gangen og er ikke funksjonelt
• sfo må ha eget kjøkken

2. medvirkningsmøte tilbakemeldinger
• sfo kjøkken er for lite, men bedre enn alternativ
1 da det fronter på allrommet og ikke korridoren
• sfo leder ønsker en sentral oversiktlig garderobe
slik at hun ikke trenger å ha oversikt over opp til
8 desentraliserte garderoberom

design utvikling etter møte 12.12.20 - 07.02.20
• revet bygg A og laget et nytt påbygg over bygg C og D som
gjør at skolen blir mer kompakt.
• laget et allrom, amfi og kjøkken /cafe sentralt mellom
byggene

MYKLERUD BARNESKOLE SKISSEPROSJEKT

design utvikling etter 1. medvirkningsmøte 07.01.20 - 10.02.20
• flyttet sfo opp til bygg C med sambruk av allrom
• sfo kjøkken plasseres i den tidligere rengjøringsgarderoben med direkte tilgang til
allrommet

SAKSFREMLEGG

design utvikling etter møte 12.12.20 - 07.02.20
• fjerner bygg A og foreslår et nytt tilbygg på nord-øst siden
av bygg B som rommer ekstra klasserom
• erstattet noen av dagens klasserom med
spesialutstyrterom og skapte en 24/7 fløy som kan leies ut

10.02.20

12.12.19

OPPSTARTSMØTE

alternativ 2

1. medvirkningsmøte tilbakemeldinger
• trenger minimum et grupperom til hver klasserom
• trenger et spesialrom

design utvikling etter møte 12.12.20 - 07.02.20
• nytt tilbygg som erstatter dagens mellomgang av glass og
tilfører ekstra areal til administrasjonen
• sette inn flere grupperom
• overdimensjonert klasserom får en mer fornuftig størrelse
• utvide garderobene som er for små
• flytte sfo bort fra bygg A slik at det får en plassering med
gode romlige kvaliteter

07.01.20

12.12.19

OPPSTARTSMØTE

alternativ 1

møte med rektor og inspektør tilbakemeldinger
• trenger flere grupperom
• trenger mer arbeidsplasser
• trenger et møterom
• sfo rom er ekstremt nedslitt, lite hyggelig og uoversiktlig
• foreldrene er ikke fornøyd med arealene.

07.01.20

12.12.19

medvirkningsprosess tidslinje

OPPSTARTSMØTE

5.1		

design utvikling etter 2. medvirkningsmøte
• mediateket er flyttet under amfi-en og erstattet med
et stort sfo kjøkken og skolekantine som henvender
seg mot allrommet
• en egen sfo garderobe er plassert i den tidligere
rengjøringsgarderoben (forrige utkast sfo kjøkken)
med nok areal for alle sfo barna

6.1		

alternativ 1 : sammendrag

Målet med alternativ 1 er å prøve å få dekket de prekære arealbehovene innenfor dagens bygningskropp med kun tilførelse av et lite tilbygg.
• eksisterende bygningsmasse rehabiliteres opp til dagens standard med hensyn til kvalitet på konstruksjon og tekniske anlegg
• det tilføyes et lite mellombygg
• dagens romprogram og funksjoner videreføres i all hovedsak, flere av funksjonsbehovene nødvendig i en fullverdig skole er ikke tilfredsstilt
(udekket arealbehov: ca. 900 kvm brutto)
Nøkkelinformasjon :
•
•
•
•
•
•

elevkapasitet : 		
lærere :				
total bruttoareal :		
total nettoareal : 		
Brutto netto faktor :
Netto areal per elev :

322
24 lærerarbeidsplasser (rektor og inspektør er ikke inkludert i dette tallet)
4905 m2
3510 m2 NTA (inkluderer ikke trafikkareal, teknisk areal eller veggtykkelser)
1,4
7,5 kvm

Kort oppsummering funksjoner - innfridde funksjoner, ulemper og mangler :
Innfridde funksjoner :
14 klasserom, 14 grupperom og et spesialundervisningsrom
heimkunnskap, sløyd, kunst
halvparten av garderobene og toalettene er direkte tilgjengelig fra klasserom og oppfyller arealkravene
SFO lager, SFO sambruk med heimkunnskap og hjemmeområde til 1 - 3 klasse
rengjøringssentral, lager
helsesykepleierkontor
resepsjon, kontor rektor, kontor innspektør, 1 møterom, garderobe, 2 lærertoaletter, 24 kontorplasser, kjøkken og pauserom
ingen fellesfunksjoner
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6.2		

alternativ 1 : evaluering

Netto arealer alt. 1

kvm

GENERELLE LÆRINGSAREAL
SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL
ELEVGARDEROBER OG TOALETTER
PERSONAL‐ OG ADMINISTRASJONSAREAL
ELEVTJENESTER
SFO‐AREAL
FELLESAREAL
STØTTEAREAL

1080

Ulemper:
• SFO barna må spise og leke i klasserommene. Dette er ikke en løsning som
er ønsket av ansatte eller elever
• De fleste grupperom er uten dagslys og er arealknappe (12m2 – 21 m2)
• 5- 7 klasse separeres fra 1-4 klasse. «Hjemmebasen» til 5-7 klasse er langt
fra spesialustyrte rom
• Det vil påløpe uforholdsmessige store kostnader til oppgradering av
bygg A til dagens standard på tekniske anlegg uten at det oppnås et
formålstjenelig bygg
• Skolen mangler et allrom - et hjerte, en sosial arena/knutepunkt som
binder alle funksjonene sammen og støtter opp felleskapet
• Det er ingen uformelle oppholdssoner i fellesarealene. Skolen oppleves
dermed som en “lang korridor”.
• Potensiell elevkapasitet til enkelte klasserom er ikke fullt utnyttet
• Det kan bli utfordringer med kapasitet ref. befolkningsvekstprognoser og
prognoser for elevvekst

426,5
313,8
363,4
8,8
43
0
107,8
2343,3
457
2800,3

eksisterende arealer gymsal, scene og garderober

Netto arealer alt.2
GENERELLE LÆRINGSAREAL
SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL
ELEVGARDEROBERNetto
OG TOALETTER
arealer alt.1 (i farger)
med normtall (i grått)
PERSONAL‐ OGsammenlignet
ADMINISTRASJONSAREAL
ELEVTJENESTER STØTTEAREAL
SFO‐AREAL
FELLESAREAL
FELLESAREAL
STØTTEAREAL
SFO‐AREAL

1209,1

446
351,6
453,3
26
35,6
156,3
176,4
2854,3
457
3311,3

ELEVTJENESTER

eksisterende arealer gymsal, scene og garderober
PERSONAL‐ OG ADMINISTRASJONSAREAL

Mangler:
• SFO : egen SFO base
• Spesialutstyrte rom : musikkrom og naturfagrom, spesialpedagogikk rom
• Fellesareal : allrom og mediatek
• Personal- og administrasjon : 1 lærergarderobe, 2 møterom, 1 dusj
• Helsestasjon (det er kun avsatt areal til kontor for helsesykepleier)

ELEVGARDEROBER OG TOALETTER
SPESIALUTSTYRT
LÆRINGSAREAL
Netto
arealer alt.3
GENERELLE LÆRINGSAREAL

GENERELLE LÆRINGSAREAL
0
SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL
ELEVGARDEROBER OG TOALETTER
PERSONAL‐ OG ADMINISTRASJONSAREAL
ELEVTJENESTER
SFO‐AREAL
FELLESAREAL
STØTTEAREAL

1215
500

eksisterende arealer gymsal, scene og garderober
19
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1000

445,9
395
457,9
24
41,7
274,7
181,4
3035,6
457
3492,6

1500

NB! Det er svært usikkert om det er mulig å benytte arealene i 1. etasje i
bygg A videre grunnet lav takhøyde. Det er dermed mulig at grupperommene
og garderoben plassert i dette bygget må utgå, samt rom til vaskepersonale.

6.3		

alternativ 1 : konseptdiagrammer

ALTERNATIV 0
KONSEPTDIAGRAMMER

1 Målet med alterna

2

k

3

n

p

4

5

2. etg

1. etg

1.

Dagens dobbelhøye glassgang mellom
bygg
B og
bygg Chøyde
må erstattes
det
Dagens
dobbelt
glassgangda
mellom
erbygg
i svært
dårlig
befatning
(lekkasjer).
B og bygg C må ersta
Ved
å erstatte
glassgangen
med et
svært
dårlig befatning.
(lekkasjer)
Vedlite
å
tilbygg
på
to
etasjer
kan
det
prekære
ersta
s
behovet
forkan
lærerarbeidsplasser
løses,
to etasjer
det prekære behovet
for
lærerarbeidsplasser
løses,
samt ekstra
samt
ekstra toalett og
møterom.
24
toale
s
arbeidsplasser
totalt.
totalt.
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2.
SFO flyttes bort fra 1 etg. i bygg A som

er vurdert til å vanskelig oppfylle krav til
SFO
universellutforming ogpandre
forskrifter.
vurdert
l
1.etg.
bygg
A
ligger
delvis
under
bakken,
universellu
har
lite
dagslys
og
lav
takhøyde.
Arealet
1.etg. bygg A ligger delvis under bakken, har
foreslås
lager ogArealet
spesialrom.
1,
lite
daglysbrukt
og lavtiltakhøyde.
foreslås
brukt
p
2, 3 og 4 klasse er flyttet
til bygg C og
ikke
i grupperom.
1, 2, 3 og 4 klasse
byggdagslys
D i nærheten
av spesialutstyrte
er
t
rom. Heimkunnskap
er flyttet til det
spesialutstyrte
rom slik som
opprinnelige mussikkrommet
og
gymnas
k
sambrukes med SFO kjøkken. SFO lager
lager
erstadet som tidligere var
e renholdserstatter
renholdsog
vaktmesterrom.
SFO
og vaktmesterrom. SFO sambruker
sambruker klasserom
n
klasserom til 1-4 trinn med mulighet til å
mulighet
bruke gymnastikksalen som et allrom og
allrom og andre spesialutstyrte rom for
andre spesialutstyrte rom for aktiviteter.
ak

3.
Garderobene som benyttes av to

klasserom ersom
underdimensjonert.
Garderobene
beny
s
Garderobene
utvidesGarderobene
ut i det somutvides
er underdimensjonert.
eri grupperom
i dagens planløsning.
ut
det som er grupperom
i dagens
Garderobe
/
korridor
2 etg. bygg
planløsning. Garderobe ikorridor
i byggBB er
er kun
1,5m
ogen
har
en upraktisk
kun
1,5m
bredbred
og har
uprak
uutforming. Denne
n
garderoben
ned
i den
relokaliseres
ned i den tidligere SFOg
Plasseringen
ikke ideell
men kan fungere
garderobeneri bygg
A. Plasseringen
er
eikke ideell men
k kan fungere ettersom
barna.
det ikke er tiltenkt de yngste barna.

4.Det er stort behov for flere grupperom

i skolen.
ekstra
Det
er stortFire
behov
for grupperom
p er
foreslått
bygget
inn
under
mesaninen
skolen. Fire ekstra grupperom er foreslå
til dagens
mediatek.
Mediateket er
bygget
inn under
mesaninen
dermed
fjernet.
Fjerningen
Mediatek. Mediateket er dermeder ikke
heldig men
tilbakemeldingen
fra
Fjerningen
er ikke
heldig men
brukerne er at dagens plassering

plassering
er at
uanse
k blir mye brukt
medfører
den ikke
grunnet
støy
og gjennomgangstra
k
grunnet
støy
og gjennomgangstrafikk
fratilklasserommene.
Flere klasserom
og fra klasserommene.
Flere er
overdimensjonert
i forhold
klasserom er overdimensjonert
i
forforhold
antall kvadratmeter
per elev.
Der det
til arealnormer
for antall
gjelder
reduseres per
klasserommenes
kvadratmeter
elev. Der detstørrelse
gjelder
og ekstra areal beny
p

reduseres klasserommenes størrelse og
ekstra areal benyttes som grupperom.

5.Helsestasjonen er plassert innenfor

skolebygg A,ersamtidig
som skolen
Helsestasjonen
plassert innenfor
mangler
arealer.
Helsestasjonen
i 2 etg.
skolebygg A, sam
i
bygg
A
er
foreslått
flyttet
ut
av
skolen
arealer. Helsestasjonen i 2 etg. i bygg A er
slik at arealet
foreslå
t t kan brukes til klasserom.
a ae
er kun avsatt
kanDet
brukes
s areal til kontor for
helsesykepleier.

6.4		

ALTERNATIV 0
alternativ 1 : bygningsmessige endringer
RIVEDIAGRAMMER

2. etasje

2. etasje

1 etasje

1 etasje

Total areal
revet
= 25,2revet
m2 BTA
total
areal
= 25
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m2 BTA

Total areal
nytt areal
= 254,4nytt
m2 BTA
total
= 254

m2 BTA

6.5		

alternativ 1 : funksjonsplan, 1. etasje
Arealoversikt

Generelle læringsareal
Spesialutstyrte læringsareal

ceramic / kjøkk
øvingsrom

birom

heimkunnskap / sfo kjøkken
A:
92,2 m2

kunst
A: 90,6 m2

verksted
A: 102,0 m2

birom

gymnastikksal
A: 212,3 m2

wc

scene
A: 44,0 m2

Elevgarderober og toaletter

instrumentlager
bk
kanaler
wc

lager verk.

grupperom
A: 13,9 m2

grupperom
A: 22,0 m2

skifterom
A: 13,0 m2

sfo lager

sfo lager
A: 22,9 m2

sfo lager
A: 8,1 m2

kunst lager
A: 19,1 m2

trapperom
wc

vask

apparatusrom
A:
21,1 m2
trapperom

gang
A: 204,2 m2

vakt / bilettluke
A:
12,8 m2

garderobe 20 stk
grupperom
A: 6,5 m2
klasse 2.a
A: 59,3 m2

wc

wc

wc

grupperom
A: 11,0 m2

Støtteareal

grupperom
A: 10,1 m2

Elevtjenester

klasse 1.a
A: 59,3 m2
grupperom
A: 12,0 m2

klasse 4.a
A: 68,3 m2

klasse 4.b
A: 63,6 m2

klasse 5.a
A: 61,6 m2

Personal- og administrasjonsareal

hcwc

hcwc

wc

SFO

svømmehall
A: 258,0 m2

garderobe 20 stk garderobe 16 stk

garderobe 20 stk

garderobe 2a + b grupperom
A:
40,1 m2 A: 17,5 m2

wc

wc

wc

Fellesareal

garderobe 1a + b
A:
40,1 m2

gang

klasse 2.b
A: 58,7 m2

Kroppsøvingareal

klasse 1.b
A: 58,7 m2
grupperom
A: 12,0 m2

klasse 3.a
A: 58,7 m2

garderobe 5a
A:
20,5 m2
wc

Gangareal

grupperom
A: 12,0 m2

klasse 3.b
A: 58,7 m2

wc

wc

hcwc

hcwc

wc
A: 12,0 m2

møterom
A: 46,6 m2

garderobe 4b
A:
21,1 m2
wc

arbeidsrom (7 stk)
A:
42,4 m2

glass gang

rektor
arbeidsrom
(6 stk)
kontor
2
A: 15,5
A: m
38,6
m2m2
A:
26,9

ass.
rektor
arbeidsrom
(6 stk)
A: A:
17,8 m2 lager
37,3 m2

klasse 5.b
pauserom
A:
60,7 m2
A: 70,2 m2

sjakt
A: 72,6 m2

bk

wc
dusj wc

A: 15,1 m2
wc

garderobe
5a + b
lærergarderobe
2
A: A:
35,5
21,7 m
m2

hcwc wc
b.k

gang
A: 96,8 m2

lager

arbeidsrom (5 stk)
A:
35,2 m2

lager
A: 6,5 m2
trapperom
A: 22,8 m2
helse søs
A: 8,8 m2
garderobe 6b
A:gang17,6 m2

spesial ped
klasse 7.a
A: 29,1 m2 2
A: 59,2 m

garderober
A: 14,4 m2

A: 8,8 m2
sjakt

lager
A: 8,7 m2

wc
wc

klasse 6.a
A: 56,2 m2

klasse 6.b
A: 63,4 m2
grupperom
A: 33,8 m2

grupperom
grupperom
A: 33,8
33,3m
m22
A:

lager
garderober
2
12,7
A: A:
18,8
m2m

lager
A:grupperom
6,9 m2

A: 26,0 m2
wc
A: 9,6 m2
gang
A: 49,6 m2

gang
A: 30,4 m2
wc
A: 10,3 m2
lager
A: 12,6 m2

klasse 7.b
A: 63,4 m2
lager
A: 22,0 m2

lage
A: 8,5 m2

gang

lager
grupperom
2
A: 25,6
A:
25,5 m
m2

Skala = 1.500 @ a3
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6.6		

alternativ 1 : funksjonsplan, 2. etasje
Arealoversikt

Generelle læringsareal
Spesialutstyrte læringsareal
Elevgarderober og toaletter
SFO
Støtteareal
Elevtjenester
Personal- og administrasjonsareal
Fellesareal
Kroppsøvingareal
Gangareal

wc
A: 12,0 m2

møterom
A: 46,6 m2

arbeidsrom (7 stk)
A:
42,4 m2

arbeidsrom (6 stk)
A:
38,6 m2

pauserom
A: 70,2 m2
sjakt
A: 72,6 m2

arbeidsrom (6 stk)
A:
37,3 m2

dusj

wc

lærergarderobe
A:
21,7 m2
b.k

lager

wc

arbeidsrom (5 stk)
A:
35,2 m2

lager
A: 6,5 m2
trapperom
A: 22,8 m2
helsesykepleier
A:
8,8 m2
klasse 7.a
A: 59,2 m2

klasse 6.b
A: 63,4 m2

garderober
A: 14,4 m2

gang
A: 8,8 m2
sjakt

wc

grupperom
A: 33,3 m2

garderober
A: 18,8 m2
grupperom
A: 26,0 m2

gang
A: 30,4 m2

klasse 7.b
A: 63,4 m2

grupperom
A: 25,5 m2

Skala = 1.500 @ a3
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6.7		

alternativ 1 : kostnadsevaluering

alternativ 1 : lcc kostnader

24

							

			

Analyseperiode [år]				
Kalkulasjonsrente			
Bruttoareal [m2]					
Kapasitet [elevtall]				
Nåverdi				
Årskostnader [kr]				
Årskostnad [kr/ m2]				
Andel FDVU-kost av årskostnader [kr/ m2]
Årskostnad per elev			

30
4%
4905		
320
159 000 000
9 200 000
1850
670
29 000

MYKLERUD BARNESKOLE SKISSEPROSJEKT

Alternativ 1 gir kapasitet for 322 elever, og arealet er tilsvarende
dagens areal. Tidsperspektivet for alternativ 1 er satt til 15 år, ettersom
alternativet ikke tar hensyn til potensiell økning i antall elever til 28
elever per klasse ved skolen fremover i tid. Dette kan dermed sees som
en kortvarig løsning. Det tekniske anlegget vil ha lengre levetid enn
prognosen for elevutvikling i en 15-års periode. I analysen er det lagt til
grunn en analyseperiode på 30 år for å kunne sammenligne alternativene.
ref. Multiconsult Notat skisseprosjekt Myklerud

7.1		

alternativ 2: sammendrag

Hovedidéen bak alternativ 2 er å lage en 24/7 skole som romme alle funksjonene som trengs for å drive en 2- parallell skole hvor
spesialutstyrte rom kan benyttes til utleie.
• oppgradering av dagens bygg, tekniske anlegg og konstruksjoner med ønsket 30-års tidsperspektiv
• dagens bygg tilpasses å romme de funksjonene som trengs for å drive en 2-parallell skole
Nøkkelinformasjon :
•
•
•
•
•
•

elevkapasitet : 		
lærere : 				
total brutto areal : 		
total netto areal : 		
Brutto netto faktor :
Netto areal per elev :

392 elever
28 lærerarbeidsplasser (rektor og inspektør er ikke inkludert i dette tallet)
5405 m2 BTA
4075.9 m2 NTA (inkluderer ikke trafikkareal, teknisk areal eller veggtykkelser)
1,3
7,6 kvm

Kort oppsummering funksjoner - innfridde funksjoner, ulemper, mangler og fordeler :
Innfridde funksjoner :
14 klasserom, 14 grupperom og et spesialundervisningsrom
mussikkrom, øvingsrom, heimkunnskap, sløyd, kunst, naturfagrom
desentralisert garderobe og toaletter med direkte tilgjengelighet til hvert klasserom
SFO kjøkkenvegg, SFO lagring, SFO garderobe og sambruk med allrommet og heimkunnskap
hovedrengjøringssentral, lager / arkiv og et desentralisert rengjøringslager og bøttekot
helsesykepleierkontor, helsesykepleier venterom
resepsjon, kontor rektor, kontor inspektør, 2 møterom, 2 lærergarderober, 5 lærertoaletter, 28 kontorplasser, kjøkken og pauserom
mediatek, allrom
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7.2		

GENERELLE LÆRINGSAREAL
SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL
ELEVGARDEROBER OG TOALETTER
PERSONAL‐ OG ADMINISTRASJONSAREAL
ELEVTJENESTER
SFO‐AREAL
FELLESAREAL
STØTTEAREAL

1080

426,5
313,8
363,4
8,8
43
0
107,8
2343,3
457
2800,3

alternativ 2 : evaluering

eksisterende arealer gymsal, scene og garderober

Netto arealer alt.2

Ulemper:
• SFO må sambruke kjøkken med heimkunnskap dette er ikke en løsning
som er ønsket av ansatte
• SFO sambruker allrommet
• Noen av grupperommene er uten dagslys
• 1- 2 klasse separeres fra 3-7 klasse. «Hjemmebasen» til 3-7 klasse er langt
fra spesialustyrte rom
• Allrommet vil ikke fungere som et knutepunkt som binder alle funksjonene
sammen på grunn av plasseringen
• Det er ingen uformelle oppholdssoner i fellesarealene. Skolen kan
oppleves som en “lang korridor”
• Gjennomgang i korridorene for å komme til garderoben til klasse 1.b er
uheldig. Garderober bør være lokalisert i nærhet til klasserommene

kvm

GENERELLE LÆRINGSAREAL
SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL
ELEVGARDEROBER OG TOALETTER
PERSONAL‐ OG ADMINISTRASJONSAREAL
ELEVTJENESTER
SFO‐AREAL
FELLESAREAL
STØTTEAREAL

1209,1

446
351,6
453,3
26
35,6
156,3
176,4
2854,3
457
3311,3

eksisterende arealer gymsal, scene og garderober

Netto arealer alt.3
GENERELLE LÆRINGSAREAL
SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL
Netto
arealer alt.2 (i farger)
ELEVGARDEROBER OG
TOALETTER
sammenlignet
med normtall (i grått)
PERSONAL‐ OG ADMINISTRASJONSAREAL
ELEVTJENESTER STØTTEAREAL
SFO‐AREAL
FELLESAREAL
FELLESAREAL
STØTTEAREAL
SFO‐AREAL

Mangler:
• SFO : egen SFO base

1215

445,9
395
457,9
24
41,7
274,7
181,4
3035,6
457
3492,6

ELEVTJENESTER

eksisterende arealer gymsal, scene og garderober
PERSONAL‐ OG ADMINISTRASJONSAREAL

Fordeler :
• Tilbyggene er arealeffektive og løser alle skolens prekære behov
• Allrommet kan fungere som avlastningsrom når det er arrangementer i
gymnastikk salen/ scenen og svømmehallen
• Hele bygg D kan avstenges fra resten av skolen på kveldstid og helg,
forenkler utleie av lokalene
• Administrasjonen får en sentral posisjon og de minste barna separeres fra
de eldste

ELEVGARDEROBER OG TOALETTER
SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL
GENERELLE LÆRINGSAREAL
0
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500

1000

1500

7.3		

ALTERNATIV 1

alternativ 2 : konseptdiagrammer
Hovedidéen bak alterna

m

1

KONSEPTDIAGRAMMER
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1. etg

1.

Dagens spesialutstyrte rom er, med
Dagens spesialutstyrte rom er, med unnta
unntatt av heimkunnskap, lokalisert i bygg
av heimkunnskap, lokalisert i bygg D. Alle
D. spesialutstyrte
Alle spesialutstyrte
læringsarealer
læringsarealer
er foreslåer
foreslått
plassert
tilgjengelig
fra
korridoren
plassert
r
g
i bygg
D
slik
at
fløyen
kan
prosjekteres
som
slik at
avlåsbart
fra
resten
av
skolen.
Musikkrom
fra resten av skolen. Musikkrom se
settes tilbake til sin opprinnelige
plassering.
Et naturfagrom
erstatter
et g
naturfagrom
ersta
s
men medi inngang
fra korridoren
klasserom
bygg C men
med inngang gfra
En seksjontilavbygg
byggD.
D sEn kseksjon av bygg
korridoren
og
arealet
kan
egne
seg godt
D stikker ut i skolegården
og arealetl kan
hvor
elevene
kan
oppholde
seg. Arealet
egne seg godt til et allrom hvor
elevenehar
en
visuell
kan oppholde seg. Arealet har en visuell
samt hovedadkomst
tilkobling
til hovedskolegården samt
Plasseringen
i nærhet
av gymsalen
hovedadkomstavtilallrom
tomten.
Plasseringen
og scene, gjør at det også kan beny
av allrom i nærhet av gymsalen og scene,
et ‘spill out’ rom ved arrangementer i den
gjør at det også kan benyttes som et
store salen.
avlastningsrom ved arrangementer i
den store salen. Mediateket plasseres
i 2. etasje til det lille tilbygget som en
utvidelse av dagens messanin.
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2.

SFO benyttes utenfor vanlig skoletid
SFO beny
og er tiltenkt plassert i allrommet
s
l
m
og
støheimkunnskap, med kegne
støttefunksjoner.
SFO garderobe
og
lager ersta
e
et
SFO
lager
erstatter
de
tidligere
rengjøringsrommene. I samtale med SFO
rengjøringsrommene.
kjøkken
lederen kom det frem atSFO
de ser
det som
er
tiltenkt langs veggen mot
fordelak
heimkunnskap.
I samtale
med SFO
På denne måten får
barna variasjon
i miljøet
gjennomkom
skoledagen.
Sambruk
mellom
lederen
det frem
at de ser
det SFO
og allrom
gir en mer
areale har en egen
n
som
fordelaktig
at skolen
SFO base. På denne måten får barna
variasjon i miljøet gjennom skoledagen.
Sambruk mellom SFO og allrom gir en
mer arealeffektiv løsning.

3.

Resterende arealer på skolen blir
Resterende arealer på skolen blir
hovedsakelig brukt til generelle
hovedsakelig brukt
l
læringsog administrasjonsarealer.
administrasjonsarealer.
Bygg A er foreslå
Bygg
A er
da det
er
revet da
detforeslått
er veldigrevet
kostbart
å rehabilitere
veldig
kostbart
å
rehabilitere
et
bygg
et bygg som er så lite formålstjenlig.
Et ny
som er
så
lite
formålstjenlig.
Et
nytt
g
tilbygg
er foreslått
nord-vest
Plasseringen
av
g
n for bygg
B.
Plasseringen
av tilbygget
danner
sammen
med eksisterende
bygninger.
Terrenget
her er med
rela eksisterende
et
tun sammen
g
bygninger.
Terrenget her er relativt
grupperom
samt
garderobe
og toale
flatt. Det nye tilbygget
rommer
åtte
nye klasserom, åtte nye grupperom
samt garderobe og toaletter.

4.

Administrasjonen forblir i nåværende
Administrasjonen forblir i nåværende
lokasjon. Plasseringen er sentral
lokasjon. Plasseringen er sentral i forhold
i forhold
til allelæringsarealene.
de generelle Det
alle
de generelle
læringsarealene.
Det meste
meste av administrasjonen
er av t
administrasjonen
er
flyttet
opp
2 etg i bygg C. Dagens klasserom
i 2 til
etg i
2
etg
i
bygg
C.
Dagens
klasserom
bygg C er omplassert i andre arealer. De
i 2 etg
i bygg
C erarealer
omplassert i
gjør
at man
får nok
andreadministrasjonsavdeling.
arealer. Dette gjør at man
samlet
Resepsjon,
rektorkontor
og assistant
rektorkontor
får nok arealer
til å skape
en samlet
forblir
i første etasje med oversikt
administrasjonsavdeling.
Resepsjon,
inngangen
og
rektorkontor og inspektørkontor
administrasjonsarealene
ved den
forblir i første etasje med
eksisterende
interne
trappen.
oversikt til inngangen og tilgang
til administrasjonsarealene ved den
eksisterende interne trappen.

5.

Deler av 1 etg. i bygg B/nybygget

Deler av 1 etg. i bygg B/nybygget er under
er under bakkenivå. Arealene her er
bakkenivå. Arealene her er uten dagslys
uten
men er isentralt
men
er dagslys
sentralt plassert
forhold plassert
i
forhold
til
generelle
læringsarealer
generelle læringsarealer og
og administrasjonen
ogseg
egner
administrasjonen
og egner
godtseg
godt
til
bruk
som
lager/arkiv
og
som lager/arkiv og rengjøringsentral.

rengjøringsentral.

7.4		

ALTERNATIV 1
alternativ 2 : bygningsmessige endringer
RIVEDIAGRAMMER

Lindbackvei

Lindbackvei

m
tra
ks
re
fo g
et in
gh gr
uli la

2. etasje

2. etasje

Lindbackvei

Lindbackvei

tra
ks
re
fo g
et in
gh gr
uli la

m

1. etasje

1. etasje

Total areal revet = 556,2 m2 BTA

total areal revet = 556 m2 BTA
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Total areal nytt = 1569 m2 BTA

total areal nytt = 1676 m2 BTA

hcwc

wc

7.5		

wc

garderobe 1.a + b
A:
40,1 m2

lager naturfag
A:
33,9 m2
gang
A: 118,4 m2

alternativ 2 : funksjonsplan, 1. etasje

Lindbackvei

klasse 1.a
A: 58,7 m2

klasse 1.b
A: 58,7 m2
Lindbackvei

grupperom
A: 12,0 m2

Arealoversikt

grupperom
A: 12,0 m2

klasse 2.a
A: 58,7 m2

wc

garderobe 2.a
A:
20,5 m2

wc

hcwc

wc

klasse 2.b
A: 58,7 m2

garderobe 2.b
A:
21,1 m2

Generelle læringsareal
hcwc

wc

Spesialutstyrte læringsareal
glass gang

ceramic / kjøkk

øvingsrom
A: 13,1 m2

birom

musikk
A: 92,2 m2

verksted
A: 102,0 m2

birom

gymnastikksal
A: 212,3 m2

kunst
A: 90,6 m2

scene
A: 44,0 m2

wc

øvingsrom
A: 11,4 m2

sfo matlager

lagring / rengjør.

skifterom
A: 13,0 m2

wc

lager verk.

sfo garderobe
A:
22,9 m2

sfo lager
A: 8,1 m2

kunst lager
A: 19,1 m2

klasse 3.a
A: 60,7 m2

resepsjon

bk

spesialpedrom
A:
13,9 m2

Elevgarderober og toaletter

ass.rek ktr

instrumentlager

trapperom
wc
vask

apparatusrom
A:
21,1 m2
trapperom

svømmehall
A: 258,0 m2

SFO

rek ktr
bk

wc

lagring
vakt / bilettluke
A:
12,8 m2

gang
A: 204,2 m2

Støtteareal
wc

grupperom
A: 38,0 m2

grupperom
A: 29,0 m2
naturfag
A: 74,1 m2

grupperom
A: 29,0 m2

heimkunnskap
A:
77,9 m2

helse søster
A: 14,8 m2

sfo / sfo kjøkken / allrom
A:
156,3 m2

Elevtjenester

venterom
A: 11,2 m2

klasse 3.b
A: 56,2 m2

Personal- og administrasjonsareal
gang
A: 208,1 m2

hcwc

wc

garderobe 3a + b
A:
35,5 m2

hcwc

wc

garderobe 1.a + b
A:
40,1 m2

lagring / arkiv
A:
79,1 m2

lager naturfag
A:
33,9 m2
gang
A: 118,4 m2

Fellesareal
grupperom
A: 16,4 m2

grupperom
A: 33,6 m2

Lindbackvei

klasse 1.a
A: 58,7 m2

klasse 4.b
A: 59,0 m2

Kroppsøvingareal
grupperom
A: 16,9 m2

klasse 1.b
A: 58,7 m2

garderobe 4a + b
A:
33,7 m2

wc

wc

hcwc

wc

wc

hcwc

klasse 4.a
A: 59,0 m2

Lindbackvei

rengjørelsentral
A:
49,2 m2

grupperom
A: 12,0 m2

grupperom
A: 12,0 m2

klasse 2.a
A: 58,7 m2

Gangareal

klasse 2.b
A: 58,7 m2

mulighet for ekstra
lagring
garderobe 2.a
A:
20,5 m2
wc

wc

wc

hcwc

hcwc

wc

glass gang

ass.rek ktr

klasse 3.a
A: 60,7 m2

rek ktr
bk
wc

lagring

wc

helse søster
A: 14,8 m2

garderobe 3a + b
A:
35,5 m2

hcwc

grupperom
A: 38,0 m2

venterom
A: 11,2 m2
gang
A: 208,1 m2

lagring / arkiv
A:
79,1 m2

klasse 3.b
A: 56,2 m2

grupperom
A: 16,4 m2
grupperom
A: 33,6 m2

klasse 4.b
A: 59,0 m2

grupperom
A: 16,9 m2

garderobe 4a + b
A:
33,7 m2

wc

wc

hcwc

wc

wc

hcwc

klasse 4.a
A: 59,0 m2

rengjørelsentral
A:
49,2 m2

mulighet for ekstra
lagring

grupperom
A: 34,6 m2

grupperom
A: 34,0 m2

klasse 5.b
A: 59,0 m2

garderobe 5a + b
A:
33,8 m2

klasse 5.a
A: 59,0 m2

Skala = 1.500 @ a3
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klasse 5.b
A: 59,0 m2

garderobe 5a + b
A:
33,8 m2

klasse 5.a
A: 59,0 m2

mulig lokasjon for ekstra largring

garderobe 2.b
A:
21,1 m2

resepsjon

grupperom
A: 34,6 m2

grupperom
A: 34,0 m2

hcwc

wc

7.6		

wc

garderobe 1.a + b
A:
40,1 m2

lager naturfag
A:
33,9 m2
gang
A: 118,4 m2

alternativ 2 : funksjonsplan, 2. etasje

Lindbackvei

klasse 1.a
A: 58,7 m2

klasse 1.b
A: 58,7 m2
Lindbackvei

grupperom
A: 12,0 m2

Arealoversikt

grupperom
A: 12,0 m2

klasse 2.a
A: 58,7 m2

wc

garderobe 2.a
A:
20,5 m2

wc

hcwc

wc

klasse 2.b
A: 58,7 m2

garderobe 2.b
A:
21,1 m2

Generelle læringsareal
hcwc

wc

Spesialutstyrte læringsareal
glass gang

Elevgarderober og toaletter

ass.rek ktr

klasse 3.a
A: 60,7 m2

resepsjon

SFO

rek ktr
bk

wc

lagring

Støtteareal
wc

grupperom
A: 38,0 m2

helse søster
A: 14,8 m2

garderobe 3a + b
A:
35,5 m2

hcwc

Elevtjenester

venterom
A: 11,2 m2

klasse 3.b
A: 56,2 m2

Personal- og administrasjonsareal
gang
A: 208,1 m2

lagring / arkiv
A:
79,1 m2

Fellesareal
grupperom
A: 16,4 m2

grupperom
A: 33,6 m2

klasse 4.b
A: 59,0 m2

Kroppsøvingareal
grupperom
A: 16,9 m2

mesannin
A: 76,3 m2
rengjørelsentral
A:
49,2 m2

garderobe 4a + b
A:
33,7 m2

wc

wc

hcwc

wc

wc

hcwc

klasse 4.a
A: 59,0 m2

Gangareal

mulighet for ekstra
lagring

grupperom
A: 34,6 m2

grupperom
A: 34,0 m2

klasse 5.b
A: 59,0 m2

garderobe 5a + b
A:
33,8 m2

klasse 5.a
A: 59,0 m2

mulig lokasjon for en helsestasjon
mediatek
A: 106,7 m2

møterom 1
A: 38,5 m2

kjøkken og pauserom
A:
70,2 m2

møterom 2
A: 37,3 m2

dusj

lærergarderobe (k)
A:
30,5 m2
dusj

wc

lærergarderobe (m)
A:
21,7 m2
bk

wc

kontorlandskap (6 stk)
A:
40,1 m2

wc

bk

wc

kontorlandskap (6 stk)
A:
35,2 m2

hcwc
A: 6,5 m2

kontorlandskap (8 stk)
A:
48,4 m2
wc

lagring

wc

hcwc

kontorlandskap (8 stk)
A:
51,5 m2
grupperom
A: 23,7 m2

grupperom
A: 23,7 m2

grupperom
A: 34,6 m2

grupperom
A: 34,0 m2

klasse 6.a
A: 59,0 m2

garderobe 6a + b
A:
33,7 m2

klasse 6.b
A: 59,0 m2

gang
A: 185,0 m2

mulighet for
helsestasjon

garderobe 7a + b
A:
33,8 m2
klasse 7.a
A: 59,0 m2

klasse 7.b
A: 59,0 m2

wc

wc

hcwc

Skala = 1.500 @ a3
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7.7		

alternativ 2 : kostnadsevaluering

alternativ 2 :  lcc kostnader
							

Analyseperiode [år]				
Kalkulasjonsrente			
Bruttoareal [m2]					
Kapasitet [elevtall]				
Nåverdi				
Årskostnader [kr]				
Årskostnad [kr/ m2]				
Andel FDVU-kost av årskostnader [kr/ m2]
Årskostnad per elev 			
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30
4%
5405
390
216 000 000
12 500 000
2300
760
32 000

Alternativ 2 gir kapasitet for 392 elever. Tidsperspektivet for alternativ
2 er satt til 30 år. I analysen er det lagt til grunn en analyseperiode på 30
år for å kunne sammenligne de ulike alternativene. LCC-kostnadene for
alternativ 2 ligger mellom alternativ 1 og alternativ 3 for alle kostnader
i tabellen. Det forutsettes at den økte kapasiteten utnyttes maksimalt.
Levetiden for tekniske anlegg vil være den samme i alle alternativene
fordi alt i hovedsak må byttes ut.
ref. Multiconsult Notat skisseprosjekt Myklerud

8.1		

alternativ 3 : sammendrag

Hovedmålet med alternativ 3 er å lage en fremtidsrettet skole hvor et fleksibelt allrom står sentralt
• større ombygging med tilbygg og påbygg for å tilpasse dagens skole til fremtidens antatte behov
• oppgradering av dagens bygg med ønsket 30 - 60 års tidsperspektiv
• dagens bygg tilpasses å romme de funksjonene som trengs for å drive en 2-parallell skole
Nøkkelinformasjon:
•
•
•
•
•

elevkapasitet :		
lærere : 				
total brutto areal : 		
total netto areal :
Netto areal per elev :

392 elev
33 lærerarbeidsplasser (rektor og inspektør er ikke inkludert i dette tallet)
5790 m2 BTA
4163,8 m2 NTA (inkluderer ikke trafikkareal, teknisk areal  eller veggtykkelser)
7,7 kvm

Kort oppsummering funksjoner - innfridde funksjoner, ulemper, mangler og fordeler :
Innfridde funksjoner :
14 klasserom, 14 grupperom og et spesialundervisningsrom
musikkrom, heimkunnskap, sløyd, kunst, naturfagrom
desentralisert garderobe og toaletter som er direkte tilgjengelig til hvert klasserom
stort SFO kjøkken (som kan sambrukes som skolekantine), SFO lagring, SFO garderobe og sambruk med allrommet og amfi
hovedrengjøringssentral, vaktmesterkontor, lagring, utelagring, rengjøringsrom og lager buttekot
kontor til helsesykepleier, helsesykepleier venterom
resepsjon, kontor rektor, kontor inspektør, 2 møterom,2 lærergarderober, 5 lærertoaletter, 33 kontorplasser (fordelt i 5 arbeidsrom),
kjøkken og pauserom
mediatek (under amfi), allrom, amfi og kantine
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8.2		

GENERELLE LÆRINGSAREAL
SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL
ELEVGARDEROBER OG TOALETTER
PERSONAL‐ OG ADMINISTRASJONSAREAL
ELEVTJENESTER
SFO‐AREAL
FELLESAREAL
STØTTEAREAL

1209,1

alternativ 3 : evaluering

eksisterende arealer gymsal, scene og garderober

446
351,6
453,3
26
35,6
156,3
176,4
2854,3
457
3311,3

Netto arealer alt.3

kvm

GENERELLE LÆRINGSAREAL
SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL
ELEVGARDEROBER OG TOALETTER
PERSONAL‐ OG ADMINISTRASJONSAREAL
ELEVTJENESTER
SFO‐AREAL
FELLESAREAL
STØTTEAREAL

1215

Ulemper:
• Alternativ 3 medfører en høyere kostnad per kvm
Fordeler :
• En mer kompakt og sosial skole
• SFO har eget kjøkken med spiseplass til flere barn. SFO kjøkken kan åpne
opp mot allrommet og kan brukes som en skolekantine hvis ønskelig
• SFO har sin egen garderobe som gjør det oversiktlig. Denne kan også
brukes ved arrangementer
• Allrommet kan fungere som avlastningsrom når det er arrangementer i
gymnastikk-salen/ scenen og svømmehallen
• Amfi i tilknytting til allrommet kan brukes til å samle hele skolen
• Hele bygg D kan avstenges fra resten av skolen på kveldstid og i helger
Dette forenkler utleie av lokalene
• De minste barna (1. og 2. klasse) har sine egne arealer i 1. etasje
• Uformelle oppholdssoner i fellesarealene
• Allrommet med amfi vil fungere som et knutepunkt som binder alle
funksjonene sammen og støtter opp felleskapet
• Administrasjonen får sin egen avdeling avskjermet fra læringsarealene
• Kontoret til helsesykepleier er skjermet fra læringsarealene

445,9
395
457,9
24
41,7
274,7
181,4
3035,6
457
3492,6

eksisterende arealer gymsal, scene og garderober

Netto arealer alt.3 (i farger)
sammelignet med normtall (i grått)
STØTTEAREAL
FELLESAREAL
SFO‐AREAL
ELEVTJENESTER
PERSONAL‐ OG ADMINISTRASJONSAREAL
ELEVGARDEROBER OG TOALETTER
SPESIALUTSTYRT LÆRINGSAREAL
GENERELLE LÆRINGSAREAL
0
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500

1000

1500

8.3		

alternativ 3 : konseptdiagrammer

ALTERNATIV 2
KONSEPTDIAGRAMMER

1

Hovedmål med alterna

2

et

3

l

t l

4

5

2. etg

1. etg

1.

Bygg A rives da det ikke er egnet som
skolearealer.
Bygg A rives da det er ikke formålstjenlig å
rehabilitere et bygg som er så lite egnet
Det foreslås et L-formet påbygg over
funksjonen.

bygg C og D med et allrom og scene.
Allrommet
binder
sammen
byggbygg
C og
Det foreslås et
L-formet
påbygg over
C
D.
Allrommet
blir
hovedinngangen
og D med et allrom og scene. Allrommet til
de
generelle
læringsarealene
og vil bliblir
et
binder
sammen
bygg C og D. Allrommet
naturlig
møtepunkt
i
bygget.
hovedinngangen
l
læringsarealene og vil bli et naturlig

Bygg
B blir
en administrasjons- og
møtepunkt
i bygget.
lagringsfløy.
Bygg B blir en administrasjons- og
lagrings
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heimkunnskap,
2.Musikkrommet,
naturfag og mediateket er plassert i

Musikkrommet, heimkunnskap, naturfag og
bygg C. Sammen med gymsal, sløyd- og
mediateket er plassert i bygg C. Sammen
kunst og håndverksrommene skapes det
med Gymsal, sløyd- og kunst og
en egen avdeling for de spesialutstyrte
håndverksrommene skapes det en egen
læringsarealene.
Allrommet vil kunne
avdeling
for de spesialutstyrte
fungere
som
et
avlastningsrom
læringsarealene. Allrommet vil kunneved
arrangementer
i gymsalen.ved
SFO
fungere
som et avlastningsrom
sambruker
allrommet,
amfi,
mediateket
arrangementer i gymsalen. SFO sambruker
og
skole
kantine
(sfo
kjøkken).
allrommet og gymsalen med scene. SFO
SFO får
en egen
garderobe knyttet til
kjøkken
og oversiktlig
lager
Arealet
for scenen
og allrommet
allrommet
og SFO
basen. er større
enn i alterna
behov for å sambruke klasserom i SFO-

og 2. klasse benytter eksisterende
3.1.klasserom
i bygg C. Plasseringen av 1.

Første og andre trinn beny
og 2. klasse i nærheten av SFO gjør det
klasserom i bygg C. Plasseringen første og
lett tilgjengelig for de minste barna.
andre trinn i nærheten av SFO muliggjør
Grupperom erstatter et av dagens
sambruk av garderobe og ved behov,
klasserom.
klasserom.
Grupperom ersta
dagens klasserom.

fleste klasserom er plassert i en
4.De
ny 2. etasje. Det åpnes opp mellom 1.

De
s
og 2. etasje
ved bruk sav en mesanin.
etasje. Det åpnes opp mellom første og
Mesaninen vil fungere som gangareal
andre etasje ved bruk av en mesanin.
og tilkomst til klasserommene i 2.
Mesaninen vil fungere som gangareal og
etasje. Åpenheten mellom
etasjene
e
e
vil
forsterke
følelsen
av
felleskap,
Åpenheten mellom etasjene vil forsterke og
allrommets funksjon
som skolens
felleskapssansen,
og allrommets
funksjon
hjerte.
som skolens hjerte.

tilgang fra klasserom til
5. Direkte
utearealene er viktig for å beholde ro

Direkte
e
og orden. I dag ers det pergola stativer
er vik
v
utenfor bygg C som skaper overdekket
pergola sta
g
arealer i skolegården. Konseptet er at
overdekket arealer i skolegården. Konseptet
arealetkan
kanersta
erstattes
er atdet
detoverdekte
overdekte arealet
med
en
svalgang
i
2.
etasje.
Barna
med en svalgang i andre etasje. Barna
vil fåvil
få
lett
tilkomst
fra
begge
etasjene.
le
e
e
Grunnet
ønsket
om gjenbruke
å i all hovedsak
ønsket
om å all
hovedsak
gjenbruke
eksisterende
bygg er
eksisterende
bygg
er u
utfordringen
knytte
de sammen
de sammen
uten atådet
oppleves
som et
virvar
av at det oppleves som et virvar av
uten
overdekkede
arealet
vil knyDet overdekkede
g
tidsepoker
og stiler.
sammen
slikvil
at knytte
det vil oppleves
arealet
byggenemer
sammen slik
helhetlig.
p mer helhetlig. Dette
at detDe
vil oppleves
estevil oppleves som et stort estetisk løft.

8.4		

alternativ 3 : bygningsmessige endringer
ALTERNATIV 2
RIVEDIAGRAMMER

2 etasje

2 etasje

1 etasje

1 etasje

total areal revet = 556 m2 BTA

Total areal revet = 556,2 m2 BTA

35

MYKLERUD BARNESKOLE SKISSEPROSJEKT

total areal nytt = 1917 m2 BTA

Total areal nytt = 1917 m2 BTA

lager verk.
A: 11,4 m2

øvingsrom
A: 13,9 m2

8.5		

wc (3 stk)
A: 11,4 m2

sfo / mediatek under amfi
A:
62,5 m2

wc

wc

grupperom
A: 15,2 m2 garderobe 1.b
A:
16,3 m2

Generelle læringsareal

ceramic / kjøkk
birom

birom

klasse 2.b
A: 58,7 m2

scene

gymnastikksal

klasse 1.b
A: 58,7 m2

Spesialutstyrte læringsareal

wc

instrumentlager
A:
15,3 m2
bk
lager verk.
A: 11,4 m2

øvingsrom
A: 13,9 m2

wc (3 stk)
A: 11,4 m2

sfo / event garderobe
A:
26,2 m2

kunst lager
A: 19,1 m2

trapperom
hcwc

Elevgarderober og toaletter

skifterom

wc
sfolager
A: 4,6 m2

lagring / rengjør.

hovedgang
A: 312,7 m2

klasse 2.a
A: 58,7 m2

svømmehall

apparatusrom

gang
gard / trapp
A: 47,4 m2

SFO

garderobe 2.a
A:
20,5 m2
grupperom
A: 29,0 m2

wc

grupperom
A: 29,0 m2

allrom / sfo
A: 134,8 m2

naturfag
A: 77,1 m2

sfo kjøkken / kantine
A:
77,9 m2

wc

grupperom
A: 19,9 m2

wc

wc

hcwc

garderobe 1.a
A:
21,1 m2
wc

Støtteareal
møterom
A: 29,6 m2

Personal- og administrasjonsareal

grupperom
A: 15,2 m2 garderobe 1.b
A:
16,3 m2

ass.rek ktr

resepsjon

rek ktr
klasse 2.b
A: 58,7 m2

hcwc

hcwc

Elevtjenester

hcwc

wc

hcwc

glassinngang
A:
30,0 m2

heimkunnskap
A:
75,5 m2

garderobe 2.b
A:
19,3 m2

klasse 1.a
A: 58,7 m2

trapperom

vakt / bilettluke

sfo / mediatek under amfi
A:
62,5 m2

klasse 1.b
A: 58,7 m2

admingang
A: 104,2 m2

Fellesareal

møterom
A: 29,6 m2

bk

lagring

wc

lærergarderobe (k)
A:
21,2 m2

Kroppsøvingareal

venterom helsesykepleier
A: 9,2 m2 A:
13,1 m2

klasse 2.a
A: 58,7 m2

Gangareal

klasse 1.a
A: 58,7 m2

wc

hcwc

hcwc

hcwc

hcwc

rengjørelsentral
A:
27,2 m2

vaktmester
A: 27,2 m2

mulighet for ekstra
lagring
garderobe 2.a
A:
20,5 m2

garderobe 1.a
A:
21,1 m2

lagring
A: 33,9 m2

wc

mulighet for ekstra lagringplass
wc

glassinngang
A:
30,0 m2

møterom
A: 29,6 m2

ass.rek ktr
resepsjon

rek ktr

admingang
A: 104,2 m2

møterom
A: 29,6 m2

bk
wc

lagring

lærergarderobe (k)
A:
21,2 m2

venterom helsesykepleier
A: 9,2 m2 A:
13,1 m2

rengjørelsentral
A:
27,2 m2

vaktmester
A: 27,2 m2

mulighet for ekstra
lagring

lagring
A: 33,9 m2

wc

utelagring
A: 33,8 m2

Skala = 1.500 @ a3
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hcwc
gang

sfo kjøkken / kantine
A:
77,9 m2
heimkunnskap
A:
75,5 m2

wc

grupperom
A: 19,9 m2

wc

garderobe 2.b
A:
19,3 m2

verksted
A: 102,0 m2

allrom / sfo
A: 134,8 m2

Arealoversikt

hcwc

musikk
A: 92,2 m2

kunst lager
A: 19,1 m2

grupperom
A: 29,0 m2

grupperom
A: 29,0 m2

kunst
A: 90,7 m2

sfo / event garderobe
A:
26,2 m2

hovedgang
A: 312,7 m2

alternativ 3 : funksjonsplan, 1. etasje

øvingsrom
A: 13,1 m2

wc
sfolager
A: 4,6 m2

lagring / rengjør.

utelagring
A: 33,8 m2

A: 65,3 m
wc
hcwc

hcwc

wc

8.6		

alternativ 3 : funksjonsplan, 2. etasje

wc

grupperom
A: 15,7 m2

BK

wc

grupperom
A: 13,6 m2

grupperom
A: 25,3 m2

grupperom
A: 13,8 m2

grupperom
A: 10,3 m2

mezzanin
A: 292,1 m2
grupperom
A: 30,8 m2

wc

amfi
A: 62,5 m2

wc

Arealoversikt

grupperom
A: 30,8 m2

wc

klasse 7.a
A: 68,2 m2

wc

grupperom
A: 24,8 m2

wc

grupperom
garderobe 3.b A: 18,3 m2
A:
21,6 m2

Generelle læringsareal

klasse 5.b
A: 65,3 m2

garderobe 5a + b
42,0 m2
A:

klasse 6.a
A: 65,0 m2

garderobe 6a + b
A:
42,1 m2

wc
hcwc

hcwc

klasse 4.a
A: 62,2 m2

grupperom
A: 13,6 m2

grupperom
A: 25,3 m2

grupperom
A: 13,8 m2

grupperom
A: 10,3 m2

klasse 4.b
A: 62,2 m2

spes ped rom
A:
32,7 m2

grupperom
A: 30,8 m2

garderobe 4.b
A:
22,3 m2

wc

amfi
A: 62,5 m2

wc

Støtteareal
wc

wc

garderobe 3.a
A:
25,4 m2

wc

klasse 7.a
A: 68,2 m2

garderobe 7a + b
A:
35,7 m2

klasse 7.b
A: 67,5 m2

wc

Elevtjenester
glasgang
A: 29,4 m2

wc
wc

klasse 3.a
A: 63,3 m2

SFO

wc

grupperom
A: 30,8 m2

grupperom
2
garderobe 4.a A: 22,9 m
A:
23,6 m2

klasse 3.b
A: 63,3 m2

Elevgarderober og toaletter

trapperom

mezzanin
A: 292,1 m2

wc

Spesialutstyrte læringsareal

wc
wc

wc

grupperom
A: 15,7 m2

BK

klasse 6.b
A: 65,1 m2

grupperom
A: 24,8 m2

wc

Personal- og administrasjonsareal

grupperom
garderobe 3.b A: 18,3 m2
A:
21,6 m2

kontorlandskap (6stk)
A:
38,5 m2

Fellesareal

kjøkken og pauserom
A:
70,2 m2

admin gang
A: 94,7 m2

klasse 3.b
A: 63,3 m2

klasse 4.a
A: 62,2 m2

kontorlandskap (6stk)
A:
37,3 m2

Kroppsøvingareal
dusj

wc

lærergarderobe (m)
A:
21,7 m2

Gangareal
bk

klasse 3.a
A: 63,3 m2

klasse 4.b
A: 62,2 m2

bk

wc

kontorlandskap (5stk)
A:
35,2 m2

hcwc

garderobe 4.b
A:
22,3 m2

wc

wc

garderobe 3.a
A:
25,4 m2

wc

mulighet for
helsestasjon

wc

kontorlandskap (8 stk)
A:
48,4 m2

mulig lokasjon for en helsestasjon

wc

glasgang
A: 29,4 m2
wc

kontorlandskap (6stk)
A:
38,5 m2

kjøkken og pauserom
A:
70,2 m2

admin gang
A: 94,7 m2
kontorlandskap (6stk)
A:
37,3 m2

dusj

wc

bk

wc

lærergarderobe (m)
A:
21,7 m2

bk

kontorlandskap (5stk)
A:
35,2 m2

hcwc

mulighet for
helsestasjon

kontorlandskap (8 stk)
A:
48,4 m2

wc

kontorlandskap (8 stk)
A:
48,3 m2

Skala = 1.500 @ a3
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garderobe 7a + b
A:
35,7 m2

wc

grupperom
2
garderobe 4.a A: 22,9 m
A:
23,6 m2

klasse 5.a
A: 65,3 m2

trapperom

kontorlandskap (8 stk)
A:
48,3 m2

8.7		

alternativ 3 : kostnadsevaluering

alternativ 3 : lcc kostnader
							

Analyseperiode [år]				
Kalkulasjonsrente			
Bruttoareal [m2]					
Kapasitet [elevtall]				
Nåverdi				
Årskostnader [kr]				
Årskostnad [kr/ m2]				
Andel FDVU-kost av årskostnader [kr/ m2]
Årskostnad per elev 			
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30
4%
5790
390
294 000 000
17 000 000
2930
780
43 000

Alternativ 3 gir kapasitet for 392 elever. Tidsperspektivet for alternativ 3
er satt til 30 - 60 år. I analysen er det lagt til grunn en analyseperiode på 30
år for å kunne sammenligne de ulike alternativene. Alternativ 3 medfører
høyere kostnader enn alternativ 2, samtidig som funksjonelt areal
ikke vil øke i samme grad. Arkitektonisk sett kan alternativ 3 gi en økt
sosial verdi for skolen som følge av samlingsarealet som skal etableres,
men årskostnad per elev er omtrent 30 % høyere enn for alternativ 2.
Levetiden til tekniske komponenter som vurderes i denne analysen er
anslått å være den samme for alle alternativene siden i hovedsak alt av
teknisk anlegg må skiftes ut.
ref. Multiconsult Notat skisseprosjekt Myklerud

9.1		

alternativ 3 referansebilder : takutstikk

FIG 1 : Frogner Skole, L2 Arkitekter

FIG 1 og FIG 2 :
Et takutstikk/svalgang tilbyr viktig overdekket
uteareal samtidig som det skapes direkte tilgang til
utomhusområdene for barna som har klasserom i 2 etg.
Taket forener bygningsmassen slik at det oppleves som
en helhetlig bygningsmasse
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FIG 2 : Frogner Skole, L2 Arkitekter

9.2		

alternativ 3 referansebilder : korridorer

FIG 1 og FIG 2 :
Taklys, mesanin og vertikal åpenhet skaper
visuell kobling og lys gjennom etasjene.
FIG 1 : Hegg Skole, L2 Arkitekter

40

MYKLERUD BARNESKOLE SKISSEPROSJEKT

FIG 2 : Hegg Skole, L2 Arkitekter

9.3

alternativ 3 referansebilder : allrom og amfi

FIG 1 : Frogner Skole, L2 Arkitekter

FIG 1 og FIG 2 :
Et fellestorg og allrom kan benyttes i friminuttene,
spisepause og sfo tid. Det skaper et naturlig sted for
elevene å samles.
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FIG 2 : Frogner Skole, L2 Arkitekter

9.4		

alternativ 3 referansebilder : mediatek

FIG 1 og FIG 2 :
Undersiden av amfiet kan benyttes som et
mediatek. Det blir et spennende og avskjermet
rom for elevene å oppholde seg i.
FIG 1 : The Pinch Library, Rural Urban Framework
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FIG 2 : The Pinch Library, Rural Urban Framework

9.5		

alternativ 3 referansebilder : utetrapp

FIG 1 : Stord Skole, L2 Arkitekter

FIG 1 og FIG 2 :
Trapperelementer mellom interiør og eksteriør skaper
morsomme elementer / skulpturer i skolegården
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FIG 2 : Hegg Skole, L2 Arkitekter

9.6		

alternativ 3 referansebilder : sosiale areanaer i skolegården

FIG 1 : Housing for Youth, Haugen Zohar Arkitekter

FIG 1 og FIG 2 :
Ved å lage avstand mellom terreng og bygningen unngår
man utfordringer med overvannsproblematikk slik som
dagens situasjon for bygning A og B. Samtidig skaper man
sosiale arenaer i skolegården
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FIG 2 : Housing for Youth, Haugen Zohar Arkitekter
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Denne rapporten omfatter beregning av livssykluskostnader (LCC) for Myklerud skole i Nesodden kommune. Dette er
første beregning av LCC for de tre hovedalternativene som foreligger for utvikling av skolen. Beregningene er på et
overordnet nivå og beheftet med stor usikkerhet. Fokuset har vært på å synliggjøre økonomiske forskjeller mellom
foreslåtte alternativer. Resultatet er ment å gi støtte som del av beslutningsgrunnlag for valg av alternativ.
Tidsperspektivet er ulikt for alternativene, men for å oppnå et sammenlignbart grunnlag analyseperioden satt til 30 år
for alle tre alternativ.
Resultatene fra analysen er oppsummert i tabellen under. Disse kan ikke brukes direkte i FDV-budsjett, men kan
brukes til sammenligning av alternativene for utvikling av skolen.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Analyseperiode [år]

30

30

30

Kalkulasjonsrente

4%

4%

4%

Bruttoareal [m2]

4950

5405

5790

Kapasitet [elevtall]

320

390

390

Samlet nåverdi

159 000 000

216 000 000

294 000 000

Årskostnader [kr]

9 200 000

12 500 000

17 000 000

Årskostnad [kr/ m2]

1850

2300

2930

Andel FDV-kost av
årskostnader [kr/ m2]

670

760

780

Årskostnad per elev

29 000

32 000

43 000

Da prosjektet er i en tidlig fase og estimatene er av overordnet karakter, anbefales det å gjennomføre en mer detaljert
LCC-analyse når alternativ er besluttet og forprosjektet er gjennomført for å kunne sette opp et FDV-budsjett for
skolen.
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Formål og prosjektbeskrivelse
Denne rapporten omfatter beregning av livssykluskostnader (LCC) for hovedalternativene som
foreligger for utvikling av Myklerud skole i Nesodden kommune. Det er også vurdert et alternativ 0
som består av en ren teknisk oppgradering av vedlikeholdsetterslepet på skolen. Dette alternativet
er ikke omtalt i denne rapporten, men er nærmere beskrevet i rapport «Tilstandsvurdering av
Myklerud skole». For alternativ 0 er oppgraderingsbehovet for de neste 0-5 årene er estimert til kr
29 750 000,-.
Denne rapporten er første beregning av LCC for de tre ulike alternativene som foreligger for
utvikling av skolen. Beregningene er ment å gi støtte til beslutningsunderlaget og gir et overordnet
bilde på FDVU-kostnadene som forventes ved de ulike alternativene.
Alternativ 1 omfatter en rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, mindre ombygging og
tilbygg med begrenset areal og i hovedsak videreføring av dagens romprogram og funksjoner.
Alternativet vil gi skolen en kapasitet på ca 320 elever. Totalt areal i dette alternativet er 4 950 BTA.
Tidsperspektivet til denne løsningen er satt til 15 år.
Alternativ 2 omfatter en oppgradering av dagens bygg, tekniske anlegg og konstruksjoner,
tilpassing av dagens rom og funksjoner som behøves for å drive en 2-parallel skole, omdisponering
av rom og riving av bygg A som erstattes av et mer arealeffektivt tilbygg. Totalt areal i dette
alternativet er 5 405 BTA og kapasitet til ca 390 elever. Tidsperspektivet til denne løsningen er satt
til 30 år.
Alternativ 3 omfatter en større ombygging og påbygg for å tilpasse skolen til fremtidens behov,
samt riving av bygg A. Totalt areal for dette alternativet er 5 790 BTA og kapasitet til ca 390 elever.
Tidsperspektivet for denne løsningen er 30 – 60 år.

2

Metodikk og forutsetninger
LCC-beregning
I beregningene legges det til grunn årskostnader som iht. NS 3454 er definert som annuitet av
levetidskostnaden. Levetidskostnaden er den diskonterte totalkostnaden for kapital og FDV
(forvaltning, drift og vedlikehold) over analyseperioden. Dette betyr at årskostnader skiller seg fra
årlige kostnader ved at den er lik hvert år. Årskostnaden legger grunnlaget for et forventet FDVbudsjett for bygningen. For denne analysen benyttes årskostnaden og årskostnad per elev for å
synliggjøre forskjellene mellom de ulike utviklingsalternativene som vurderes for Myklerud skole.
Årskostnaden som fremkommer her vil ikke kunne brukes direkte inn i et FDV-budsjett for skolen.
Forutsetninger for beregningene etter kostnadspost er gitt i kapitel 0. Forutsetninger for
beregninger av investeringskostnader (byggekostnader) er angitt i kapittel 2.3.
For alternativene legges teknisk levetid til grunn. Det vil si den tid det tar før komponenten ikke
lenger oppfyller sin opprinnelige funksjon. Tekniske levetider og vedlikeholdsintervaller er hentet
fra Norsk Prisbok, tidligere LCC-analyser og Multiconsults erfaringstall.

Grunnlag for beregningen
En alternativanalyse omfatter å se på investering og fremtidig drift og vedlikehold i sammenheng
for å finne den lønnsomme løsningen i et levetidsperspektiv. Det er utført tidligfase beregning av
livssykluskostnader for byggverk etter oppsett i NS 3454. I beregningene er det tatt utgangspunkt i:
-

Tegningsforslag levert av Østre Linje Arkitekter for tre ulike alternativer for Myklerud skole,
Foreløpige kostnadskalkyler basert på nøkkeltall for fagområdene Bygg, VVS og Elektro
Nøkkeltall og priser fra Holtes FDV-nøkkel og Norsk Prisbok.
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For de tre alternativene ser vi på en analyseperiode på 30 år med en kalkulasjonsrente på 4%. En
forutsetning for å gjøre en alternativanalyse er at samme kalkulasjonsrente og analyseperiode
legges til grunn for alternativene som sammenlignes. Tidsperspektivet for alternativ 1 og 2 er satt til
15-30 år, men levetiden for tekniske komponenter er antatt å være fra 20 – 30 år og byggets
tekniske levetid for Alternativ 2 og 3 er vurdert til 30-60 år. En analyseperiode på 30 år anses som
naturlig å legge til grunn når alternativene vurderes opp mot hverandre.
Alternativ 2 og 3 vil gi en økt kapasitet på ca 70 elever, og vi finner det derfor hensiktsmessig å vise
årskostnad per elev for å ha et likt sammenligningsgrunnlag.

Forutsetninger for beregning av kostnadskalkyle for bygg, VVS, elektro
Kalkylene er av overordnet karakter og basert på nøkkeltall. Beregnet årskostnad kan ikke brukes
direkte som et FDV-budsjett, men kun til sammenligning av alternativene. Etter valg av konsept bør
mer detaljerte LCC-analyse utføres for vurdering/valg av byggematerialer og tekniske løsninger,
samt utarbeidelse av FDV-budsjett.
2.3.1

Bygg
Stikkord i forbindelse med utarbeidelse av kostnadskalkyler for bygg:










2.3.2

Vinduer skiftes på sydfløy - bygg C i alle alternativer.
Det er ikke medtatt etterisolering av yttervegger på alt. 1 og alt. 2, men på alt. 3 er dette
medtatt på bygg C.
Ikke medtatt kostnader for generell oppgradering av ytterveggsflater, men bør vurderes i
sammenheng med vindusutskifting.
Det er observert mulige setningsskader ved bygg B. Kostnader for eventuelle
utbedringstiltak (hvis behov) er ikke medtatt.
Svømmehall og gymsal er ikke medtatt i kalkylen med unntak av generell oppgraderinga av
slitte overflater og nye vinduer i gymsal.
Det er ikke gjennomført miljøkartlegging i bygget. Det er lagt til grunn lett forurenset avfall
ved riving.
Det er ikke vurdert at dette er en hovedombygging dvs. at krav i TEK 17 slår inn på
eksisterende bygningsmasse. Et unntak er alt. 2 der bygg C sannsynligvis vil omfattes av
dette.
Etasjehøyder på påbygg/tilbygg vil påvirke kostnadsbildet. Det er ikke tatt høyde for
etasjehøyde utover det som normalt kan forventes for to etasjer.

VVS
Forutsetninger for VVS i alle alternativer er basert på føringer fra SKOK (Standard Kravspesifikasjon
for Oslo Kommune) og innhentete priser fra Norsk prisbok 2019 med følgende tilpasninger:






Rivekostnader er gradert fra 80 kr/m2 til 130 kr/m2 i forhold til antatt omfang
Tillegg på 10% for mer komplisert montering ved rehab./ombygging enn i et nybygg (post
31-37)
Til post 36-Luftbehandlig brukes det kvadratmeterpris for kontorbygg, passivhus. Oslo
kommunes SKOK har krav til vesentlig mer luft enn TEK-kravet for skoler
Til post 37-Luftkjøling brukes det kvardratmeterpris for videregående skole fordi det antas
som riktig nivå iht. Oslo kommunes SKOK-krav.
Automasjon ifm VVS-anlegget er medtatt i Elektro

Spesielle forutsetninger for 0-alternativet (15 år) er følgende:
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Riving og full oppgradering av sanitæranlegget på hele skolen (Tilstandsgrad 3)
Riving og full oppgradering av luftbehandlingsanlegget i Bygg A og B (Tilstandsgrad 2-3)
Nytt luftbehandlingsanlegg og sanitæranlegg for tilbygget mellom bygg B og C
Installasjon av kjøling på nye luftbehandlingsanlegg (iht. Oslo kommunes SKOK for
skolebygg)
Mindre tilpasninger på eksisterende luftbehandlingsanlegg i bygg C og D ifm. endring av
rom-inndeling

Spesielle forutsetninger for Alternativ 2 (15-30 år) er følgende:








Riving og full oppgradering av sanitæranlegget på hele skolen (Tilstandsgrad 3)
Riving av luftbehandlingsanlegg i bygg A og B
Nytt luftbehandlingsanlegg for bygg B (siden det i dag forsynes fra Bygg A) og tilbygget ved
bygg B
Nytt luftbehandlingsanlegg og sanitæranlegg for tilbygget mellom bygg B og C
Installasjon av kjøling på nye luftbehandlingsanlegg (iht. Oslo kommunes SKOK for
skolebygg)
Mindre tilpasninger på eksisterende luftbehandlingsanlegg i bygg C og D ifm. endring av
rom-inndeling
Installasjon av vannbåren oppvarming i tilbygget ved bygg B og gamle A (TEK17-krav over
1000 m2). Det legges til grunn luft til vann varmepumpe.

Spesielle forutsetninger for Alternativ 3 (30-60 år) er følgende:







2.3.3

Riving av sanitær- og luftbehandlingsanlegg på hele skolen
Nye VVS-tekniske anlegg for hele skolen
Installasjon av kjøling iht. Oslo kommunes SKOK for skolebygg
Installasjon av vannbåren oppvarming for hele skolen (TEK17-krav over 1000 m2). Det
legges til grunn luft til vann varmepumpe.
Nytt sprinkleranlegg for hele skolen pga mer åpne arealer (konf. RIBr)
Spesialsystemer i svømmehall og gymsal er ikke hensyntatt, kun generell oppgradering i
disse arealene.
Tiltak ift. overvann og utvendig VA er ikke vurdert.

Elektro
De oppsatte kostnader er basert på Kvadratpriser gitt i kalkylenøkkel fra HolteProsjekt og regulert i
henhold til SSB for kontor og forretningsbygg, samt tilpasset i forhold til angitt installasjon.






Da det ikke er fremlagt spesielle krav vedr. standard og installasjon for kommunens skoler
er kalkylen basert på en standard installasjon.
Vedr. teletekniske anlegg er de fleste av disse (bortsett fra brannvarsling) brukerrelaterte
og vil dermed kunne ha en viss form av usikkerhet i forhold til omfang.
Rivearbeider er stipulert og beregnet med kostnad i forhold til at man er på stedet og riving
er en del av totalarbeidene og ikke som en egen entreprise.
På grunn av alder på anlegget og varighet etter rehabilitering er det medregnet en full
utskifting av de elektriske anlegg.
Der det nå blir flere etasjer vil det komme krav til universell utforming og heis.
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Forutsetninger, antakelser og avgrensninger i LCC-beregningen
Myklerud skole rommer i dag svømmehall og gymsal. LCC-beregningen og kostnadskalkylen tar kun
hensyn til en generell oppgradering av disse arealene og ikke hensyntatt tekniske spesialsystemer
og utstyr tilknyttet disse arealene.
Nøkkeltall hentet fra Holtes FDV-nøkkel er indeksjustert til Desember 2019-tall.

1. Anskaffelses- og restkostnader
Foreløpig kostnadskalkyler for prosjektet inkludert 15% påslag for felleskostnader, 12% påslag for
bygningsmessige arbeider knyttet til EL og VVS, og 19% påslag for generelle kostnader er lagt til
grunn for anskaffelseskostnaden. Tallene er ikke inkludert kostander forbundet med utomhus og er
eks. MVA. I denne versjon av rapporten er prosjektkostnader som fremkommer i vedlegg 1 brukt
som investeringskostnad for LCC-kalkylen på grunn av arealendringene. Det vil si at
kostnadsøkningen som følge av endringer i arealer i denne versjonen av rapporten er antatt å være
innenfor 10% forventede tillegget.

2. Forvaltningskostnader
For alle alternativene er det lagt til grunn lik forsikringssats på 0,2%
Lønnskostnader for eiendomsledelse og administrasjon er iht. lønnstabell for Oslo kommune og
antall stillinger er oppjustert middelverdi fra Holtes FDV-nøkkel lagt til grunn.

3. Drifts- og vedlikeholdskostnader
3.3.1

Drift
Kostnadsposten inkluderer lønnskostnader til driftspersonell samt materiell og serviceavtaler for de
ulike fagområdene. Antall stillinger er estimert som funksjon av BTA basert på Multiconsults
erfaringstall og lønnsnivå iht. hovedtariffavtalen til staten (1. mai 2018 - 30. april 2020).
Kostnader for serviceavtaler for VVS er estimert av VVS-rådgiver i forbindelse med utarbeidelse av
kostnadskalkylen. For resterende serviceavtaler (elektro, brann, heis og andre) og kostander til
materiell per år, er nøkkeltall per kvadratmeter lagt til grunn.

3.3.2

Vedlikehold og reparasjon
For vedlikeholdskostnader er middelverdi fra Holtes FDV-nøkkel lagt til grunn. Det er ikke lagt inn
spesifikke vedlikeholds relaterte oppgaver for fagområdene.
Nøkkeltall for reparasjoner (hærverk etc.) er hentet fra Norsk Prisbok.

4. Utskiftnings- og utviklingskostnader
Utskiftningskostnader er beregnet som en funksjon av antatt levetid og restverdi for
komponentene oppgitt i kalkylegrunnlaget. Andre prosjektkostnader i forbindelse med utskifting
som eksempelvis byggeadministrasjon, felleskostnader, rigg og drift etc. er ikke inkludert i
kostnadsestimatet.
Under fagområdet elektro (RIE) er teknisk levetid for utstyr vurdert til 25 år og kabling 40 år. I LCCanalysen er det antatt at 40% av kostnadene knyttet til elektro har en estimert levetid på 25 år og
60% en levetid på 40 år.
Utviklingskostnader er ikke vurdert da eventuelle fremtidige utviklingsplaner er ukjente.

10214947-02-TVF-NOT-0

22. mai 2020 / Revisjon 3

Side 5 av 9

multiconsult.no

5. Forsyningskostnader
For beregning av forsyningskostnader er generelle forsyningskostnader for en skole vurdert. Det er
ikke tatt hensyn til forsyningskostnader, vannforbruk eller forsyningskostnader knyttet til spesielle
tekniske anlegg for gymsal og svømmehall. Dette anses å være likt for alle alternativene.
For beregning av kostnader relatert til vann og avløp er Nesodden kommune sine egne priser og
gebyrsatser lagt til grunn (2020-tall). Vannforbruk per kvadratmeter er i denne analysen anslått å
være lik for alle alternativer.

6. Renholdskostnader
Kostnadsposten inkluderer lønnskostnader til renholdspersonell og rengjøringstid for gulvbelegg av
type linoleum. Hovedtariffavtalen til staten (1. mai 2018 - 30. april 2020) er lagt til grunn for
lønnskostnader. Det antas at renhold gjennomføres 5 dager i uken, 36 uker i året. Det er forutsatt
at alle alternativene har samme overflatebelegg på gulv, da alternativene er definert på overordnet
nivå og eventuelle ulikheter i valgt gulvbelegg ikke er kjent. Nøkkeltall for tiden det tar å rengjøre
gulvbelegget er hentet fra Holtes FDV-nøkkel. Hovedhensikten med beregningen er å synliggjøre
ulikhetene i renholdskostnad for alternativene.

4

Resultater fra LCC-analysen
Tabellen under viser overordnede resultater for de tre alternativene.
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Analyseperiode [år]

30

30

30

Kalkulasjonsrente

4%

4%

4%

Bruttoareal [m2]

4950

5405

5790

Kapasitet [elevtall]

320

390

390

Samlet nåverdi

159 000 000

216 000 000

294 000 000

Årskostnader [kr]

9 200 000

12 500 000

17 000 000

Årskostnad [kr/ m2]

1850

2300

2930

Andel FDV-kost av
årskostnader [kr/ m2]

670

760

780

Årskostnad per elev

29 000

32 000

43 000

Som vist i tabellen er estimert årskostnad, nåverdi og FDV-kostnad for Alternativ 1 lavest blant
alternativene. Alternativ 1 gir kapasitet for 320 elever, og arealet er tilsvarende dagens areal.
Denne kapasiteten er nådd i dag og skolen med dagens forutsetninger mangler areal for å være en
funksjonell skole med 2-paralleller. Tidsperspektivet for Alternativ 1 er satt til 15 år, ettersom
alternativet ikke tar hensyn til potensiell økning i antall elever ved skolen fremover i tid. Dette kan
dermed ses som en kortvarig løsning. Dette betyr at i realiteten vil man ha investeringskostnad for
en ny skole 15 år etter å ha investert over 150 millioner i rehabilitering av en skole som mangler
kapasitet og som fortsatt har teknisk restlevetid. I analysen er det lagt til grunn en analyseperiode
på 30 år for å ha sammenlignbar forutsetning for alternativene. Beregningen viser at med en 30årsperspektiv vil Alternativ 1 være et aktuelt alternativ, men det forutsetter at fremtidig
kapasitetsbehov holder seg under dagens kapasitet.
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LCC-kostnadene for Alternativ 2 ligger mellom Alternativ 1 og Alternativ 3 for alle kostnader i
tabellen. Dette alternativet gir økt kapasitet ved skolen, samtidig som arealkostnaden per elev er
tilnærmet lik arealkostnaden per elev som for Alternativ 1.
Alternativ 3 medfører høyere kostnader enn Alternativ 2, samtidig som funksjonelt areal ikke vil øke
i samme grad. Arkitektonisk sett kan Alternativ 3 gi en økt sosial verdi for skolen som følge av
samlingsarealet som skal etableres, men årskostnad per elev er omtrent 25-30 % høyere enn for
Alternativ 2. Levetiden til tekniske komponenter som vurderes i denne analysen er anslått å være
den samme for alle alternativene siden nærmest alt av teknisks anlegg må skiftes ut i alle
alternativene. På et teoretisk grunnlag er det dermed lite som tilsier at Alternativ 3 skal ha en
vesentlig lengre levetid sammenlignet med Alternativ 2.
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Vedlegg

Investeringskalkyle
Sammendrag

Alt. 1

1 Felleskostnader
2 Bygning
3 VVS-installasjoner
4, 5, 6 El, Tele, andre installasjoner
7 Utomhus
8 Generelle kostnader
9 Spesielle kostnader (mva.)
10 Forventet tillegg (10%)
Prosjektkostnader (eks. usikkerhetsmargin)
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Alt. 2

Alt. 3

8 000 000
30 200 000
9 500 000
14 000 000
11 700 000
18 300 000
9 100 000

11 600 000
46 500 000
12 800 000
17 700 000
16 800 000
26 400 000
13 200 000

17 200 000
67 700 000
27 100 000
19 700 000
25 000 000
39 200 000
19 600 000

100 600 000

144 900 000

215 500 000
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LCC-kalkyle
Alternativ 1
Sammendrag

kr

1 Anskaffelses- og restkostnader

Kr/m2
5 820 000

1 175

380 000

77

1 230 000

248

90 000

18

5 Forsyningskostnader

810 000

164

6 Renholdskostnader

820 000

166

Totale årskostnader

9 200 000

1 850

FDVU

3 300 000

670

2 Forvaltningskostnader
3 Drifts- og vedlikeholdskostnader
4 Utskiftnings- og utviklingskostnader

Alternativ 2
Sammendrag

kr

1 Anskaffelses- og restkostnader
2 Forvaltningskostnader
3 Drifts- og vedlikeholdskostnader
4 Utskiftnings- og utviklingskostnader
5 Forsyningskostnader
6 Renholdskostnader
Totale årskostnader

Kr/m2

8 380 000
520 000
1 410 000
140 000
890 000
1 120 000
12 500 000

1 550
97
260
26
164
207
2 300

4 100 000

760

FDVU
Alternativ 3
Sammendrag

kr

1 Anskaffelses- og restkostnader
2 Forvaltningskostnader
3 Drifts- og vedlikeholdskostnader
4 Utskiftnings- og utviklingskostnader
5 Forsyningskostnader
6 Renholdskostnader
Totale årskostnader
FDVU
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Kr/m2

12 460 000
650 000
1 470 000
240 000
950 000
1 200 000
17 000 000

2 152
113
253
42
164
207
2 930

4 500 000

780
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