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1 Innledning 
Smestad skole i Rælingen kommune var ferdig bygd i 2010 med kapasitet til 300 elever. 

Inntaksområdet for skolen har hatt stor befolkningsvekst i perioden fra ny skole ble vedtatt utbygd i 

2007 og frem til i dag. Det er derfor nødvendig å utrede en eventuell utvidelse av skolen med hensyn 

til gjeldende prognoser for tiden fremover. 

Rælingen kommune har behov for en utredning som gir et godt grunnlag for å fatte en beslutning for 

videre utvidelse av skolen, med hensyn til størrelse og utbyggingsmuligheter. 

2 Grunnlag for konseptvalgutredningen 
Denne konseptvalgutredningen danner grunnlaget for valg av hvordan håndtere veksten i elevtall i 

Smestad skolekrets.  

Konseptvalgutredningen er utført av Rælingen kommune høsten 2016, basert på en framdrift som 

muliggjør ferdig utvidet skole klar til skolestart i 2019. 

2.1 Rammebetingelser for investeringen 
Konseptvalgutredningen omhandler kapasitet på barnetrinnet, mens kapasitet for barnehage og 

ungdomsskole er utenfor utredningens rammer. Vurderingen har heller ikke hensyntatt andre skolers 

kapasitet, ref. politisk sak <Skolekapasitet og strategi 2016 2025>, saksnnr. 09/2102-26 fra april 

2016.11.06. 

Utdrag fra sak: 

Mellom Fjerdingby og Smestad, og mellom Smestad og Nordby er det områder som ikke er utbygd. I 

forhold til en 10-års plan på skolekapasitet er det derfor naturlig å se på kretsene Løvenstad, Rud, og 

Fjerdingby under ett. På lengre sikt kan det være mulig at området mellom Smestad og Fjerdingby 

også blir bygd ut selv om dette ikke ligger inne i arealdelen i dag, men det er så langt frem og usikkert 

at hensyn utover generell elastisitet som planlegges i alle bygg ikke bør tas. Smestad skole kan derfor 

til en viss grad sees på for seg selv, og har behov for en utbygging uavhengig av hva som gjøres på 

det andre skolene. Smestad skole er planlagt utbygd slik det er beskrevet i handlingsprogrammet. 

Usikkerheten her er størrelse på tilbygg, og når det bør står ferdig. Det er liten synergi med utbygging 

på andre skoler på grunn av naturlig inndeling av skolekretsene ved relativt store ubebygde arealer 

både i nord og sør.  

Videre er det en utvidelse av eksisterende bygg som er aktuelt, ergo er alle alternativer med 

alternative lokaliseringer utelukket. 

Det er lagt som en overordnet føring at det ikke er aktuelt å dimensjonere skolen større skole enn 

600 elever. Dersom man kommer i en situasjon der behovet blir større enn dette så skal det 

planlegges for en ny skole for å ivareta dette behovet. 

Det er allerede planlagt paviljong med en kapasitet på inntil fire baser som dekker behovet 

midlertidig frem til utvidelse er fullført. To av disse basene blir satt opp i 2016. Det er planlagt økning 

av kapasitet på paviljonger i 2017, konkret størrelse avgjøres våren 2017. 

Det er i noen grad tatt i bruk spesialrom som hjemme-klasserom for baser. Dette er ikke optimalt, 

men ivaretar fleksibilitet i pressede situasjoner. 
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Pedagogiske rammebetingelser 

Prosjekt skoleeiers støtte og innsats i rælingsskolen, med kortnavnet Prosjekt rælingsskolen, har vært 

skoleeiers hovedstrategi for kvalitetsutvikling fra 2012. Konkrete resultater, erfaringer og læring i 

prosjektperioden utgjør derfor et viktig grunnlag for Strategi for skoleeier 2015-2018. 

Den pedagogiske plattformen i rælingsskolen står på to fundamenter – et inkluderende 

opplæringstilbud og et stimulerende læringsmiljø. Pedagogisk plattform i rælingskolens bygger på 

retten til tilpasset opplæring (opplæringsloven § 1-3) og forståelsen av læring som en sosial prosess. I 

plattformen legges det derfor til grunn at skolens pedagogiske praksis skal baseres på en bred 

tilnærming til tilpasset opplæring, det vil si at skolene og den enkelte medarbeider møter mangfoldet 

i elevgruppene med mangfold i utfordringer, arbeidsmåter, undervisnings- og vurderingsformer. 

Denne tilnærmingen vil bidra til å realisere idealet om inkludering av alle elever, både faglig og 

sosialt. Videre bygger den pedagogiske plattformen på elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt 

miljø (opplæringsloven § 9a -1) og på nyere forskning om læringsmiljøets betydning for motivasjon, 

innsats og prestasjoner. I rælingsskolen forventes det derfor at skolene har kollektive strategier for 

systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert arbeid med læringsmiljøet. Videre forventes det at alle 

ansatte bidrar til et godt læringsmiljø ved å praktisere likeverd, inkludering og elevmedvirkning. 

BDO AS har gjennomført en analyse av kommunale investeringer i skoleanlegg for storbyene Bergen, 

Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Undersøkelsen har omfattet analyse av i alt 38 

skoleanlegg.  Hovedmålet med prosjektet var å vise forskjeller i investeringskostnadene. I tillegg 

skulle det gis en forklaring på årsaker til forskjellene, både i den enkelte kommunes 

investeringsprosesser, ulike tekniske krav, lokale føringer og andre forhold som kan belyse årsaker til 

dette. Det fremgår av rapporten (side 18) at det er spesielt to tema som ofte får oppmerksomhet 

både fra politisk hold og andre aktører ved investeringer i nye skoleanlegg: Spørsmål om omfang av 

idrettsanlegg tilknyttet skolebyggene, og spørsmål om utforming av åpne eller mer lukkede 

pedagogiske løsninger. I alle kommunene har pedagogisk utforming i form av åpne eller med lukkede 

løsninger vært gjenstand for diskusjon. Eksempelvis kan fleksible løsninger være politisk vedtatt 

standard for nye skoler. Valgt løsning antas ikke å ha påvirkning på kostnadene, men dersom det 

underveis i prosjektperioden, eller i etterkant, må brukes ressurser på å endre skolens utforming, kan 

dette være kostnadsdrivende.  

 

Forholdet mellom pedagogiske føringer og arealutforming 

For skoler som kommunen etablerer er driftskonseptet av sentral betydning, og da særlig 

vurderingen av en tradisjonell klasseromsskole, en basebasert skole eller andre mulige 

organiseringer. Mange kommuner har beveget seg vekk fra den tradisjonelle klasseromsløsningen og 

fulgt opp intensjonene som ligger i Kunnskapsløftet. Det betyr at det bygges skoler som legger til 

rette for bruk av varierte gruppestørrelser, læringsstrategier og arbeidsmetoder - alt etter hva som 

fremmer det pedagogiske arbeidet og læringen for den enkelte elev. Det vil si at det bygges skoler 

som inneholder både større og mindre rom, allrom og spesialiserte rom, arealer for ro og 

konsentrasjon og arealer for aktivitet og utfoldelse. Skoleanlegget skal også være fleksibelt i den 

forstand at framtidige endringer og utvikling av pedagogisk praksis kan fanges opp av bygget.  

I tillegg til at arealene bør være tilrettelagt for varierte gruppestørrelser og varierte arbeidsmetoder, 

bør de tilrettelegges for tverrfaglig arbeid. Opplæringen tar ofte utgangspunkt i elevenes 

erfaringsbakgrunn. Denne er for en stor del tverrfaglig. Arealene må derfor legge til rette for 
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samarbeid mellom fagene og fleksibel bruk av arealene - både de generelle og spesielle 

læringsarealer. Dette innebærer at arealene planlegges med generalitet - slik at de er egnet til flere 

typer aktiviteter og muliggjør ommøbleringer og omgruppering på en enkel måte – og slik at 

fremtidige endringer i pedagogikk og læreplaner kan fanges opp i byggene uten for store 

bygningsmessige endringer. Nye element i kunnskapsløftet som utdanningsvalg og teknologi/design 

aktualiserer dette ytterligere. Det samme gjør ønsket om elevaktive arbeidsmåter, tilpasset 

opplæring og elevbedrift. For å synliggjøre den fleksible bruken av rommene, har andre kommuner 

valgt å endre navnene på rommene fra fagnavn til funksjonsnavn. En slik endringen har til hensikt å 

tydeliggjøre at deler av opplæringen i såkalte "spesialfag", også kan foregå i generelle læringsarealer.  

Generalitet er også nødvendig for å tilrettelegge for sambruk. Sambruk er en viktig forutsetning for at 

arealene skal utnyttes på en effektiv måte. Flere av skolens rom, som for eksempel kjøkken, 

verksteder og gymsal/idrettshall skal tilrettelegges for sambruk - både mellom skolens egne brukere 

og mellom skolen og nærmiljøet.  

Med utgangspunkt i de nevnte pedagogiske premissene kan arealene i et fleksibelt skoleanlegg 

inndeles i følgende arealkategorier.  

- Generelt læringsareal  

- Spesielt læringsareal  

- Personal og administrasjonsareal  

- Andre funksjoner  

- Idrettsareal  

Generelt læringsareal skal bidra til å ivareta behovet for fleksibel organisering og varierte 

arbeidsmetoder. I dette området finnes elevens hjemmeområde der basisgruppene har tilhold. 

Området er utformet slik at det er mulig å inndele i ulike gruppestørrelser etter behov. 

Hjemmeområdet inneholder blant annet formidlingsrom og rom for elever med spesielle behov. 

Hjemmeområdene skal dimensjoneres ofte for trinnene 1-4 og 5-7 på barneskoler. De generelle 

områdene utformes noe ulikt for de ulike trinnene. Kategorien generelt læringsareal omfatter og 

elevgarderober og toaletter og SFO-base.  

Spesielt læringsareal skal ivareta opplæringsbehov som det generelle læringsarealet ikke er utrustet 

for. Dette arealet er spesielt utformet for bruk for de praktisk estetiske fagene - men er også tenkt 

brukt i andre fag der arbeidsmåter gjør dette hensiktsmessig. Spesielt læringsareal er kjøkken, 

bibliotek, forskerrom, musikk, dans og drama og formingsverksted.  

Personal og administrasjonsareal skal dekke de behov skolen har for kontor-, møte-, pause- og 

personalarbeidsplasser. Personal og administrasjonsareal skal tilrettelegges med tanke på å gi gode 

forhold for de voksne slik at de kan være til best mulig støtte for elevenes læring - i den forbindelse 

skal lærerarbeidsplassene lokaliseres i tilknytning til elevenes hjemmeområde.  

Areal avsatt til andre funksjoner skal ivareta behov for støttefunksjoner som er nødvendige på en 

skole. Arealene inneholder kantine, areal for skolehelsetjenesten og drift og lager.  

Idrettsarealet skal ivareta behovet for areal til kroppsøving på grunnskolens ulike trinn. Arealene er 

dimensjonert ut fra skolens behov for idrettsareal og inneholder gymsal, garderober, apparatrom og 

lagerplass.  

Organisering og drift av skoler som er etablert med fleksible læringsarealer vil være annerledes enn 

på skoler med tradisjonelle klasserom. Det er derfor viktig at det på skoler som skal få fleksible 
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læringsarealer, gjennomføres prosesser for å sikre at arealene tas i bruk etter intensjonen. Disse 

prosessene krever gode forberedelser og må være forankret i en intensjon om å ta nybygget i bruk 

etter byggets utforming. Det må legges til rette for en utviklingsprosess som starter i god tid før 

innflytting. Rektor på skolen er del av den primære prosjektgruppen, og sikrer på den måten at 

intensjonen med hvordan skolen skal brukes er med i planleggingen av driften. Dette ble gjort når 

Smestad skole opprinnelig ble bygd, og det er gode erfaringer med dette. 

Rælingen kommune skal planlegge og oppføre nye bygg generelt med en god funksjonell men 

nøktern standard. Beslutninger knyttet til løsninger og materialvalg skal ta utgangspunkt i 

livssykluskostnader og ikke anskaffelseskostnad isolert.   
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3 Overordnet kravdokument 

3.1 Hensikt med overordnet kravdokument 
Krav er betingelser som skal oppfylles ved gjennomføringen av et prosjekt. Eventuelle krav som er 

identifiserte i KVU-en må være konsistente med behov og mål. Krav i en tidligfaseutredning er ikke 

ment å være tekniske krav som ligner på en kravspesifikasjon til en anskaffelse, men heller 

funksjonelle overordnede krav som kan benyttes til å vurdere egnetheten av ulike alternativer. 

Det forventes at det overordnede kravdokumentet i KVU-en skiller mellom absolutte krav (skal/må) 

og sekundære krav (bør eller ønskelig). Absolutte krav burde være egnet til å utelukke alternativ. 

3.2 Skal-krav 
Det er en rammebetingelse for prosjektet at økt kapasitet skal gjennomføres ved en utvidelse av 

eksisterende bygg.  Følgende skal-krav legges til grunn: 

 Sikkerhet for elever og andre skal ivaretas i anleggsperioden 
o Det skal også oppleves som trygt av barn, foreldre, ansatte og naboer 
o Ikke anleggsvei gjennom skolegård som er i bruk av skolen. Ekstra utfordring pga. skole i 

drift og logistikk til og fra byggeplass.  
o Brann- og rømningsveier på eksisterende bygg må ivaretas i anleggsperioden 

 Bygget skal videreføre dagens pedagogiske prinsipper  
o Konseptet med baseskole, og desentraliserte lærerarbeidsplasser videreføres. 

 Det nye bygget (hele) skal være minst like arealeffektivt (areal per elev) som eksisterende 
bygg 

 Bygget skal stå klart innen nåværende skole og paviljonger ikke lenger kan gi en 
tilfredsstillende løsning (estimert: 2019) 
o Elevtallet i 2019 antas å utløse behov for større kapasitet enn eksisterende bygg og 

planlagte paviljonger. Det gir lite uteareal og/eller irreversible inngrep på tomten hvis 
dette skal dekkes av ytterligere paviljonger. 

o Det vurderes som lite hensiktsmessig å busse elever på grunn av lang avstand til ledig 
kapasitet (Blystadlia). 

o Flere paviljonger enn fire baser vurderes å gi lite hensiktsmessig skoledrift, eller dyre 
paviljonger på grunn av. 

 Fremtidig skole skal ha en god løsning for henting og levering av barn 
 Tilbygg skal minimum utføres i passivhus standard. 
 Prosjektet skal gjennomføres med lavest mulig miljøbelastning, som minimum skal Rælingen 

kommunes miljøoppfølgingsplan følges. Det skal også vurderes hvorvidt tilbygg skal utføres i 
BREEAM for å kvalitetssikre lavest mulig belastning. 
 

3.3 Bør krav 
Det er identifisert følgende bør-krav for prosjektet. 

 Det skal være gode utearealer for barna ved ferdigstillelse 
o Jfr Veileder for nærmiljøanlegg i Rælingen kommune 

 Tilgang på utearealer bør være best mulig i anleggsperioden 
 Bygg- og anleggsperioden må gjennomføres på en skånsom måte 

o Ta vare på natur og miljø 
o Redusere støy, støv og annen forurensning 
o Tilpasning til tiden det er skole i drift 

 For å sikre nærhet i bygget så skal det sikres korte avstander gjennom effektive 
kommunikasjonsveier 

 Kostnader for forvaltning, drift og vedlikehold bør holdes lavest mulig 
 Byggeprogram følges. 
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4 Behovsanalyse 

4.1 Formålet med behovsanalysen 
Behovsanalysen skal ivareta at de viktigste behovene som tiltaket skal innfri er identifisert og 

analysert på en tilstrekkelig måte. Dette tilsier at man bør jobbe med behovene fra flere 

innfallsvinkler, og det er vanlig å identifisere henholdsvis etterspørselsbaserte behov, 

interessentgruppebaserte behov og normative behov. 

Formålet med behovsanalysen er å kartlegge hvorvidt tiltaket er relevant ut fra et samfunns/ 

kommunalt perspektiv og et interessent-/aktørperspektiv. En behovsanalyse er forventet å inneholde 

en beskrivelse av dagens situasjon og forventede utvikling. Generelt er det viktig å få frem gap 

mellom dagens situasjon og ønsket situasjon. Interessentgruppebaserte behov bør dekke alle viktige 

interessenter og aktører, samt si noe om eventuelle behovskonflikter og vekting mellom behovene.  

De identifiserte behov skal ligge til grunn for tiltakets målanalyse og senere kapitler. 

4.2 Dagens situasjon med trender og utvikling 
Smestad skolekrets dekker nærområdene rundt skolen, som utgjør den midterste delen i en nord-sør 

akse av Rælingen kommune. Området er naturlig avgrenset i vest av Marka og i øst av Øyeren. I sør 

er det begrenset med bosetting før man kommer til Nordby med Nordby skole, i nord er det et lite 

område uten befolkning før man kommer til Fjerdingby, med blant annet Fjerdingby skole. 

 

Området bærer preg av utvikling hvor 

det er bygd, bygges og er planlagt en 

rekke nye boliger. På lenger sikt er 

det sannsynlig at byggefeltene 

kommer til å vokse sammen med 

Fjerdingby i nord. I vest er det klare 

begrensninger på bygging som følge 

av Markagrensen, men det er relativt 

mye areal tilgjengelig utenom dette, 

inkludert landbruksarealer som det 

per nå ikke er utviklingsplaner for, 

men som kan tenkes utbygd på lang 

sikt. 

Mange av boligene som bygges er 

familieboliger og det har vært en stor 

innflytting av småbarnsfamilier, noe 

som er forventet å fortsette i takt 

med at nye familieboliger 

ferdigstilles. Smestad krets har i dag 

et større antall beboere per boenhet 

enn snittet i resten av kommunen, 

som følge av større innslag av barnefamilier. Stor andel barn i nye boligfelt er forholdsvis vanlig, og 

det er forventet at antall barn per husholdning vil normalisere seg på sikt, og dermed justere behovet 

nedover. Det er likevel ikke forventet mer nedjustering innenfor relativt lang sikt (>10 år) enn at 
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fremtidig utbygging (om enn vesentlig lavere enn i dag) vil kompensere for dette og holde behovet 

stabilt/økende også etter 2025. Stort behov for barnehageplasser innenfor kretsen i dag er med på 

forsterke antagelsen av at behovet for skoleplasser vil høyt også etter 2025. 

Noen områder er ferdig regulert, andre områder er i prosess. Det kan skje en ytterligere utbygging 

etter dette, men det vil være avhengig av hva kommunen ønsker med området. Det antas at 

etterspørselen vil være jevnt høy, ettersom dette er områder med høy bokvalitet i nærhet til 

Lillestrøm og Oslo. Utbyggingstakt vil imidlertid påvirkes av konjunkturer og den generelle 

etterspørselen etter boliger. 

4.3 Interessentgruppebaserte behov 
De primære interessenter for et skolebygg er skolens brukere, henholdsvis elevene (representert ved 

foreldrene/FAU), lærere og ledelse. I tillegg er kommunen en viktig interessent, som premissgiver og 

finansierende. 

De sekundære interessentene er naboer, både boliger, barnehage og forretningsdrivende. Det er i 

tillegg forventet at det etableres en dagligvarebutikk og eventuell annen forretningsvirksomhet. Det 

eksisterer én velforening i området - Midtre Rælingen vel. 

4.3.1 Primærinteressenter: 
Elever/foreldre/FAU 

Leder for FAU har følgende som sine viktigste momenter: 

 Det må sikres en bedre løsning for henting og levering av barn 
 Det er egentlig ikke ønske om en større skole, men det er viktig at skolen er stor nok til de 

barna som er der, så det vil bli behov for utvidelse i takt med befolkningsvekst. Vil heller ha en 
viss overdimensjonering enn risiko for at man må videreføre paviljonger og bruk av spesialrom. 

 Det er ønskelig med best mulig uteareal, både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse 
 
I tillegg trekkes det frem at brakker i anleggsperioden ikke bør komme i konflikt med henting og 

levering av barn. 

Ansatte på skolen 

Det er tatt kontakt med tillitsvalgte lærere på skolen og disse har hatt en prosess med sine 

medlemmer. Det er gitt tilbakemelding fra begge tillitsvalgte som består i følgende innspill: 

Tillitsvalgt (1): 

 Kapasitet er en viktig sak. I et skolebygg er det viktig å ta hensyn til at kapasitet er noe mer 

enn antall kvadratmeter pr person, vi vil aldri ha nøyaktig like mange elever på hvert 

klassetrinn. Hvis vi tar utgangspunkt i at det blir omtrent 500 elever, blir det et gjennomsnitt 

på 71-72 elever pr klassetrinn. Da trenger vi en dobling av kapasiteten på klasserom, altså 2 

klassebaser pr trinn. Hvis det bygges mindre, vil kanskje konsekvensen bli at den midlertidige 

paviljongen som skal settes opp, blir stående. Det er en løsning som vi mener må unngås. 

Dagens situasjon, hvor vi har tatt i bruk spesialrom som klasserom, er også en uheldig 

løsning.  

 Utbyggingsløsning 2 virker best. Det er viktig å ta hensyn til behovet for utearealer. Hvis det 

blir 500 elever på skolen er vi nødt til å ha store områder ute. 
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 Ellers er det viktig å ivareta behov for arbeidsrom for lærere i tilknytting til klassebasene, slik 

løsningen er nå.  

 Vi vil også nevne at behovet for flere grupperom av litt ulike størrelser (med plass til fra 6 til 

15 elever) er stort. Ikke alle grupperom bør ligge i tilknytning til klasserommene. Det er 

behov for et eget rom til spesialundervisning. 

 Det må også tas hensyn til ulik bruk av rom i skoletid og SFO-tid. Klassebasene brukes av SFO, 

men i tillegg trenger de rom med god plass til lek.  

 Vi opplever at ventilasjonen på skolen ikke fungerer godt slik det er nå. Det er viktig å ivareta 

en god løsning på dette når skolen skal utvides. Lærerne ønsker at alle arbeidsrom skal ha 

vinduer som kan åpnes. 

Tillitsvalgt (2) – viktige hensyn er: 

 Å bevare mest mulig av grøntområdene 

 Store lekeflater/ ballbaner 

 Stor gymsal (ca. det dobbelte av den vi har i dag) slik at den kan fungere mest mulig som 

flerbrukshall og man kan dele gymsalen i 2 med en skillevegg.  Dermed kan gymsalen også 

brukes til samlinger for hele skolen og til div. kulturarrangementer. 

 Tar vare på mest mulig av eksisterende lekearealer, lekeplass og ballbaner, ved utvidelse av 

skolebygget. 

Ledelse på skolen 

Det har vært to møter med rektor for skolen som representant for ledelsen. Her nevnes følgende 

momenter som viktige: 

 Vil ha en kiss and ride-løsning, der ungene kan slippes av. Har oppfordret lærerne til å ikke 
bruke de nærmeste plassene. Sitter i en gruppe med kommunen sammen med SVV der dette 
er tema. Logistikken er slik at foreldrene velger minste motstands vei. Det trengs mer 
parkering. 

 Det trengs mer sykkelparkering som er bedre enn de man har i dag. 

 Vil gjerne utnytte tomten bedre ved å bygge vestover og nedover i terrenget. Ser ingen 
motforestilling mot alternativ løsning, men viktig å beholde konseptet med skille mellom 
ulike trinn. 

 Anbefalingen er at man bygger ut skolen slik at basene tar ca. 40 elever. Må også ha rom for 
å dele disse. 

 Dersom man bygger til en kapasitet på 500 så får man problemer, trenger 600 for ikke å 
måtte beholde paviljongen. 

 I utgangspunktet var skolen bygd med et amfi som man kunne samle barna i, dette er 
allerede for lite. Man må ha en gymsal til hvis skolen dobles. Rektor ser for seg en løsning der 
man kan doble arealet (for eksempel for å samle ungene), med bruk av skyvedør eller 
tilsvarende. Vil ha alt i et felles rom, av og til vil man ikke dele ungene. Gymsalen er nesten 
full nå, både på dagtid (timeplan) og på kveldstid, nå er gymsalen leid ut hver uke. Nå er det 
en halv base per time (evt. 2/3 av 2. klasse der denne er delt i ABC med ca. 20 i hver). Det vil 
bli mangel på plass hvis skolen har to baser per trinn. 

 Det er per i dag mangel på arbeidsplass for lærere, SFO-ansatte sitter i kjøkkenet. Det er 
arbeidstakers marked for lærere i dag – viktig med gode arbeidsforhold. I utgangspunktet bør 
de som jobber med barna ha kontor i nærheten av basen. Trenger omprogrammering av 
rom, kan for eksempel flytte legekontor til den nye delen. 

 Skulle gjerne hatt bedre innvendig kommunikasjon med trapper etc., problem ved levering. 
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 Rektor vil ikke ha nye arbeidsværelser uten mulighet for å åpne vinduer. Systemene har 
ledetid og da er det problematisk når man bare skal inn å jobbe i 15 min mellom to timer. 

 Det kan være problematisk å bygge på en tredje etasje i eksisterende bygg, det må bygges 
forbindelse inn mot biblioteket. 

 

Rælingen kommune 

Prosjektavdeling for bygg har deltatt aktivt i utredningen, både ved prosjektleder for utbyggingen, 

Per Fält, og prosjektansvarlig Terje Dalgård. Avdelingen ønsker å sikre en best mulig løsning for 

kommunen som helhet og brukere av Smestad skole, innenfor en akseptabel kostnad. 

4.3.2 Sekundærinteressenter: 
Naboer 

Barnehagen har blitt kontaktet, men har ikke kommet med noen tilbakemelding. Når det gjelder 

naboene så er det liten grunn til at de skal stille seg negativ til selve utbyggingen, men de vil nok ha 

meninger om løsningen og bør i noen grad involveres i dette. Dette skjer i noen grad gjennom 

regulær byggesaksbehandling. De vil imidlertid påvirkes negativt i en anleggsperiode og det er viktig 

at man legger opp til en utbygging som hensyn tar naboer. Her vil entreprenør og kommune måtte 

jobbe sammen med naboer. 

Velforening 

Midtre Rælingen Vel (MRV) kommer med følgende innspill 

 Skoleplassen må utvides 

 Flerbruksplass bør legges i skogholtet nedenfor barnehagen (der paviljongen skal stå) 

 Nybygget bør legges i vinkel til eksisterende bygg i skråningen nedenfor lekeplassen. Da kan 

det bygges uten at de arealene som er i bruk nå berøres 

 En bør se på om deler av tomta kan beholdes som naturtomt. Ungene leker best i naturlig 

terreng 

 Det bygges et nytt lokalsamfunn rundt Smestad skole. Skolen er det viktigste 

samlingspunktet vi har. Utleiedelen og fritidsbruk av gymsalen er viktig for vi som bor her 

 Romprogrammet til skoleutbyggingen må utvide for lagerplass i forbindelse med lokalet for 

undervisningsmateriell og oppbevaring av turutstyr i tilknytning til speidervirksomhet (hvis 

Holtskolen avhendes eller leies ut) 

 Også behov for mer lagerplass og ekstra aktivitetsrom som følge av heldagsskole der 

fritidsaktiviteter som korpsøvinger o.l. legges inn i skoletiden 

I tillegg har det kommet noen innspill som nok ligger utenfor rammen for dette prosjektet, blant 

annet å ta i bruk Holt skole som eksternt baserom («naturfagrommet»).  

MRV henviser til www.midtreralingenvel.no for ytterligere informasjon 

 

 

 

http://www.midtreralingenvel.no/
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4.4 Normative behov 
De normative behov er blant annet behov som kan knyttes til lover, regler, reguleringer og lignende. 

Det grunnleggende normative behov er å finne i opplæringsloven, §2-1 

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i 

samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg 

grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. […] 

Det er normkrav for uteareal, lærerbemanning, spesialrom, etc. Disse kravene er fulgt i det 

opprinnelige byggeprosjektet, en utvidelse av Smestad skole skal ivareta dette videre. 

Fra Normative behov: (utledet fra kunnskapsløftet) 

 Et overordnet mål for kunnskapsløftet er at alle elever i norsk skole skal utvikle grunnleggende 

ferdigheter og kompetanse, slik at de kan delta aktivt i kunnskapssamfunnet. Prinsipper for 

opplæring tydeliggjøres i læringsplakaten. Her fremkommer det blant annet at skolen skal gi alle 

elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre, og at 

skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. Dette betinger at skolebyggene 

tilrettelegges og bygges på en slik måte at det muliggjør varierte læringsformer etter intensjonene i 

kunnskapsløftet. I praksis innebærer dette fleksible og plan og romløsninger for bygget, samt at man 

enkelt kan gjøre tilpasninger av lokalene. Begrunnelsene for å bygge fleksible arealer ligger blant 

annet i kunnskap om hvordan læring foregår når det gjelder:  

 Variasjoner i elevers tenkemåter, forståelsesrammer og læringsstiler.  

 Nødvendigheten av et mangfold av læringsarenaer som muliggjør differensiering og tilpasset 

opplæring.  

 Organisering og arbeidsformer i skolen  

Det vurderes også som et normativt behov hvilken strategi Rælingen kommune legger til grunn for å 

løse etterspørsel etter elevplasser. Hovedprinsippet er at man ikke ønsker å ha overkapasitet på 

mange skoler samtidig, det legges opp til at Fjerdingby skole kan ivareta denne fleksibiliteten og 

dermed ta seg av hoved dimensjoneringen. Fjerdingby skole skal bygges ny og har tilstrekkelig 

utbyggingspotensial til å ta høyde for økt behov.  

Smestad skole har en maksimal kapasitet på utnyttelse som tilsvarer 600 elevplasser, dette utgjør en 

dobling av dagens kapasitet. 600 elevplasser er vurdert som en normativt øvre grense, etterspørsel 

for plasser blir utdypet i neste kapittel. 
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4.5 Etterspørselsorienterte behov 
Det har vært møte med Lena Hammer og Helga Sørby i plan- og bygningsetaten i Rælingen 

kommune. Det er et stort press for å få bygge ut i Rælingen kommune og området rundt Smestad 

inngår i dette. I tillegg til boliger er det planer om vesentlig utvidelse av barnehagekapasiteten på 

Smestad/Hektner, samt en dagligvarebutikk. 

Selv om Smestad skole, innviet i 2010, er en ny skole så er det et stadig større behov for elevplasser i 

området. Dette skyldes blant annet nye arealer som er vedtatt åpnet for boligbygging i 

kommuneplanenes arealdel 2014 – 2025. Høy andel av barnefamilier er med på å forsterke behovet 

av den allerede høye utbyggingstakten. Per september 2016 er 57 av totalt 78 antall ferdigstilte 

boliger i 2016 innenfor Smestad skolekrets, altså 73% av ferdigstilte boliger i Rælingen er innenfor 

Smestad skolekrets.  

Det er i flere omganger utarbeidet elevtallsprognoser og den siste (høst 2016) er som følger: 

 

 

Blå linje viser det faktisk antall 

elever på Skolen siden 2012, 

og vi ser det var 311 elever 

høsten 2016. Grønn linje viser 

fremtidig prognose frem mot 

2025. Vi ser økningen holder 

noenlunde samme vekst som 

historisk, men noe avtagende 

frem mot slutten av perioden. 

Stolpene nederst viser 

utbygging av boliger. 

(Usikkerheten på prognosen 

øker utover i perioden)  

 

 

På kort sikt er det fortettning av Hektneråsen og jevnt høy utbygging av Smestad vest og øst med 

hovedsakling eneboliger, som driver behovet opp. På mellomlang sikt er det fortsatt utbygging av 

området sør for Hektner, Myrvold sør og nord for Tristilvegen som driver behovet.  

Det er planlagt en ny skole på Fjerdingby med tentativ ferdigstilling i 2020. Behovet for 

elevtallsplasser innenfor Smestad skolekrets må sees i sammenheng med Fjerdingby skolekrets. Det 

er en forutsetning fra administrasjonen i Rælingen kommune at ny Fjerdingby skole skal fungere som 

en buffer både mot Smestad skole i sør og Rud skole i nord. På den måten ønsker man å unngå å ha 

overkapasitet på tre skoler, og istendenfor justere skolegrensene i henhold til de utbyggingsplaner 

som er planlagt for å oppnå størst mulig dekningsgrad på byggene. 

Tabellen nedenfor viser noe mer detaljert hvordan prognosene ser ut frem mot 2025, blant annet 

hvordan elevtallet ser ut til å utvikle seg per trinn fremover. Hvis vi ser på det felt som er merket med 

rød ramme ser vi elevtall per trinn i 2025, som blant annet brukes for å estimere antall klasserbaser 
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det er behov for.  Rød felt under der igjen viser hvor stor grad skolen er utnyttet med dagens 

prognoser mot en utbygging til 530 elever. 

 

  

Elevbasene på Smestad skole har i dag en kapasitet på omtrent 40 elever, større baser enn 40 viser 

erfaring fra skolen ikke er å anbefale ut fra et pedagogisk synspunkt.  

Som elevtallsprognosene for 2025 viser ligger det omtrent på 63-73 elever per trinn, det betyr i 

praksis at vi trenger to baser per trinn. For å kunne ha fleksibilitet og arealeffektivitet versus at 

trinnene kanskje ikke utvikler seg så likt bør det tilstrebes baser med noe forskjellig størrelse, 

eksempelvis ved at noe større baser kan deles inn i to. Dette bør da ha en slik kvalitet slik at det 

oppleves som to fullgode separate baser. For å kunne oppnå fleksibilitet bør det etterstrebes 

minimum to baser per trinn.  

Erfaringsmessig har skoler i Rælingen hatt behov for paviljonger fordi det ikke har vært nok 

klassebaser / -rom i forhold til den inndeling som det har vært behov for, selv om skolen totalt sett 

har hatt kapasitet nok. Tilstrekkelig antall baser/rom er derfor vurdert som en kritisk suksessfaktor 

for god utnyttelse.   

Som tabellen viser vil utbygging til en teoretisk kapasitet på 530 elever gi en utnyttelse på litt i 

underkant av 90%. Dette er høyt i forhold til de erfaringer som er gjort på andre skoler. Når elevtallet 

har gått utover omtrent 85% utnyttelse har det blitt behov for å bruke spesialrom til vanlige 

undervisningsrom, dette ser vi i tabellen under året 2015 på Smestad hvor det det var en 

utnyttelsesgrad på 86% og det ble tatt i bruk spesialrom. Årsaken er som nevnt tidligere at det ikke er 

mulig å utnytte alle rom maksimalt på grunn av forskjellig behov per trinn fra år til år. Ved en 

utnyttelse på rundt 90% har det i de andre skolene vært behov for paviljonger. I dag har totalen på 

barneskolene i Rælingen en utnyttelsesgrad på 85 %, og vi har skolepaviljonger på 3 av 6 barneskoler. 

Noe stor ledig kapasitet, som for eksempel på Blystadlia skole, gjør at vi bare har 85% utnyttelse i 

kommunen selv med tre paviljonger. Brekkpunktet for de skolene som har paviljong har vært rundt 

90% utnyttelse. Dette illustreres i figuren under: 
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Gitt utbygging til en teoretisk kapasitet på 530 elever og at behovet blir omtrent som prognose viser 

vil det fortsatt stille strenge krav til at skolen bygges særdeles fleksibelt.  En 5 % variasjon i et 

utgangspunkt i elevtall på 480 elever gir en spredning i behovet på hhv. 456/505 elever, som tilsvarer 

en utnyttelsesgrad på henholdsvis 88% og 95%. Sett i lys av et brekkpunkt på 90% utnyttelse kan gi 

behov for kapasitet utover skolebygget, ligger vi altså innenfor noe som muligens må forventes å 

kunne løses utenfor skolebygget. Alternativ for dette kan være enten beholde paviljonger eller busse 

elever til andre skoler, hvor Fjerdingby skole da anses som det mest reelle alternativet.  

Smestad skolekrets har en noe høyere andel barn enn andre skolekretser, omtrent 13% av 

befolkningen innen skolekretsen er barn i barneskole alder, mot 10% som snitt i kommunen. Gitt at 

befolkningen innenfor kretsen holdes stabilt og at andel barn normaliserer seg på 10% utgjør det ca. 

50 færre elever. Samtidig gjenstår det et byggefelt innenfor kretsen som ikke er antatt realisert 

innenfor 10-års perspektivet, dette er omtrent på samme størrelse som Myrvold sør, og utgjør 

omtrent 50 elever. Disse vil da kunne motvirke hverandre, og vi antar derfor at et behov på 480 

elever vil være vedvarende utover 2025. 

Et motvirkende tiltak for å redusere risikoen for at ikke skolen skal ha tilstrekkelig kapasitet ved en 

utbygging til 530 elever er å fokusere sterkt på at fleksibiliteten i størrelse på rom i bygget er så god 

at vi klarer utnyttelse opp mot 90-95%. Dette endrer seg fra år til år, slik at det må være mulig å 

endre romstørrelser ved enkle/billige tiltak.  

Etterspørselesorienterte behov for utvidelse tilsier en økning av kapasitet til 530 elever, og mellom 

14-16 baser med fleksible størrelser. 

4.6 Behovskonflikter 
Det er ikke identifisert behovskonflikter utover at finansierende part har en sterkere interesse av 

kostnader enn det de andre interessentene har. 

4.7 Det prosjektutløsende behov 
Det prosjektutløsende behov er en syntese av interessentgruppebaserte behov, normative behov og 

etterspørselsbaserte behov. Det prosjektutløsende behov kan her oppsummeres som følgende: 

Smestad skole trenger å utvides for å ivareta elevtallsvekst i inntaksområdet, primært utløst 

av etterspørselsbehovet. Behovet er estimert til å være en utbygd kapasitet til totalt 530 
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elever. Dette vil gi en utnyttelsesgrad over 90% basert på dagens prognoser, som utløser 

behov for et veldig fleksibelt bygg for å kunne ivareta behovet innenfor skolens areal. 

 

4.8 Oppsummering av identifiserte behov 
Det er i stor grad enighet om behovene. Man ønsker en best mulig skole som viderefører kvaliteter 

ved eksisterende skole. Tilgang på godt uteareal både i bygg- og anleggsperioden og etter 

ferdigstillelse trekkes frem av mange interessenter som svært viktig. Dette henger sammen med at 

tomten har svært gode kvaliteter med tilgang på naturterreng. 

Parkeringsforhold og fasiliteter for henting og levering trekkes frem av flere. Dette kunne man i 

prinsippet langt på vei ha løst uten nybygg, men det vil være naturlig å etablere en god løsning for 

dette som en del av prosjektet.  
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5 Målanalyse 

5.1 Hensikt  
Målanalysen skal utrede overordnede mål og effektmål for tiltaket. Disse skal uttrykke hvilken 

tilstand som ønskes oppnådd etter at investeringen er tatt i bruk. Det er viktig at målene springer ut i 

fra og er konsistente med de behov som er identifisert og som tiltaket søker å løse. 

5.2 Effektmål 
Det er satt følgende effektmål for tiltaket. 

 Det skal være en hensiktsmessig kapasitet på Smestad skole. Denne kapasiteten skal ivareta 

elevtallsprognose i den gjeldende inntaksgrensen, men også legge til rette for en stabil drift 

uten fremtidig høy overkapasitet.  

 Elevene på barneskolen skal ha en kvalitet i skoletilbudet i henhold til opplæringsloven og 

som er i tråd med skolebruksplan 2010 – 2015. 

 Bygget skal være minst like arealeffektivt som dagens bygg og tilsvarende funksjonelt. 

 Valgt konsept skal ha en god helhetlig og fleksibel løsning for skoledrift, 

forvaltning/drift/vedlikehold og uterom.  

 Logistikk og transport skal forbedres, spesielt knyttet til henting og levering av barn, samt at 

varetransport skal søkes løst separat fysisk fra transport av barn. 

Effektmålene bør bearbeides videre i kommende faser av prosjektet. 

 

5.3 Resultatmål 
 Skolen utvides slik at den samlet gir en kapasitet på rundt 530 elever.  

 Skolen utvides slik at den har kapasitet til minimum 14-16 baser med fleksible størrelser. 

 Skolen utvides innenfor den samme areal per elev som opprinnelig bygd. 

 Bygget skal følge Rælingen kommunes miljøoppfølgingsplan. 

 Utvidelsen gjennomføres slik at skolen er klar for bruk innen skolestart 2019. 

 Utvidelsen skal ha følgende mål i planleggingsfasen på kostnadsramme 

o P85 på 125 mkr 

o P50 på 108 mkr. 

Videre konkretisering av resultatmål knyttet til tid, kostnad og kvalitet spesifiseres i 

planleggingsfasen. 

5.4 Miljømål 
Norge har som mål fram til 2030 å redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 40 % av utslippene 

i 1990. Utslippsmengden antas å øke med over 40 % fra 1990 fram til 2030, dersom dagens trend 

fortsetter. Kommunens overordnet mål for reduksjon av klimagassutslipp er å bidra til det nasjonale 

målet nås, og er således et ambisiøst mål. Prosjektet skal utføres slik at det gjennom bygging og ved 

overlevering til bruk har hatt en lavest mulig belastning på klima og miljø, og dermed bidra til å nå 

både lokale og nasjonale målsetninger.  

 

I konseptvalgutredningen er det satt følgende mål for å jobbe mot et bærekraftig miljø- og 

klimautvikling: 
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Tilbygg skal minimum være i passivhus standard, og kommunens miljøoppfølgingsplan skal 

etterleves. For å verifisere miljøprestasjonen skal prosjektet vurderes sertifisert etter en 

BREEAM-NOR standard, og minimum etter de samme kategorier. Vurdering skal gjøres før 

skisser og prosjektering starter. Formålet er å sørge for at kommunens bygg er gjennomført i 

en bærekraftig design og bygging, samt motivere andre private og andre offentlige utbyggere 

til å følge en bærekraftig utvikling. 

 

Miljøprestasjonen skal vurderes og dokumenteres i de følgende kategorier: 

- Ledelse 

- Helse- og innemiljø 

- Energi 

- Transport 

- Vann 

- Materialer 

- Avfall 

- Arealbruk 

- Økologi 

- Forurensing 

 

5.5 Tidsambisjon 
Inntil ny skole er på plass vil kapasitetsbehovet løses med eksisterende bygg og bruk av paviljonger. 

Paviljongene er ordinære klassebaser, og vil ikke løse eventuelt behov for gymsal og spesialrom, samt 

fellesfunksjonalitet. Skolebygget har 7 ordinære klassebaser og 3 spesialrom (musikkrom, naturfag, 

og grovformingsrom). Musikkrom og naturfagrom kan brukes som undervisningsbaser, mens 

grovformingsrommet ikke kan brukes som vanlig undervisningsbase på grunn av manglende daglys 

med mer.  I det kapasitetsbehovet blir for høyt til at dette gir en tilfredsstillende løsning så er det 

behov for å ha ny skole klar. Å løse behov for gymsal og spesialrom ved bruk av paviljonger anses ikke 

som hensiktsmessig da disse antagelig måtte bygges som midlertidige bygg og således ikke være god 

utnyttelse av kommunens ressurser.  

For skoleåret 2016/2017 er alle ordinære klassebaser brukt til undervisning, i tillegg er begge 

tilgjengelige spesialrom i bruk, samt begge basene i paviljongen. Totalt er det i dag behov for 11 

klasserbaser som er løst slik. Dette er begrunnet i at det pedagogisk er utfordrende å levere tjenester 

i henhold til opplæringsloven, kunnskapsløftet, og Strategi for skoleeier, med større baser enn 40 

elever. Hvis elevtallet på et trinn overstiger 40 elever burde altså trinnet deles i to baser. Det er 311 

elever på skolen ved skolestart 2016. 

Basert på prognosene er det for skoleåret 2017/2018 bruk for 12 baser. Det er planlagt at skolen skal 

bruke sine 7 ordinære klassebaser, begge spesialrom, og i tillegg ha 4 klassebaser i paviljong.  

Paviljongene er altså planlagt utvidet med to ekstra baser til høsten 2017. Kostnadsvurdering tilsier 

at det er forsvarlig å montere to ekstra paviljonger samtidig, istedenfor 1 i 2017 og 1 i 2018, men 

dette vurderes fortløpende. Prognosen viser 347 elever ved skolestart 2017. 
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For skoleåret 2018/2019 vil det være behov for 13 klassebaser. Dette er planlagt løst med de 7 

ordinære klassebasene, 4 baser i paviljong, og bruk av begge spesialrommene til undervisningsbase. 

Prognosene viser 392 elever ved skolestart 2018. 

For skoleåret 2019/2020 vil det være behov for 14 baser på Smestad skole, og prognosene viser et 

elevtall på 418 elever. Etablering av ytterligere paviljonger på skoletomten anses som utfordrende, 

og vil legge beslag på ytterligere mye av uteområdet. I tillegg vil ikke klassebaser i paviljonger løse 

behovet for grupperom, spesialrom som gymsal, skolekjøkken, samlingsrom, etc. Basert på at det nå 

potensielt er mellom 250 og 300 elever med baser inne i skolebygget, og 120 til 150 elever med base 

i paviljonger, og at skolen kapasitet ikke er økt utenom klassebaser og lærerarbeidsplasser anses det 

som riktig å ha bygget klart til skolestart 2019.  

Løsningen slik den er skissert ovenfor har risiko i forhold til å være gjennomførbar. Det er blant annet 

noen trinn som er nært til å måtte deles slik at det blir behov for ytterligere klasserbaser. 

Spesialrommene har heller ikke kapasitet på like mange elever som de ordinære klassebasene. Ved 

baser på 40 elever er det også nødvendig med grupperom, som det ikke er planlagt kapasitet i 

paviljonger på. 

Fra konseptet er besluttet vil det ta cirka 2,5 år å planlegge og bygge ut skolen. Det er begrenset 

potensial for å korte inn på dette med en hensiktsmessig gjennomføring. Det er naturlig å planlegge 

oppstart av den utvidede delen av skolen til skolestart i august, men det kan også gjøres på andre 

tidspunkt i løpet av året. Jo lenger man venter med utbyggingen, jo mer vet man om 

kapasitetsbehovet. Dersom avgjørelse om utbygging utsettes utover høsten 2016 vil utbyggingen (og 

ferdigstillelse) forskyves tilsvarende etter 2019. 

Rælingen kommunes prosjektmodell er som følger: 
 

 
 
 
Ved konklusjon på denn konseptvalgutredningen anses prosjektet å være over i planleggingsfase. 
Godkjenning av byggeprogram, anskaffelsesstrategi, med mer er i milepæl 2. 
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Å ha skolen ferdig til 2019 anses som kritisk gitt at elever i Smestad krets skal kunne gå på skolen.  
 

5.6 Kritiske suksessfaktorer 
Det er identifisert et sett med kritiske suksessfaktorer for tiltaket, som følger under. Man bør jobbe 

videre med disse i senere faser av prosjektet, det kan da i tillegg innhentes erfaringer fra utbyggere 

som er eller har vært i tilsvarende situasjon med utbygging av skoler, disse vil kunne gi verdifulle 

innspill til suksessfaktorer. 

 Effektiv organisering og tydelig beslutningsprosess i kommunen  

 Godt samarbeid og rolleforståelse mellom prosjektleder og prosjekteier/styringsgruppe 

 God usikkerhetsstyring, inklusiv oppfølging av usikkerhetsanalyse. Viktig prinsipp at den som 

kan påvirke risikoen også er den som bærer den, samt gode incentivmekanismer. 

 Tydelig styring av prosjektet, god rolleforståelse og utførelse fra prosjektdeltakere 

 Politisk og administrativ forankring sikrer en hensiktsmessig beslutningsprosess og at det ikke 

blir endringer sent i planleggingen 

 God porteføljestyring av kommunens prosjekter, med prioritering av prosjekter 

 Samsvar i tid og innhold mellom planer for Smestad skole og overordnet skolestrategi for 

Rælingen kommune 

 Godt og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag foreligger ved beslutningspunkter. Omforent 

milepælsplan utarbeides, denne inkluderer tidspunkt for alle faseoverganger og stoppunkter 

i samsvar med kommunens prosjektmodell.  

 Gode elevtallsprognoser og omforent forståelse av disse  

 Kritisk med en god tidligfase, med valg av riktig løsning. Herunder mulighet for fleksible 

størrelser på elevbaser. 

 Valg av riktig anskaffelsesstrategi blant annet gjennom å vurdere ulike alternativer for 

kontrakts strategi.  

 Godt samarbeid med og god informasjon til interessenter. Dette sees i sammenheng med 

interessent- og kommunikasjonsplan  

 Smestad skole må tilpasse driften sin til anleggsperioden, jamfør, neste punkt 

 Entreprenør må tilpasse aktiviteter til aktiviteter på skole i drift, jfr. forrige punkt 

 
 

5.7 Alternative konsepter  
Det er vurdert et utbyggingskonsept, referert til som alternativ 1, samt at det er utredet et 

nullalternativ. Begge alternativer skal sees i lys av samme samfunnsutvikling og prognoser, og måles 

opp mot prosjektets målsetting.  

5.7.1 Nullalternativ: 
Nullalternativet er et alternativ til å bygge på skolen, basert på mindre tilpassinger/investeringer for 

å fortsette dagens løsning.  

Veksten i kretsen er stor, og det er forventet at innen 5 år (2021) vil elevtallet innenfor Smestad krets 

være 50% høyere enn hva dagens kapasitet på skolen er. Det er ikke ønskelig med en situasjon hvor 

over 50% av elevene på skolen går i paviljong, et nullalternativ er derfor ikke å betrakte som en 
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langsiktig løsning, men mer som en utsettelse av hovedalternativet. Varighet < 5 år. Basert på at det 

ikke vil være i tråd med rammebetingelse for prosjektet slik de er beskrevet i kapittel 2.1. 

Fra det ble kjent at Smestad skole hadde (og har) en veldig stor vekst i elevtall har det blitt gjort bruk 

av samfunnsøkonomiske realopsjoner for å få et bedre beslutningsgrunnlag for ferdigstilling og 

dimensjonering. Disse er beskrevet i kapittel 7.  

Paviljonger har en kostnad på 70 000,- per måned, med 80 elevplasser. Dette utgjør en årskostnad 

per elev på litt i overkant av 10.000,- i paviljong (administrasjonskostnader til skolen er ikke med i 

dette). Hensyntatt gjenværende lån på Smestad skole, og en investering på 125,6 mkr for tilbygg 

utgjør det en årskostnad på 30.000,- per elev. Økonomisk kostnad til paviljong er derfor å anse som 

en rimelig kostnad for skoleplass, og et godt alternativ til å utsette utbygging.  

For å kunne løse en nullhypotese er det nødvendig med paviljonger, busse elever til en annen skole, 

eller en kombinasjon av disse. Frem til 2019 vil paviljonger løse behovet, etter 2019 vil det i tillegg 

være nødvendig å busse elever i tillegg gitt at null alternativet skal gjennomføres. Det er lite kapasitet 

i nærliggende skoler, slik at det må påregnes å busse elever til Nordby skole i første omgang, og så 

må det busses til Blystadlia i tillegg til Nordby. I 2020 – 2025 i et nullalternativ vil det da måtte være 

elever inne i skolebygget på Smestad skole, i paviljonger på skoletomten, og det må busses elever til 

Nordby og Blystadlia skole.  

Et nullalternativ som løser prosjektets målsetting om å ha kapasitet til elever i Smestad skolekrets 

samtidig som de overordnede føringene for kvalitet i skolene legges til grunn anses ikke som reelt 

etter 2019.  

 

5.7.2 Utbyggingskonsept - Alternativ 1: 
Alternativ 1 innebærer en utvidelse av dagens bygningsmasse i retning øst. Dette betyr at 

hovedtrekkene i den eksisterende skolen skal videreføres ved fellesarealene – som binder 

undervisningsarealene sammen – skal forlenges og at undervisningsarealene tilknyttes på samme 

måte som i dag. Alternativet innebærer noe ombygging den eksisterende bygningen, ved blant annet 

omgjøring av enkelte av baserommene, biblioteket, kontor- og spesialrom.  

Følgende begreper skal ligge til grunn for nytt konsept: 

Elastisitet innebærer mulighet for utvidelse av bruksareal gjennom påbygg eller tilbygg, samt 

tilrettelegging for at funksjoner og rom kan minke eller vokse over i nabosone uten omfattende 

tiltak.    

Fleksibilitet innebærer at bygget enkelt kan deles opp på en annen måte eller bygges om for å 

tilpasses endret bruk eller organisering. Et bygg er fleksibelt når innervegger er flyttbare og tekniske 

anlegg og kjernefunksjoner som trapper, heiser og toaletter samles og ikke legges i de deler av 

bygningskroppen som senere skal kunne endres. Fleksible løsninger sikrer lengre levetid for bygget. 

Generalitet innebærer at bygget har en stor grad av arealer og rom som har en generell utforming 

med hensyn til volum og dagslys, slik at de kan brukes til mange ulike formål.   

Utendørs vil denne utvidelsen gjøre beslag på en del av lekeområdene, men det ligger inne som en 

forutsetning at det opparbeides nye lekearealer som tilfredsstiller skolens størrelse. 
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De nødvendige grunnarbeidene ansees relativt enkle, ved at utvidelsen skal gjøres på en planert del 

av eiendommen. Det er opplyst at grunnen i all hovedsak består av fast fjell. 

Det er forutsatt at riggområdet skal etableres på den nedre del av eiendommen i øst og at all inn- og 

uttransportering gjøres her. Riggarealet krever noe tilpasning av terrenget og dette arealet skal 

istandsettes som parkering for skolen, med avkjøring fra veien Smestadbråtan. 

Skolen får to adskilte parkeringsplasser – eksisterende parkering og ny parkering i øst. Det er opplyst 

at begge parkeringene skal opparbeides i tilknytning til en kiss and ride-løsning. 

5.7.3 Konklusjon utbyggingskonsept 
Det vurderes slik at alternativ med utbygging anbefales. Detaljering av dette vil bli gjort i 

planleggingsfasen. 

 

5.8 Lokalisering 
 Man kan i prinsippet bygge ut i alle retninger, men her er det en del naturlige begrensninger. 

Nordsiden av bygget er trang og bratt og dermed lite egnet.  

 Vestsiden gir en del praktiske problemer knyttet til energi-sentral og ikke spesielt god plass.  

 Sørvestsiden spiser for mye uteareal og har noen problemer knyttet til en god påkobling på 

eksisterende bygg. 

 Sørøstsiden kan benyttes, men denne tar også uteareal 

 Østsiden ned mot ny planlagt parkeringsplass for skolen kan benyttes, men her er det 

brattere terreng enn i sørøst og sør.  

 

5.9 Størrelse 
Størrelsen på et påbygg er en funksjon av kapasitet, funksjoner og arealeffektivitet. Det er en føring 

og et krav at påbygget skal være arealeffektivt og ikke inneholde unødvendige funksjoner, størrelsen 

blir derfor gitt av kapasiteten som bygget dimensjoneres for. Skolen er den mest arealeffektive i 

kommunen, og prosjektet har som mål at den etter tilbygg skal ha samme areal per elev. 

5.10 Konsept 
Det er et konsept med baser i dag og det er ikke vurdert som aktuelt å gå bort fra dette. Det er 

imidlertid en del av mulighetsrommet å justere på dagens bygg. Blant annet kan det være aktuelt å 

dele rommene med skillevegger slik at to mindre klasser kan ha undervisning samtidig i ett baserom. 

Baserommene i fløyen som vender mot vest kan deles opp på en måte som gir høyere kapasitet. 
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5.11 Areal, dagens og tentativt nytt behov 
 300 elever 530 elever Økning 

    

SUM ADMINISTRASJON 203 266 31 % 

       

SUM ARB.ROM  136 367 170 % 

SUM ELEVBASER 688 1329 93 % 

SUM SFO1  16 269 1581 % 

SUM GRUPPE/møterom 221 455 105 % 

SUM BIBLIOTEK 185 195 59% 

SUM KUNST OG HÅNDVERK, OG NATURFAG 203 235 16 % 

SUM MAT OG HELSE 105 110 5 % 

SUM MUSIKK 93 98 5 % 

SUM KROPPSØVING 371 761 105 % 

SUM AUDITORIUM 63 66 5 % 

SUM SAMLINGSROM 164 732 346 % 

SUM GARDEROBER 202 426 110 % 

SUM TOALETTER 36,2 60,6 67 % 

SUM LAGER 56 114 103 % 

SUM DRIFT 98 180 84 % 

       

  2840,2 5669,0 101 % 

 Nytt utbygd areal 1   2828,8  

 

1 Arealet er her slått sammen til en total. I prosjekteringen skal likevel flere funksjoner forsøkes slås 

sammen, slik at totalbehovet skal bli mindre enn 2828,8 kvadratmeter. Spesielt gjelder dette SFO. 

Kostnadsanslag er likevel beregnet ut fra en total da endelig løsning og arealbehov ikke er 

prosjektert. 
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6 Kostnadsoverslag for utvidelse  
Basert på 230 nye elevplasser, estimert til en utvidelse på 2828 kvadratmeter  

6.1 Restverdier 
Restverdi av bygget etter avskrivningsperioden 40 er ikke hensyntatt, dette er i henhold til 

retningslinjer Rælingen kommune har for avskrivning. 

6.2 Finansiering 
Finansiering vil foregå ordinært over kommunalt budsjett. Det er ikke vurdert OPS eller tilsvarende, 

men dette ville uansett være lite hensiktsmessig ettersom det dreier seg om en utvidelse av et 

eksisterende bygg. Prosjektet vil uansett søke tilskudd der det er mulig, eksempelvis gjennom 

spillemidler.  

Husbanken har et program for rentekompensasjon som skal stimulere kommunene og 

fylkeskommunene til å rehabilitere og investere i skole- og svømmeanlegg. Ordningen skal bidra til å 

sikre at alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring får gode læringsforhold. Men det er et 

maks beløp innenfor programmet som Rælingen kommune allerede har nyttiggjort seg, det er derfor 

ikke mulig å få støtte til utvidelse av Smestad skole innenfor dette programmet. 

6.3 Tomtekostnader og evt. salg av tomt  
Det er ervervet omtrent 6 mål ekstra tomt for å øke utearealet på skolen. Kommunen har tiltrådt 

dette arealet, og det er fastsatt en pris på 4,1 mkr for dette pluss omkostninger for motpart og 

kommunen. Konseptvalget begrenser seg til utvidelser av eksisterende bygg innenfor opprinnelig 

tomt og det nyervervede areal. Total kostnaden på ervervet tomt er estimert til 5,5 mkr i 

kostnadsanslaget. 

6.4 Beregning av årskostnader (husleie) 
Med utgangspunkt i et eksempelprosjekt for bygningstypen skole i 3 etasjer og med passivhus 

standard, benyttes en årskostnad for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) på 839 

kr/kvm.  Multiplisert med en potensiell utvidelse for Smestad skole på 2828 m² gir dette en årlig 

kostnad for eiendomsenheten på 2 380 000 kr. Dette er marginalkostnaden i forhold til den 

utbygging som er planlagt.  

Skolens kostnader relatert til ansatte og andre undervisningskostnader vil variere i forhold til faktisk 

antall elever som går på skolen, og er ikke vurdert i kostnadsanslaget. 

6.5 Hovedresultater 
Finansiering vil foregå ordinært over kommunalt budsjett. Det er ikke vurdert OPS eller tilsvarende, 

men dette ville uansett være lite hensiktsmessig ettersom det dreier seg om en utvidelse av et 

eksisterende bygg. Prosjektet vil uansett søke tilskudd der det er mulig, eksempelvis gjennom 

spillemidler.  

Det er ervervet omtrent 6 mål ekstra tomt for å øke utearealet på skolen. Kommunen har tiltrådt 

dette arealet, og det er fastsatt en pris på 4,1 mkr for dette pluss omkostninger for motpart og 

kommunen. Konseptvalget begrenser seg til utvidelser av eksisterende bygg innenfor opprinnelig 

tomt og det nyervervede areal. Total kostnaden på ervervet tomt er estimert til 5,5 mkr i 

kostnadsanslaget. 
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Foreløpig kostnadsestimeringen er gjort basert på Norsk prishåndbok 2015, som blant annet 

inneholder sammendrag av pris for ulike bygningstyper. Her finnes eksempelprosjekt på 

bygningstypen skole i 3 etasjer og med passivhus standard som benyttes som grunnlag for 

kostandsestimeringen. Kostnadsanslaget er basert på en utvidelse på 2828 kvadratmeter og 230 nye 

elevplasser.  

Basert på kostnadsoppbygging etter norsk standard 3453 ser kostnadsbilde slik ut: 

Alternativ 1 

Prisnivå 2016  

   

Grunnkalkyle 102,1 MKR 

P50 styringsramme (prosjektets styringsramme) 109,3 MKR 

   

P85 budsjettramme (Politisk vedtak) 125,6 MKR 

   

Avvik 16,3 MKR 

Relativt avvik 15,0 % 

 

 

6.6 Oppbygging av kostnader etter NS 3453 

 

 

 

6.7 Sannsynlighetsvurdering 
Ut fra kostnadsestimeringen på 102,1 mkr er det gjort en sannsynlighetsvurdering, 

usikkerhetsmomentene blir da prissatt og estimert sannsynlighet for at de slår ut økonomisk. Basert 

på disse bør prosjektet gjennomføres innenfor en total kostnad på 109,3 mkr, inklusiv avsetning til 
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endringer og marginer. Denne kostnaden er vurdert slik at det er like sannsynlig at det blir mer som 

at det blir lavere, referert til som P50.  

I henhold til retningslinjer for byggeprosjekter skal styringsgruppen ha en margin for ha mulighet til å 

implementere kvaliteter som per i dag ikke er synlige. Total kostnad inklusiv styringsgruppens 

mandat er vurdert til å være 125,6 mkr. Denne totalkostnaden er vurdert slik at det er 85% 

sannsynlig at prosjektkostnaden blir lavere, og 15% sannsynlighet at kostnaden blir dyrere, referert 

til som P85. Dette skal bidra til at investeringen gjøres basert på et grunnlag hvor det er relativt 

sikkert, 85% sannsynlighet, at det ikke blir høyere. 

Prosjektleder vil gis en mandat på P50. Endringer utover det skal sendes som endringsmelding til 

styringsgruppen, som igjen vil vurdere det for hvert enkelt tilfelle og gi sitt tilsagn eller avslag. 

 

6.8 Anbefaling økonomi 
Prosjektet bør gjennomføres innenfor en total kostnad på 109,3 mkr, inklusiv avsetning til endringer 

og marginer. Denne kostnaden er vurdert slik at det er like sannsynlig at det blir mer som at det blir 

lavere (P50). 

I henhold til retningslinjer for byggeprosjekter bør styringsgruppen ha en margin for ha mulighet til å 

implementere kvaliteter som per i dag ikke er synlige. Total kostnad inklusiv styringsgruppens 

mandat er vurdert til å være 125,6 mkr. Denne totalkostnaden er vurdert slik at det er 85% 

sannsynlig at prosjektkostnaden blir lavere, og 15% sannsynlighet at kostnaden blir dyrere (P85).   

Prosjektleder vil gis en mandat på P50. Endringer utover det skal sendes som endringsmelding til 

styringsgruppen, som igjen vil vurdere det for hvert enkelt tilfelle og gi sitt tilsagn eller avslag. 
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7 Samfunnsøkonomiske realopsjoner 
Samfunnsøkonomiske realopsjoner brukes for å tallfeste verdien av fleksibilitet i de store kommunale 

investeringsprosjektene. Fleksibiliteten kan gjelde oppstartstidspunkt, dimensjonering, koblede 

prosjekter og fleksibel drift. For Smestad skole er det primært oppstarttidspunkt og dimensjonering 

hvor opsjonene har hatt verdi.   

Det foregår en omfattende utbygging av boliger på Smestad og nærliggende områder, dette er 

hensyntatt i kapasitetsbehovet ved utbygging av Smestad skole. 

I takt med at det bygges ut boliger vil det bli noe mer annen infrastruktur og tjenestetilbud i 

området, dette påvirker Smestad skole i liten grad.  

Det planlegges omfattende investeringer i skolestrukturen i Rælingen kommune, primært nybygg. 

Dette påvirker Smestad skole i begrenset grad. Strategi for skolebygg i Rælingen er redegjort for i 

politisk sak 09/2101-26 vedtatt i april 2016. 

 Utvidelse av Smestad skole inngår i en helhetlig 10-års plan for utbygging av skoler 

 Smestad har med dagens bebyggelse en ganske tydelig avgrensning mot omliggende 

områder og endringer på andre skoler vil derfor i liten grad påvirke dagens situasjon. På litt 

lenger sikt vil boligområder i Fjerdingby og Smestad kunne vokse sammen. 

Det opereres i DFØs Veileder i samfunnsøkonomiske analyser med fire typer realopsjoner og fire 

kriterier for at det skal foreligge en realopsjon. Alternativene vurderes opp mot disse for å styrke 

beslutningsgrunnlaget med henhold til robusthet og fleksibilitet 

Type realopsjon Kriterier for at det skal foreligge en realopsjon 

 Vente og se før investeringen 

gjennomføres 

 Gjennomføre 

oppfølgingsinvesteringer (f.eks. 

trinnvis gjennomføring eller 

pilot) 

 Avslutte et tiltak 

 Variere produksjonen eller 

produksjonsmetodene 

 Det er betydelig risiko for at man velger feil løsning på 

nåværende tidspunkt 

 Det er sannsynlig at man får ny informasjon som støtter 

beslutningsprosessen 

 Det er handlingsrom når man på ny skal ta beslutning 

 Det er betydelig kostnad forbundet med å komme 

tilbake til utgangspunktet, det vi si å reversere en 

investering 

 

Kriterier for å bruke realopsjonene er delvis tilstede for prosjektet.  

 

1. Det er en betydelig risiko for at man velger feil størrelse på utbyggingen, relatert til 

usikkerhet i prognoser og framskrivning av behov for elevplasser innenfor Smestad 

skolekrets. Befolkningen i kretsen har hatt en enorm økning de siste 6-7 år, som er langt 

utenfor andre kretser i kommunen. Det er derfor en risiko for at man velger feil løsning 

(størrelse på utbygging) på nåværende tidspunkt.  

2. Prognoser på dagens detaljnivå har vært utarbeidet de 3 siste år. Læringskurven på 

utarbeiding av prognoser er derfor fortsatt høy. Prognosene baserer seg også på den 

historiske utviklingen som for Smestad krets kun er 6-7 år med dagens vekst. For hvert år 

prognoser utarbeides får man derfor ny informasjon som støtter beslutningsprosessen. 
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3. Ved å etablere paviljonger har man fått et handlingsrom for når beslutning må tas. 

4. Hvis skolen bygges ut er det ikke mulig å reversere investeringen. Det er også betydelige 

kostnader som påløper så snart prosjekteringen starter, disse øker etter hvert som 

detaljgraden på prosjekteringen øker. 

Det vurderes derfor slik at kriteriene for bruk av realopsjoner er tilstede. Disse har også vært brukt 

for å kunne få et bedre beslutningsgrunnlag.  

Utbygging av skolen har vært utsatt (vente å se) for kunne kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for 

størrelse på utbygging, dette er gjort ved å etablere midlertidige paviljonger, og dermed ha tid til å få 

ny informasjon om behovet. Men behovet i 2019 er vurdert så stort at det ikke lengre er 

samfunnsøkonomisk at paviljonger skal løse behovet, fordi paviljongene ville da måttet ha kapasitet 

til omtrent halvparten av hele skolebygget slik det er i dag. Behovet i 2020 er estimert til 450 elever, 

mens dagens skolekapasitet er 300 elever.  

Å gjøre oppfølgingsinvesteringer, som i praksis ville si å bygge ut skolen trinn for trinn er vurdert slik 

at det ikke er samfunnsøkonomisk. Basert på at investeringskostnaden ville blitt høyere, og de 

samfunnsøkonomiske gevinstene i god folkehelse og trygt og sikkert lokalsamfunn ville uteblitt på 

grunn av usikkerhet og mye støy og forstyrrelser i flere anleggsperioder. 

Å variere produksjonen eller produksjonsmetodene anses som lite relevant i dette tiltaket. 

Samfunnsøkonomiske realopsjoner har vært benyttet, men samlet sett vil realopsjoner gi begrenset 

effekt etter 2019 som er estimert tidspunkt hvor skolen skal stå ferdig utbygd, og ikke veie opp for de 

negative konsekvenser manglende støttefunksjoner som gymsal med mer vil.  

 

8 Vurdering av de overordnede hensyn 
De overordnede hensyn skal bidra til at løpende drift, forvaltning og planlegging bygger på 

grunnleggende, viktige prinsipper i organisasjonen og for samfunnsutviklingen. Dette er hensyn som 

skal vurderes og sikres gjennomgående i den kommunale forvaltningen, og som skal synliggjøres i 

saksbehandling og planlegging. Prosjektet skal vurderes opp mot disse hensynene. 

 

8.1 Vurdering av god folkehelse i befolkningen 
Grunnutdanningen skal bidra til sosial utjevning. Det skal skapes gode forutsetninger for alle barn og 

unges læringsmiljø og -utbytte. Det er sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og 

helse. Personer med lav utdanning befinner seg ofte i flere utsatte grupper. Arbeidsledighet, lav 

inntekt, svak mestringsfølelse, sykdom og lite sosial støtte, er alle risikofaktorer personer med lav 

utdanning er utsatt for å oppleve. Utdanning gir mestring, og mestring gir god helse. Gjennom 

utdanning blir en øvd til å håndtere utfordringer og problemer, og får kunnskap som gir oversikt og 

forståelse. De som har god evne til å håndtere utfordringer, er også bedre beskyttet mot å få 

psykiske problemer. Utdanning er i dag den helsefaktoren som best forklarer sosiale forskjeller i 

helse. Å sikre at det er gode og funksjonelle skolebygg er derfor vurdert som et godt tiltak for å sikre 

en god folkehelse i befolkningen.  

 

I konseptvalgutredningen er det satt følgende mål for å jobbe mot en god folkehelse i befolkningen: 
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- Pedagogikken som legges til grunn for valg av løsninger er baseromspedagogikk, i motsetning 

til klasseromskole. Dette for å sikre et enhetlig bygg totalt. 

- Anlegget skal utformes slik at det gjennom universell utforming hensyn tar synshemmede, 

hørselshemmede, bevegelseshemmede, allergikere/astmatikere, og personer med 

sammensatte funksjonshemminger.  

- Det skal hensyn tas hvordan lyd beveger seg mellom rom og i åpne rom.  

- Anlegget skal preges av god arealutnyttelse.  

- Arealene må kunne tilpasses ulik bruk uten vesentlig omorganisering.  

- Anlegget skal ha en klar miljøprofil og sikre godt og jevn inneklima.  

- Anlegget skal ha en god kvalitet på materialer og inventar tilpasset det bruk det er tenkt for, 

det skal være gjennomgående for alle rom. 

Effektmålene skal bidra til et bygg som legger godt til rette for god folkehelse i befolkningen. 

Gjennom å utvide Smestad skole slik at denne er med på å bidra til at elever har et godt sted for 

læring, og gjennom at normkrav som opplæringsloven, kunnskapsløftet og Rælingens egen strategi 

for skoleeier vil det bidra til et vesentlig løft gitt den økning som er forventet i elevtall i Smestad 

skolekrets. 

8.2 Vurdering av trygt og sikkert lokalsamfunn 
Et trygt og godt lokalsamfunn innebærer at det må legges godt til rette for gode løsninger i 

planleggingsfasen. Dette er også kommet opp som argumenter fra både primær og sekundær 

interessenter. Dette gjelder spesielt uteområdet og trafikkløsning på skolens areal.  

 

Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Et trygt skolemiljø og gode 

oppvekstsvilkår gjør barn mindre sårbare i forhold til å bli utsatt for bla mobbing. Skolen har et 

ansvar for å gripe fatt i mobbing på et tidlig tidspunkt og sette inn tiltak for å stoppe det.  

Elevundersøkelsen viser at det er en del barn som rapporterer at de blir utsatt for mobbing, og 

andelen som mobbes er urovekkende høy i Rælingen sammenlignet med i andre kommuner. 

 

I konseptvalgutredningen er det satt følgende mål for å jobbe mot et trygt og sikkert lokalsamfunn: 

- Det skal være gode trafikkarealer internt i anlegget. Det skal tilstrebes naturlig vandring av 

personale for å styrke trygghet, et godt skolemiljø, og redusere uønsket adferd.  

- Anlegget skal utformes slik at det er med å fremme et godt læringsmiljø gjennom 

transparente løsninger og god oversikt for å styrke trygghet, et godt skolemiljø og redusere 

uønsket adferd.  

- Areal må være på en slik måte at det er sikre avleveringslommer for skoleskyss og 

spesialtransport 

- Det skal spesielt hensyn tas sone for de yngste elevene for å skape trygghet og trivsel ved 

skolestart. Dette kan gjøres ved at de har alder tilpassede lekeapparater i umiddelbar nærhet 

til sine respektive trinnarealer. 

Effektmålene skal bidra til et bygg som legger godt til rette for et trygt og sikkert lokalsamfunn i 

befolkningen. Gjennom å utvide Smestad skole opp mot effektmålene vil prosjektet være med på å 

bidra til et løft for et trygt og sikkert lokalsamfunn. 
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8.3 Vurdering av bærekraftig klima- og miljøutvikling 
Konseptvalgutredningen og tilhørende kostnadsanslag har innarbeidet at miljøoppfølingsplanen med 

blant annet passivhus standard skal følges. I tillegg skal det gjøres en vurdering av å sertifisere 

nybygget etter en gitt BREEAM standard. Miljøoppfølgingsplanen har noen konkrete tiltak som er 

med på å redusere belastningen på miljø og klima, og er et godt verktøy for å sette premisser for 

hvilken miljøprofil kommunen skal ha. Gjennom å ivareta det vil prosjektet være med på å bidra til en 

bærekraftig miljø- og klimautvikling. 

Mange bygninger sertifiseres i dag etter en standard som heter BREEAM-NOR. Dette er utvidete krav 

i forhold til miljøprogrammet, og er med på å sikre at helheten i bygget, alle materialvalg, 

transportløsninger, energibruk med mye mer, er satt krav til. Gjennom å vurdere hensiktmessen og 

kostnaden til en slik sertifisering er prosjektet med på å vurdere den langsiktige miljøprofilen til 

kommunen. Gitt at det vurderes slik at kostnaden er forsvarlig i forhold til langsiktig forvaltning av 

kommunes ressurser vil det bidra til et vesentlig løft i kommunens miljøprofil.   

 

8.4 Vurdering av langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
Rælingen kommune har planlagt et høyt investeringsnivå i perioden fremover, og siden 

investeringene planlegges før innbyggerveksten forventes, står vi overfor en periode med høy 

gjeldsgrad før inntektene stiger som følge av befolkningsveksten. Med et planlagt høyt låneopptak i 

perioden fremover vil finanskostnadene øke kraftig og en vesentlig andel av kommunens 

handlingsrom vil bli bundet opp. Det er også stor usikkerhet i finansmarkedet framover, knyttet til 

rentenivå, marginpåslag på nye lån, samt nasjonal og internasjonal økonomi. Det er også varslet en 

endring i beregningene av minimumsavdrag i høringsforslaget til ny kommunelov, som vil innebære 

en ytterligere kostnadsøkning for oss, men også bidra til raskere nedbetalingstid på lånene. Det er en 

høy utvikling som tilsier at investeringer må gjøres nøkterne og begrenses for å kunne ivareta en god 

langsiktig forvaltning av kommunens ressurser. de fremskrevne tallene vil gjeldsgraden komme opp i 

170 % før den går ned igjen etter hvert som lånene tilbakebetales og nye innbyggere gir økte 

inntekter. 

 

Levering av tjenester innenfor skole er en lovpliktig tjeneste som kommunen skal levere. Slik at 

skoleprosjekter er vurdert som nødvendige. Kommunen har gjennom å utnyttet realopsjoner (se 

kapittel om prinsipielle avklaringer under) gjort nytte av disse for å ha et bedre grunnlag for 

investeringer, men disse har også gjort at investeringen har blitt utsatt og dermed vært med på å 

bidra til bedre langsiktig forvaltningen av kommunens ressurser. 

 

En investering på skolekapasitet må tilpasses det store investeringsnivået som kommunen har, 

investeringen som legges til grunn for utvidelse på Smestad skole skal derfor basere seg på et 

nøkternt nivå og sammenlignes med andre skolebygg i Norge. Som grunnlag for kostnadsanslaget er 

det brukt prisbok for skolebygg., og er derfor per definisjon et snitt av hva det koster å bygge en 

skole i dag. En investering på 125,6 mkr for utvidelsen er et betydelig beløp i kommunens totale 

investeringsportefølje, men likefult vurdert slik at det er en forsvarlig kostnad for å utvide med 230 

elevplasser.  
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Utvidelsen på 230 elevplasser er et nøkternt mål sett opp mot de elevtallsprognoser som foreligger. 

Det forutsetter en utnyttelse på over 90% som på andre skoler har utløst både behov for spesialrom 

og paviljonger. Prosjektet legger opp til at hele behovet skal dekkes innenfor skolebygget, og legger 

derfor føringer på et meget fleksibelt skolebygg for å få dette til. Og på den måten oppnå en bedre 

investering sett opp mot behovet enn hva normkrav tilsier.  

Investeringen på 125,6 mkr vurderes derfor som en god langsiktig forvaltning av kommunens 

ressurser. Slik konseptet foreligger nå er det 85% sannsynlighet at prosjektet ikke blir dyrere enn 

dette. 

 

9 Anbefaling og konklusjon 
Saken utreder et behov for en utvidelse av elevplasser på Smestad skole til totalt 530 plasser. Det har 

vært en særdeles stor økning i behov for plasser innenfor Smestad krets, også i regionalt perspektiv. 

En økning på 230 plasser 8 år etter at skolen opprinnelig var bygd er utenfor det som tidligere var 

forventet, men behovet har vært vurdert siden 2013, og er således godt utredet og planlagt over lang 

tid i kommunens. Det vurderes slik at bruk av samfunnsøkonomiske realopsjoner ikke vil ha stor nok 

effekt etter 2019 når skolen er planlagt ferdig utbygd, og således ikke har tilstrekkelig verdi.  

Investeringen på 125,6 mkr er antatt å være innenfor det et normalt budsjett for en utvidelse på 230 

elever.  

Utbyggingen, med den fleksible løsning som er tenkt, vil kreve mye av prosjekteringsgruppen. Men 

tatt i betraktning det store investeringsbehovet kommunen har fremover anbefaler rådmannen at 

prosjektet videreføres med det som premiss.  
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10 Usikkerhetsanalyse 
Analysesamlingen ble avholdt 12.10.2015. De viktigste usikkerhetsområdene ble prioritert og 

relevante tiltak for å redusere risiko eller sikre muligheter ble foreslått. 

10.1 Usikkerhetsregister 
Det ble identifisert totalt 37 usikkerheter. Alle usikkerhetene ble prioritert ved bruk av en score for 

sannsynlighet og konsekvens for hver enkelt usikkerhet. Usikkerhetene representerer hele eller deler 

av analysegruppens oppfatning, slik de ble fremlagt på analysedagen. 

 

Nr
. 

Usikkerhet Usikkerhetsdri
ver 

O
p

p
si

d
e

 

Beskrivelse av 
mulige hendelser 

Mål 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

K
o

n
se

kv
e

n
s 

K
ri

ti
ka

lit
e

t Tiltak 

1 Riggplass Anleggs-
gjennomføring 

X 

Eliminere riggplass 
ved å stenge skolen 
og busse til andre 
skoler for effektiv 6 
mnd. 
byggeperiode? 

Kostnad 3 -3 -9 Vurderes og 
besluttes politisk. 

2 Marked Marked 

 

Entreprenørmarked 
på 
kontraheringstidsp
unkt 

Kostnad 3 3 9 Vurderes. 

3 Behov Behov for 
prosjektering 

 

Er alle skolens 
behov avdekket og 
prioritert? 
Alternativ 2 
reflekterer tvil. 

Kostnad 3 3 9 Gjøre analyser av 
både brukere og 
interessenters 
behov. 

4 Romprogrammer
ing 

Interessenter 

 

Hva kan komme av 
nye læreplaner? 
Varm mat i skolen 
etc? Konsekvenser 
for 
romprogrammering
. 

Kostnad 1 3 3 
 

5 Omfang Behov for 
prosjektering 

 

12,7 kvm per elev 
per i dag, men 
planlegges mot 
10,2 kvm per elev. 
Litt snaut 
tilleggsareal? Antall 
kvm per elev kan 
være undervurdert. 

Kostnad 3 3 9 Utarbeide 
romprogram og 
kvalitetssikre 
dette med 
brukere. 

6 Ombygg Byggstandard 

 

Eksisterende bygg 
har en del 
ombyggingsarbeide
r. Utløser dette nye 
krav? Ytterligere 
ombygging? Tek 10 
eller annet? 

Kostnad 1 3 3 
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7 Omfang Behov for 
prosjektering 

 

Mangler helhetlig 
plan for 
skoleområdet. 
Følgelig er ikke alle 
kostnader ved 
innom- og utomhus 
identifisert. 

Kostnad 3 3 9 Prosjektere 
utomhusplan, i 
tillegg til 
funksjonsbeskrive
lse. 

8 Brukermedvirkni
ng 

Interessenter 

 

Ønsker og krav om 
mer areal fra 
brukermedvirkning 
kan komme. 
Omfang kan øke. 

Kostnad 3 3 9 Gjøre 
interessentanalys
e. 

9 Sikkerhet Anleggs-
gjennomføring 

 

Barns sikkerhet 
under 
byggeperioden. 

Sikkerhet 3 3 9 Prosjektering og 
valg av løsning. 

10 Sikkerhet Anleggs-
gjennomføring 

 

Trafikksikkerhet på 
skolevei ved 
transport inn og ut 
av anleggsområdet. 

Sikkerhet 3 3 9 Gjennomføre 
romprogrammeri
ng, valg av løsning 
og prosjektering. 
Planlegges med 
strenge krav til 
sikkerhet utover 
selve 
anleggsområdet. 
Gjennomføre 
trafikkanalyse. 

11 Sikkerhet Anleggs-
gjennomføring 

 

Trafikksikkerhet 
ved levering og 
henting til skolen. 
Allerede påvist 
ulykker ved 
nåværende 
kapasitet.  

Sikkerhet 3 3 9 Gjennomføre 
romprogrammeri
ng, valg av løsning 
og prosjektering. 
Gjennomføre 
trafikkanalyse. 

12 SVV Behov for 
prosjektering 

 

Hva sier SVV til 
dobling av kapasitet 
på hovedvei FV 
120? Problemer for 
kryssløsning ved 
avkjørsel nedre 
Rælingsvei. 

Kostnad 1 2 2 
 

13 Kontraktsform Kontraktstrate
gi 

X 

Kostnadspåvirkning 
ved totalentreprise 
vs. andre former? 

Kostnad 3 -3 -9 Innhente erfaring 
fra Sørum 
kommune og 
vurdere prosess 
fram mot tildeling 
av 
samspillskontrakt. 
Vurdere 
faseinndelt 
konkurranse på 
hele prosessen, 
fra studie fram til 
nøkkel i døra. 
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14 Riggplass Behov for 
prosjektering 

X 

Kan riggplassen 
brukes til noe 
annet? F.eks. 
parkering? 

Kostnad 3 -3 -9 Tas inn som del 
av vurdering for 
valg av løsning. 

15 Grunnforhold Anleggs-
gjennomføring 

X 

Innsparing ved 
enklere 
grunnforhold ift. 
nøkkeltall i 
kost.estimat? 

Kostnad 1 -1 -1 Tas i 
kostnadsoverslag. 

16 Behov Behov for 
prosjektering 

 

Hvilket potensiale 
har det 
eksisterende 
bygget for 
utvidelse? Hvor 
mye og hvor langt? 
Kan tåle 
breddeutvidelse 
mot nord.  

Kostnad 3 3 9 Gjennomføre 
romprogrammeri
ng, valg av løsning 
og prosjektering. 

17 Modenhet Behov for 
prosjektering 

 

Usikkerhet knyttet 
til situasjonsplan, 
trafikk, parkering, 
utomhusplan for 
fremtidig situasjon. 

Kostnad 3 3 9 Prosjektere 
utomhusplan, i 
tillegg til 
funksjonsbeskrive
lse. Utføre 
interessent- og 
brukeranalyse, 
samt 
trafikkanalyse. 

18 Byggeperiode Interessenter 

 

1. års byggeperiode 
kan forstyrre 
elever. 
Forstyrrende 
anleggsperiode. 

Omdøm
me 

2 3 6 Tett dialog med 
rektor og 
kommunelege. 

19 Størrelse Interessenter 

 

Anbefaler vi riktig 
størrelse på skolen? 
Elevtallsprognose 
tilsier kraftig 
økning, men er 
denne reell? 
Kommuneplan ikke 
nødvendigvis 
styrende for 
boligprosjekter i 
fremtiden. 

Kostnad 3 3 9 Få politisk 
avklaring. 
Kvalitetssikre at 
politisk vedtak 
ligger rett-tidig 
ift. kontrahering 
av prosjektering 
og entreprise. 

20 Saksbehandling Anleggs-
gjennomføring 

 

Byggesaksbehandli
ng. Kun utvidelse, 
kan bli enklere 
(men ikke ift. plan). 

Kostnad 1 3 3 
 

21 Lekeareal Behov for 
prosjektering 

 

Nye og større 
lekearealer for nytt 
byggetrinn? 

Kostnad 3 3 9 Sjekkes i 
utomhus-
planlegging. 

22 Utomhus Behov for 
prosjektering 

 

Har paviljong riktig 
plassering? Kan 
plasseres 
annerledes som 
tiltak for sikkerhet? 

Kostnad 1 1 1 
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23 Riggplass Anleggs-
gjennomføring 

X 

Kan riggplass 
etableres nærmere 
byggegropen? Jo 
tettere jo bedre 
adkomst. 

Kvalitet 1 -3 -3 Prosjektering og 
valg av løsning. 

24 Ombygg Byggstandard 

 

Hvis man dobler 
bygget i ombygging, 
vil det utløse krav 
til ombygging av 
hele bygget? 

Kostnad 1 3 3 
 

25 Samspill  
barnehage 

Interessenter 

X 

Se på mulige 
kombinasjoner med 
barnehagen for å 
utnytte evt. 
overkapasitet i 
bygget? 

Kostnad 2 -3 -6 Reserveløsning. 

26 Samspill  
barnehage 

Interessenter 

X 

Kan paviljong 
brukes til 
barnehage etter 
ombygging? 

Kostnad 2 -3 -6 Vurderes og 
besluttes politisk. 

27 Universell  
utforming 

Behov for 
prosjektering 

 

Har man behov for 
ny inngang, eller 
dekkes krav til 
universell 
utforming?  

Kostnad 1 2 2 
 

28 Kommers Interessenter 

X 

Kommersielt bygg i 
underetasjen? 
Nærbutikk i bunn? 
Evt. offentlige 
tjenester? 

Kostnad 1 -3 -3 Vurdert og 
besluttet plassert 
annet sted. 

29 Anleggs-
gjennomføring 

Kontraktstrate
gi 

X 

Har god erfaring 
med 
samspillskontrakt 
for sykehjem. Må 
velge riktig 
entreprenør og 
strategi for lykkes 
igjen. 

Kostnad 3 -3 -9 Innhente erfaring 
fra Sørum 
kommune og 
vurdere prosess 
fram mot tildeling 
av 
samspillskontrakt. 
Vurdere 
faseinndelt 
konkurranse på 
hele prosessen, 
fra studie fram til 
nøkkel i døra. 

30 Offentlig  
bygg 

Interessenter 

X 

Se på muligheten 
for å bygge 
offentlig bygg, 
f.eks. nede på 
tomten? Behov for 
nytt omsorgssenter 
i kommunen? Evt. 
barnehageplasser? 
Bygge på forhånd 
og flytte barna i 
mellomtiden (kort 
avstand)? 

Kostnad 2 -3 -6 Vurderes og 
besluttes politisk. 



                                                                         Konseptvalgutredning Smestad skole utvidelse 
 

38 
 

31 Passivhus Behov for 
prosjektering 

 

Kan komme krav 
om passivhus-
standard for hele 
bygget, og ikke kun 
for ombygg? 
Politisk vedtak, 
følsomt for 
omdømme og 
innsyn. 

Kostnad 2 3 6 Sjekkes med 
byggesak. 

32 Marked Kontraktstrate
gi 

X 

Sette ut studie til 
entreprenør e.l. for 
markedsvurdering.  

Kostnad 3 -3 -9 Innhente erfaring 
fra Sørum 
kommune og 
vurdere prosess 
fram mot tildeling 
av 
samspillskontrakt. 
Vurdere 
faseinndelt 
konkurranse på 
hele prosessen, 
fra studie fram til 
nøkkel i døra. 

33 Løsning Interessenter 

 

Skolen ønsker 
sammenhengende 
og større gymsal / 
forsamlingslokale. 

Kostnad 3 3 9 Gjennomføre 
bruker- og 
interessentanalys
e. Resultat 
påvirker valg av 
løsning og 
prosjektering. 

34 Kontraktsform Kontraktstrate
gi 

X 

Prekvalifisere 
entreprenør for 
samspillskontrakt? 

Kostnad 3 -3 -9 Innhente erfaring 
fra Sørum 
kommune og 
vurdere prosess 
fram mot tildeling 
av 
samspillskontrakt. 
Vurdere 
faseinndelt 
konkurranse på 
hele prosessen, 
fra studie fram til 
nøkkel i døra. 

35 Kontraktsform Kontraktstrate
gi 

X 

Kombinere 
prekvalifikasjon og 
studie i 
totalentreprise? 

Kostnad 3 -3 -9 Innhente erfaring 
fra Sørum 
kommune og 
vurdere prosess 
fram mot tildeling 
av 
samspillskontrakt. 
Vurdere 
faseinndelt 
konkurranse på 
hele prosessen, 
fra studie fram til 
nøkkel i døra. 
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36 Anleggs-
gjennomføring 

Anleggs-
gjennomføring 

 

Plassering av kran, 
utfordrende 
topografi.  

Kostnad 2 3 6 Befaring med 
kran-kompetanse. 

37 Anleggs-
gjennomføring 

Anleggs-
gjennomføring 

X 

Plassering av kran. 
Med 2,5m x 2,5m 
kan man plasser 
hvor som helst. 

Kostnad 2 -3 -6 Vurderes med 
kran-kompetanse. 
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