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Referat oppstartsmøte - reguleringsplan for ny Fjerdingby skole 
 
Informasjon fra saksbehandler 
 
Saksgang og prosess 
Møtet er et oppstartsmøte med bakgrunn i mottatt planinitiativ for reguleringsplan for ny 
Fjerdingby skole. Vi er i en tidlig fase i reguleringsplanprosessen, men arbeidet med konsept 
for ny skole og hall har pågått en tid allerede.  
 
Forrige møtepunkt mellom planmyndighet og avdeling for byggeprosjekter og plankonsulent 
var et statusmøte 19. oktober 2017. Det har også vært et kommunestyremøte 13. desember 
med betydning for planarbeidet med tanke på størrelsen på hall tilknyttet ny skole.  
 

IDÉFASE PLANUTFORMING ADMINISTRATIV BEHANDLING POLITISK BEHANDLING AVSLUTTENDE FASE

12 UKER 14 UKER 2 UKER6 UKER MINIMUM 12 MÅNEDER

 
Figuren viser de ulike fasene i en reguleringsplanprosess og anslått tidsbruk. Prosessen kan 
ta kortere tid, men tiden kan også overstige dette anslaget.   
 
Neste steg i prosessen er varsling av oppstart av planarbeidet.  



side 2

Informasjon fra forslagsstiller 
 
Fremdrift 
Prosjektavdelingen har laget fremdriftsplan for prosessen med reguleringsplan og frem til 
ferdig skole. Denne skal revideres. Kommunen har ambisjoner om at skolen skal tas i bruk 
skoleåret 2021. Skolebygget må da stå klart tidlig i 2021. Med en byggetid på 1,5 – 2 år gir 
det en stram tidsplan på reguleringsplanarbeidet.  
 
Det vil bli lagt opp til varsel om oppstart i midten av januar 2018. Planmyndigheten bekrefter 
at varsel om oppstart kan skje selv om områderegulering Fjerdingby ikke er vedtatt. 
Planområdet er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i kommunedelplan Fjerdingby og 
foreslått regulert til bebyggelse og anlegg, undervisning, i forslaget til områderegulering 
Fjerdingby.  
 
Planavgrensning 
Forslag til avgrensning tar med seg et relativt stort areal. Når det er gjort avklaringer i 
planarbeidet vil avgrensningen kunne innskrenkes. Det er viktig at gang- og kjøreadkomster 
til skolen er tatt med i avgrensningen. Vindveggen ser nærmere på om undergangen og bru 
over Vestlibekken og gangveien i Vestlivegen skal tas med. Revidert planavgrensning sendes 
kommunen.  
 
Konsept for ny skole og hall 
I arbeidet med konseptvalgutredning har det vært sett på flere ulike alternativer for ny skole 
og hall. Det er konsept kalt «konsept gul» som det nå jobbes videre med.  
 
Etter at planinitiativet ble utarbeidet har det blitt gjort enkelte endringer. Tidligere viste 
skissene en nedtrapping med 3 etasjer mot vest. Det er nå vist 4 etasjer mot vest og bygget 
er mer kompakt. Bygningsmassen er trukket noe lenger tilbake fra eiendomsgrense mot øst 
og vest. Mindre fotavtrykk på bygningsmassen gir mer uteoppholdsareal for skolen.  
 
Vedtak i kommunestyret 13. desember 2017  
Kommunestyret har bestemt at det ikke skal planlegges for håndballarena i tilknytning til 
skolen. I vedtaket står det at det er ønskelig å bygge flerbrukshall med 2 spilleflater, men kun 
dersom det lar seg gjøre innenfor gitte økonomiske rammer. Det skal prioriteres å bruke 
trematerialer, i den grad det er gjennomførbart, når skole og hall skal bygges. 
 
Vedtaket skaper en usikkerhet i reguleringsplanprosessen. Det kan utarbeides en 
reguleringsplan for hall med 2 spilleflater, som kan omgjøres til 1 spilleflate. Men dersom man 
bare skal etablere hall med 1 spilleflate kan det være at det hadde vært mer optimalt med en 
annen organisering på tomten. En løsning kunne vært å lage to ulike alternativer til 
organisering på tomten, men tidsaspektet er utfordrende og det vil også gjøre arbeidet mer 
kostbart.   
 
Diskusjonspunkter 
 
Byggegrenser/byggelinjer i plan: 
Det må reguleres inn byggegrenser i detaljreguleringsplanen. Det er også vanlig å regulere 
inn byggelinjer. Avstanden til naboene er en viktig problemstilling i planarbeidet.  
 
Spørsmål om oppdeling av bygningsmassen: 
Det har vært sett på oppdeling av bygningsmassen tidligere. Når det gjelder FINE-avdelingen 
har det vært uttrykt ønsker om at brukerne ønsker å være integrert i barneskolen. Vi vet ikke 
hvor mange elever som vil være tilknyttet FINE i fremtiden. Dersom man legger lokalene 
sammen med barneskolen er det lettere å ha fleksibilitet i rommene.  
 
Det har vært arbeidet med opptil 12 ulike konsepter. Med en skole bestående av flere bygg er 
det tekniske installasjoner og rom som man må ha flere av (heiser, osv).  
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Det har vært lagt vekt på å kunne bevare mest mulig eksisterende terreng og få god kvalitet 
på utearealet med konseptet som nå ligger til grunn. Det er aktuelt med uteareal oppå hallen. 
 
Detaljeringsnivå 
Planen er en detaljreguleringsplan og må detaljeres deretter. Det må detaljeres til en slik grad 
at man kan ta stilling til at planen får gode kvaliteter og løser viktige problemstillinger. 
 
Utredningskrav og spesielle hensyn 
 
Det stilles krav om en landskapsanalyse/stedsanalyse med fokus på fjernvirkning, 
terrengtilpasning og forholdet til nabobebyggelsen.  
 
Det er gjennomført en naturkartlegging på planområdet våren 2017 av BioFokus. 
 
Det er foretatt arkeologisk registrering i forbindelse med områderegulering Fjerdingby. Det ble 
foretatt 8 prøvestikk innenfor planområdet for ny skole. Det ble ikke gjort funn.  
 
Det må gjøres solsstudier og dagslysanalyse med tanke på krav til undervisningsrom. 
 
Det er utarbeidet trafikkanalyse i områderegulering Fjerdingby. Det må ses på om denne kan 
brukes i reguleringsarbeidet for skolen.  
 
Det skal utarbeides en overordnet VA-plan med redegjørelse for håndtering av overvann. 
Kommunen har retningslinjer for overvannshåndtering som sendes over til plankonsulenten. 
Det er krav om tosidig vannforsyning. Det må undersøkes hvilken vannmengde 
sprinkelanlegget har behov for.  
 
Det er utarbeidet støykartlegging i områderegulering Fjerdingby. Det må ses på om denne 
kan brukes i reguleringsarbeidet for ny skole. Det må ses spesielt på hvilken fartsgrense som 
ligger til grunn for fremtidig beregnet støynivå.  
 
Geotekniske vurderinger gjøres i planforslaget. Det er synlig fjell på tomten og ikke 
sannsynlig at det er behov for en geoteknisk undersøkelse.  
 
Annet: 
 
Medvirkning 
Det har vært gjennomført noe brukermedvirkning i forbindelse med arbeidet med konseptene. 
Det bør tilrettelegges for ytterligere medvirkning i planprosessen, med flere interessegrupper. 
F.eks. et folkemøte i forbindelse med offentlig ettersyn. Nærmere plan for dette bør 
diskuteres videre i planarbeidet.  
 
Politisk byggekomite 
Det er opprettet en politisk byggekomite for ny Fjerdingby skole.  
 
Varsel om oppstart 
Varslingsbrev og -annonse utarbeides av plankonsulent og sendes over til saksbehandler for 
gjennomsyn. Saksbehandler setter opp varslingsliste og legger ut varsling på kommunens 
hjemmeside. Kommunen må ha varslet planavgrensning til innlegging i kommunens 
kartløsning. 
 
Dersom det er aktuelt med felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesak må det 
varsles samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet.  
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Rælingen, 19.12.2017 
 
 
Helga Sørby 
arealplanlegger 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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