
 

05.10.2018 

 

 

 

DETALJREGULERINGSPLAN 0228R 

Ny Fjerdingby skole 

 

 
Oversiktsbilde – Kilde: kommunekart.com 

 

 

Gnr./Bnr.: 

Del av 100/35 og av 100/39 i Rælingen kommune  



VINDVEGGEN 
 

2 av 59 

INNHOLD 
1 SAMMENDRAG ............................................................................... 4 

2 OVERORDNET KARTUTSNITT ...................................................... 5 

3 EKSISTERENDE SITUASJON ........................................................ 6 

4 BAKGRUNN ..................................................................................... 7 

4.1. Forslagstiller ............................................................................................... 7 

4.2. Eierforhold .................................................................................................. 7 

4.3. Hensikt med planen ................................................................................... 7 

4.4. Tidligere politiske vedtak ............................................................................ 7 

4.5. Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger ...................................... 7 

5 PLANPROSESS .............................................................................. 7 

6 OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER ............ 8 

6.1. Planstatus .................................................................................................. 8 

7 Beskrivelse av planområdet ........................................................... 10 

7.1. Landskapsanalyse/stedsanalyse .............................................................. 10 

7.2. Naturmangfold .......................................................................................... 18 

7.3. Kulturminner og kulturmiljø ....................................................................... 20 

7.4. Estetikk, arkitektur .................................................................................... 21 

7.5. Barn- og unge, universell tilgjengelighet, friluftsliv .................................... 23 

7.6. Tjenestestruktur ....................................................................................... 23 

7.7. Miljøkvalitet .............................................................................................. 24 

7.8. Grunnforhold og flom ............................................................................... 24 

7.9. Vei- og veitekniske forhold / trafikksikkerhet ............................................ 25 

7.10.  Tekniske tjenester .................................................................................... 25 

8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ........................................ 26 

8.1. Planfaglige ............................................................................................... 26 

8.2. Naturmangfold .......................................................................................... 29 

8.3. Kulturminner og kulturmiljø ....................................................................... 29 

8.4. Estetikk, arkitektur og byggeskikk ............................................................ 30 

8.5. Illustrasjonsplan ....................................................................................... 33 

8.6. Hovedgrep og utsnitt fra fasadetegninger, snitt og perspektiver .............. 35 

8.7. Utemiljø og lekekvalitet ............................................................................ 39 

8.8. Fjernvirkning ............................................................................................. 43 

8.9. Sol/skyggeanalyse ................................................................................... 46 



VINDVEGGEN 
 

3 av 59 

8.10. Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ........................................................... 48 

8.11. Mobilitet ................................................................................................ 49 

8.12. Vei- og veitekniske forhold / trafikksikkerhet ......................................... 50 

8.13. Tekniske tjenester ................................................................................. 52 

8.14. Miljøkvalitet ........................................................................................... 54 

8.15. Klima og klimatilpasning ....................................................................... 55 

8.16. Grunnforhold ......................................................................................... 55 

8.17. Rekkefølgebestemmelser ..................................................................... 55 

9 ROS-ANALYSE ............................................................................. 56 

10 FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON .............................. 58 

 

Vedlegg i saken: 

1. Forslag til planbestemmelser, datert Vindveggen Arkitekter AS 01.10.18 
2. Forslag til plankart, 1/1000 (A2), datert Vindveggen Arkitekter AS 26.09.18 
3. Oppsummering av innkomne merknader og forslagstillers kommentar 
4. Illustrasjonsplan, 1/500 (A1), datert Østengen & Bergo AS 13.09.18 
5. Universell utforming-plan, 1/1000 (A3), datert Østengen & Bergo AS 13.09.18 
6. Logistikk plan, 1/1000 (A3), datert Østengen & Bergo AS 13.09.18 
7. Snitt og fasader, datert Vindveggen Arkitekter AS 04.10.18 
8. Perspektiv, Vindveggen Arkitekter AS oktober 2018 
9. Analyse volum og høyder, Vindveggen Arkitekter AS oktober 2018 
10. Analyse fjernvirkning, Vindveggen Arkitekter AS oktober 2018 
11. Sol-/skyggeanalyser, Vindveggen Arkitekter AS september 2018 
12. Geoteknisk notat, datert Multiconsult AS 22.03.18 
13. Støyrapport, datert Multiconsult AS 13.09.18 
14. Trafikkanalyse, datert ÅF Engineering AS 05.04.18 
15. VA-rammeplan og overordnet overvannsplan, datert ÅF Engineering AS 

mars/september 2018 
16. Rapport naturmangfold, datert Miljøfaglig Utredning AS 26.07.17 
17. ROS-analyse 
18. KVU 
 

  



VINDVEGGEN 
 

4 av 59 

 

1 SAMMENDRAG 

Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for etablering av ny og moderne barneskole 
som del av en helhetlig sentrumsutvikling på Fjerdingby. Det forventes en vekst i 
nødvendig antall elevplasser i kommunen generelt, og i Fjerdingby krets spesielt i 
kommende 10 års periode. Dagens skole på Fjerdingby nærmer seg slutten av den 
forventede tekniske levetiden, og dette sett i sammenheng med behovet for en 
vesentlig kapasitetsøkning medfører at en ny skole planlegges. 

FINE-avdeling har i dag lokaler i Marikollen ungdomsskole. For å frigjøre plass til flere 
elever ved Marikollen ungdomsskole som står overfor en stor vekst i elevantall 
planlegges FINE som del av ny Fjerdingby skole. 

Det prosjektutløsende for ny Fjerdingby skole skyldes behovet for økt antall 
elevplasser i Fjerdingby krets med bakgrunn i at en utvidelse og rehabilitering av 
eksisterende skole ikke er økonomisk forsvarlig og at en fysisk utvidelse av Rud 
barneskole og Marikollen ungdomsskole ikke er realistisk. 

Kommunestyret vedtok i sak 7/2017 at det skal etableres ny flerbrukshall som en del 
av Fjerdingby skole. Området er konsekvensutredet i forbindelse med 
kommunedelplan for Fjerdingby, og det kreves ikke konsekvensutredning i tilknytning 
til reguleringsplanen. 

Planen ble først lagt fram for Planutvalget 17.04.18 som sak 15/2018. Planutvalget 
vedtok å sende saken tilbake og ba om at det vurderes ett alternativ med en spilleflate 
slik at skolen kan tilpasses bedre til terrenget og omgivelsene. Planforslaget er 
bearbeidet på grunnlag av forannevnte. 

Reguleringsforslaget medfører mulighet for etablering av ny barneskole med 
flerbrukshall og FINE avdeling for elever med spesielle behov sentralt i Fjerdingby. 
Planen sikrer videre at området bevarer et grønt preg og at en viktig offentlig 
gangforbindelse gjennom planområdet opprettholdes.  
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2 OVERORDNET KARTUTSNITT 

Planområdets plassering i kommunen – Kilde: kommunekart.com 
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3 EKSISTERENDE SITUASJON 

Planområdet ligger sentralt på Fjerdingby og omfatter ca. 35 daa. 

Området er per i dag ubebygget. Syd for Øvre Rælingsveg ligger Marikollen 
ungdomsskole og idrettshall. Like øst for området ligger Rådhuset og Rælingen 
videregående skole. 

Landskapet er kupert og består av en markert kolle med tett skog. Fylkesveien like sør 
for området, Øvre Rælingsveg, er gjennomfartsvei med relativt stor trafikk i dag. 

 
Ortofoto over området – Kilde: kommunens kartportal på nett 

 

  



VINDVEGGEN 
 

7 av 59 

4 BAKGRUNN 

4.1. Forslagstiller 
Reguleringsarbeidet utføres av plankonsulent Vindveggen Arkitekter AS på vegne av 
Rælingen kommune ved Avdeling for byggeprosjekter. 

4.2. Eierforhold 
Planområdet omfatter del av følgende 2 eiendommer: 
 
Gnr/bnr Eier 
100/35 Rælingen kommune 
100/39 Akershus fylkeskommune 

 
4.3. Hensikt med planen 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny barneskole i 1.-7. 
trinn for ca. 750 elever, FINE avdeling for 20 elever med spesielle behov i 1.-10. trinn 
og flerbrukshall med 1 bane. 

4.4. Tidligere politiske vedtak 
Kommunestyret vedtok i sak 16/29 at det skal startes en konseptfase for et 
byggeprosjekt som skal komme fram til anbefaling på konsept for en ny skole i 
Fjerdingby krets. 

Som forarbeid til planprosessen er det utarbeidet en konseptvalgutredning (se vedlegg 
18) for ny skole i Fjerdingby krets. Denne ble behandlet i kommunestyrets møte PS 
17/93 den 13.12.17 og danner grunnlag for valg av utbyggingskonsept. I 
konseptvalgutredning er det gjort en grundig vurdering av plassering, innhold, og 
dimensjonering av tenkt skolebygg. Andre alternativer er videre utredet, blant annet 
ved grundig vurdering av tomtens beskaffenhet i forhold til alternativer, samt ved 
utredning av mulige alternative organiseringer for å løse behovet. 

Planen ble først lagt fram for Planutvalget 17.04.18 som sak 15/2018. Planutvalget 
vedtok å sende saken tilbake og ba om at det vurderes ett alternativ med en spilleflate 
slik at skolen kan tilpasses bedre til terrenget og omgivelsene. Planforslaget er 
bearbeidet på grunnlag av forannevnte. 

4.5. Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven §12-10 første ledd, jf. § 4-
2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde 
og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

5 PLANPROSESS 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 23.01.18 i Romerikes Blad. 
Hjemmelshavere, rettighetshavere, fagmyndigheter, naboer og organisasjoner er 
varslet iht. varslingsliste fra kommunen. 

Frist for merknad ble satt til 24.02.18. Det er kommet inn 12 merknader, alle referert 
og kommentert i eget dokument (se vedlegg 3). 

I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget vurderes mulighet for et 
informasjonsmøte.  
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6 OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER 

6.1. Planstatus 

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2014-2025 – Kilde: kommunens kartportal på nett 

I gjeldende kommuneplan og kommunedelplan Fjerdingby er området for ny skole 
avsatt til framtidig offentlig tjenesteyting (undervisning). Tilliggende arealer mot øst er 
avsatt til eksisterende offentlig tjenesteyting mens tilliggende arealer mot vest er avsatt 
til nåværende boligbebyggelse. Mot syd ligger fylkesveg 301, Øvre Rælingsveg, som i 
kommuneplan og kommunedelplan er avsatt til framtidig næringsbebyggelse. 

Planforslaget kommer til å videreføre formål i overordnet plan og skoleområdet vil 
reguleres til offentlig tjenesteyting/undervisning. Øvrig eksisterende arealbruk vil i 
hovedsak videreføres. 

Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Bjørnholthagan fra 1990. 
Kommunedelplan Fjerdingby er imidlertid gjort gjeldende foran denne 
reguleringsplanen. 

Planområdet er regulert til bebyggelse og anlegg, undervisning, i 
områdereguleringsplan for Fjerdingby. 
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Nedenfor listes opp lovverk, planretningslinjer og regionale planer av relevans for 
planarbeidet: 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt 26.9.2014 (FOR-2014-09-26-1222) 

- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, fastsatt 20.9.1995 (FOR- 1995-
09-20-4146) 

- Lov om kulturminner (Kulturminneloven, kulml., LOV-1978-06-09-50) 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven, nml., LOV- 2009-

06- 19-100) 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, pbl., LOV-

2008-06-27-71) 
- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(Diskriminerings og tilgjengelighetsloven, LOV-2013-06-21-61) 
- Lov om friluftslivet (Friluftsloven, fril., LOV-1957-06-28-16) 
- Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova, LOV-

1998-07-17-61) 
- Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven, LOV-2011-06-24-29) 
- Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
- Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus 
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7 Beskrivelse av planområdet 

7.1. Landskapsanalyse/stedsanalyse 

 
Kollen/planområdet sett fra sør 

Planområdet avgrenses mot vest og nord av boligbebyggelse og av Øvre Rælingsveg 
(fv. 301) mot syd. Rælingen Videregående skole og Rådhus samt Bjørnholthagan 
boliger som yter heldøgns bo- og miljøarbeidertjenester for personer med 
utviklingshemming og/eller psykiske lidelser ligger øst for gjeldende område. På andre 
siden av fylkesveien ligger Marikollen ungdomsskole og Marikollen idrettsanlegg med 
alpin- og hoppanlegg samt flere idrettsbaner. Østmarka ligger like i nærheten slik at 
planområdet har enkel tilgang til store og sammenhengende grøntområder (under 500 
m i luftlinje). 

 
3D visning av planområdet sammen med nærliggende arealer– Kilde: Google maps 
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Området der det planlegges ny skole og flerbrukshall er en kupert skogkledt kolle 
sentralt i Fjerdingby. Tomtens fjellknauser og furuskog avgrenses av Bjørnholthagan i 
nord og gangvei som leder til Øvre Rælingsvei i syd. 

 
Utsnitt fra konseptvalgutredning som viser dagens barrierer 

Mot vest avgrenses tomten av en bratt fjellskrent med eneboliger ved foten av 
skrenten. Mot øst ligger Fjerdingby Rådhus og Rælingen Videregående Skole. De 
bratte fjelskrenter mot vest og eksisterende bebyggelses fasader i øst danner barrierer 
i landskapet som skaper en naturlig avgrensning av utviklingsområdet. 
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Bildene tatt fra vest/Vestlivegen viser noe av eksisterende boligbebyggelse og bratt skrent som er del 
av den vestlige avgrensningen av området 
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Bildet tatt fra syd viser den østlige avgrensningen av området (høyre) med Fjerdingby Rådhus i 
forgrunnen og Rælingen Videregående Skole lenger bak 

Terrenget stiger fra adkomsten i nord ved Bjørnholthagan på kote +194 moh., til toppen 
av kollen på kote +213 moh. og faller deretter til kote +200 moh. ned mot gangvei i 
syd. Det er mye fjell i dagen synlig i skogbunnen og grunnen antas å være fast fjell. 
Terrenget er bratt, med tre større områder (K+212, 203 og 205) med slakere terreng, 
samt et flatt drag langs rådhuset. 

 
Bildet viser planområdet sett fra nord med Bjørnholthagan/adkomstområdet i forgrunnen 
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Utsnitt fra konseptvalgutredning som viser dagens terreng og flater 
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Lengdeprofil fra Kartverkets nettside «hoydedata.no» viser områdets krevende topografi 
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Planområdet har gode solforhold, med sol fra tidlig morgen til sen kveld, kun redusert 
av spredt furuskog. 

 

Utsnitt fra konseptvalgutredning som viser solforhold 
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Ved en helhetlig vurdering anses at tomten har store kvaliteter selv om den er bratt og 
til dels «kronglete». Vakker furuskog, fjell i dagen og gode solforhold gjør tomten 
attraktiv og unik. 

Mange av tomtens kvaliteter anses å kunne bevares og å kunne berike en fremtidig 
skolesituasjon. Tomtens nære relasjon til rådhuset og Rælingen VGS kan videre gi 
prosjektet en spennende dimensjon med mulighet for synergi. 

 
Utsnitt fra konseptvalgutredning som viser sammenstilling av analysene 
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7.2. Naturmangfold 
Miljøfaglig Utredning AS har kartlagt planområdet med hensyn til naturmangfold. I 
henhold til deres rapport datert 26.07.17 (se vedlegg 16) ble det hverken registrert 
viktige naturtyper eller rødlistearter i området. Svartelistearter som hagelupin og 
kanadagullris ble registrert og det bør tas hensyn til at disse svartelistede arter ikke 
spres i forbindelse med utbygging. 

 

Utbyggingsområdet er lokalisert på en skogkledd kolle sentralt på Fjerdingby. 
Vegetasjonen består for en stor del av bærlyng barblandingsskog og noe blåbærskog, 
det vil si forholdsvis kalkfattige vegetasjonstyper. Mot nordøst og mot vegen i sørvest 
kommer det inn skrotemark med svartelistearter. Skogen er hovedsakelig gammel furu 
og granskog men her er lite død ved. I sørvest er det ungskog og i sørøst er det foretatt 
gjennomhogst. Området er grunnlendt med fremstikkende berg. 
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Utsnitt fra naturmangfoldrapporten som viser funn av svartelisteartene hagelupin (SE) og kanadagullris 
i området 

Gjennom skogen går det flere stier. Området bærer preg av mye ferdsel, det er rester 
etter plankehytter og noe søppel. Fuglekasser og orienteringsposter ble også 
observert i området. 

 

Artsmangfoldet er begrenset med relativt får arter. Furu og til dels gran dominerer med 
tillegg av lauvtrær som bjørk og rogn. I busksjiktet er det en del einer og i feltsjiktet 
dominerer lyngarter som blåbærlyng og røsslyng. På en grangadd ble soppen 
duftskinn registrert. 

Det ble ikke funnet grunnlag for å avgrense naturtyper i området. 
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Det foreligger ingen registreringer av naturtyper eller rødlistearter i området fra før 
(Naturbase 2017, Artsdatabanken 2017). 

Naturmangfoldrapporten konkluderer med at ingen verdifulle naturtyper eller 
viltlokaliteter blir berørt av utbyggingen og den samlede belastningen på økosystemet 
vurderes som liten. Konsekvensene av planene slik de foreligger vurderes som små. 
Føre-var-prinsippet skal anvendes ved masseforflytning for å hindre spredning av 
svartelistearter. 

7.3. Kulturminner og kulturmiljø 
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. 

 
Utsnitt som viser del av Kongeveiens trasé – Kilde: Askeladden/Riksantikvarens kartportal på nett 

Arkeologisk registrering av området ble gjennomført i 2015 uten at det ble påvist noen 
automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen viser til at deler av kulturminnet 
Kongeveien er bevart innenfor varslet planområde. Strekningen er ikke bevart i sin 
opprinnelige form, men traseen (Øvre Rælingsvei) er bevart. 

Kongeveien skal ifølge bestemmelsene i kommuneplanen bevares sammenhengende 
gjennom kommunen. Planforslaget berører ikke veitraséen til Øvre Rælingsveg og 
dette forholdet anses derfor som ivaretatt. 
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7.4. Estetikk, arkitektur 
Nærmest nabobebyggelse mot øst er Rælingen Videregåendeskole og Rælingen 
rådhus som åpnet ved skolestart 1989 i et nytt kombibygg. Den tidstypiske 
bygningsmassen er sammenhengende og kan oppfattes som dominerende. 
Materialbruk er rød teglstein, svarte takflater og rød aksentfarge på alle lysåpninger. 
Forplassene til Rådhus og Videregående skole er preget av store 
trafikk/parkeringsarealer. 
 

 
 

 
Rælingen Videregående skole og Rådhuset sett fra Bjørholthagan– Kilde: Google streetview 

Nærmest nabobebyggelse mot vest består av en blandet boligbebyggelse i 2 til 3 
etasjer med varierende stilarter: 
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Den eldre boligbebyggelsen består for det meste av eneboliger med forholdsvis 
romslige eiendommer. 
 

 
 

Den nyeste boligbebyggelsen er mer konsentrert: 2- og 4-mannsboliger men også 
rekkehus i 3 etasjer med felles parkering i underetasje. 
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7.5. Barn- og unge, universell tilgjengelighet, friluftsliv 
Like sørøst for planlagt skole finnes en viktig «grønnkorridor» som omtales som 
«Bjørnholthagan tursti» i friluftskartleggingen av Rælingen kommune gjort i regi av 
Akershus fylkeskommune. Vest for Øvre Rælingsveg er det videre kartlagt 
friluftsområder som er gitt verdi «svært viktig», disse benevnes i kartutsnitt nedenfor 
som «andre friluftsområder», «nærturterreng», «stort turområde med tilrettelegging» 
og «utfartsområde». Nordøst for området ligger videre arealer kartlagte som svært 
viktige «leke- og rekreasjonsområde». 

 
Kartlagte friluftsområder – Kilde: kommunens kartportal på nett 

Alle kartlagte friluftsområdene ligger tett innpå planlagt skole. Det er gangavstand og 
trygg gangforbindelse fra planområdet til idrettsanlegget ved Marikollen «Rælingen 
stadion» og videre mot tilliggende grønnstruktur og Østmarka. 

Bjørnholthagan tursti er beskrevet som snarvei til Marikollen. Søppel og rester etter 
plankehytter tyder på at området bærer preg av mye ferdsel og opphold fra barn og 
andre. Fuglekasser og orienteringsposter bekrefter at området brukes i 
friluftsammenheng. 

Området er per dags dato ikke universelt tilgjengelig. 

7.6. Tjenestestruktur 
Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for etablering av ny og moderne barneskole 
som del av en helhetlig sentrumsutvikling på Fjerdingby. Det forventes en vekst i 
nødvendig antall elevplasser i kommunen generelt, og i Fjerdingby krets spesielt i 
kommende 10 års periode. Dagens skole på Fjerdingby nærmer seg slutten av den 
forventede tekniske levetiden, og dette sett i sammenheng med behovet for en 
vesentlig kapasitetsøkning medfører at en ny skole planlegges. 

FINE-avdeling har i dag lokaler i Marikollen ungdomsskole. For å frigjøre plass til flere 
elever ved Marikollen ungdomsskole som står overfor en stor vekst i elevantall 
planlegges FINE som del av ny Fjerdingby skole. 
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Det prosjektutløsende for ny Fjerdingby skole skyldes behovet for økt antall 
elevplasser i Fjerdingby krets med bakgrunn i at en utvidelse og rehabilitering av 
eksisterende skole ikke er økonomisk forsvarlig og at en fysisk utvidelse av Rud 
barneskole og Marikollen ungdomsskole ikke er realistisk. 

7.7. Miljøkvalitet 
Temaet støy er utredet av Multiconsult (rapport datert 13.09.18, se vedlegg 13). 
Forutsatt at fartsgrense i Øvre Rælingsveg er 50 km/t generelt, og 40 km/t innenfor 
område for områdereguleringsplanen (gjennom sentrum og forbi dagens skole) 
konkluderer støyrapporten at planområdet blir lite støyutsatt, med unntak av et område 
i skråningen ved gangvegen beliggende helt i sør. 

7.8. Grunnforhold og flom 
Berggrunnen består av Granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis, stedvis amphibolitt 
og kalksilikatlinser, stedvis migmatittisk (Stora Le-Marstrandformasjonen) (NGU 
2017a). 

Løsmassene er ifølge løsmassekartet til NGU (2017b) tynt torvdekke over 
berggrunnen. Det er fjell i dagen flere steder på tomta. Området er ikke kartlagt som 
potensielt rasområde og heller ikke registrert som et kvikkleireområde. 
Grunnforholdene anses som forholdsvis gode og egnet for tenkt utvikling. 

 
Løsmassekart – kilde: NGUs karttjeneste på nett 
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7.9. Vei- og veitekniske forhold / trafikksikkerhet 

 

Utsnitt fra konseptvalgutredning som viser dagens gang- og kjøreadkomst 

Området har kjøreadkomst fra den kommunale veien Bjørnholthagan. Adkomst vil 
kunne være mulig enten fra nord eller via parkeringsplassen til Rådhuset i øst/sørøst. 
Det er gangadkomst via fortau langs Bjørnholthagan, eller via gangvei gjennom skogen 
fra Øvre Rælingsvei. 

Øvre Rælingsveg er den mest trafikkerte veien i nærområdet og har en trafikkmengde 
på ca. 3.000 ÅDT. De siste ti årene er det ikke registrert trafikkulykker innen 
planområdet. 

7.10. Tekniske tjenester 
Eksisterende bebyggelse i nærområdet har utbygget vannforsyning og 
spillvannsløsning. Vannforsyningen mangler sammenkobling slik at man får tosidig 
vannforsyning med mer enn 50l/s. 

Det går i dag vannledning langs Øvre Rælingsveg. I tillegg går det en ikke kartfestet 
ledning gjennom området øst for Bjørnholthagan. 
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8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
Planområdet sett fra nordøst med Rælingen VGS og rådhuset i forgrunnen og Marikollen ungdomsskole, 
idretts- og skianlegg i bakgrunnen 

8.1. Planfaglige 
Planområdet er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i kommunedelplan Fjerdingby og 
regulert til bebyggelse og anlegg, undervisning, i områdereguleringsplan for 
Fjerdingby. Foreliggende planforslag er i samsvar med overordnede kommunale og 
regionale planer. I forkant av planarbeidet og i forbindelse med arbeidet med 
konseptvalgutredninger er flere alternative tomtevalg vurdert. 

Planforslaget legger til rette for etablering av ny barneskole i 1.-7. trinn for ca. 750 
elever, FINE avdeling for 20 elever med spesielle behov i 1.-10. trinn og flerbrukshall 
med 1 bane. Illustrasjonene vedlagt planforslaget viser en mulig utforming av 
bebyggelse i tråd med rammene og bestemmelsene som settes i reguleringsplanen. 

Reguleringsformål 
Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5, pkt. 1) 

- Undervisning (offentlig) 
- Renovasjonsanlegg (offentlig) 

Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl §12,5. pkt. 2) 
- Kjørevei (offentlig) 
- Fortau (offentlig) 
- Gangvei/gangareal (offentlig) 
- Annen veigrunn – tekniske anlegg (offentlig) 
- Annen veigrunn – grøntareal (offentlig) 
- Parkeringsplasser (offentlig) 

Grønnstruktur (pbl §12,5. ledd pkt. 3) 
- Grønnstruktur (offentlig) 
- Vegetasjonsskjerm (offentlig) 
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Arealtabell 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

Renovasjonsanlegg 0,02 

Undervisning (3) 23,7 

Sum areal denne kategori: 23,7 

 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 

Annen veggrunn – grøntareal (5) 1,0 

Annen veggrunn - tekniske anlegg 0,1 

Fortau (2) 0,7 

Gangveg/gangareal (4) 1,8 

Kjøreveg (2) 1,4 

Parkeringsplasser (2) 2,4 

Sum areal denne kategori: 7,6 

 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 

Grønnstruktur (3) 3,6 

Vegetasjonsskjerm 0,3 

Sum areal denne kategori: 3,9 

 

Totalt alle kategorier: 35,2 

 
Hensynssoner (pbl §12-6) 

- Hensyn grønnstruktur 

Hensynsonetabell 

c særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt 
bevaring av natur- eller kulturmiljø Areal (daa) 

Hensyn grønnstruktur 7,1 
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Arealbruk og grad av utnytting 
Planområdet er på totalt 35,2 daa. hvorav 3,9 dekar er avsatt til grønnstruktur og 
ytterligere 7,1 daa. ligger innenfor arealer der det skal tas særlige hensyn til 
grønnstruktur. 

Av totalt 23,7 daa. avsatt til byggeformål innenfor planområdet er det kun felt o_BU2 
på 18,9 daa. som planlegges bebygget med skole og flerbrukshall. Øvrige 
undervisningsfelt (o_BU1 og o_BU3) vil være del av opparbeidede ute/-lekeområdene 
tilhørende skolen. 

Skolen og flerbrukshall har et samlet bebygget areal på ca. 4.600 m2, og det er derfor 
satt en maks grad av utnytting for felt o_BU2 til 25%-BYA. 

Illustrert skole har et bruksareal på ca. 10.100 m2 mens flerbrukshallen har et 
bruksareal på ca. 1.700 m2. 

Elevprognoser 
I forbindelse med konseptvalgutredning for ny Fjerdingby skole ble 
elevtallsprognosene for Fjerdingby barneskolekrets fremskrevet. Man kom fram til at 
en treparallell-skole med 630 elever potensielt kan bli for liten allerede etter 5-10 år, 
mens en investering i en fireparallell-skole for 840 elever ikke er økonomisk forsvarlig. 

Man planlegger derfor for en løsning med tilleggsarealer som gjør kommunen i stand 
til å håndtere enkelte år med større trinn. Dette løses ved at skolen får ekstra kapasitet 
på 1-4 trinn samt 5-7 trinn, slik at den i realiteten blir en 3,5 parallell. I praksis innebærer 
dette at skolen skal kunne håndtere en situasjon hvor inntil 4 av de 7 trinnene har 4 
klasser fremfor 3. Ved full kapasitet skal skolen kunne romme 750 elever. 

Arbeidsplasser 
Ved full kapasitet på skolen er det anslått følgende antall årsverk som følge av 
planforslaget: 

- FINE-avdeling          20 
- Administrasjon         10 
- Lærere                     68 

Parkering 
Planforslaget legger til rette for sambruk for skole og flerbrukshall av totalt 33 p-plasser 
for biler og 0,3 sykkel p-plass per elev. 
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8.2. Naturmangfold 
Miljøfaglig Utredning AS har kartlagt planområdet med hensyn til naturmangfold. I 
henhold til deres rapport datert 26.07.17 (se vedlegg 16) ble det hverken registrert 
viktige naturtyper eller rødlistearter i området. Svartelistearter som hagelupin og 
kanadagullris ble registrert og det bør tas hensyn til at disse svartelistede arter ikke 
spres i forbindelse med utbygging. 

Forholdet til naturmangfoldloven i planforslaget er også vurdert ut fra bestemmelsene 
i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

• § 8 stiller krav til at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter 
og risiko for skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som 
tilfredsstillende. 

• § 9 stiller krav om bruk av føre-var-prinsippet der det foreligger en risiko for alvorlig 
eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget, gjennom 
datainnsamlingen vurderes som relativt godt. Skadepotensialet anses som lite men 
det er imidlertid behov å anvende føre-var-prinsippet ved masseforflytning for å hindre 
spredning av svartelistearter. Dette er ivaretatt i bestemmelsene jf. § 3.8. 

• § 10 stiller krav om at påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. I dette tilfellet vil tiltaket ikke ha 
vesentlige negative konsekvenser. Ingen verdifulle naturtyper eller viltlokaliteter blir 
berørt av utbyggingen og den samlede belastningen på økosystemet vurderes som 
liten. 

• § 11 stiller krav om at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller 
begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Innen planområdet berøres 
ingen områder med verdifull vegetasjon. Opparbeiding av ny vegetasjon og 
«reparasjon» av eksisterende vegetasjon/skogsbunn vil bli bekostet av tiltakshaver. 

• § 12 stiller krav om driftsmetoder og teknikk med sikte på å unngå eller begrense 
skader på naturmangfoldet. Det er her ikke avdekket risiko for skader på 
naturmangfold. 

8.3. Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Planforslaget vil derfor ikke 
ha betydning for dette temaet. 
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8.4. Estetikk, arkitektur og byggeskikk 
Nye Fjerdingby skole blir en unik skole, hvor grunnlaget for utforming av skolen og 
dens utearealer er stedets opprinnelige karakter – en naturtomt med høye trær, 
terrengvariasjon, fjell i dagen og utsikt i flere retninger.

 
Perspektiv sett fra sørvest – Vindveggen Arkitekter AS 

Planforslaget bygger videre på de iboende kvalitetene i området og legger opp til å 
bevare store deler av eksisterende grønnstruktur samt videreutvikle og universell 
tilpasse den viktige offentlig gangforbindelse gjennom området (Bjørnholtagan tursti). 
I tillegg vil området opparbeides slik at det vil få nye kvaliteter og funksjoner som også 
kan benyttes av naboer og lokalbefolkningen. 

Planområdet skal fremstå som et arkitektonisk helhetlig område, med god estetisk 
utforming. Det skal legges vekt på god landskapstilpasning, god fjernvirkning og god 
kvalitet på uteoppholdsarealer. Ny bebyggelse og anlegg skal gis en utforming, 
detaljering, farge- og materialbruk som gjenspeiler anleggets funksjon og bygger 
videre på kvaliteter i omkringliggende landskap og bebyggelse. Bebyggelsen og 
utearealer skal gis et tydelig og tidsmessig uttrykk med bruk av varige materialer av 
god kvalitet. 
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Eksempel på skole tett på grønne omgivelser slik Fjerdingby skole vil bli 

I utomhusarealene skal kontakt med naturlig terreng tilstrebes og nivåforskjeller skal 
fortrinnsvis forbindes med skråninger, fjellskjæring og ramper, fremfor 
forstøtningsmurer. 

 

Bygningsmassen er gjennom analyser tilpasset den krevende tomta best mulig. 
Ettersom tomten er en forholdsvis bratt kolle og romprogrammet for ny skole og hall 
medfører et omfattende bygningsvolum må man belegge seg på noe 
terrengbearbeiding. Men plassering av bebyggelsen er nøye valgt for å minimisere 
terrenginngrep, optimalisere massebalanse og dra nytte av de stedlige forholdene. 
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Topografien benyttes aktivt for å skape ulike nivåer for aktiviteter og gir et naturlig skille 
på de ulike funksjonene. 

 
Eksempel på trapping av terreng sammen med integrering av eksisterende vegetasjon 

Mest mulig av verdifulle landskapselementer som vegetasjon, koller og knauser er 
bevart og sikret i planforslaget gjennom bestemmelser og hensynssoner. Eksisterende 
kvaliteter i tomta er utnyttet til å skape merverdi og kvalitet for skolen. 

 
Eksempel på enkel tilpasning av tresti i grønnstruktur som del av lekeareal 
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8.5. Illustrasjonsplan 
Planforslaget legger til rette for utbygging av en skole dimensjonert for 750 elever, 
FINE-avdeling med 20 elever med spesielle behov samt en flerbrukshall. Illustrert 
bebyggelse viser en mulig utforming av bebyggelsen i tråd med rammene og 
bestemmelsene som settes i reguleringsplanen. 

Illustrasjonsplanen (vedlegg 4), som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk 
bindende viser prosjektet som ligger til grunn for planforslaget: 

 
Østengen & Bergo AS 
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Skolebebyggelsen er lagt med nær relasjon til Rælingen Videregående skole og 
Rælingen rådhus og er oppdelt i 2 hovedvolumer i tre som knyttes sammen av ett 
glassvolum. Flerbrukshallen er lagt parallelt med men med god avstand fra 
planavgrensningen i vest og ligger vinkelrett på skolebebyggelsen. 

Hovedinngang til flerbrukshall, skolens administrasjon og FINE legges på nivå med 
rådhusets innganger (K+205), mens hjemmeområder og skolegård legges på 
K+209,25. Flerbrukshallen legges nedsenket i terreng slik at gulv i nedre etasje ligger 
på K+199,5 og K+200. 

Trafikkarealer plasseres mot nord, med skolebygget som buffer mot solfylte 
uteoppholdsarealer i syd, skjermet for støy og vind fra nord og vest. 

Plasseringen gir mulighet for bevaring av en grønn ramme av furuskog med høye trær 
rundt store deler av tomta, med en betydelig bredde mot syd og nord. Furuskogen 
skaper en buffersone mot nabobebyggelse, reduserer fjernvirkningen av skolen og blir 
et attraktivt areal for lek og aktivitet i skolebarnas hverdag. 

Forplassen og uterommet mellom skolegården og VGS/rådhus vil framstå som et 
naturlig mingleareal, for elever og ansatte i området men også for brukere av 
Bjørnholthagan tursti. 

Takflater har som regel bedre sol- og utsiktsforhold enn bakkenivå og tenkes derfor 
benyttet aktivt som supplement til uteareal på bakken for skolen. Det er skapt ulike 
soner i uterommet, med både mer intime soner og større flater for ulike 
aktiviteter/leksformer 
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8.6. Hovedgrep og utsnitt fra fasadetegninger, snitt og perspektiver 
 

 
Utsnitt fra fasade mot nord sett fra «trafikktorget», hovedinngang for publikum ligger i glassvolumet i 
midten, FINE ligger i bygningsvolumet til høyre 

Skolen er organisert slik at FINE får enkel adkomst fra «trafikktorget» i nord og er 
integrert i trebygningskroppen mot nordvest over to etasjer. Publikums adkomst er 
også fra trafikktorget og inn i det midtre glassvolumet som inneholder skolens 
«hjerterom» over to etasjer med felles og samlende funksjoner som atrium, kantine, 
m.m. Det østlige bygningsvolumet i tre inneholder personalrom og administrasjon i 
1.etasje med adkomst fra nord mens 1. og 2. klassetrinnene ligger i 2.etasje med 
direkte bakkeadkomst fra skolegården mot sør. 3.etasjen inneholder 3., 4.,5. og 6. 
trinn. 

Snitt B viser hvordan skolebygget ligger i terreng og fordeling av funksjonene som 
nevnt oven. 

 
Utsnitt fra snitt B – hovedinngang og felles funksjoner i midten, klassetrinnene 1-7 hovedsakelig mot 
øst (venstre), FINE avdelingen mot vest (høyre) 

Hallen er gravd ned i dagens kolle og framstår derfor med kun en synlig fasade mot 
vest og en delvis synlig fasade mot syd. En stor del av arealene og eksisterende 
vegetasjon vest for hallen planlegges bevart uberørt. Topografien i dette området 
medfører at gulv/rømningsvei for hallen som ligger på ca. kote +199,5 vil ligge omtrent 
2 meter lavere enn nivået på eksisterende terreng. Dette medfører at høyden på hall 
vestfra/for nærmeste naboer i Vestlivegen vil framstå som 2 meter lavere. Takflaten 
over flerbrukshallen benyttes som en integrert del av skolegården. Av hensyn til naboer 
og sikkerhet er lekearealene på tak trukket tilbake fra gesims mot vest og syd. 

Utsnitt fra snitt D viser hallens plassering i terrenget og høydevirkning i forhold til 
nærmeste nabobolig (Vestlivegen 12). 
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Det tenkes benyttet en variert farge og materialbruk i fasader samt variasjon i høyder 
for å skape spill og visuell oppdeling av bygningsmassen. Dette vil samtidig kunne 
dempe volum- og høydevirkning av bebyggelsen. Materialbruken skal fremheve viktige 
elementer som felles funksjoner og innganger og arkitekturen skal speile funksjonene 
innenfor. Det er tenkt benyttet miljøvennlige og fornybare materialer i fasader, med 
hovedfokus på trematerialer som samtidig krever lite vedlikehold. 

 

Utsnitt fra fasade mot vest 
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I snitt kan man se hvordan foreslått ny bebyggelse er lagt dypt i terrenget i forhold til 
eksisterende kolle for å begrense høyde- og skyggepåvirkning. Tilnærmet hele 
flerbrukshallens volum og omtrent halvparten til 3/5 av skolens volum ligger under 
maks kote på dagens kolle. 

 

 

Utsnitt fra snitt C 

Utsnitt fra fasade sett fra øst (Rådhus/VGS) viser forholdet mellom flerbrukshallen 
(venstre), skolebygget (midten) og utearealene på ulike nivåer. 
 

For å kunne bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon i randsonen mellom 
eksisterende og ny bebyggelse er arealer nærmest eksisterende småhusbebyggelse i 
vest avsatt til grønnstruktur og hensynssone grønnstruktur. Den høyeste bebyggelsen 
(skolebygget) er videre plassert med kortsiden ut mot vest og øst for å begrense 
høyde- og skyggepåvirkning. Det er utarbeidet sol-/skyggeanalyser (vedlegg 11) som 
viser påvirkning på tilliggende eiendommer til forskjellige årstider og tider på døgnet. 
Høydevirkning er videre redusert ved oppdeling og nedtrapping av bygningsvolumer 
og visuell oppdeling av bygningsmassen med variasjon i material/fargebruk. 
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Det er utarbeidet en illustrasjon (se vedlegg 9) som illustrerer konseptprinsippet for ny 
skole og flerbrukshall. Illustrasjonen viser profil på eksisterende kolle og eksisterende 
furuskog som antas å være rundt 16 til 20 m høye, litt avhengig av alder på trærne.  

Dette vises deretter i sammenheng med planlagt ny skole og flerbrukshall. 
Volummessig legges en stor del av ny skole og flerbrukshall i terreng, det vil si under 
nivået for profil på eksisterende kolle. Høyde på ny bebyggelse er videre planlagt slik 
at tilnærmet hele bebyggelsen vil ligge under nivået på eksisterende furuskog. 

 

Utsnitt fra illustrasjon «Analyse volum og høyder» som viser forholdet mellom eksisterende forhold og 
foreslått utvikling 
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8.7. Utemiljø og lekekvalitet 
For å bevare mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon skjærer 
bygningsmassen seg inn i kollen. Adkomstvei og p-plasser i nord legger seg ved foten 
av eksisterende fjellrygg mot Bjørnholthagan og medfører minimalt med inngrep i 
denne. Skolebygg og hall krever delvis sprenging av eks. kolle – ca. 5 m ved 
hovedinngang og på det meste opp til ca. 13 m for del av hallen. 

Utearealene blir fordelt på tre nivåer med direkte terrengadkomst fra 1. etasje i nord, 
fra 2. etasje i syd og fra gulvnivå i flerbrukshall mot vest. Nivåene forbindes med 
skråninger og ramper, fremfor murer, slik at terrengforskjellene utnyttes til å skape 
varierte og utfordrende uteoppholdsarealer. Planområdet vil være godt tilrettelagt for 
bevegelseshemmede og en stor andel av utearealene vil være universelt utformet. 

 
Illustrasjonen av Østengen & Bergo AS viser utearealene, forbindelser og tilgjengeligheten 
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Det unike området gir rom for tilrettelegging av aktiviteter og lekeområder både 
innenfor naturlige omgivelser og på faste mer «urbane» dekker. Det vil tilstrebes en 
stor bredde i aktiviteter, tilpasset forskjellige ferdighetsnivåer og interesser. Det er 
ønskelig at flest mulig aktiviteter gjøres tilgjengelig for alle og det planlegges derfor en 
tilrettelegging med trekonstruksjon som gir universell adkomst til deler av skogen. 

 
Eksempel på skole der nivåforskjell blir utnyttet som en positiv kvalitet i uteområdet på samme vis som 
ny Fjerdingby skole legger opp til 

 
Skolegården tenkes plassert sentralt, skjermet fra trafikkarealer og med gode solforhold 
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Dersom skolen og hall bygges som illustrert til maksimal kapasitet med 750 elever er 
det beregnet 14.515 m2 uteoppholdsareal totalt i det illustrerte prosjektet, noe som gir 
ca. 19,4 m2 per elev. Arealer vest for hallen og forplassen, med unntak av kollen i nord 
der det tilrettelegges for en mer skjermet sone for FINE-elever, er ikke medregnet i 
arealet da barna ikke skal oppholde seg der. Naturtomten i naturlig tilknytning til 
lekearealer/skolegård er medregnet, hvor denne ikke er brattere enn 1:3. 

 
Illustrasjonen av Østengen & Bergo AS viser arealer som er medregnet i lekearealet 

FINE-avdeling kan bruke uteoppholdsarealene sammen med de øvrige elevene. I 
tillegg får de et skjermet uteoppholdsareal nord for trafikktorget hvor de har prioritet 
fremfor de andre elevene. Arealet skjermes med gjerder mot trafikken og det etableres 
varierte aktivitet- og oppholdsmuligheter som også kan benyttes av klasser i følge med 
lærer, når arealet ikke er i bruk av FINEs elever. 
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Ved å bevare mest mulig eksisterende vegetasjon og supplere denne med nye grønne 
«øyer» som tilplantes med busker og trær, etableres det en grønn ramme rundt den 
nye skolen. På denne måten får skolen utsikt til vegetasjon til alle kanter og området 
bevarer et grønt preg, også til fordel for eksisterende nabobebyggelse. 
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8.8. Fjernvirkning 
Det er utarbeidet illustrasjoner for å dokumentere effekt av ny skole og flerbrukshall 
med hensyn til fjernvirkning. Etter analyse anses at den største påvirkning på 
fjernvirkning vil være fra nord/nordvest. Der vil skolebygget være godt synlig mens 
flerbrukshallen skimtes så vidt over eksisterende nabobebyggelse. 

 
Eksisterende situasjon - Sett fra nord med Øvre Rælingsvei i forgrunnen 

 
Fjernvirkning av illustrert bebyggelse iht. foreliggende planforslag - Sett fra nord 
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Eksisterende situasjon - Sett fra nord-vest med Øvre Rælingsvei i forgrunnen 

 
Fjernvirkning av illustrert bebyggelse iht. foreliggende planforslag - Sett fra nord-vest 
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Før analyse antok man at størst fjernvirkning av foreslått bebyggelse trolig ville være 
fra sør ettersom området er såpass eksponert. Faktisk er det slik at fjernvirkningen fra 
sør vil være svært begrenset ettersom bebyggelsen planlegges lagt dypt i terrenget og 
fordi eksisterende vegetasjon og den «grønne innrammingen» i stor grad bevares. 

 
Eksisterende situasjon - Sett fra sør ved parkering ved Marikollen Ungdomsskole 

 
Fjernvirkning av illustrert bebyggelse iht. foreliggende planforslag - Sett fra sør 
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8.9. Sol/skyggeanalyse 
Der mulig er bebyggelsen lagt dypt i terrenget for å begrense høyde- og 
skyggepåvirkning. Tilnærmet hele flerbrukshallens volum og omtrent halvparten til 3/5 
av skolens volum ligger under maks kote på dagens kolle. Den høyeste bebyggelsen 
(skolebygget) er videre plassert med kortsiden ut mot vest og øst for å begrense 
høyde- og skyggepåvirkning. Det er utarbeidet sol-/skyggeanalyser (vedlegg 11) som 
viser påvirkning på tilliggende eiendommer til forskjellige årstider og tider på døgnet. 

Foreslått skole og flerbrukshall ligger øst for eksisterende nabobebyggelse i 
Vestlivegen og det er følgelig i all hovedsak solforholdene tidlig på dagen som blir 
berørt av foreslått ny bebyggelse. Terrenget innenfor planområdet stiger fra 
adkomsten i nord ved Bjørnholthagan på kote +194 moh., til toppen av kollen på kote 
+213 moh. og faller deretter til kote +200 moh. ned mot gangvei i syd. 
Nabobebyggelsen i vest har adkomst fra Vestlivegen på ca. kote +193 moh. men 
boligene ligger noe høyere i terreng ca. 195-197 moh. 

 
Utsnitt fra sol-/skyggeanalyser som viser fremtidig situasjon - Vindveggen Arkitekter AS 

Dagens kolle omfatter tett skog som følgelig kaster skygge på naboeiendommer, tidlig 
på dagen mot vest, senere på dagens mot øst. Sammenlignet med dagens situasjon 
vil bygging av flerbrukshall kunne bedre sol/skygge situasjonen for naboer i vest 
ettersom del av dagens betraktelig høyere og tette skog blir borte. Hva gjelder 
påvirkning fra skolebygget erstattes dagens tette skog med et volum av tilsvarende 
høyde slik at sol/skygge situasjonen virker å være ganske tilsvarende som i dag. 
Nabobebyggelse i øst (VGS) får også noe påvirkning på ettermiddagstid. 
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Størst påvirkning i alle situasjoner anses å være ved vår/høstjevndøgn, trolig grunnet 
solvinkel på den tiden av året. 
 

 
Utsnitt fra sol-/skyggeanalyser som viser eksisterende forhold ved vår/høstjevndøgn kl.08.00 - 
Vindveggen Arkitekter AS 
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Utsnitt fra sol-/skyggeanalyser som viser forholdene ved vår/høstjevndøgn kl.08.00 med illustrert 
bebyggelse - Vindveggen Arkitekter AS 

Dersom man sammenligner tidspunkt for størst påvirkning på nabobebyggelse, det vil 
si tidlig på dagen på vår- eller høstjevndøgn kan man se at eksisterende kolle med 
vegetasjon har en betraktelig påvirkning på områder mot vest og at utstrekning på 
skygge som ny bebyggelse skaper er nokså tilsvarende. 

8.10. Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
Planområdet overlapper med Bjørnholthagan tursti som er et kartlagt friluftsområde 
som er blitt verdsatt som svært viktig i Rælingen kommune. Området er beskrevet som 
snarvei til Marikollen. Det legges opp til at denne viktige gangforbindelsen 
opprettholdes og sikres i planforslaget. 
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8.11. Mobilitet 
Området er godt dekket med kollektivtrafikk (buss). 

 
Stoppesteder for buss - kilde: Ruter 

Det er gangvei langs Øvre Rælingsveg og deler av Bjørnholthagan. Kryssing av Øvre 
Rælingsveg kan skje ved overgang ved Marikollen skole. Skolen liker sentralt i 
Fjerdingby og de gode gang- og sykkelforbindelser til nærmiljøet gir området potensial 
til å bli en naturlig møteplass for barn og unge også utenom skoletid. 

Planforslaget legger opp til en begrenset parkeringsdekning samt til at adkomst, 
parkerings- og oppstillingsbehov for de ulike funksjonene innenfor planområdet, som 
fordeler seg over døgnet, skal ses i sammenheng. Det er derfor lagt til rette for sambruk 
av totalt 33 p-plasser. Tomtens utforming legger klare begrensninger på antall p-
plasser det er mulig å etablere, og uteareal for elevene er prioritert fremfor ytterligere 
parkeringsplasser. 

Parkeringsdekningen i nærområdet er god og det finnes ytterligere 
parkeringskapasitet, slik som langs Bjørnholthagan eller ved Marikollen. Det er videre 
ønskelig å oppfordre til at ansatte ankommer med sykkel eller kollektivt, eventuelt til 
fots. I fremtiden vil trolig, i takt med økt miljøfokus, andelen som bruker sykkel/gange 
eller kollektivt til jobb og skole øke. Det anses derfor tilstrekkelig å legge til rette for 
viste antall p-plasser, noe som også er i henhold til føringer i regional plan for areal og 
transport. 

Hva gjelder sykkelparkeringsplasser er det lagt opp til en norm på 0,3 plass per elev. 
Med bakgrunn i at barna normalt ikke får lov av skolen til å sykle til skolen før 5. klasse 
anses det å være en riktig norm. 
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8.12. Vei- og veitekniske forhold / trafikksikkerhet 
Gangadkomst til planområdet fra nord skjer fra fortau langs Bjørnholthagan, eller fra 
sør via gangvei gjennom skogen fra Øvre Rælingsvei. Sykkelparkering plasseres 
sentralt, hovedsakelig i forbindelse med forplassen. 

Kjøreadkomst til tomten skjer fra Bjørnholthagan, via ny adkomstvei med maks stigning 
1:10. Drop-off for funksjonsfriske skolebarn vil skje i skiltet lomme langs 
Bjørnholthagan. 

 
Illustrasjonen av Østengen & Bergo AS viser forbindelseslinjer for myke trafikanter, trafikkmønster og 
oppstillingsplasser for utrykningskjøretøy, personkjøretøy, lastebil, varelevering m.m. 
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Det legges til rette for trafikksikker adkomst for myke trafikanter langs østsiden av 
adkomstveien samt fra drop-off til forplassen. Elever kan også komme 
gående/syklende fra gangbro i syd, eller fra gangveisystemet fra sentrum. 

Parkering, varelevering, renovasjon og drop-off skjer på et samlet trafikktorg, på 
samme nivå som skolen. FINE får egen drop-off lomme. Varelevering og renovasjon, 
samt evt. drop-off av barn med bevegelsesvansker, skjer langs kanten av trafikktorget, 
skjermet av langstrakte vegetasjonsøyer og knyttet til skolen med gangareal. 
Trafikktorget kobles til hovedinngangen med en lang og bred forplass for myke 
trafikanter. 

Elever beveger seg videre fra forplassen til skoleplass og hjemmeområder via utvendig 
trapp, utvendig rampe eller innvendig heis. 

De siste ti årene er det ikke registrert trafikkulykker innen planområdet. Det anses at 
planlagt trafikkavvikling med separering av trafikanter sammen med eksisterende 
nettverk av forbindelseslinjer for myke trafikanter vil sørge for en fremdeles trygg 
situasjon. 

Adkomst for brannbil skjer fra adkomstvei (o_SKV2), over nedre skoleplass opp til øvre 
skoleplass via rampe med stigning 1:8. Alternativt via torg/gangvei (o_SSG2 og 
o_SGG3) til nivå +200 med oppstilling utenfor flerbrukshallen, eller fra trafikktorg til 
forplass. Det tilrettelegges for tilstrekkelig med oppstillingsplasser på alle nivåer samt 
tilkomst vest for bygningsmassen for redningspersonell. 
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8.13. Tekniske tjenester 
VA og overvann 
Rammeplan for overvannshåndtering baseres på Akershus Fylkeskommunes 
regionale plan for vannforvaltning 2016-2021 samt Norsk Vann R162 – Klimatilpasset 
overvannshåndtering. 

 
Illustrasjonen av Østengen & Bergo AS/ÅF Engineering AS viser soneplan for overvannshåndtering 

Innenfor planområdet legges det opp til lokal overvannsdisponering med avrenning på 
egen grunn slik at ikke tilstanden i nærliggende vassdrag forringes. 

Treleddsstrategi som beskrevet i R162 ligger til grunn for overvannshåndtering. Mindre 
nedbørsmengder fanges opp og infiltreres i planområdet ved bruk av blant annet 
grøntarealer, overvannsøyer, trær og permeable flater. Større regn forsinkes og 
fordrøyes ved hjelp av overvannsøyer og overvannsrenner samt lukket 
fordrøyningsmagasin. Flomvann som følge av ekstremvær ledes vekk i trygge 
flomveier. 
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Overvannsmengder beregnes iht. retningslinjer fra Kommunalteknisk avdeling i 
Rælingen Kommune med klimafaktor 1,5. Regnintensitet er hentet fra Kjeller 
Akershus. 

Som vist i soneplan for overvannshåndtering planlegges stor grad av lokal avrenning 
med åpne, flerfunksjonelle løsninger. Overvann fra soner mellom planlagt skolebygg 
og Rælingen Rådhus planlegges håndtert lokalt med avrenning i åpen overvannsrenne 
og infiltrasjon i overvannsøy i nord og syd-øst. Overvann fra uteområde syd for planlagt 
skolebygg planlegges med fall mot tilstøtende grøntarealer for infiltrasjon av overvann. 
Overvannsøyer planlegges med overløp til overvannssystem rundt skolebygg. 

Takvann samt overvann fra skolegård og parkeringsplass utgjør den største 
potensielle overvannsmengden og planlegges håndtert via fordrøyningsmagasin med 
mengderegulert utslipp til lokalt vassdrag. Føring fra fordrøyningsmagasin planlegges 
med selvfall i felles grøft med vannledning og spillvannsledning mot nord. 

Planlagte løsninger for VA med tilhørende infrastruktur er vist i rammeplan for VA (se 
vedlegg 15). Planlagte oppsamlingspunkter og føringsveier for overvannshåndtering 
samt utslippspunkt for overvann til bekk foreslått av kommunalteknisk avdeling vises i 
ledningskart 1:1000. 

For å sikre tilstrekkelig vannmengde og trykk til brannhydranter og sprinkleranlegg 
planlegges det for tosidig vannforsyning. Tilknytningspunkt i nord planlegges i kum 
med ID-12303. Tilknytningspunkt i syd planlegges i kum med ID-12198. Planlagte 
tilknytningspunkter er vist i VA-kart 1:3000. 

Stikkledning for spillvann planlegges ført med selvfall i felles grøft med vannledning og 
overvannsledning under fortau mot nord. Det planlegges tilknytningspunkt for spillvann 
i kum med ID-12302. Tilknytningspunkt er vist i VA-kart 1:3000. 

Energiløsning 
Oppvarmingsbehov medfører som regel størst energibehov. Ny Fjerdingby skole 
planlegges med passivhus standard. I forbindelse med bygging av nye Fjerdingby 
skole med flerbrukshall planlegges etablering av en geoteknisk brønnpark som skal 
dekke varmebehovet med grunnvarme. 

I tillegg vurderes mulighet for å kunne tilknyte Rådhuset, Rælingen VGS, samt 
Bjørnholthagan 2. Disse byggene blir i dag varmet opp ved bruk av oljekjel, der 
varmeanlegget er bygget som et høytemperaturanlegg. Fossilt brensel skal fases ut, 
og det anses som hensiktsmessig at eksisterende bygg også kan forsynes fra en felles 
varmesentral med varmepumpe tilknyttet brønnpark. 

Trafo 
For å sikre strøm til ny bebyggelse vil det bli behov for å etablere en ny nettstasjon 
innenfor planavgrensningen. Det anses som mest sannsynlig med nettstasjon i eget 
rom i bebyggelsen. Foreløpig tenkt plassering av trafo sør i flerbrukshall er drøftet med 
Hafslund og anses å være akseptabel. 
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Avfallshåndtering 
Selv om eier/bruker står fritt til selv å velge leverandør av renovasjonstjenester er det 
mest sannsynlig at ROAF vil benyttes. Det anses som mest hensiktsmessig å benytte 
nedgravde avfallsbrønner som plasseres i forbindelse med «trafikktorget». Mulighet 
for plassering av renovasjonsløsning med nedgravde er vist i illustrasjonsplanen 
(vedlegg 4) og regulert i plankart. 

 
Illustrasjonen av Østengen & Bergo AS viser plassering av nedgravde avfallsbrønner vest for 
«trafikktorget» 

8.14. Miljøkvalitet 
Området er registrert med moderat til lav radon-aktsomhet i henhold til NGUs 
karttjeneste på nett. 

Grunnet fortetting og utvikling av støyfølsomt bruksformål i sentrumsområde har 
Multiconsult AS utredet støyforholdene i planområdet. Støyrapport ligger vedlagt, se 
vedlegg 13. Skole er et støyfølsomt bruksformål med forholdvis strenge krav til 
lydnivåer. Rapporten angir at lydnivåer på fasade blir under grenseverdier for alle 
beregningspunkter. Beregninger av lydnivå Ld på uteområder i 1,5 m høyde over 
terreng, viser at tilnærmet hele utearealet på bakkeplan har tilfredsstillende lydnivå. 
Støyforholdene anses å være egnet for planlagt bruksformål. 

Støy fra anleggsarbeid og anleggstrafikk kan i enkelte faser av en utbygging være en 
vesentlig støykilde. Støybelastningen vil knytte seg til utgraving, spunting, pigging og 
bruk av maskiner, samt trafikk til og fra anleggsområdet. Støy fra utstyrets motor og 
driftsmaskineri, massehåndtering og bearbeiding vil ved arbeid med tunge masser 
være helt dominerende. Det må derfor først og fremst stilles krav til bruken av 
maskintyper med sikte på å redusere støy. 
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Anleggsstøyen kan innebære en merbelastning for omgivelsene sett i forhold til 
dagens støysituasjon. Tidsstyring av når de mest støyende aktivitetene kan foregå vil 
være det mest effektive tiltaket for å dempe ulempene. Uttransport av gravemasser 
kan medføre tilgrising av det offentlige gatenett. Tilliggende veier må holdes rene i 
anleggsperioden, og det kan bli aktuelt å montere vaskeanlegg for bilene ved 
utkjørselen fra byggegropen. I det videre arbeid bør det utarbeides konkrete 
tiltaksplaner med sikte på å redusere støybelastningen i anleggsperioden, med et 
program for kontinuerlig oppfølging av støy og vibrasjoner. 

I forbindelse med områdereguleringsplan for Fjerdingby utarbeidet Norsam en 
trafikkanalyse som dokumenterer dagens situasjon og som gjorde rede for de trafikale 
konsekvenser av planforslaget. Trafikkanalysen tok også høyde for planlagt ny skole 
og foreslår bl.a. at Øvre Rælingsveg utformes som gate, med redusert fartsgrense og 
med tilstrekkelig gatebredde for separate venstresvingefelter. I forbindelse med 
foreliggende planforslag er trafikkanalysen gjennomgått på nytt av ÅF Engineering AS 
og oppdatert i forhold til nåværende konkrete planforslag med flere elever og lærere 
enn tidligere antatt. Økt trafikk medfører potensial for flere ulykker. Hastigheten i 
Bjørnholthagan er 40 km/t og det planlegges en senkning av hastigheten i Øvre 
Rælingsvei gjennom sentrumsområdet. Fartsreduksjon forventes ikke å gi en vesentlig 
reduksjon i antall trafikkulykker, men alvorlighetsgraden i trafikkulykkene vil bli 
redusert. ÅF konkluderer med at økt antall elever og lærere vil ha lite påvirkning på 
trafikkforholdene i Fjerdingby sammenlignet med eksempelvis hvordan ansatte og 
kunder til forretninger, dagligvarehandel og tjenesteyting påvirker total YDT og ÅDT. 
Det foreslås de samme avbøtende tiltakene. Trafikkforholdene anses å være ivaretatt. 

8.15. Klima og klimatilpasning 
Overvann ledes på dekker og i renner til sentrale lavpunkter, for fordrøyning. 
Lavpunktene beplantes og kan benyttes til lek og læring. Fra lavpunktene ledes vannet 
til underjordiske fordrøyningsmagasiner, hvorfra vannet langsomt slippes på det 
offentlige ledningsnettet. Flomvann som følge av ekstremvær ledes vekk i trygge 
flomveier. 

8.16. Grunnforhold 
I forbindelse med planarbeidet har Multiconsult gjennomført en geoteknisk vurdering 
av planområdet, deriblant grunnforhold, vurdering av grave-, sikrings- og 
sprengningsarbeider samt betraktninger av vibrasjon-, massebalanse- og jordskjelv. 
Anleggsarbeidene vil bli gjennomført med sikte på å unngå skader på eksisterende 
bygninger og anlegg. I anleggsperioden vil det stilt krav til utførelse av aktiviteter som 
kan forårsake vibrasjoner. Geoteknisk notat ligger vedlagt, se vedlegg 12. 
Grunnforholdene anses som forholdsvis gode og egnet for tenkt utvikling. 

8.17. Rekkefølgebestemmelser 
Det er satt rekkefølgebestemmelser i planforslaget for å sikre etablering av tekniske 
anlegg med nødvendig kapasitet som ivaretar sikkerhetsmessige forhold (f.eks. krav 
til slokkevannsmengde, tilrettelegging for brannvesenet, håndtering av overvann). 

Enkelte rekkefølgebestemmelser er satt for å påse at påvirkning på eksisterende 
bebyggelse og miljø begrenses og planlegges med tanke på minst mulig sjenanse. 
Dette gjelder eksempelvis plan for anleggsperioden og for masseforvaltning. 
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Det er videre satt rekkefølgebestemmelser for å sikre bevaring av eksisterende 
kvaliteter i området (eksempelvis registering av naturlige landskapskvaliteter og 
vegetasjon) samt sikre kvaliteter i prosjektet ved gjennomføring av planforslaget (f.eks. 
plan for ivaretakelse av universell utforming, estetikk og utomhus). 

9 ROS-ANALYSE 

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført en ROS-analyse i tråd med DSBs 
veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» fra 2017 og med 
utgangspunkt i sjekkliste fra Rælingen kommune. ROS-analysen bygger på tilgjengelig 
kunnskap og følger opp ROS-analyse fra overordnet plan. ROS-analysen skal skape 
et kunnskapsgrunnlag som skal bidra til å unngå at arealdisponeringen skaper ny eller 
økt risiko og sårbarhet. 

ROS-analysen har identifisert 4 mulige uønskede hendelser knyttet til geoteknikk, 
trafikksikkerhet, barn/unge/friluftsliv og anleggsperioden. Andre mulige uønskede 
hendelser er også blitt vurdert under planprosessen men etter gjennomførte 
utredninger anses ikke disse å være relevante. Planforslaget er justert på bakgrunn av 
de kartlagte mulige uønskede hendelsene og de fagkyndige utredninger/notater 
vedlagt dette planforslaget. Risikoreduserende og avbøtende tiltak er sikret gjennom 
bestemmelser. Viktige kvaliteter er sikret ved bruk av formål, hensynssoner og 
bestemmelser. ROS-analysen ligger vedlagt (vedlegg 17). Nedenfor oppsummeres 
hvordan de kartlagte og utredede forholdene har påvirket planforslaget. 

1. Geoteknikk 
Det er satt krav om at geoteknisk notat (datert Multiconsult AS 22.03.18) skal legges 
til grunn for videre prosjektering og utførelse av tiltak i planområdet jf. §3.6. Det satt 
krav om utarbeidelse om plan for anleggsperioden som skal sendes i forbindelse med 
søknad om rammetillatelse jf. §3.13 og §8.2. 

2. Trafikksikkerhet 
Veigeometri og kjøremønster i planforslaget er gjennomgått og kvalitetssikret av 
trafikkonsulent. Illustrasjonsplan og plankart er justert på bakgrunn av dette. 
Trafikkarealer, frisikt og forbindelser for myke trafikanter er regulert i plankart. 

Utforming av trafikkarealer skal dokumenteres i utomhusplan jf. §§3.12, 8.1 og 8.2 og 
det er satt krav om funksjonelle og trafikksikre løsninger innenfor planområdet jf. §§3.5, 
5.4 og 5.5. Plan for anleggsperioden jf. §3.13 skal også redegjøre for/dokumentere 
trafikksikkerhet i anleggsperioden. 

3. Barn- og unge og friluftsliv 
Planforslaget legger opp til at den viktige gangforbindelsen Bjørnholthagan tursti 
opprettholdes og sikres i planforslaget gjennom plankart og bestemmelser jf. §1 og 
§5.3. 

Planforslaget medfører at skolegården og arealet mellom skole i vest og eksisterende 
rådhus og videregående skole i øst skal opparbeides som en sammenhengende plass 
av god kvalitet med mulighet for lek, opphold og samlinger. 

Utforming av lek- og uteoppholdsarealer skal ha god kvalitet og dokumenteres i 
utomhusplan jf. §§3.2, 4.1, 8.2 og 8.3. 
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Planen sikrer at en del av eksisterende vegetasjon og områdets grønne preg bevares, 
samtidig som det opparbeides et mer urbant torg og skoleplass med leke- og 
aktivitetsapparater. Grøntarealene sikres gjennom formål i plankart, hensynssoner og 
bestemmelser jf. §§1, 3.12, 3.13, 6.1, 6.2, 7.1 og 8.2. 

4. Anleggsperiode 
Ingen verdifulle naturtyper eller viltlokaliteter blir berørt av utbyggingen og den samlede 
belastningen på økosystemet vurderes som liten. Konsekvensene av planene slik de 
foreligger vurderes som små. I tråd med naturmangfoldloven er det satt en 
bestemmelse i planforslaget under §3.8 «masseforvaltning» som angir at det ikke skal 
innføres eller spres fremmede arter ved utbygging av planområdet. 

Det satt krav om utarbeidelse av plan for anleggsperioden som skal sendes i 
forbindelse med søknad om rammetillatelse jf. §3.13 og §8.2. 
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10 FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON 

Konseptvalg utredningen (KVU) fra 2017 evaluerte et antall konseptvalg for etablering 
av ny barneskole med flerbrukshall på tomten. KVU rapporten ligger vedlagt, se 
vedlegg 18. Denne ble behandlet i kommunestyrets møte PS 17/93 den 13.12.17 og 
det ble vedtatt at den videre planleggingen skulle baseres på «konsept gul» som beste 
alternativ for organisering på tomten: 

«Av hensyn til behovet for mest mulig fleksible og arealeffektive lokaler 
tilstrebes prosjektet organisert etter prinsippene til konsept «GUL», som 
innebærer en mest mulig kompakt og komprimert bygningsform hvor de 
forskjellige bygningsdelene er integrert.» 

På bakgrunn av ovennevnte ble dette alternativet lagt til grunn for utarbeiding av et 
planforslag. Planforslag basert på «konsept gul» ble først lagt fram for Planutvalget 
17.04.18 som sak 15/2018. Planutvalget vedtok å sende saken tilbake og ba om at det 
vurderes ett alternativ med en spilleflate slik at skolen kan tilpasses bedre til terrenget 
og omgivelsene. Foreliggende planforslag er følgelig et justert forslag basert på 
planutvalgets vedtak av 17.04.18. 

Tomteanalyse 
Etablering av en ny skole med 750 elever, FINE avdeling og flerbrukshall krever en 
forholdsvis stor tomt, og følgelig begrenset med tilgjengelige plasseringsmuligheter. 
Ved valg av plassering er det derfor forutsatt mulighet for bruk av nærliggende og 
tilstøtende arealer som utearealer, samt å gå ned på de nasjonale føringene til 
uteoppholdsareal. Noe som mange kommuner på det sentrale østlandsområdet og i 
storbyer tvinges til på grunn av manglende tilgang til tomter. Oslo kommune opererer 
nå med et anbefalt minimumskrav på 15 m2 i randsonen av kommunen. I et slikt 
scenario er det to aktuelle tomter: foreliggende tomt og dagens skoletomt. 

Nullalternativet 
Nullalternativet, det vil si en fortsatt bruk av dagens skole, er ikke vurdert som en 
aktuell og langsiktig løsning på problemet. Tatt i betraktning nødvendig forandring i 
skolestørrelse og innhold, så er ikke dagens skolesituasjon sammenlignbar med 
innholdet i den nye skolen og heller ikke et plausibelt alternativ. Tilpasninger av dagens 
skole for å ivareta elevveksten vil i seg selv medføre så store endringer at dette ikke 
vil kunne vurderes å være et nullalternativ men et eget konseptalternativ. Med 
bakgrunn i forannevnte er ikke vurderinger av nullalternativet videreført. 

Dagens Skoletomt 
Isolert sett er tomten i utgangspunktet godt egnet for etablering av 1-7 skole. Men 
dersom tomten skal bebygges med ny skole vil dette i tillegg kreve etablering av 
paviljongdrift i byggeperioden. På grunn av tomtens størrelse sett i kombinasjon med 
eksisterende skolebyggs alder og utforming samt forventet elevvekst, vurderes ikke en 
videreutvikling av dagens skolebygg å være mulig, og klart ikke økonomisk forsvarlig. 
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Foreliggende tomt 
Foreliggende tomt ble i KVU ansett å ha et realistisk utvidelsespotensial. Området er i 
all hovedsak kommunal, men er avhengig av adkomst over fylkeskommunens 
eiendom. Tomten er en kupert fjelltomt som krever omfattende tilpasning men 
topografien, sammen med eksisterende skog, ble ansett å kunne gi gode kvaliteter til 
skolens utearealer og en grønn ramme rundt anlegget. 

Tomten er svært sentralt plassert i skolekretsen. For øvrig vil en slik plassering også 
tilrettelegge for en utvidelse av inntaksområdet i retning Rud, uten at dette skaper en 
vesentlig ulempe for de elever dette vil omfatte. 

Tomten har potensial for å kunne gi gode uteoppholdsarealer for skolens elever, både 
FINE gruppen, barneskolen og flerbrukshall. Naboeiendommene vil i stor utstrekning 
kunne skjermes fra skole og flerbrukshall ved å beholde et grøntbelte mot disse 
eiendommene. Det planlegges adkomst fra Bjørnholthagan i nord, noe som også vil 
være mest hensiktsmessig siden dagens sykkelvei er etablert her. 

Vurdering 
I KVU ble det vurdert slik at det ikke vil være en signifikant forskjell mellom tomtene 
når det gjelder forhold som støy, solforhold og vind, siden begge tomtene ligger 
forholdsvis tett på Øvre Rælingsveg og utearealene kan orienteres i lik sol/vindretning. 
Om noe ville rådhustomten kunne vurderes som noe mer fordelaktig i forhold til støy 
siden den ligger litt høyere enn Øvre Rælingsveg og det finnes muligheter for å bevare 
vegetasjon som vil fungere som en skjerm mot veien og naboeiendommene. 

Basert på den foretatte utredningen (KVU 2017) ble det innstilt på bygging av ny stor 
skole for 1-7 trinn inkludert arealer for FINE i tillegg til håndballarena på kollen bak 
rådhuset. En fleksiskole dimensjonert for et elevantall på 750 elever og med kapasitet 
til 20 elever ved FINE. Dimensjoneringen er basert på en endring i inntaksområdet, 
hvor kretsgrensen mot Rud endres. På denne måten kan Rud skole avlastes noe, slik 
at Rud igjen kan operere innenfor den teoretiske kapasitet som bygget har. Skolen 
dimensjoneres videre for 68 lærere i tillegg til 20 ansatte ved FINE og ansatte i 
administrative funksjoner med i utgangspunkt i normtall fra Oslo-skolen. 

I ettertid av KVU vedtok planutvalget i sak 15/2018 den 17.04.18 at det i planforslaget 
skulle vurderes ett alternativ med en spilleflate for å gi bedre mulighet til tilpasning av 
bebyggelsen til terreng og omgivelser. Foreliggende planforslag og illustrasjoner er et 
resultat av de førende analysene og premissene fra KVU samt av den senere 
tilpasningen av romprogrammet til en mindre hall. Planforslaget gir rom for at skolen 
kan løses på ulike vis men setter rammer for plassering, maks høyder, maks volumer 
og flere grep for å ivareta områdets og naboers interesser. 

Forslagstiller anser at planforslaget tilrettelegger for bygging av en skole som er godt 
tilpasset terreng og omgivelser på tross av en utfordrende tomt og som samtidig vil 
oppfylle kommunens behov. Reguleringsplanen vil muliggjøre etablering av en ny og 
moderne barneskole sentralt på Fjerdingby som bygger inn under kommunens 
helhetlige sentrumsutvikling. 


