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Nye Fjerdingby skole –oppstart av gjennomføringsfase 
 
Kommunedirektøren tilrår formannskapet å legge saken fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre bygging av Fjerdingby skole, innenfor en 

kostnadsramme på 450 mkr. Vedtaket slik det foreligger innebærer ikke økte investeringer i 
forhold til det som ligger i økonomiplanen 2020-2023. 

2. Den nye skolen skal bygges som en barneskole med utearealer og kapasitet til 750 elever 
(1.-7.trinn), FINE avdeling for 20 elever (1.-10. trinn) med spesielle behov og en flerbrukshall 
med en spilleflate. Som en del av prosjektet, skal det leveres en brønnpark og felles 
varmesentral for skolen, Rådhuset/Rælingen VGS og Bjørnholthagan 2. 

3. Prosjektet bestiller tilbudte tilleggsverdier for nZEB samt uteklasserom på taket, i henhold til 
beskrivelser i vedlegg 1. Dette er inkludert i totalbudsjettet slik det er formulert i 
vedtakspunkt 1. 

4. Det legges fram en ny beregning av skolens konkrete effekt på kommunens driftsbudsjett for 
eiendomsdrift fram til behandling av Handlingsprogram for 2021-2024. 

 
Vedlegg 
1 Kostnadsnyttevurderinger av tilbudte tilleggsverdier 
2 Presentasjon av prosjektet 
3 Vurderingen av skolens utforming utført av Consilio AS 
4 Notat - optimalisering av skolekapasitet 

 
 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

 

Denne saken omhandler oppstarten av det største byggeprosjektet som Rælingen kommune har 
igangsatt, en ny barneskole for Fjerdingby krets. Prosjektet har over de siste fire årene vært utviklet 
som en sentral komponent i kommunens skolestrategi, med forankring i både kommunedelplan for 
Fjerdingby og skolekapasitet og strategi 2016-2025.  
 
Det prosjekt som nå fremlegges til oppstartsbeslutning er i samsvar med tidligere vedtak i saken og 
vedtatt konseptvalgutredning (KVU). Innholdet i prosjektet er det samme som det har vært planlagt 
for i senere år, og framdriften til prosjektet er i henhold til det som tidligere er orientert om, etter at 



reguleringsplanen ble vedtatt i PS 7/2019. Det er ikke skjedd noen endringer i elevtallsprognoser 
som tilsier at kapasiteten ved skolen skal endres sammenlignet med tidligere vedtak.  
Vedtaket i PS 93/2017 (KVU) fastslo at det skulle igangsettes arbeid med å regulere, prosjektere og 
bygge en ny barneskole for Fjerdingby krets, dimensjonert med arealer for FINE samt flerbrukshall. 
Vedtaket sa videre at skolen i utgangspunktet skulle bygges for 750 elever, men med anledning til å 
justere ned til 630 og etappevis utbygging dersom det er mest gunstig sett fra et 
planleggingsmessig og økonomisk perspektiv. I det videre arbeidet er det avklart at ulempen ved en 
etappevis utbygging er langt større enn den marginalinvestering på ca 20 millioner kroner, som de 
ekstra klasseromsarealene koster. Det er med dagens kjennskap om HENTs prosjekt lite 
sannsynlig at det i det hele tatt er mulig med en etappevis utbygging. Gjeldende elevtallsprognoser 
tilsier at en dimensjonering for 750 elever samt 20 elevplasser ved FINE er riktig. PS93/2017 
definerte videre en målsetning om å bygge en hall med to spilleflater. I forbindelse med 
behandlingen av reguleringsplanen for prosjektet (PS 15/2018) ble dog prosjektforslaget sendt 
tilbake til administrasjonen for en bedre terrengtilpasning ved en flerbrukshall med en spilleflate. Et 
nytt planforslag ble utarbeidet i 2018 og endelig vedtatt i PS 7/2019. Konseptvalgutredningen ble 
vedtatt basert på alternativ «gul» som innebærer en mest mulig kompakt og komprimert 
bygningsform hvor de forskjellige bygningsdelene er integrert. De styrende prinsippene fra dette 
konseptet, med utstrakt fokus på fleksibilitet, arealeffektivitet, god terrengtilpasning (PS 15/2018) og 
ambisjoner om et miljømessig signalbygg (PS 7/2019) er ivaretatt på beste mulige måte i de 
prosjekt som nå foreligger.  
 
Nevnte føringer ble videreført i form av prosjektmål i anbudskonkurransen, og av de fire kvalifiserte 
tilbud som ble mottatt svarte entreprenøren HENT ut disse på beste måte. HENT har tilbudt et 
skoleanlegg høye miljøambisjoner i form av 25% lavere klimagassutslipp, 60% mindre energibehov 
og 20 % lavere livssykluskostnader sammenlignet med referansebygget. Kommunedirektøren 
innstiller videre på at miljøkvalitetene økes ytterligere ved at bygget blir nZEB eller 
«nærnullutslippsbygg», gjennom utløsing av denne tilbudte tilleggsverdi.  
 
Skolebygget vil bli BREEAM-klassifisert til karakter «Very Good». HENT har tatt utgangspunkt i det 
prosjekt som lå til grunn for reguleringen, men har så forbedret det på flere punkter. Man har bl.a. 
arbeidet mye med terrengtilpasning valgt å trekke bygget litt inn på tomten i retning rådhus/VGS, 
med en delvis vinkling av volumet. Dette har ført til at avstanden til nabobebyggelsen i Vestlivegen 
har økt noe. Dette grepet gir også bedre forutsetninger for å bevare vegetasjon, og prosjektet 
legger i dag opp til en større grad av bevaring av trær på tomten. Det er videre tenkt til å etablere 
mange grønne kvaliteter i uteområdene, bl.a. planlagt ved å gjenbruke trær fra tomten for 
produksjon av leker.  
 
Det prosjekt som nå foreligger er blitt verifisert og gjennomgått av brukere. Det er også utarbeidet 
en uavhengig vurdering, utført av Consilio AS, som vurderes skolens kvaliteter i et skolefaglig 
perspektiv. Consilio, som har erfaring med skolefaglig rådgivning i flere av undervisningsbyggs 
prosjekter, vurderer at prosjektet har gode forutsetninger for å bli et godt skoleanlegg.  
 
I oppfølgingen av verbalvedtak 1 i sak 19/105 11.12.2019 om langsiktig økonomisk balanse er det 
utarbeidet et notat som beskriver optimalisering av skolekapasitet. Notatet er vedlagt denne saken. 
I notatets punkt 3 vises til det at riktig tidspunkt for bygging av Fjerdingby skole er nå. Begrunnelsen 
for at dette er riktig er at vi da etablerer en bufferkapasitet som kan være viktig den dagen man skal 
igangsette et prosjekt ved Rud. En ombygging på Rud vil være urealistisk å få til med elever og 
ansatte på skolen, og man er derfor avhengig av alternative lokaler i byggeperioden. I tillegg vil en 
ny barneskole på Fjerdingby nå være et viktig signal som øker attraktiviteten for boligutvikling i 

http://www.hent.no/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1uJCphprpAhWgw8QBHYytBwAQFjAAegQIARAB&url=https://www.futurebuilt.no/content/download/13879/94163&usg=AOvVaw2DMTf5nx36_xYEHhRaI0cZ
https://byggalliansen.no/sertifisering/breeam/


området Fjerdingby. En utsettelse av ny skole vil også utløse behov for ytterligere tiltak i dagens 
skole pga. teknisk standard, og dette er en dårlig ressursprioritering. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 

Planleggingsfasen for bygging av ny skole i Fjerdingby krets er gjennomført med detaljregulering og 
BVP-tilbudskonkurranse, jmf PS 93/2017. Vedtaket i saken sier at «før kontrakt med entreprenør 
signeres skal endelige prosjektrammer fremlegges for godkjenning, og prosjektet vil da gå over i 
gjennomføringsfase». Denne saken redegjør for prosjektets rammer som grunnlag for en 
oppstartbeslutning. 
 

 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
  
 
PS7/2019  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12- 12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for ny 
Fjerdingby skole med tilhørende bestemmelser datert 01.10.2018 og plankart datert 26.09.2018.  
 
 
PS 35/2018   
 
Det reviderte planforslaget ble behandlet i planutvalget 30.10.2018.   
 

 Reguleringsplan for ny Fjerdingby skole, med plankart datert 26.09.2018 og bestemmelser datert 
01.10.2018, legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 
 Planutvalget forventer at forslagsstiller har tydelige miljøambisjoner, hvor prosjektet blir et 

miljømessig signalbygg og at dette fremkommer ved andregangsbehandling.  
 
 
PS 15/2018  
 
Planutvalget vedtok å sende saken tilbake og ba om at det vurderes ett alternativ med en flerbrukshall med 
kun én spilleflate slik at skolen kunne bedre tilpasses terrenget og omgivelsene.  
 
 
PS 93/2017  
 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017   
 

 Prosjektet for Fjerdingby skole og hall går over i planleggingsfase, og det igangsettes arbeid med å 
regulere, prosjektere og bygge en ny barneskole for Fjerdingby krets, dimensjonert med arealer for 
FINE samt flerbrukshall. Ny Fjerdingby skole bygges i utgangspunktet for 750 elever, men med 
anledning til å justere ned til 630 og etappevis utbygging dersom det er mest gunstig sett fra et 
planleggingsmessig og økonomisk perspektiv. Det er et mål at det kan bygges hall med to spilleflater i 
Marikollen dersom det er økonomisk sett forsvarlig. Det skal legges fram sak om økonomiske 



konsekvenser av både én og to spilleflater, som også belyser den konsekvens investeringen vil få på 
det øvrige tjenestetilbudet og øvrige investeringer i kommunen.   

 Av hensyn til behovet for mest mulig fleksible og arealeffektive lokaler tilstrebes prosjektet organisert 
etter prinsippene til konsept «GUL»,   

 Det er en ambisjon at skolen skal stå ferdig i løpet av 2021.   
 Inntaksområdene for Fjerdingby og Rud endres i henhold til beskrivelsen i konseptvalgutredningen 

slik at Rud skole avlastes. Endringen i inntaksområdet implementeres fra skolestart 2018 og omfatter 
elever som ikke går på Rud skole i dag dvs. førsteklassinger og nyinnflyttede. Familier som skoleåret 
2018/2019 har elever på Rud skole skal få dispensasjon for søsken, slik at familier ikke må oppleve å 
ha barn på forskjellige skoler. Skolegrensene justeres frivillig fra 2018/2019 og justeres permanent fra 
skolestart 2019/2020.   

 Det bevilges 3 mkr til planleggingsfasen. Før kontrakt med entreprenør signeres skal endelige 
prosjektrammer fremlegges for godkjenning, og prosjektet vil da gå over i gjennomføringsfase.   

 Etablering av prosjektet innebærer økte driftsutgifter til renter og avdrag. Dette innarbeides 
handlingsprogrammet for 2018-2021.   

 Det prioriteres å bruke trematerialer, i den grad det er gjennomførbart, når skole og hall skal bygges.  
 
 
PS 47/2017  
 
Saken utsettes til høsten for å se på: hall, skolebehov i en større sammenheng. Vi må se på den totale 
utfordringen for kommunen på sikt – saken sendes tilbake til rådmannen.   
 
 
PS 7/2017  
 
Kommunestyret vedtok i sak 7/2017 at:   
 

 Det skal etableres ny flerbrukshall som en del av Fjerdingby skole.   
 

 Dersom flerbrukshallen kan realiseres i et første byggetrinn, uten at dette er vesentlig fordyrende eller 
kompliserende for den videre utbyggingen av skolen, skal dette prioriteres.  

 
 
PS 29/16  
 
Kommunestyret fattet i sak 29/16 følgende vedtak:   
 

 Det startes en konseptfase for et byggeprosjekt som skal komme fram til anbefaling på konsept for ny 
skole på Fjerdingby. Ny skole skal være ferdig til skolestart 2020.   

 Det gjøres en konseptvalgutredning på plassering av ny skole for Rud skolekrets.   
 Det er viktig med stabile og forutsigbare inntaksområder i Rælingen. Det skal investeres mye i 

skolesektoren fremover og i den forbindelse startes arbeidet med å se på om inntaksområdene 
eventuelt bør justeres på sikt.   

 Det tas initiativ for en styrt felles prosess med skolene for å øke utnyttelsesgraden på byggene.   
 Tidspunkt for utvidelse av Løvenstad skole følges opp mot utvikling av elevtall   

 
 
PS 44/15  
 
Kommunestyret vedtok i sak 44/15 strategi for skoleeier 2015-2018:   
 

 Strategi for skoleeier 2015-2018 legges til grunn for skoleeiers prioriteringer og innsats i 
rælingsskolen i perioden. 

 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
 

De viktigste styringsdokumenter for saken er:   
 

 “Kommuneplan mot 2025 – arealdel”  



 “Kommuneplan samfunnsdelen mot 2025”  
 “Strategi for skoleeier 2015-2018, K-sak 4415”   
 “Eiendomsstrategi PS 25/2019 vedtatt 27.03.2019”  
 “Temaplan for klima og energi 2015-2026" vedtatt 26.08.2015  
 “Skolekapasitet og strategi 2016-2025", KOM sak 1216 – K-sak 2916   
 “Konseptvalgutredning ny Fjerdingby skole” PS 93/2017.   

 
4. Sakens innhold  

 

Denne saken omhandler oppstarten av det største byggeprosjektet som Rælingen kommune har 
igangsatt, en ny barneskole for Fjerdingby krets. Prosjektet har over de siste fire årene vært utviklet 
som en sentral komponent i kommunens skolestrategi, med forankring i både kommunedelplan for 
Fjerdingby og skolekapasitet og strategi 2016-2025.   
 
Innhold i prosjektet  
Skolen vil medføre en teoretisk kapasitet på 750 elever, det vil si dersom alle trinnene har eksakt 30 
elever per klasse. Siden dette aldri vil være tilfelle, på grunn av årskullsvariasjoner, er den praktiske 
kapasiteten for skolen ca 640-675 elever. Elevtallsprognosene tilsier at det i 2030 vil være opp mot 
600 elever i Fjerdingby krets og at den planlagte kapasiteten derfor er riktig dimensjonert. I årene 
fra ferdigstillelse (2022) fram mot 2030 vil skolen representere en viktig buffer i kommunens 
skolekapasitet, med hensyn til å kunne håndtere et eventuelt byggeprosjekt i Rud krets. En fortsatt 
drift av dagens Fjerdingby skole vil medføre investeringsbehov i det bygget, og det vurderes derfor 
av begge disse grunnene til at riktig realiseringstidspunkt for den nye skolen er nå.   
 
Skolen vil også inneholde mer tilrettelagte arealer for FINE, noe som det har vært behov for lenge. 
FINE ser fordeler i å være lokalisert ved en barneskole, og denne flytt muliggjør også en fremtidig 
kapasitetsutvidelse ved Marikollen ungdomsskole, som har en forventet vekst i elevantall som følge 
av Fjerdingbyutviklingen. Som en del av skoleanlegget vil det bli bygget en flerbrukshall med en full 
spilleflate for håndball og tribune. I skolens undervisning vil banen bli delt inn i inntil tre gymsaler, 
med skillevegger, slik at også mange mindre grupper kan benytte hallen samtidig.   
 
Areal og størrelse 
Det planlegges å bygge ca 11000m2. Bygget har en brutto/netto faktor (forhold mellom det faktiske 
areal til undervisningsfunksjoner og det samlede arealet i bygget) på 1,5 og dette er i seg selv 
ordinært for et nytt skolebygg i dag. Her har vi dog vesentlige arealer til FINE og denne delen har 
en høyere brutto/netto faktor enn øvrige deler og dette trekker opp. Det samme gjelder hallen og 
tilpasninger som følger av det. For areal per elev så er bruttotallet her 14,2m2/elev og det er 
omtrent på nivå med hva «standard kravspesifikasjon - bygg for læring» legger opp til, men er noe 
høyere enn Smestad skole (13,5 m2/elev). Krav til ekstra tilrettelagte arealer til Finegruppe er 
viktigste forskjellen på disse to skolene.  
 
Økonomi og budsjett 
 
Tabellen under viser det samlede budsjettet for byggeprosjektet. 



 
 
 
P50 er en vurdering hvor det er 50/50 % sannsynglighet for at det kommer til å bli billigere eller 
dyrere. Dette er prosjektleders mandat for gjennomføring. P85 er en vurdering hvor det er 80 
sannsynlig at det kommer til bli billigere, og 20 % sannsynlig at det blir dyrere. Dette er 
styringsgruppens mandat for gjennomføring. 
 
 
 
Gjennomføringsmodell – Best Value  
Fjerdingby skole er nasjonal pilot og den første skolen i Norge som bygges med Best Value 
metoden. Det er også det største byggeprosjektet som er igangsatt per dags dato. Best Value eller 
prestasjonsinnkjøp, er en ny prosjektmodell som Digitaliseringsdirektoratet ønsker å fase inn i 
Norge. Modellen er utviklet for å tilrettelegge for innovasjon og tidlig leverandørinvolvering. Metoden 
legger til rette for at ekspertise skal involveres i prosjektet med handlingsrom til å utnytte 
ekspertisen sin, på en måte som maksimerer kvaliteten per investert krone. Resultatene fra 
anskaffelsen viser at metoden fungerer etter hensikten. Den tilbyder som hadde det kvalitativt beste 
tilbudet hadde også den laveste tilbudsprisen.   
 
Best Value metoden bygger på at Rælingen kommune har formulert fire overordnede målsetninger:   

https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/best-value-procurement-bvp-prestasjonsinnkjop


 Bygning og utendørsarealer som i størst mulig grad bidrar til et godt læringsmiljø, personlig 
utvikling og godt arbeidsmiljø for brukerne av bygget.  

 Lavest mulig kostnad for kommunen i skolens forventede levetid.   
 Minimale ulemper for interessenter/ lokalbefolkningen ved gjennomføring av 

byggeprosjektet.  
 Lavest mulig miljøbelastning i skolens forventede levetid.   

 
I tillegg til dette har Rælingen kommune utarbeidet funksjonsbeskrivelser og andre forutsetninger 
som skal legges til grunn for utviklingen av skoleanlegget. Basert på dette har så tilbyderne 
presentert skoleprosjekter som på beste måte svarer ut funksjonskravene og prosjektets 
målsetninger.   
 
Entreprenøren HENT har satt sammen en prosjektgruppe som består av erfarne eksperter med 
dokumentert erfaring fra skolebygging, og det var denne gruppens samlede kompetanse som var 
utslagsgivende i konkurransen. Denne gruppen har presentert et skolekonsept som tar 
utgangspunkt i det prosjekt som lå til grunn for reguleringen men har så forbedret det på flere 
punkter. Prosjektet har nå en tydeligere miljøambisjon, bl.a ved løsningsvalg, men også siden det er 
mer arealeffektivt. HENT har arbeidet mye med terrengtilpasning og har bl.a. valgt å trekke bygget 
litt inn på tomten i retning rådhus/VGS, med en delvis vinkling av volumet. Dette har ført til at 
avstanden til nabobebyggelsen i Vestlivegen har økt. Samtidig har naturlig nok bygningsmassen 
kommet nærmere på rådhuset og VGS, og HENT ser dette som en god løsning ift å få en god 
kommunikasjon mellom disse bygningsvolumene. Dette grepet gir også bedre forutsetninger for å 
bevare vegetasjon, og prosjektet legger i dag opp til en stor grad av bevaring av skog. Det er videre 
tenkt til å etablere mange grønne kvaliteter i uteområdene, bl.a planlagt ved å gjenbruke trær fra 
tomten for produksjon av leker.    
 
Ved vedtak om oppstart vil prosjektet detaljprosjekteres for rammesøknad og byggestart. I denne 
fasen vil det være mulig å tilpasse det tilbudte konseptet videre, f.eks. ved å foreta endringer i 
planløsninger/romstørrelser. Større forandringer, f.eks endringer som medfører større bygg/annen 
bygningsform eller materialkonsept kan medføre at logistikk internt i bygget, totalkostnader i 
levetiden og miljøytelsene vil påvirkes betydelig og det er derfor avgjørende at slike justeringer 
gjøres raskest mulig. Det er videre en målsetning om å minimere slike endringer siden det konsept 
som er tilbudt er grundig gjennomarbeidet for å svare ut målene på beste måte, og er utviklet som 
en helhet.     
 
Det prosjekt som nå foreligger er blitt verifisert og gjennomgått av brukere. Det er også utarbeidet 
en uavhengig vurdering, utført av Consilio AS, som vurderes skolens kvaliteter i et skolefaglig 
perspektiv. Consilio, som har erfaring med skolefaglig rådgivning i flere av undervisningsbyggs 
prosjekter, vurderer at prosjektet har gode forutsetninger for å bli et godt skoleanlegg. Rapporten fra 
Consilio er vedlagt denne sak.   
 
Kontraktsforhold 
 
Avtalen er en ordinær totalentreprise hvor de bygger det prosjekt som nå ligger på bordet til fast 
avtalt pris. Dersom vi ønsker endringer fra deres konsept blir det håndtert som en ordinær 
endring/tillegg ihht NS8407.  
 
I det videre arbeidet skal vi ha en prosess hvor vi skal detaljere innholdet, og der har vi f.eks 
inkludert endringer i rom og planløsninger innenfor dette konseptet. Dette koster ikke noe ekstra. 
Det er et mål å minimere slike endringer siden konseptet allerede er så gjennomarbeidet og godt. 
 

https://www.hent.no/


Det er brukt tid i konkretiseringsfasen til å avklare hva som inngår i leveransen og hva som ikke 
inngår i leveransen, slik at forventningsnivået til dette er harmonisert. Dette reduserer 
sannsynligheten for at vi skal ha store uenigheter rundt dette i gjennomføringen. 
 
 
 
Brukermedvirkning  
Prosjektet har hatt en lang rekke brukermøter og brukermedvirkning i konseptfasen og 
planleggingsfasen. Brukere av bygget er blitt involvert i å vurdere konseptet for skolen, og har 
kvittert ut at skolen vil bli utformet på en måte som gir gode arealer for undervisning.   
 
De mest sentrale brukergruppene er eksisterende ansatte ved dagens Fjerdingby skole, FINE 
(Marikollen skole) og kulturenheten, men også FUA, eiendomsdrift, vernetjenesten og andre 
interessenter er blitt jevnlig orientert om prosjektets utvikling. Brukerprosessene vil pågå også 
videre i forprosjektfasen. Det er engasjert en brukerkoordinator med pedagogisk bakgrunn (tidligere 
rektor) og erfaring fra byggeprosjekter (bl.a. for Undervisningsbygg KF) som skal samordne 
brukerinnspillene og hjelpe/avlaste brukergruppene når prosjektet nå skal planlegges i detalj og 
bygges.  
 
Det har i senere tid blitt avholdt tre møter i byggekomiteen hvor prosjektets overordnede planer og 
utforming er redegjort for.   
 
Kommunikasjonsstrategi  
Dette er et omfattende byggeprosjekt, som er av stor lokal men også nasjonal interesse, kanskje 
særlig innen byggenæringen. Det er derfor planlagt å utarbeide en felles kommunikasjonsstrategi 
for prosjektet, hvor både ressurser fra Rælingen kommune og HENT vil bidra i realiseringen.   
 
En kommunikasjonsstrategi her er viktig både for å ivareta lokalbefolkningens behov for informasjon 
om prosjektets framdrift og byggeaktiviteter men også sikre en god og dekkende omtale av 
prosjektet i relevante kanaler for interesserte utenfor kommunen.   
  

5. Kommunedirektørens vurdering 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

Å trives på skolen er en av de viktigste forutsetningene for å lære, og et godt miljø på skolen 
fremmer trivsel. Et godt skolemiljø kjennetegnes av en skole som gir elevene muligheter for å delta 
aktivt og utfolde seg og anledning til å oppleve læring og mestring.   
 
Det er en viktig kommunal oppgave å tilrettelegge kommunens skolelokaler slik at de har fysiske 
rammer som bidrar til positive opplevelser, inspirerer til kreativitet og samfunnsdeltagelse. 
Skoleanlegget omfatter både bygningsmasse og uteområder som sammen skal bidra til å gi best 
mulige forhold for skole og undervisning. Det er derfor konkretisert i prosjektets effektmål at skolen 
har lokaler og utearealer som sikrer en slik rammebetingelse.   
  
Skoleanlegget skal planlegges og bygges med utgangspunkt i føre-var-prinsippet for å redusere 
helsemessig og økonomisk risiko. Gjennom planleggingen av skolen er premissene fra 
konseptvalget videreført og detaljert ut til anbudet. Spesifikt gjelder dette følgende:  
 

 Skolen planlegges ferdig utbygd til høsten 2022, slik at bruk av midlertidige paviljonger på 
dagen Fjerdingby skole ikke planlegges utover hvor de gir en god samfunnsnyttig verdi.  

 Pedagogikken er basert på standard Rælingskolens «Prosjekt skoleeiers støtte og innsats i 
rælingsskolen, kort fortalt «Prosjekt Rælingsskolen».   



 Anlegget er planlagt slik at det gjennom universell utforming hensyntar synshemmede, 
hørselshemmede, bevegelseshemmede, allergikere/astmatikere, og personer med 
sammensatte funksjonshemminger 

 Det er tegnet ut løsninger med hjemmeområder for hvert trinn, på den måten legges det til 
rette for at elevene får gode «lokale» arealer i tilknytning til sine jevnaldrende, samt at det gir 
godt samarbeid mellom ansatte/elever/SFO.  

 Utover hjemmeområder er det planlagt fellesarealer for undervisning. I tillegg kommer 
prosjektrom, aktivitetsrom og grupperom som gir mulighet til undervisning i mindre grupper 
enn det som er mulig i elevenes hjemmeområder.   

 Bygget er planlagt med et funksjonsareal per elev som balanserer gode undervisningsvilkår 
med arealeffektivitet noe som gir gode vilkår for elevene.  

 Bygget har en klar miljøprofil og sikrer godt og jevnt inneklima. Det er planlagt behovsstyrt 
ventilasjon hvor ventilasjonen blir styrt etter målt C02-innhold og temperatur i rommene til 
enhver tid.  

 Det er skissert utearealer med aktivitetsflater, hvor den naturlige skogen skal bevares i 
størst mulig grad.  

 Det er planlagt en flerbrukshall med en flate, som vil gi et godt bidrag både til skolen og til 
lag/foreninger på kveldstid og som bidrar godt i folkehelsearbeid.  

 For å ha en god akustikk er det hensyntatt hvordan lyd beveger seg mellom rom og i åpne 
rom.  

 
Kommunedirektøren mener skolelokalene bidrar godt til god folkehelse for innbyggerne i Rælingen 
kommune.   
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

Gjennom de nye skolelokalene skal elever og lærere få tilgang til et godt undervisnings- og 
arbeidsmiljø som er tilrettelagt for å minimere fritt risiko for mobbing eller vold. Arkitekten har hatt 
fokus på å utvikle oversiktlige trinnarealer slik at alle ser hverandre. Det gir trygghet – både for 
lærere og elever i undervisningssituasjonen. I tillegg til å gi god kvalitet i bygget ser arkitekten også 
at dette grepet er arealbesparende. Arkitekten mener selv at man i dette konseptet har klart å løse 
det slik at alle undervisningsrom har optimale forhold i forhold til oversikt og tilgang til dagslys.  
 
Skoleanlegget skal fungere som en lokal møteplass for skolekretsen og skal som en del av 
kommunens kulturelle infrastruktur bidra til å styrke lokalmiljøet og utformes på en slik måte at det 
enkelt kan benyttes til virksomheter utover skolens kjernevirksomhet. Et nærmiljø hvor innbyggerne 
kjenner hverandre og deler felles møteplasser har vist seg å ha en positiv effekt i forhold til å 
forebygge uønskede hendelser. Skolen skal gi elevene og foresatte en trygghet i forhold til å ivareta 
en sikker skolesituasjon hvor transport til og fra skolen skjer på en trygg måte.  
 
I prosjekteringen er det tatt høyde for følgende for å legge best mulig til rette for et trygt og sikkert 
lokalsamfunn:  
 

 Bygget er prosjektert med hjemmeområder for hvert trinn 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.  

 Det er planlagt gode trafikkarealer internt i anlegget, hvor det er tegnet ut naturlig vandring 
av personale for å styrke trygghet, et godt skolemiljø, og redusere uønsket adferd.  

 Inngang til ny flerbrukshall er mulig fra egen inngang, slik at det på kveldstid ikke er 
nødvendig å gå gjennom skolen.  

 Utearealet er planlagt med parkeringsplasser og kjøreadkomst slik at det er med på å sikre 
avleveringslommer for skoleskyss og spesialtransport. Det vil bli et tydelig skille mellom 
kjørearealene og gang- fortaus arealer slik at barn kan settes av på en sikker måte.   

 Veilys i og langs hele området vil blir oppgradert slik at det vil bli oversiktlig og oppleves 
trygt, og på den måten redusere uønsket adferd.  



 Gjennomføring av byggingen (anleggsområdet) vil skjermes fra Bjørnholthagan boliger med 
ekstra støyskjermer. Det vil også være stort fokus på å ivareta denne boligen på best mulig 
måte under gjennomføringen.  

 
For dette prosjektet planlegges det med en rekke tiltak for å ivareta god produksjon, samtidig som 
man unngår unødvendig «friksjon» mot naboer og omkringliggende institusjoner.  
 
Vareflyt i alle faser av prosjektet er svært viktig for god gjennomføring, og dette må planlegges i god 
tid før den aktuelle fasen. Slike planer visualiseres som riggplaner. Riggplaner er levende 
dokumenter, som oppdateres hyppig for å tilpasse den fasen prosjektet er i. Det utarbeides både 
inn- og utvendige riggplaner. Riggplanene inneholder informasjon om blant annet HMS-
container/førstehjelpsstasjoner, transportveier, lager og riggplasser, kranplassering og 
arbeidsområde for kran, byggegjerder, heiser, avfallstasjoner og rømningsveier.  
 
For logistikk og varelevering er det planlagt snu- og venteplass inne på området, slik at 
tungtransport slipper å stå i kø utenfor byggeplassen, og i tillegg at de slipper å rygge inn eller ut. 
Videre planlegges det å holde området rundt avkjøringen fra Bjørnholthagan så åpen og oversiktlig 
som mulig, slik at vi minimerer risiko for uønsket møte med andre trafikanter. Konsekvens av dette 
er at vi trekker rulleport og byggegjerde noe opp i bakken fra veien. Det vil også vurderes om 
leveranser skal planlegges i detalj, slik at de forskjellige leverandørene ikke kommer samtidig, og 
skaper kø i lokaltrafikken.  
 
Det etableres byggegjerde rundt hele byggeplassen. Det vil gjennom hele prosjektet planlegges 
daglige ettersynsrunder for å sjekke at gjerdet er intakt og tett, for å hindre uønsket adkomst. 
Adkomst til byggeplassen vil skje gjennom rondell med kortleser, eller gjennom rulleport (også med 
kortleser).  
Forhold til naboer ivaretas primært gjennom informasjon. Erfaring viser at toleranse for støy ved 
f.eks. sprengning, tyngre maskinarbeid o.l. økes dersom berørte aktører er mentalt forberedt på at 
dette kommer. Dette løses ved å synliggjøre planer for støyende arbeider, enten på HMS-tavle 
synlig fra utsiden av byggeplass, eller per epost til berørte aktører, dersom det ansees mer 
hensiktsmessig. Ellers vil normal sikkerhet ved sprengningsoperasjoner og lignende ivaretas  
 
Kommunedirektøren mener med dette at skolelokalene bidrar godt til et trygt og sikkert 
lokalsamfunn i Rælingen kommune og at gjennomføringen av byggeprosjektet er planlagt på en 
måte som reduserer ulemper i største mulige grad. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
Rælingen kommunes kommunedelplan for klima og energi er utarbeidet og vedtatt i forkant av  
Parisavtalen. Den legger de til enhver tid nasjonale klimamål til grunn i sin fastsettelse av mål for 
kommunen. Planen er fra 2015 og i og med at de nasjonale ambisjonene har eskalert siden da vil 
kommunens mål måtte øke ytterligere enn de konkrete mål og tiltak som ligger til grunn i dagens 
planverk når denne skal revideres. Basert på eksisterende plan skal Rælingen kommune redusere 
klimagassutslippene med 30% ift. 1991 nivå innen 2020, noe vi ikke har oppnådd. De gamle 
kravene tilsvarer utslipp på 1,24 tonn CO2 ekv. per innbygger. Dette må gjøres både på 
kommunens egen virksomhet samt gjennom å påvirke klimafotavtrykket til husholdninger indirekte 
gjennom holdningskampanjer og tilrettelegging for miljøvennlige alternativer.   
 
Eiendomsforvaltningen i kommunen som virksomhet kan først og fremst gjøre tiltak for å påvirke sitt 
eget klimafotavtrykk. Klimaregnskapet for Rælingen kommune sin egen virksomhet viser et totalt 
klimafotavtrykk på 14 083 tonn CO2 ekvivalenter (2015 tall). Bidragene fordeler seg på følgende:   
 

 Investering i bygg og infrastruktur, 33%   
 Kjøp av tjenester, 32 %   
 Forbruksvarer, 15%,   
 Energi, 12 %   
 Reise og transport, 8 %   

 



Her er det interessant å merke seg at investering i bygg og anlegg har et bidrag på 33% av det 
totale fotavtrykket til kommunenes egen virksomhet. Det innebærer at tiltak som gjøres på dette 
området vil kunne være med å redusere klimafotavtrykket i stor grad. Hvis en tar med energiforbruk 
så er totalen på 45% av kommunens egne utslipp fra egen tjenesteproduksjon. Tiltak som gjøres 
her vil altså ha stor nytteeffekt på kommunens overordnede mål.  
 
Kommunens miljøoppfølgingsplan er det primære verktøyet for å styre miljøambisjonene i 
byggeprosjekter. Denne har konkrete tiltak som er med på å redusere belastningen på miljø og 
klima, og er et godt verktøy for å sette premisser for miljøprofilen til kommunen. Gjennom å ivareta 
denne vil prosjektet være med på å bidra til en bærekraftig miljø- og klimautvikling. 
Miljøoppfølgingsplanen er planlagt opprettholdt i sin helhet, med tilleggsverdier. Løsningen slik den 
er planlagt og prosjektert vil derfor være med å bidra til en god miljø- og klimautvikling.   
 
Fra planen kan følgende nevnes:   
 

 Energi vil bli levert fra energibrønner (Geovarme), for å sikre effektiv produksjon av energi. 
Denne vil også dekke rådhuset, Bjørnholthagan og VGS. (det er ikke tilgjengelig fjernvarme i 
dette området).   

 Det er anbefalt en løsning som innebærer solceller på tak. Dette begynner etter hvert å bli 
relativt vanlig, og anses ikke som noen vesentlig risiko å drifte.   

 Varme vil bli vannbårent for å sikre effektiv fordeling av energi.   
 Bygget er planlagt som nZEB for å sikre lavt energiforbruk, og dermed både reduksjon i 

CO2 equivalenter og reduksjon i fremtidige energikostnader  
 Belysning vil være basert på LED lys for å sikre lavt energiforbruk.   
 Ventilasjon vil være behovsstyrt for å sikre lavt energiforbruk.   
 Det vil bli etablert ladestasjoner til el.bil for å redusere klimagassutslipp og bidra til å nå 

kommunale mål på reduksjon av disse.   
 
Rælingen kommune bygger med dette en skole med høye miljøambisjoner og som vil bli sertifisert i 
henhold til miljøklassifiseringen BREEAM karakter «Very Good» Bygget er arealeffektivt og 
gjennom den nye formen av anbudskonkurranse har man fått tilbudt miljøkvaliteter som det ville 
vært vanskelig å realisere i en mer ordinær anbudskonkurranse. Entreprenøren har tilbudt et 
skoleanlegg med 25% lavere klimagassutslipp, 60% mindre energibehov og 20 % lavere 
livssykluskostnader sammenlignet med referansebygget. Dersom man velger å gå videre med et 
eller flere av de tilbudte tilleggsverdiene kan miljøkvalitetene økes ytterligere f.eks ved at bygget blir 
nZEB eller «nærnullutslippsbygg». Siden dette ikke bare er bærekraftig i et miljøperspektiv, men 
også vil gi ytterligere lavere driftskostnader i hele byggets levetid, innstilles det på at dette 
gjennomføres. Disse tiltakene er derfor inkludert i kostnadsrammen slik den foreligger i forslag til 
vedtak.   
 
Som en del av prosjektet vil det etableres en ny energisentral, som skal forsyne den nye skolen, 
rådhuset og Rælingen videregående skole med fornybar varme. Løsningen vil basere seg på 
tilsvarende teknologi som er bygget på Marikollen i dag. Siden rådhuset og videregående skole til 
nå har hatt fossil oppvarming, og skolebyggingen gir en unik mulighet for å etablere en brønnpark 
for geovarme, oppdimensjoneres løsningen for skolen til også å forsyne rådhuset og videregående 
skole. Energisentralen vil organiseres som et frittstående underprosjekt til skoleprosjektet.   
 
Dette prosjektet balanserer derfor godt de overordnede målene til kommunen, og utover dagens 
krav i eksisterende planverk (NB: disse er for lave iht. til dagens nasjonale krav) innenfor klima og 
miljø. I og med at planen har tiltak som ikke er svarer ut dagens nasjonale mål og dermed planens 
hovedmålsetting om å bidra til å nå disse, vil det fremover være behov å øke kravene i dagens 
planverk, samt utarbeide en tiltakspakke som faktisk svarer dette ut.  
 
Hvis kommunestyret ønsker å øke miljøambisjonene utover det som kommunedirektøren har 
forelagt som forslag til vedtak i denne saken anbefales det å ta inn fossilfri byggeplass. Dette er et 
tiltak som vil redusere miljøbelastningen vesentlig, men det har en kostnad som er utover det 



økonomiske mandat i forrige kommunestyretsak. Denne tilleggsverdien vil ikke øke driftsutgiftene 
utover finanskostnader. Budsjettert kostnad på 6,75 mkr gir en årskostnad på 340 tkr 
 

 
5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

 

Investeringskostnader  
Ut fra mottatte tilbud, og gjennomført konkretiseringsfase med beste tilbyder HENT, er det en 
forventning om at de budsjetterte kostnadene skal kunne overholdes. Samtidig er det siden forrige 
vedtak og gjennomført anbudskonkurranse skjedd store markedsmessige endringer, som følge av 
Covid-19. Den uavklarte situasjonen gir en usikkerhet både om framdrift og kostnader, siden 
varighet og omfang på tiltak ikke er kjent per i dag. Denne usikkerheten er planlagt ivaretatt på best 
mulig måte mellom Rælingen kommune og HENT, og det er drøftet konkrete tiltak og mekanismer 
for dette som en del av konkretiseringsfasen.   
 
Prosjektets kostnadsbudsjett forutsetter en oppstart i henhold til vedlagte framdriftsplan. En 
utsettelse av prosjektet vil medføre økte kostnader på i størrelsesordenen 1 million kroner/måned.   
 
Prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2022.  
 
Tilbudet fra HENT inneholder følgende opsjoner om tilleggsverdier. (Punkt 1 og 3 er inkludert i 
forslag til vedtak og eksisterende ramme på 450 mkr, punktene 2,4 og 5 er ikke inkludert):  
 
  
 Tilleggsverdi  Kostnad  
1 nZEB nesten nullenergibygg» iht. FutureBuilt 4 350 000  
2 Hever prosjektet til BREEAM Excellent (fra Very Good) 5 950 000  
3 Takterrasse med insektshotell og biehus  650 000  
4 Fossilfri byggeplass  6 750 000  
5 Ungdomsklubb på 50 m2  1 000 000  

 
Prosjektkalkylen tilsier at tilleggsverdier for omtrent 5 mkr kan avropes (bestilles) innenfor rammene 
på gjeldende kalkyle, for å opprettholde økonomisk ramme fra forrige vedtak her det derfor vært 
nødvendig å gjøre en prioritering.  
 
Tilleggsverdier som kommunedirektøren anbefaler, og som kan leveres innenfor innstillingen på 
450 mkr:  
 

 nZEB  
 Takterrasse med insektshotell og biehus  

 
Tilleggsverdier som kommunedirektøren ber kommunestyret om å vurdere. Disse tiltakene vil utløse 
en tilleggsbevilgning slik det er referert til i tabellen:  
 

 BREEAM Excellent  
 Fossilfri byggeplass (helt/delvis)  
 Ungdomsklubb 

 
En kost/nyttevurdering av hver enkelt tilleggsverdi er vedlagt saken.  
 
Kostnaden for skolen er som antatt i tidligere arbeid. Det er utarbeidet to uavhengige kalkyler fra 
henholdsvis Svendby Consult AS og Prodecon AS, og kostnadsnivået samsvarer med disse 
forventningene. Anbudsformen Best Value legger ikke opp til å få laveste tilbudspris for skolen, 
siden dette alltid resulterer i strategisk prising og konflikter om endringer og tillegg i ettertid, slik at 
endelige kostnader blir høyere og realisert kvalitet lavere enn forventet. Best Value er isteden 
innrettet mot at prosjektet skal ha riktig pris fra begynnelsen og at man isteden kan jobbe for å få 
beste mulige kvaliteter i prosjektet, med det formål å ha riktig livstidskostnad for bygget. Kostnaden 



per elevplass i forprosjektet er omtrent 584 500, eller 402 500 hvis man legger til grunn 
anleggskostnad som de fleste pressemeldinger eller mediesaker oftest refererer til. Dette vurderes 
til å være en god og riktig pris med hensyn til at prosjektet også inneholder arealer til FINE, som har 
en høyere bygge kostnad samt en flerbrukshall i tillegg til oppskalert energisentral, som også skal 
forsyne rådhus/VGS og Bjørnholthagan 2. Fjerdingby skole får med dette en lavere anleggskostnad 
per elevplass enn andre nyere skoleprosjekter det er relevant å sammenligne med, slik som for 
eksempel Spetalen skole (535’)1, Sophie Radich i Lillestrøm (555’)2 eller Bjørkelangen skole (459’)3 
. Noe av årsaken til dette er en svært kostnadseffektiv løsning for de ekstra undervisningsarealene 
som er planlagt ved å etablere ekstra hjemmeområder for å kunne håndtere år med fire paralleller 
på enkelte trinn.    
 
Driftskostnader  
Prosjektet har et totalbudsjett på 450 millioner kroner, årskostnaden til finans er estimert til 9 mkr 
årlig, og avtagende over de 40 år skolen nedskrives over.   
 
Kostnader til eiendomsforvaltning er gjort på grunnlag av Holte FDV-nøkkel. Dette er et 
referanseverk for budsjettering av forventede drifts- og vedlikeholdskostnader innenfor offentlig og 
privat virksomhet) Denne gir estimert kostnader for et bygg i drift, basert på erfaringstall.  
 
Tabellen under gir oversikt over hvilke tall Holte har for eiendomsforvaltningen. For Rælingen 
kommune er ikke tallet på renholdt overførbart, blant annet fordi det ikke utføres hovedrengjøringer 
eller vindusvask i regi av eiendomsforvaltningen i kommunen. Erfaringsmessig ligger vårt renhold 
derfor på rundt 350 kr/kvm i snitt. 
 

 
 
(Midler til utskiftning utsettes ofte og tas over rehabiliteringsmidler (investering), men det er likevel samme 
sum totalt sett (om ikke høyere) selv om det ikke settes av på driftsbudsjettet.) 
 
Korrigert for vår kostnad på renhold er derfor summen per kvadrat på rundt 955,-. I målet for 
prosjektet er det en ytterligere reduksjon på 20% i forhold til holte sine referansetall. Reduksjonen 
utgjør rundt 191 kr/kvm. Målet for prosjektet er derfor en kostnad til eiendomsforvaltning på 764 
kr/kvm.  
 
Basert på 764 kr/kvm og 11 000 kvm blir årskostnaden for dette bygget 8,4 mkr i 
eiendomsforvaltning, 2,1 mkr lavere enn referansebygget.   
 
Den reelle påvirkningen av dette prosjektet må sees i sammenheng med at den gamle Fjerdingby 
skole nedlegges, samt at paviljongene der leveres tilbake. Dagens Fjerdingby skole har vært drevet 
med minimalt langsiktig vedlikehold siden oppstarten av dette prosjektet, fordi det ikke har vært 
ønskelig å legge mer ressurser inn i det bygget enn nødvendig. Samtidig har bygget vært krevende 
fordi det har vært mye reparasjoner som er nødvendig for å holde bygget åpent og i en 

 
1 https://www.moss-avis.no/nyheter/rade/spetalen-skole/spetalen-karet-til-arets-skolebygg-2018/s/5-67-622435  
2 http://www.bygg.no/article/1408104  
3 http://www.bygg.no/article/1408104  

https://www.moss-avis.no/nyheter/rade/spetalen-skole/spetalen-karet-til-arets-skolebygg-2018/s/5-67-622435
http://www.bygg.no/article/1408104
http://www.bygg.no/article/1408104


tilfredsstillende stand for å kunne levere riktige tjenester som en skole. Energikostnader har også 
vært relativt høye. Basert på dette er det antatt at kostnadene på gamle Fjerdingby skole er rundt 
600 kr/kvm, med 4217 kvm gir dette en årskostnad på 2,53 mkr. Årskostnadene til paviljongen er for 
2020 på 685 000,-. Totalt er det da en kostnad til eiendomsforvaltning på 3,22 mkr for å drifte 
dagens Fjerdingby skole.  
  
Totalt sett vil påvirkningene på driftsbudsjettet se slik ut: 
 

 
(Finanskostnader vil reduseres etter hvert som lånet tilbakebetales) 
 
Alle tall er i 2020 tall, og vil indeksreguleres av KPI for hvert år. Tallene er også basert på at gamle 
Fjerdingby skole nedlegges fra oppstarten av ny skole. Hvorvidt det er aktuelt å opprettholde drift 
her mens eksempelvis Rud skole ombygges er vanskelig å forutse nå, men en eventuell periode 
hvor disse holdes åpne samtidig vil øke kalkylen proporsjonalt med hvor lenge de skal være åpne 
samtidig. Kalkylen her er basert på at ny skole åpner samtidig som gammel skole legges ned. Frem 
til eventuelt gamle Fjerdingby skole vil bli revet vil det også være noen kostnader til bygget selv om 
det ikke er åpent for drift.   
 
 
Netto årskostnad, med helårsvirkning fra 2023, som følge av dette prosjektet er derfor estimert til 
kroner 14,2 mkr. 9 mkr er relatert til finanskostnader, 5,2 mkr er driftskostnader til 
eiendomsforvaltning. Forutsetningene er basert på dagens rente og kostnadsnivå. Det bemerkes 
spesielt at finanskostnadene til dette spesifikke prosjektet vil avta ettersom lånet tilbakebetales over 
en avskrivningsperiode på 40 år.  
 
Beløpet kan reduseres gitt at det er behov for det, men da må det regnes ekstra kostnader over 
investeringsbudsjettet eller at tjenester som snørydding, reparasjoner, eller andre serviceoppdrag til 
skolen skaleres ned. Disse tiltakene vil antagelig bare flytte kostnader internt i kommunen, og 
anbefales derfor ikke. 
 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

Kommunedirektøren vurderer det slik at skolen slik den er planlagt er godt balansert mellom de  
overordnede hensyn, og således vil bidra til en bærekraftig utvikling. En utbygging vil gi økte  
investeringer, og kommunen har en stor investeringsportefølje fremover, men å bygge ny skoler på 
Fjerdingby vil løse behovet for en nødvendig kapasitetsøkning, gitt den befolkningsveksten 
kommunen har. Ikke bare for Fjerdingby krets, men også for kommunen som helhet. Kommunen er 
pliktig til å gi undervisningstilbud til elever, og løsningen slik det en planlagt er arealeffektiv og gir 
gode kvaliteter til god folkehelse og trygt og sikkert lokalsamfunn. Miljøambisjonene til prosjektet er 
høye, og er et nødvendig løft for at kommunen skal kunne bidra på sine forpliktelser for å redusere 
de negative miljøpåvirkningene for kommunen. Disse tiltakene har også en økonomisk side, men 
kommunedirektøren mener det er avveid på en god og nødvendig måte i prosjektet.   
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 



Denne saken omhandler oppstarten av det største byggeprosjektet som Rælingen kommune har 
igangsatt, en ny barneskole for Fjerdingby krets. Prosjektet har over de siste fire årene vært utviklet 
som en sentral komponent i kommunens skolestrategi, med forankring i både kommunedelplan for 
Fjerdingby og skolekapasitet og strategi 2016-2025. Det prosjekt som nå fremlegges til vedtak for 
gjennomføring er i samsvar med tidligere vedtak i saken og vedtatt konseptvalgutredning (KVU). 
Innholdet i prosjektet er det samme som det har vært planlagt for i senere år, og framdriften til 
prosjektet er i henhold til det som tidligere er orientert om, etter at reguleringsplanen ble vedtatt i PS 
7/2019. Det er ikke skjedd noen endringer i elevtallsprognoser som tilsier at kapasiteten ved skolen 
skal endres sammenlignet med tidligere vedtak.   
 
Kommunedirektøren mener prosjektet oppfyller de overordnede planer på en god måte, og at 
avveiningene mellom de overordnede hensyn er ivaretatt på en god måte. 
 

 
 
Rælingen, 05.04.2020 
 
 
Eivind Glemmestad 
kommunedirektør 
 
 
 


