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Rud skole - valg av konsept for totalrehabilitering og tilbygg 

Kommunedirektøren tilrår formannskapet å legge saken fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
1. Konsept for rehabilitering og utvidelse av Rud skole godkjennes, og prosjektet går 

over i planleggingsfasen.  

2. Det igangsettes planleggleggingsfase for totalrehabilitering og utvidelse av Rud 
skole for inntil 475 elever.  

3. Skolens behov for kroppsøvingsarealer løses ved at prosjektet inkluderer en 
idrettshall.   

4. Det igangsettes arbeid med planprosess for Rud skole.  

5. Det bevilges 5 mill. kroner til planleggingsfasen for Rud skole. Bevilgningen 
innarbeides i 1. tertial 2022.  

  

Vedlegg 

1 Rud skole - konseptutredning 

Saksutredning 
 
1. Sammendrag 

Rud skole er bygget på 1950-tallet, og bygget på i flere omganger. Skolen har i dag 
en gammel bygningsmasse og utdaterte tekniske anlegg. Det er skolens tilstand og 
forventet befolkningsvekst som utløser et behov for rehabilitering og utvidelse av 
skolen.  

Det er gjennomført en konseptutredning for å utrede behov og anbefale løsning for 
en totalrehabilitering og utvidelse av skolen for inntil 475 elever.   

Deler av eksisterende skolebygninger kan med fordel beholdes og rehabiliteres, men 
deler av bygningsmassen anbefales revet og erstattet av et nybygg for å oppnå 
universell utforming, tilstrekkelig uteoppholdsareal og gode logistikkløsninger. I 



løsningsforslag inngår en idrettshall som primært skal dekke skolens behov for 
kroppsøvingslokaler, men vil også dekke idrettens behov utenom skoletid.  

For å ivareta sikkerhet og forsvarlig skoledrift, er det forutsatt at skoledriften flyttes til 
andre lokaler i byggeperioden. Det planlegges at ny skole kan tas i bruk til skolestart 
2026.      

 

2. Bakgrunn for at saken fremmes 

Bakgrunnen for saken er at det forventes en vekst i antall elevplasser i Rud 
skolekrets fra 2026. Eksisterende skole på Rud er helt på slutten av den forventede 
tekniske levetiden, og dette sett i sammenheng med behovet for en 
kapasitetsøkning, medfører behov for å starte planlegging av en rehabilitering og 
utvidelse av skolen.   

Rud skole har en sentral beliggenhet i Rud skolekrets, og inngår i fremtidig 
skolestruktur nord i kommunen, uavhengig av hvilket konsept som velges.  

Det er tidligere stilt spørsmål om Rud skole har tomt som er egnet for å løse en 
skoleutvidelse. I de senere årene har kommunen kjøpt til areal og funnet konsepter 
som løser de fysiske utfordringene som er nødvendige for å skape et godt 
skoleanlegg.  

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

K-sak 3/2021 – 17.02.2021 
Vedtak (særlig relevant for Rud skole):  
4. Prinsippet om at skolegrensene skal være forutsigbare og faste skal legges til 
grunn i videre arbeide. Etter at Løvenstad planen realiseres er det naturlig å vurdere 
at Østre og Vestre Strøm igjen føres over til Rud skole som inntaksområde. Dette må 
koordineres med utviklingsplanene for Rud skole.  

6. Samfunnsmessige hensyn må tillegges stor vekt, slik som behovet for å ivareta 
den lokale skolen som et levende nærmiljøsentrum – veid opp mot utbyggingsformål, 
tekniske og økonomiske prioriteringer.   

8. Utbyggingskonsepter for fremtidige skoleanlegg fremlegges som oppfølgingssaker 
i løpet av 2021, med utgangspunkt i det som denne saken omtales som skolesone 
Rud og skolesone Sandbekken. De ulike konseptene må gi oversikt over helheten i 
planene for skolekapasiteten nord i kommunen. 

10. Forlenget levertid på bygg må vektlegges ut fra ressurs, klima og miljøhensyn, 
for å støtte opp om samfunnsmål om å unngå riving av dagens bygningsmasse og 
heller vektlegge tilpasninger av eksisterende for å møte nye behov. 

F-sak 13.12.2021 
Muntlig orientering til formannskapet om skoler Nord mot 2060 – fremdrift for 
rehabilitering av Rud skole og Sandbekken skole trinn 1.   

 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

 Handlingsprogram 2022 – 2025 
 Rælingen kommunes Eiendomsstrategi 2019 
 Rælingen kommunes prosjektveileder for byggeprosjekter 



 

4. Sakens innhold  

Denne saken handler om konseptfasen for et byggeprosjekt, det vi si oppsummere 
innholdet i konseptet med behov og prosjektforutsetninger som grunnlag for å 
innlede en planleggingsprosess, slik som beskrevet i kommunens prosjektmodell.  

Elevtallsprognoser 
Rælingen kommunes elevtallsprognoser viser følgende behov for skoleplasser i Rud 
skolekrets frem til 2030.  

 
I 2030 er det behov for 378 skoleplasser. I tråd med føringer fra K-sak 3/2021, 17. 
februar 2021, er det lagt til kapasitet for å vurdere å tilbakeføre elever fra Strøm-
området. Det betyr at det er tatt høyde for et tillegg til tabellen ovenfor med 42 elever 
fra 2026. Totalt vil dette gi et behov for 420 elevplasser ved Rud skole i 2030. Alle 
kjente utbyggingsprosjekter i Rud skolekrets er medtatt i prognosen, men utbygging i 
Dammensvika er ennå ikke prognostisert, og kan medføre en økning i 
elevtallsprognosen etter 2030. For å sikre kapasitet i overskuelig fremtid, legges opp 
til å dimensjonere skolen for totalt 450 – 475 elever. Da omfanget av utbyggingen i 
Dammensvika er nærmere avklart, vil det bli tatt en revurdering av prognosene og 
totalkapasiteten for Rud skole.      

Rud skole har i dag en relativ god arealeffektivitet (16 m² pr. elev). Det er en 
målsetting at denne skal være like god etter utvidelse av skolen.  

Utfordringer dagens skolebygg og gymsal 
Rud skole har en utdatert bygningsmasse med utfordringer i forhold til tilpassede 
læringsarealer og inneklima. Skolen er ikke universelt utformet, og utearealene er 
begrensede.   

Konsept for rehabilitering og utvidelse av skolen 
Deler av eksisterende bygningsmasse har en konstruksjon og takhøyde som 
muliggjør en rehabilitering. Det foreslås å beholde den eldre bygningsmassen fra 
1950-tallet. For å forbedre de fysiske rammene for læringsmiljøet og oppnå 
universell utforming, foreslås å rive deler av sydfløyen til erstatning for et nybygg.  

Dagens arealer for kroppsøving er utdaterte og planlegges erstattet av en ny 
frittliggende idrettshall. Hallen skal dimensjoneres for skolens arealbehov, og det 
planlegges en størrelse lik hallen på Smestad skole. Hallen vil være et tilskudd til 
idretten og nærmiljøet utenom skoletiden.  

Utvendig er det planlagt å utvide uteoppholdsarealet inkl. å ta i bruk deler av takflater 
og legge om kjøremønster for å unngå biltrafikk i skolegården. Det er planlagt ny g-
/s-vei atkomst fra Øvre Rælingsvei som er universelt utformet.   

Behov for alternative undervisningslokaler i byggeperioden 
En rehabilitering og tilbygg medfører store inngrep i hele skoleområdet, og det er 
forutsatt at undervisningen flyttes til andre lokaler i byggeperioden. Plan for 
omplassering og transport av elever vil bli utredet i planleggingsfasen i samarbeid 
med skolene og skoleeier.   

Tomt 



Tomten for Rud skole ligger sentralt i skolekretsen. Rælingen kommunen har de 
siste årene ervervet to eiendommer som grenser til skoletomten. For å realisere 
konseptet for skoleutvidelsen, er det behov for å erverve ytterligere en eiendom og et 
mindre areal av en eiendom. Erverv av eiendom vil bli fremlagt i egen sak.     

Brukermedvirkning 
De primære interessentene for prosjektet er ansatte og elever ved skolen og 
kommunen selv, som tjenesteleverandør. De sekundære interessentene er foresatte, 
foreninger som leier lokaler i skolen og naboer.  

Skolens ledelse har vært sentral i utviklingen av konsept for skoler nord i kommunen. 
Det har i løpet av 2021 og 2022 vært gjennomført flere møter med 
samarbeidsutvalget ved Rud skole.  

I 2019 utarbeidet Multiconsult AS en mulighetsstudie av skoleanlegg i Rælingen 
kommune hvor både lærere og elever medvirket. Resultatene fra mulighetsstudien er 
hensyntatt i det foreliggende konseptet.   

Økonomi 
I handlingsprogrammet for 2023 – 2025 er det avsatt 200 mill. kroner (2020-kroner) 
for ombygging av Rud skole.  

Consilio AS har gjennomført et kostnadsestimat som viser at avsatt beløp er en 
sannsynlig kostnad (tilsvarende P50-nivå). P50 er den kostnaden som man med 
50% sannsynlighet vil komme under og 50% sannsynlighet vil komme over.  

Avsatt beløp har fortsatt usikkerhet, hvor de viktigste er:  

 Omfang av nybygg. Det er planlagt å bevare store deler av dagens 
bygningsmasse. Den endelige grensen mellom hvilke deler av skolebygget 
som skal bevares og hvilke deler som skal rives, er ennå ikke endelig avklart 
og skal vurderes nærmere i planleggingsfasen.   

 For bygningen som skal bevares, vil omfanget av rehabilitering variere. Noen 
arealer har behov for omfattende rehabilitering, mens andre arealer har 
minimale oppgraderingsbehov. Vesentlige avvik av omfang vil påvirke 
kostnadsestimatet.   

 Det er ikke foretatt miljøkartlegging av bygget, men samtidig er det ingen 
kjente forekomster av miljøfarlige byggematerialer i skolebygget. Likevel er 
det en risiko for miljøgifter i gamle bygg.  

 I planleggingsfasen skal det vurderes gevinster ved å etablere energibrønner 
for oppvarming av skolen. Tiltaket antas å vær miljøvennlig og økonomisk 
lønnsomt i et livsløpsperspektiv, men vil sannsynlig medføre en økt 
investeringskostnad som ikke inngår i kostnadsestimatet.  

 I perioden 2020 – 2022 har prisutviklingen i byggebransjen vært betydelig 
større enn forgående år.  

Erverv av eiendommer er ikke inkludert i kostnadsestimatet.       

For planleggingsfasen er det behov for inntil 5 millioner kroner. Det forutsettes at 
beløp for planleggingsfasen bevilges og innarbeides i 1. tertialrapportering.  

Konsekvenser for drift av lokalene vil synliggjøres i forbindelse med beslutningssak 
om gjennomføring.  

Det er planlagt å søke spillemidler for finansiering av flerbrukshallen. I tillegg vil det 
bli vurdert å søke andre relevante tilskudd. 

Føringer for neste fase 



Videre utvikling og avklaringer må skje i tett dialog med berørte brukere og 
eiendomsenheten for tilpasninger til eksisterende tekniske anlegg. Det er forutsatt at 
programmeringen av skolens arealer skal utarbeides i planleggingsperioden. 

Videre planlegging vil gjennomføres parallelt med reguleringsprosessen. Det legges 
til grunn at arbeidet med planleggingsfasen og planprosess kan igangsettes og 
foregå parallelt. Beslutning om gjennomføring legges frem for politisk behandling 
etter reguleringsvedtak.  

Rehabilitering og utvidelse av skolen er planlagt å skje i tidsrommet sommeren 2024 
– sommeren 2026. Ferdigstillelse av lokalene er forventet til skolestart 2026.  

 

5. Kommunedirektørens vurdering 

Kommunedirektøren vurderer at det er nødvendig å rehabilitere og utvide Rud skole 
både på grunn av bygningsmassens tilstand og for å møte forventet elevtallsvekst de 
neste ti årene.  

I de fremlagte planene for oppgradering, er det lagt vekt på tiltak som er viktige for å 
understøtte læringsmiljøet og forsterke skolens betydning som et samlingssted og 
nærmiljøsenter.  

5.1
. 

God folkehelse i befolkningen  

Grunnutdanningen skal bidra til sosial utjevning. Det skal skapes gode forutsetninger 
for alle barn og unges læringsmiljø og -utbytte. Utdanning gir mestring, og mestring 
gir god helse. Gjennom utdanning blir en øvd til å håndtere utfordringer og 
problemer, og får kunnskap som gir oversikt og forståelse.  

Å sikre at det er gode og funksjonelle skolebygg er derfor vurdert som et godt tiltak 
for å sikre en god folkehelse i befolkningen. 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

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. 

Skoleanlegget fungerer i dag som en lokal møteplass for skolekretsen. En 
oppgradering og utvidelse av skolen med flerbrukshall antas å styrke skolens 
betydning som møteplass for nærmiljøet.  

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

Det er det innenfor kommunens strategi å beholde eksisterende bygg fremfor å 
bygge nytt. For Rud skole er store deler av bygningsmassen egnet å beholde og 
rehabilitere.   

I planleggingsfasen vil det bli utarbeidet en miljøoppfølgingsplan for prosjektet for 
konkrete tiltak som er med på å redusere belastningen på miljø og klima.  

Den rehabiliterte og nye skolen vil oppføres med miljøambisjoner om en bærekraftig 
miljø- og klimautvikling. Krav til fornybar oppvarming som følger av gjeldende 
byggetekniske forskrifter tilsier at det vil bli vurdert løsning med brønnpark på 
skoletomten. 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 



Det er det innenfor kommunens strategi å beholde eksisterende bygg fremfor å 
bygge nytt. For Rud skole er store deler av bygningsmassen egnet til å beholde og 
rehabilitere fremfor å erstatte med nybygg.  

Det vil være viktig å utforme nybyggene med tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta en 
variasjon i elevgrupper slik at det ikke vil være behov for større bygningsmessige  
endringer de nærmeste årene.   

Den nye skolen skal sikre en langsiktig forvaltning av kommunens ressurser ved å 
tilfredsstille krav til læringsmiljø, arbeidsmiljø, miljøvennlighet og økonomisk areal- 
og ressursbruk. Arealbruken effektiviseres og begrenses gjennom sambruk og 
flerbruk av arealer generelt.  

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

Det er ikke avdekket behov for prinsipielle avklaringer i saken.  

 

6. Oppsummering og konklusjon 

Kommunedirektøren har gjennomført en konseptvalgutredning for å avklare 
grunnlaget for planlegging av rehabilitering og utvidelse av Rud skole.  

I utredningen er det lagt til grunn at rehabiliteringen og utvidelsen av skolen skal løse 
et langsiktig behov for skolekapasitet og nødvendige oppgraderinger for å bedre de 
fysiske rammene for læringsmiljøet ved skolen.  

Kommunedirektøren mener utredningen kan legges til grunn for videre planlegging 
av rehabilitering og utvidelse av skolen. 
 

Rælingen, 10.02.2022 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør
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