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Solberg skole - utbygging
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Behandlingsrekkefølge Møtedato
Formannskapet

Rådmannens innstilling:
1. Solberg skole bygges ny med to klasserekker. Gammel skole rives etter at

byggearbeidene er avsluttet.
2. Det bygges vanlig gymnastikksal, tilpasset to klasserekker.
3. Bygningene tilpasses tomta slik at det seinere vil være mulig å utvide skolen

med to nye klasserekker.
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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Formannskapet fattet i sitt møte 15. mai 2013, sak 31/13, følgende vedtak:

Før plankomiteen sluttbehandler saken ber formannskapet om at det utredes et
alternativ der det bygges en helt ny Solberg skole inkludert SFO. Alternativet bør
belyse hvordan flest mulig av elevene kan benytte eksisterende lokaler i
byggeperioden. Normer for bygging av skolebygg legges til grunn.

I sitt møte 4.12.2013 vedtok plankomiteen slik innstilling til formannskapet:
Plankomiteen anbefaler:

1. Solberg skole bygges ny med 2 paralleller og gammel skole rives.
2. Det planlegges med sikte på senere utbygging til 3 eller 4 paralleller.
3. Det anbefales at det bygges flerbrukshall istedenfor gymsal hvis det skal

bygges mer enn 2 paralleller
4. Det utlyses arkitektkonkurranse for alternative løsninger.

Plankomiteen anbefaler at det bygges skole med to klasserekker. Det er også dette
som legges til grunn i vedtatt økonomiplan.

Det er foretatt en studie som viser at det er mulig å bygge ny skole med to
klasserekker mellom eksisterende skole og Søndre Tverrvei. Når denne er ferdig,
kan den gamle skolen rives og det anlegges skolegård her. Den samme studien viser
at det vil være mulig på et senere tidspunkt å utvide skolen med ytterligere to
klasserekker.

Plankomiteen anbefaler å bygge flerbrukshall istedenfor gymsal dersom det skal
planlegges for mer enn to paralleller. I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn å
bygge to paralleller. Det er ikke satt av midler til flerbrukshall. Kommunestyret ønsket
derimot at det skulle utredes flerbrukshall ved Rustad skole. Rådmannen finner ikke
rom til å bygge to flerbrukshaller og vil ikke anbefale atmidlene til flerbrukshall flyttes
til Solberg. Behovet for økt hallplass er størst i sentrum. Det er også i sentrum det er
lagt opp til størst befolkningsvekst.

Det er lagt opp til en stor befolkningsøkning også i Solberg krets da et større boligfelt
langs Søndre Tverrvei er under regulering. Det vil her bli lagt til rette for utvikling av
omkring 900 boliger. I forslag til reguleringsbestemmelser for feltet, er det tatt med en
rekkefølgebestemmelse som sier at utbyggingen av feltet skal tilpasses
skolekapasiteten i området. Med en fornuftig utbyggingshastighet vil det være mulig
å tilpasse befolkningsutviklingen til skolekapasiteten.

Alternativer:
Det er mulig å bygge ut skolen til 4 klasserekker i ett byggetrinn. Det vil bli meget
krevende å holde undervisning på Solberg skole samtidig da eksisterende skole
ligger midt i utbyggingsområdet. Utbyggingen av boligfeltene langs søndre Tverrvei
vil kunne gå raskere, men den vil også være over på et tidligere tidspunkt. Det er
grunn til å anta at skolen etter en del år vil få overkapasitet ved en slik
utbyggingstakt.
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Miljømessige konsekvenser:
Dersom boligfeltet bygges ut så raskt som antydet ovenfor, vil en stor del av
beboerne i området være i samme livssituasjon. En vil ikke få en naturlig
sammensatt befolkning, og det er grunn til å tro at bomiljøet vil bli forringet.

Økonomiske konsekvenser:
Å bygge en 4-parallell skole vil bli kostbar, og det er ikke satt av midler til det. Etter
rådmannens vurdering vil det være mer økonomisk å prøve å tilpasse
boligutviklingen til skolekapasiteten enn omvendt.

Vurdering:
Rådmannen slutter seg til plankomiteens anbefaling om å bygge Solberg skole med
to klasserekker. Den gamle skolen rives etter at den nye er ferdig. Dersom
kommunen ikke klarer å styre boligutbyggingen i området, vil det være plass til å
utvide skolen på et senere tidspunkt. Det vil være økonomisk gunstig å utsette dette
utvidelsesarbeidet lengst mulig.


