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NOTAT  
til Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
fra rådmannen 
dato: 3.10.2014 
  

Tillegg til sak om skolekapasitet 32/14 
 
Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.10.2014 

 
Click here to enter text. 
Skriv inn forslag til vedtak 
PLUS rustad barneskole vurdering 4parallell skole.pdf 
I hovedutvalgsmøtet for oppvekst og kultur i sak 32/14  den 16.9 14 kom det fram 
følgende problemstillinger som ble ønsket ytterligere belyst:   

1. Er det plass fysisk til utbygging av Rustad skole til 4 parallell skole – spesielt 

med tanke på uteområdet?  

2. Hva vil det koste å sette biblioteket på Nordbytun ungdomsskole i stand til 

klasserom? 

3. Hva vil det koste å rive paviljong 2 på Åsgård skole og leie inn brakker? 

4. Noen betraktninger fra rådmannen om å omgjøre Ås ungdomsskole til 

barneskole og bygge ut denne skolen til 7- 8 parallell barneskole? 

 

1. Er det plass fysisk til utbygging av Rustad skole til 4 parallell skole – 

spesielt med tanke på uteområdet?  

Vedlagt følger arkitektens forslag til hvorledes Rustad skole kan utvikles til å bli en 4 

parallellskole.  En av bekymringene som kom opp under diskusjonen i HOK var om 

det var tilstrekkelig uteareal på Rustad skole til å utvide den til en 4 –parallell skole.  

Skolens uteareal er en viktig læringsarena, og skal være tilgjengelig for alle. Gode 
utearealer skal stimulere til trivsel, motivasjon og læringsevne. I tillegg til 
arealkravene skal en rekke ulike funksjonskrav tilfredsstilles for uteområdene, og 
pedagogisk og miljømessig funksjonalitet skal styre valg av løsninger. 
 

Ås kommune har ikke bygget skoler på mer enn 10 år og har ingen standarder på 

antall m2 uteareal per elev eller utformingen av utearealene. Rådmannen har derfor 

vurdert dette opp mot de foreløpige standardene til Oslo kommune.   
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. 

Skoletype  Uteareal per elev Vilkår for avvik 
Kompenserende tiltak 

Barnetrinn Spenn: 
8-18 m2 

Maks 100 m avstand til park og trafikktrygg 
adkomst 
Høy kvalitet på utforming og materialbruk 
Areal for ulike former lek opparbeides 

Ungdomstrinn Spenn: 
8-18 m2 

Maks 150 m avstand til park/sportsanlegg 
eller tilrettelagte byrom 
Høy kvalitet på utforming og materialbruk 
Skjerming mellom ulike funksjoner og 
aktiviteter 
(pauseareal og læringsarena) 

 
 
2 av arkitektens forslag gir et snitt på over 11m2 uteareal per elev, mens ett av 
forslagene gir et snitt på vel 10m2 per elev, og er derfor innenfor den standarden 
som Oslo kommune setter. 
 
En 4 parallell skole vil bli en skole med mellom 700 og 800 elever. I dagens skole er 
det vanlig at ikke alle elever har pauser samtidig. På den måten vil det være sjelden 
at det kun vil være ca 11m2 uteareal per elev.  
 
Rådmannen konkluderer således med at Rustad skole har arealkapasitet til å bli en 4 
parallell skole.   
 
 

2. Hva vil det koste å sette biblioteket på Nordbytun ungdomsskole i stand 

til klasserom? 

Teknisk etats grove beregninger er at det vil koste ca kr 3 mill å sette i stand det 
gamle biblioteket på Nordbytun til 3 klasserom og grupperom samt garderober. I 
tillegg vil det jo komme økte driftsutgifter i form av rengjøring, strøm etc..  
 
 
3. Hva vil det koste å rive paviljong 2 på Åsgård skole og leie inn brakker? 

 
Åsgård skole står foran en stor økning elevantall. Samtidig kan de i dag i liten 
grad bruke paviljong 2. Det er ikke ventilasjonsanlegg og skolen er pålagt å 
gjennomlufte alle klasserom i paviljong 2 hvert 20 minutt. Dette er selvfølgelig 
forstyrrende for undervisningen og selv med dette utluftingsregime klager elever 
og lærere over dårlig inneklima og at de får mye vondt i hodet.    
 
Skal paviljong 2 rives må klasserommene erstattes samt at det må settes opp 
flere klasserom for å ta den økende elevtallsveksten.  
 
Det foreslås derfor å rive paviljong 2 og sette opp  8 klasserom i brakker på 2 
etasjer der paviljong 2 står i dag.   
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Riving 
Antatt rivekostnad ligger på ca. kr 1 – 1.2 mill. under forutsetning at det ikke 
oppdages miljøforurensning eller andre uforutsette forhold i forbindelse med 
rivearbeidet. Skulle det dukke opp uventede miljøproblemer i forbindelse med 
rivningen så vil det kunne øke rivekostnadene (Paviljong 2 er under kontroll for 
sopp nå. Resultatet foreligger ikke i skrivende stund.) 
 
Nye paviljonger/brakker 
Det stilles andre krav til permanente paviljonger enn midlertidige.  På grunn av 

strengere krav til permanente paviljonger blir det sannsynligvis dyrere per år enn 

for midlertidige, men leietiden vil påvirke den årlige leiesummen. 

I forbindelse med  en evt oppsetting av brakker på Rustad skole ble det innhentet 

prisoverslag  for 1 paviljong (ett klasserom med grupperom og garderobe)  fra 

Cramo. 

Engangskostnader 

Transport til og montering                           kr 100 000 

Demontering og bort transportering         kr 100 000 

 

Ved 8 enheter, kan man for kalkyleformål sannsynligvis regne med 8 ganger så mye.  

 

Årlig leiebeløp en enhet ca 75 – 80 m2 (for en klasse) 

En paviljong/enhet for en klasse består av 5 moduler  kr 180 000 eks mva.  (kr 

15 000 per måned) 

 

Er behovet to paviljonger (2 klasser) kan det sikkert estimeres med det dobbelte dvs. 

kr 360 000 i leie. 8 klasser kr 1.440.000. Det er større krav til permanente moduler. 

Sannsynligvis vil leiebeløpet bli høyere, men leietiden har betydelig innflytelse på 

leiesummen.  

 

Kommunen må forholde seg  til offentlige anskaffelsesregelverk. Det betyr at det 

snarest mulig ha foreligge en bestilling hvis dette skal være på  plass ved skolestart 

2015.  

 

4. Noen betraktninger fra rådmannen om å omgjøre Ås ungdomsskole til 

barneskole og bygge ut denne skolen til 7- 8 parallell barneskole ? 

Resyme 

Omlokalisering av Åsgård skole vil kunne ha stor strategisk betydning for tettstedets 

fremtidige utvikling. Salg av tomt og Åsgård skole vil kunne gi mulighet for et lengre 

sammenhengende  bånd med omfattende tettstedsutvikling i den sentrale 

strekningen mellom universitetet og Ås sentrum, og ny skole ved dagens idrettsplass 

vil ligge ideelt til med tanke på å utvikle nye sentrale utbyggingsområder ved 

Langbakken og søndre del av Åsmåsan. 
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Arealbehov 

Grusbanen ved Ås stadion utgjør et areal på om lag 11000 m2. Til sammenligning 

utgjør byggeområdene ved Rustad skole og Solberg skole om lag 20000 m2 hver. 

Dersom den nye idrettshallen ved Ås stadion består, men krisesenteret flyttes eller 

inngår i bebyggelsen, vil det kunne etableres en ny skoletomt på om lag 15000 m2. 

Med god arealutnyttelse vil dette være mer enn tilstrekkelig for en ny skole på tomta, 

uten at selve stadionanlegget behøver å flyttes. 

 

Trafikkutfordringer 

For å løse fremtidens trafikkutfordringer, bør den overordnede målsettingen for 

kommunen være å sørge for en større blanding av transportformer i tillegg til å 

planlegge nye utbyggingsområder slik at transportbehovet reduseres. I praksis vil det 

si å gjøre det mer attraktivt å sykle, gå, eller benytte kollektive løsninger fremfor 

personbil. En slik strategi vil innebære satsing på bedre utnyttelse av sentrale 

arealer, tettere bosetningsmønster med lavere transportbehov, og forseggjorte 

løsninger for en mer helhetlig infrastruktur der gående og syklende i høyere grad er 

prioritert. 

Konkrete turtallsberegninger for ny skole er dog ingen eksakt vitenskap, der mange 

faktorer er ukjente, og det vil kreve en mer omfattende studie som inkluderer lokale 

tellinger. Noen trender er det imidlertid mulig å spore ut ifra reisevaneundersøkelser 

gjort av Trafikkøkonomisk institutt. 

Av reisevaneundersøkelsene som er utført, fremkommer det at 44 % av norske barn 

går til skolen, 16 % sykler, 16 % tar kollektiv og 24 % blir kjørt av foreldre. Andelen 1. 

klassinger som går til skolen er lavest, og så mange som 40 % av disse blir kjørt i bil. 

Denne andelen har økt de siste årene, mens andelen som går eller sykler øker blant 

de eldre barna. Andelen 5. klassinger som blir kjørt til skolen er nede i 14 %. For 

ungdomsskoleelever gikk om lag halvparten av elevene til skolen. Det er videre en 

tendens til at det er en merkbart større andel av barna som går hjem fra skolen enn 

som blir kjørt til, der forskjellen utgjør 16 %. Undersøkelsen er utført i 2009, som 

grunnlag for nasjonal transportplan 2014-2023. 

Tall fra reisevaneundersøkelsene viser at ungdomsskoleelever har en lavere terskel 

for å gå noen ekstra kilometer til skolen, sammenlignet med barneskoleelever. Det vil 

derfor være logisk at barneskolen får den mest sentrale plasseringen, slik at de 

yngste barna får den korteste skoleveien.  

Foruten alder er avstand til skolen den viktigste for barnas transportvalg, i tillegg til 

fysiske forhold langs skoleveien. Jo færre møtepunkter barna har med trafikken, jo 

mer sannsynlig er det at de går eller sykler.  

 

Dersom dette nasjonale gjennomsnittet legges til grunn, med  fallende andel som blir 

kjørt etter hvert som barna blir eldre, og færre reiser fra skolen enn til, vil et grovt 

overslag for turtall for hele det foreslåtte skoleanlegget ved idrettsbanen ligge på om 
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lag 600 reiser. Dette samsvarer med turtall fra ca. 100 eneboliger eller en mindre 

lokalbutikk. Merk at dette overslaget kun er veiledende all den tid det ikke er 

gjennomført omfattende, lokale undersøkelser. 

 

Nye forbindelser 

Dersom universitetet får gjennomslag for sin ambisjon om å utvikle sine eiendommer 

nord for sentrum i den sydlige delen av Åsmåsan, og kommunen går inn for 

langsiktig transformasjon av industriområdet ved Langbakken til boligformål, vil 

behovet for nye forbindelser for myke trafikanter over eller underjernbanen nord for 

dagens kryssing i sentrum bli svært synlig. En slik forbindelse vil kunne forbinde 

disse nye boligområdene, som forventes å skulle kunne absorbere mye av 

befolkningsveksten. I tillegg vil en ny forbindelse sørge for trygg skolevei for 

boligområdene ved Kaja. Dersom den nye skolen utformes slik at den i større grad 

også henvender seg mot Langbakken, vil utformingen av skolen kunne bidra til å 

endre karakter på dagens vei og styrke den potensielle sammenhengen mot vest. 

 

Omlokalisering av idrettsanlegg 

Det finnes flere alternativer til ny lokalisering av idrettsbane:  

1) Åsmåsan. Flytting av Ås stadion til den nordre enden av Åsmåsan er mulig, 

med visse forbehold. Det forutsetter kjøp av sentralt beliggende eiendom som 

vil kunne være dyre som følge av sentral beliggenhet som også kan utnyttes til 

boligformål. Byggegrunnen er ikke tilstrekkelig redegjort for, men er antatt 

vanskelig, og etablering av store, lite gjennomtrengbare flater vil kunne være 

uheldig for overvannshåndteringen i et allerede utsatt område. Krever 

konsekvensutredning. 

2) Søråsjordet. Forutsetter kjøp av svært verdifull grunn. Omdisponering av 

dyrket mark til idrettsanlegg er typisk mindre konfliktfylt enn omdisponering til 

andre formål, da idrettsanlegg er et tiltak som lett kan tilbakeføres til LNF-

formål. 

3) Rustadporten. Under forrige rullering av kommuneplan ble Rustadporten 

vurdert som uegnet til boligformål av overordnede myndigheter grunnet lang 

avstand til sentrum, i tillegg til å være i strid med det overordnede formålet å 

knytte tettstedet og universitetet tettere sammen. En idrettsplass i området vil 

dog ikke være i strid med dette formålet. Det er et område som ligger relativt 

høyt, med potensielt gode sol- og utsiktsforhold, og hvor kjøp av eiendom vil 

kunne være rimeligere for kommunen all den tid omdisponering til boligformål 

er uaktuelt. Flyttes samtidig ungdomsskolen til Rustad, vil et nytt idrettsanlegg 

ligge i nær tilknytning til ny ungdomsskole, i tillegg til at det vil kunne ligge i 

nærheten av store skogsområder og et sammenhengende turveinett. Trafikk 

ved store idrettsarrangementer og lignende vil også unngå gjennomfartstrafikk 

i Ås sentrum. 
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4) Skuterudsletta. Også en mulighet, med tilsvarende kvaliteter som 

Rustadporten med unntak av større avstand til skoler – dog med 

kollektivforbindelse. 

 

 
 
 
 
 


