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Innledning  
Formålet med behovsplanen   
Hensikten med Behovsplan versjon 1.0 er å legge frem forslag og konkrete anbefalinger til løsning for 
bygg som har behov for rask avklaring ut fra tilstand eller kapasitet. I vurdering av ulike løsninger har 
prioriteringsrekkefølgen som ble vedtatt i sak 32/20 om behovsanalyser vært en viktig premissgiver. 
Behovsplan versjon 1.0 vil være grunnlaget for valg av løsninger på kortsiktige behov og underlag for 
videre arbeid med nye versjoner av behovsplaner.  
 
  

Prosjektgruppen  
Utarbeidelsen av behovsplanen er gjort av en prosjektgruppe bestående av: 

Rebecca Høynes, Henrik Dahlstrøm, Ellen Aas, Gunilla Martinsson og Siri Haugnes fra Handlingsrom 
2023.   

Det har vært et nært samarbeid med ressurspersoner fra de ulike virksomhetsområdene. Tillitsvalgte 
har også deltatt i arbeidet.  

Rådmannen og kommunalsjefene for områdene; Oppvekst og læring, Kultur og Samskapning og 
Økonomi og organisering, er prosjekteiere. Prosjektgruppen har rapportert til prosjekteierne via 
programkoordinator for Handlingsrom 2023, Siri Haugnes.   
 

Sammendrag 
I denne planen fremlegges forslag og anbefaling til løsning for å dekke Nordre Follo kommunes behov 
for formålsbygg de neste fire årene. Behovsplanen vil være et underlag for videre arbeid med 
fremtidige behovsplaner. Behovsplanen bygger på behovsanalysene som ble utarbeidet vinteren 
2020, og vedtatt i sak 32/20. I sak om behovsanalyser ble det funnet at det er stor variasjon i 
formålsbyggenes tilstand og kapasitet. Videre ble det vurdert at bygg som har behov for utbedring 
innen kort tid og/eller har utfordringer i forhold til kapasitet i løpet av den kommende 
fireårsperioden er de som må ha første prioritet i videre arbeid. Behovsplan versjon 1.0 er første fase 
i Nordre Follos arbeidet med å løse kommunens framtidige behov for formålsbygg, og vil være et 
underlag for kommunens arbeid med Behovsplan versjon 2.0 og Langsiktig driftsanalyse og 
investeringsplan (LDIP) som fremmes for kommunestyret i 2021.  

Som en del av arbeidet med behovsplanen har det våren 2020 blitt gjennomført to workshoper, med 
ledere og ansatte fra skole, barnehage, idrett, plan og bygg, hvor man har jobbet med alternative 
løsninger for bygg som var vurdert å ha behov for rask avklaring ut fra tilstand eller kapasitet i sak 
32/20. Alle kommunens øvrige bygg vedlikeholdes i henhold til kommunens vedlikeholdsstrategi. 
Kommunens økonomiske situasjon, med svært begrensede muligheter for investeringer i årene 
fremover, har vært utgangspunkt for dette arbeidet, og har i flere tilfeller avgjørende betydning for 
hvilke løsninger som anbefales.   

For byggene som i behovsanalysene var vurdert å ha behov for en rask avklaring på grunn av tilstand, 
men som ikke har kapasitetsproblemer, er det gjort en vurdering av alvorlighetsgraden av manglene 
ved bygget. Vurderingene er gjort av kommunens fageksperter på bygg. For de fleste av disse 
byggene anbefales en rehabilitering. For bygg der rehabilitering ikke gir noen varig løsning på 
tilstandsutfordringer, og for bygg med kapasitetsutfordringer er det gjort en vurdering av alternative 
løsninger. I Behovsplan versjon 1.0 vil anbefalinger for disse byggene i hovedsak være å gjøre 
midlertidige tiltak for å bedre tilstanden, og å etablere midlertidige løsninger som øker kapasiteten.  

Når man skal vurdere kommunens behov for formålsbygg på lengre sikt, så er det viktig å se på 
byggene i sammenheng. Det gjelder særlig for de byggene som ligger i samme område, da behovet 
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for bygg må vurderes som en helhet. Eksempelvis kan to skoler som ligger i samme område i 
utgangspunktet ha behov for økt kapasitet, men hvis man øker kapasiteten på én av skolene, og 
flytter elever fra naboskolen, så kan man unngå utvidelse på denne skolen. Tilsvarende gjelder også 
for barnehager og idrettsanlegg.  

For skoler og barnehager i samme område er det gjort en helhetsvurdering av området. For skolene 
gjelder dette tettsted Ski, som omfatter; Ski skole, Ski ungdomsskole, Hebekk skole og Finstad skole, 
og Sofiemyrområdet som omfatter; Sofiemyr skole, Hellerasten skole og Fløysbonn skole. For 
barnehagene gjelder det for barnehagene som ligger i områdene; Østli og Greverud, Vassbonn og 
Kolbotn samt Bøleråsen, Langhus og Vevelstad. For svømmehaller er behovet til kommunen vurdert 
som en helhet. I arbeidet har man vurdert hvilke løsninger som kan fungere på mellomlang sikt (5-10 
år). Disse vurderingene vil være et grunnlag i arbeidet med Behovsplan versjon 2.0 og Langsiktig 
driftsanalyse og investeringsplan (LDIP).  
 

Anbefalte løsninger for de ulike byggene i Behovsplan versjon 1.0 

 

Skole:  
Behovsanalyse skole som var vedlegg til sak 32/20 viser at det er bygningsmessige utfordringer ved 
enkelte skoler, ved at det er behov for omfattende rehabilitering, ombygging eller utvidelse. Andre 
skoler er godt vedlikeholdt samtidig som de også har god kapasitet og gode undervisningsarealer. 
Behovsanalysen viser at behovet er mest kritisk for Ski ungdomsskole og Sofiemyr skole. Begge 
skolene vil allerede til høsten 2020 ha for liten kapasitet til å ta imot det forventede elevtallet, uten 
at det gjøres kapasitetsøkende tiltak. På Sofiemyr skole er det også tilstandsutfordringer. Skolene 
Finstad, Vevelstadåsen, Greverud, Hellerasten, og Ski barneskole har bygg som på grunn av tilstand 
blir løftet fram i Behovsplan - versjon 1.0.  
 
Ski skole og Ski ungdomsskole 
Det anbefales at kapasitetsbehovet for Ski ungdomsskole og Ski skole løses ved at Ski ungdomsskole 
alene benytter nåværende paviljong, som per i dag deles av barneskolen og ungdomsskolen. For Ski 
skole anskaffes midlertidige paviljonger, med 2 klasserom og lærerarbeidsplasser for å løse 
kapasitetsutfordringer fra høsten 2020. Paviljongene settes opp i løpet av høsten 2020. De plasseres 
på ett av de tre alternativene som foreslå i dette notatet. Det bør bevilges midler til opparbeidelse av 
utendørs lekeareal i 2021.  

Videre løsning av barne- og ungdomsskolekapasitetsbehovet i Skiområdet legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.       

Finstad skole – Tussebo 
Det anbefales at Tussebo rehabiliteres, slik at bygget kan benyttes i fem år til. Det anbefales videre at 
det bevilges midler til opparbeidelse av utendørs lekeareal for skolen på tomten til tidligere Nordre 
Finstad barnehage.  

Videre løsning av barne- og ungdomsskolekapasitetsbehovet i Skiområdet legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.    

Vevelstadåsen skole 
Det anbefales at bygget rehabiliteres i 2020 og 2021. Ved en rehabilitering kan bygget benyttes i 
mange år til.  

Sofiemyr skole  
Det anbefales en kombinert løsning, hvor Sofiemyr skole rehabiliteres, samtidig som det settes opp 
paviljonger, med to klasserom og lærerarbeidsplasser. Det er muligheter for å sette de på 
skoletomten, eller på parkeringsplassen mot sør. Paviljongene skal settes opp i løpet av høsten 2020.  

https://www.nordrefollo.kommune.no/contentassets/a67a19f94c0845c6ade51f6ca78a34f2/behovsanalyse-skole.pdf
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Det bevilges midler til opparbeidelse av utendørs lekeareal. Rehabilitering av skolen vil bli 
gjennomført i 2020 og 2021. For skoleåret 2020/2021 vil skolen ha ett klasserom mer enn behovet 
tilsier, og det ekstra rommet i paviljongene kan benyttes av klasser som flytter ut av skolen på grunn 
av rehabiliteringen.  

Videre løsning av barne- og ungdomsskolekapasitetsbehovet i Sofiemyrområdet legges frem til 
behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter 
vurderes.       

Hellerasten skole  
Det anbefales å rehabilitere Hellerasten for at bygget skal kunne brukes i inntil fem år til. 
Rehabilitering av skolen vil bli gjennomført i 2020 og 2021.  

Videre permanent løsning av barne- og ungdomsskolekapasitetsbehovet i Sofiemyrområdet skal 
legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye 
muligheter vurderes.       

Greverud skole 
Det anbefales at B-bygget rehabiliteres for at det skal kunne benyttes i fem år til. Rehabilitering av 
skolen vil bli gjennomført i 2020 og 2021.  

Videre permanent løsning for skolen skal legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 
2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.       

 

Barnehage: 
Behovsanalyse barnehage som var vedlegg til sak 32/20 viser at det er god dekning for 
barnehageplasser i kommunen per nå, og at alle barnehagene er i forholdsvis god stand.  
Barnehageområdene Kolbotn og Vassbonn, Østli og Greverud, Bøleråsen og Finstad vil på grunn 
over- eller underkapasitet bli løftet fram barnehager i Behovsplan - versjon 1.0.  

Barnehager Finstadområdet 
Det anbefales at muligheten for å forlenge dagens leieavtale utredes. Det igangsettes dialog med 
grunneier og med bygningsmyndigheten for å vurdere muligheten for å beholde dagens paviljonger, 
eller om disse må erstattes av nye.   

Videre permanent løsning av barnehagebehovet på Finstad skal legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes. 

Barnehager Bøleråsenområdet 
Det anbefales at Bøleråsen barnehage opprettholdes for å sikre kapasitet i Langhusområdet. Ved å 
opprettholde barnehagen har man tilstrekkelig kapasitet i Langhusområdet sett under ett, for å ta 
imot et økt antall barn ved ny boligbygging.  

Barnehager i Kolbotn- og Vassbonnområdet  
Det anbefales at Kolbotn barnehage avdeling Liaveien nedlegges fra 1.8.2021. Dette vil gjennomføres 
etter «Prinsipper og retningslinjer ved omorganisering av barnehager og skoler». 

For området Kolbotn og Vassbonn anbefales det at det settes ned en gruppe som vurderer kost nytte 
ved å bygge en større barnehage i området, og å legge ned mindre uhensiktsmessige barnehager. 
Gruppen skal vurdere aktuelle tomter i Vassbonn skolekrets, og andre alternativer for ny barnehage i 
området. Dette utredes og legges frem som en del av behovsplan versjon 2.0.  

Barnehager i Østli- og Greverudområdet  
Det anbefales at Vestre Greverud barnehage avdeling Toppenhaug nedlegges fra 1.8.2021. Dette 
gjennomføres etter «Prinsipper og retningslinjer ved omorganisering av barnehager og skoler.  

https://www.nordrefollo.kommune.no/contentassets/a67a19f94c0845c6ade51f6ca78a34f2/behovsanalyse-barnehage.pdf
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Idrettshaller og svømmeanlegg:  
Behovsanalyse idrettsanlegg som var vedlegg til sak 32/20 viser at de fleste av kommunens 
idrettshaller og gymsaler er relativt godt vedlikeholdt. I enkelte av idrettshallene er det avdekket 
bygningsmessige utfordringer som bør utbedres. Svømmeanleggene er generelt i dårlig tilstand og 
det må vurderes hvilke tiltak som er nødvendige i løpet av kort tid. Både svømmehaller og 
idrettshaller har i utgangspunktet tilfredsstillende kapasitet for skolens bruk. Imidlertid er det slik at 
tilgjengelighet til anlegg skaper økt bruk, derfor vil idrettshaller sjelden ha ledig kapasitet før det er 
overetablering. Hovedkonklusjonen i behovsanalysen var at av Nordre Follos idrettsfasiliteter er det 
kommunens svømmehalltilbud som må ha øverste prioritet. I det videre arbeid må størrelse og 
plassering av kommunens svømmehalltilbud fastsettes med utgangspunkt i grunnskolens behov. 

 
Sofiemyrhallen 
Det anbefales at Sofiemyrhallen rehabiliteres slik at den kan benyttes i inntil 10 år. Det vil gi alle 
brukerne av hallen ytterligere 10 år med et godt anleggstilbud. Rehabilitering av hallen vil bli 
gjennomført i 2020 og 2021.  

Greverudhallen 
Det anbefales at Greverudhallen rehabiliteres slik at den kan benyttes i inntil 10 år. Det vil gi alle 
brukerne av hallen ytterligere 10 år med et godt anleggstilbud. Rehabilitering av hallen vil bli 
gjennomført i 2021. 

Langhus svømmehall 
Ved nedleggelse av Langhus svømmehall i slutten av 2021 er det viktig å sikre tilstrekkelig kapasitet 
til skolesvømming. Ett eller flere av svømmeanleggene på Finstadtunet, Dagbo og Høyås kan tas i 
bruk til skolesvømming.  

Det anbefales at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på hvordan tilbud om skolesvømming og 
annet bassengtilbud kan optimaliseres for å sikre et tilfredsstillende tilbud ved nedleggelse av 
Langhus svømmehall ved årsskiftet 2021/2022. Dette utredes og legges frem som en del av 
behovsplan versjon 2.0, hvor man også skal legge fram en permanent vurdering av kommunens 
samlede svømmehallkapasitet. Her skal både eksisterende og nye muligheter vurderes.       

Sofiemyr svømmehall 
Det anbefales at Sofiemyr svømmehall rehabiliteres slik at den kan benyttes i inntil 10 år. En videre 
rehabilitering vil være en investering i de utbedringer som er gjort med bassengkroppen 2019/2020.   
 
Videre permanent vurdering av svømmehallkapasitet i kommunen legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.       

Ski bad 
Det anbefales at Ski bad rehabiliteres for å holde dette åpent i noen år fremover.  

Videre vurdering av svømmehallkapasitet, herunder plassering av haller legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. 

Kråkstad bad 
Det anbefales at Kråkstad bad vedlikeholdes for å holde dette åpent. Ved behov for omfattende 
rehabilitering må videre drift av Kråkstad bad vurderes opp mot drift av de øvrige bad. 

Videre vurdering av svømmehallkapasitet, herunder plassering av haller legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. 

  

https://www.nordrefollo.kommune.no/contentassets/a67a19f94c0845c6ade51f6ca78a34f2/behovsanalyse-idrett.pdf
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Underlag til behovsplanen 

Sak 32/20 “Behovsanalyser og befolkningsutvikling – Handlingsrom 2023”  

Saken ble vedtatt av kommunestyret i april 2020. I forbindelse med saken ble det utarbeidet 

befolkningsframskrivinger fram til 2040. Det ble også utarbeidet behovsanalyser for barnehage, 

skole, idrettsbygg og formålsbygg innen pleie og omsorg. Hensikten med behovsanalysene var å 

kartlegge om Nordre Follos formålsbygg dekker dagens behov og fremtidige behov. Analysene ligger 

til grunn for utarbeidelsen av denne planen.  

 

Befolkningsutvikling  

Befolkningsframskrivinger er ikke en fasit for hvordan framtiden blir, men et verktøy for å planlegge 

utbygging og vekst på en best mulig måte for kommunen. Befolkningsframskrivingene i 

Befolkningsutvikling i Nordre Follo, som er lagt til grunn i arbeidet i behovsanalysene og i behovsplan 

versjon 1.0, er såkalt styrt boligbygging. I denne befolkningsframskrivingen er det innarbeidet 

boligprosjekter som ikke kan, eller skal stoppes. Det vil si at denne framskrivingen ikke inkluderer 

ytterligere utbygging; utbygginger som ikke har kommet så langt at planene er vedtatt eller det 

foreligger rammetillatelser. Det er eksempelvis ikke lagt inn noen boligprosjekter etter 2030. Disse 

metodiske valgene medfører at denne befolkningsframskrivingen egner seg godt for å se på 

befolkningsutvikling for de første årene, men at den ikke egner seg godt til å se på kapasitetsbehov 

etter 2030. I forbindelse med arbeidet med Behovsplan versjon 2.0 og LDIP vil det bli utarbeidet nye 

befolkningsprognoser som baserer seg på nye og enhetlige prinsipper vedtatt i sak 32/20.  

 

Behovsanalyser 

I behovsanalysene ble det gjennomført en nåsituasjonsanalyse. Analysen viser 
formålsbyggenes tilstand og hvilken kapasitet de har på nåværende tidspunkt. Byggenes 
beskaffenhet og vedlikehold har noe å si for hvor lenge og på hvilken måte de kan benyttes som 
formålsbygg. Kapasiteten til formålsbyggene ble vurdert på bakgrunn av lovkrav og tillatt bruk.  
 

I analysene ble konsekvensene av å gjennomføre eller utsette planlagte investeringer knyttet til de 
ulike formålsbyggene belyst. Generelt vil man ved å bygge nytt, eller rehabilitere eksisterende 
bygg, få bedre bygningsmasse med tanke på drift og vedlikehold, og i den daglige bruk.  
  
Til slutt i analysene så man på analyse av forventet utvikling av behovet, og det ble gjort en vurdering 
av behovet basert på befolkningsframskrivingen. Det forventes at dette gir et relativt godt bilde av 
behovet for de første årene.  
 

Funn fra behovsanalysene  

Av formålsbyggene innen «Pleie og omsorg» ble ingen av byggene vurdert som røde på tilstand eller 
at de vil få kapasitetsproblemer i løpet av den neste fireårsperioden. For områdene skole, barnehage 
og idrett viste analysen at det var utfordringer knyttet til kapasitet og/eller tilstand for følgende bygg 
og/eller områder:  

• Ski ungdomsskole – kapasitet  
• Ski skole – kapasitet  
• Finstad skole -Tussebo - tilstand  
• Vevelstadåsen skole – tilstand 
• Sofiemyr skole – kapasitet og tilstand  

• Hellerasten skole – tilstand  

• Greverud skole- B-bygget - tilstand   

https://www.nordrefollo.kommune.no/contentassets/3968f34f5cb64d54ab5c78ddbcebea69/befolkningsutvikling-i-nordre-follo.pdf
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• Barnehager i Finstadområdet- kapasitet  

• Barnehage i Bøleråsenområdet – overkapasitet  

• Barnehager i Kolbotn- og Vassbonnområdet – kapasitet  

• Barnehage i Østli- og Greverudområdet – overkapasitet  

• Sofiemyrhallen – tilstand 

• Greverudhallen – tilstand  

• Langhus svømmehall – tilstand  

• Sofiemyr svømmehall – tilstand 

• Ski bad – tilstand 

• Kråkstad bad – tilstand    
 

Vedtak fra behovsanalysene  

Det ble gjort følgende vedtak i sak 32/20 “Behovsanalyser og befolkningsutvikling – Handlingsrom 
2023”:  
 

1. «Behovsplaner – versjon 1.0» legges frem for kommunestyret i juni med forslag til tiltak for 
å løse kortsiktige kapasitets- eller tilstandsutfordringer.   
  
2. For formålsbygg som trenger utbedring, med oppstart i 2020, skal rådmannen i 
behovsplanene, i prioritert rekkefølge, vurdere om:   

a. bygget kan rehabiliteres slik at det forlenger levetiden til bygget.  
b. tjenesten/virksomheten kan klare seg uten deler av sin bygningsmasse. Eksempelvis 
ved at resterende bygningsmasse kan dekke kapasitetsbehovet.   
c. brukere/tilbud kan flyttes til bygg i samme område. Dette kan enten være 
formålsbygg som har samme funksjon, eller andre egnede lokaler.  
d. det er hensiktsmessig å helt eller delvis anskaffe nye lokaler, enten ved å bygge eller 
leie lokaler, herunder paviljonger.   
e. Til Kommunestyret så raskt som mulig legges det frem en vurdering på om Langhus 
bad med basseng kan bygges der svømmehallen er regulert. Det vurderes også om det 
kan gjøres justeringer i områdeplanen for Langhus slik at det kan bygges boliger og 
næringsarealer i tilknytning til svømmehallen og resten av idrettsanleggene. 
 

3. For formålsbygg med kapasitetsutfordringer i løpet av fireårsperioden, skal rådmannen i 
behovsplanene, i prioritert rekkefølge, vurdere om:   

a. det finnes kapasitet i eksisterende bygningsmasse, og om økt arealeffektivitet 
vil redusere kapasitetsutfordringer.   
b. tjenestetilbudet som gis i formålsbygget er i endring på en slik måte at behovet for 
areal reduseres.  
c. det finnes kapasitet innenfor samme område, som kan avlaste behovet. Dette kan 
innebære å flytte brukere/tilbud til andre bygg.   
d. det er hensiktsmessig å helt eller delvis anskaffe nye lokaler, enten ved å bygge eller 
leie lokaler, herunder paviljonger.  

 

4. I «Behovsplaner – versjon 1.0» skal behovet for idretts- og svømmehaller vurderes med 
utgangspunkt i skolenes behov.  

  
5. Rådmannen anmodes om å ta høyde for økende arealbehov innen pleie og omsorg ved 
framleggelse av justert investeringsbudsjett 1. tertial 2020.  
 
6. Rådmannen anmodes om å fremme følgende saker i 2020:     

a. Rett til barnehageplass for barn som fyller 1 år i løpet av året  
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b. Størrelse på nye barnehager  
c. Skolekretsgrenser/skoletilhørighet  
d. Antall elever per klasse  
e. Etablering av flerbrukshaller sammen med bygging av nye skoler  

  
7. Nye utbyggingsområder skal prioriteres i tråd med arealstrategien fra Kommuneplanen, men 

vurdert opp mot kapasitet i teknisk og sosial infrastruktur i det enkelte område.  
 

Prosessen som er gjennomført 
Arbeidet med Behovsplan versjon 1.0 har pågått fra mars til mai 2020. Koronasituasjonen har 
påvirket prosessen, og gjennomføringen av tverrfaglig medvirkning. Det var i utgangspunktet planlagt 
en stor workshop, men dette arbeidet måtte bli flyttet til en digital plattform. Workshopen ble derfor 
delt opp i 1 og 2, der «workshop 1» besto av en utsendelse til deltakerne, hvor de ble bedt om å 
skissere alternative forslag til løsning på de ulike problemstillingene. «Workshop 2» var en heldags 
workshop der deltakerne ble delt opp i mindre tverrfaglige grupper der utfordringene for skole, 
barnehage og idrettsbygg ble diskutert og løsningsforslagene rangert. Gruppenes deltakere var 
utvalgt av kommunalsjefene for de ulike områdene.  
 
I skolegruppe for tettsted Ski satt: prosjektleder byggeprosjekter, programkoordinator Handlingsrom 
2023, skolefaglig rådgiver, rådgiver byutvikling og arealplanlegging, leder ressursteam samfunn og 
bærekraft, virksomhetsleder byggutvikling og vedlikehold, og tillitsvalgt.   
 
I skolegruppe for Sofiemyr satt: prosjektleder byggeprosjekter, virksomhetsleder tjenesteutvikling, 
skolefaglig spesialrådgiver, virksomhetsleder ressursteam samfunn og bærekraft, virksomhetsleder 
byggeprosjekter, rådgiver byutvikling og arealplanlegging, rådgiver geodata og oppmåling, 
grunneierrepresentant og tillitsvalgt. 
 
I gruppen for barnehage satt: prosjektleder byggeprosjekter, programkoordinator Handlingsrom 
2023, virksomhetsleder tjenesteutvikling, områdeleder barnehage, områdeleder oppvekst og læring, 
barnehagekonsulent, virksomhetsleder byggeprosjekter, leder ressursteam samfunn og bærekraft, 
virksomhetsleder ressursteam samfunn og bærekraft, rådgiver byutvikling og arealplanlegging, 
virksomhetsleder byggutvikling og vedlikehold, rådgiver geodata og oppmåling, 
grunneierrepresentant og tillitsvalgt.  
 
I gruppen for idrettsbygg satt: prosjektleder byggeprosjekter, programkoordinator handlingsrom 
2023, virksomhetsleder tjenesteutvikling, idrettskonsulent, leder bassengdrift, skolefaglig 
spesialrådgiver, leder ressursteam samfunn og bærekraft, virksomhetsleder ressursteam samfunn og 
bærekraft, virksomhetsleder byggeprosjekter, rådgiver byutvikling og arealplanlegging, rådgiver 
geodata og oppmåling, virksomhetsleder byggutvikling og vedlikehold, grunneierrepresentant og 
tillitsvalgt.  
 
Workshopen ble evaluert av deltakerne. Deltakerne oppga at de var svært fornøyde med både 
informasjonen som ble gitt i møte og dokumentene som ble sendt ut forkant av møtet. De fleste var 
også fornøyde med gjennomføringen av møtet, men det ble påpekt av flere at Teams er lite egnet til 
denne type større og tverrfaglige møter. Blant det som ble trukket frem som positivt med 
workshopen var god sammensetning av gruppene, høyt engasjement blant deltakerne og god ledelse 
av gruppene, nyttige og gode diskusjoner, og at deltakerne raskt fikk innblikk i alternative løsninger 
og gode muligheter for å gi innspill. I forhold til hva som kunne bli gjort bedre ble det gitt 
tilbakemelding på at det burde vært satt av bedre tid, og kostnader og praktiske konsekvenser av de 
ulike alternative løsningen burde vært bedre belyst og at informasjonen i forkant av møtet burde 
vært sendt ut tidligere.   
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Forslag til løsning   

Ski skole og Ski ungdomsskole  
Ski skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski skole består av to bygg. Det benyttes midlertidig paviljonger for å dekke dagens kapasitet. Hele 
bygningsmassen ved Ski skole er solide byggverk som er oppgradert både bygningsmessig og teknisk 
(varmeanlegg, ventilasjonsanlegg m. m) de siste 15 år. Den delen av skolebygningen som inneholder 
Ski bad, gymsal og aula er i dårlig forfatning og har behov for rehabilitering.   
 
I perioden 2015-2019 har skolen hatt stabile elevtall på i underkant av 500 elever. Det er planlagt 
store utbygginger i skolekretsen og befolkningsframskrivingen viser at det vil bli en stor elevtallsvekst 
i årene fremover. Skolen har liten kapasitet og vil få utfordringer med å ta imot et stigende elevtall. 
Det vil bli større trengsel på elevarealet, både ute og inne, som følge av den forventede økningen i 
elevtall. Uten tilgang til spesialrom og et tilstrekkelig antall grupperom, vil det være krevende å få 
gjennomført en undervisning som gjør at elevene når kompetansemålene i kunnskapsløftet. Skolen 
har også liten kapasitet på arbeidsplasser for personalet. Ved skolestart 2020 har skolen behov for 
ett nytt klasserom og ekstra lærerarbeidsplasser.  

Byggeår  1954 

Hovedrehabelitering  2015 

Antall paralleller  3-4 

Antall elever  480 

Kapasitet klasser  Full 

Kapasitet 
lærerarbeidsplasser 
og spesialrom  

Dårlig 

Klasserom i moduler  1  

Lærerarbeidsrom i 
moduler  

0 
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Ski ungdomsskole  

 

  
Ski ungdomsskole består av to bygg. Det benyttes midlertidig paviljonger da kapasiteten ved skolen 
er overskredet. Byggene er solide, men det er behov for rehabilitering. Klasserommene har mindre 
areal enn dagens standard. Skolen har i henhold til gjeldende norm, et lite uteareal som for det 
meste består av asfaltflater.  

Ski ungdomsskole har i perioden 2015-2019 hatt en elevtallsvekst på om lag 120 elever. Dette 
tilsvarer over fire klasser og er uvanlig høy elevtallsvekst. Det er planlagt mange store 
boligutbygginger i skolekretsen, og tendensen i framskrivingen viser en fortsatt høy elevtallsvekst. 
Skolen vil ikke klare å møte den store elevtallsveksten med dagens bygningsmasse uten omfattende 
tiltak. Det er behov for ett nytt klasserom fra høsten 2020. Fra skoleåret 2022-2023 forventes det at 
8. trinn øke med enda en parallell, og skolen trenger da ytterligere ett nytt klasserom. Skolen har 
også manglende kapasitet på arbeidsplasser for personalet, og det er stort press på spesialrom og 
grupperom. Noen av utfordringene er midlertidig løst ved å leie gymsalkapasitet i Ski Alliansehall.  
 

Utredning av alternativer   

a. Det finnes kapasitet i eksisterende bygningsmasse, og om økt arealeffektivitet vil redusere 
kapasitetsutfordringer.   

Alternativ Vurdering 

Ungdomsskolen bruke hele 
paviljongen i skolegården 

Det er i dag en paviljong i skolegården som inneholder tre klasserom og 
lærerarbeidsplasser. Ungdomskolen bruker i dag to av disse 
klasserommene, mens barneskolen bruker ett klasserom. Dersom 
ungdomsskolen får hele paviljongen, vil de ha dekket kapasitetsbehovet 

Byggeår  1939-1968 

Hoved rehabilitering  2005 

Antall paralleller  8 paralleller  

Antall elever  577 

Kapasitet klasser  Full 

Kapasitet lærerarbeidsplasser og 
spesialrom  

Dårlig 

Klasserom i moduler  2 

Lærerarbeidsrom i moduler  1 
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fra høst 2020. Fra skoleåret 2022/2023 vil de ha behov for ytterligere ett 
klasserom.  

Dersom ungdomsskolen får hele paviljongen, må barneskolens 
kapasitetsutfordringer løses på annen måte. 

Ski ungdomsskole kan bruke 
liten gymsal til to klasserom 

Tiltaket vil kreve ombygging av gymsal. Dette er ikke en gunstig løsning 
da det påvirker kroppsøvingstilbudet. Det kan være nødvendig at 
parkering utenfor opphører, da biltrafikken påvirker luftkvaliteten i 
gymsalen. Tiltaket er vurdert til å kunne gi en midlertidig løsning i opptil 
fem år. Dette er vurdert som et tiltak som kan bli nødvendig i 2022, når 
ungdomsskolen får behov for ytterligere ett nytt klasserom. 

Ski barneskolen kan bruke 
grupperom til klasserom 

Ved å ta i bruk grupperom som klasserom blir det mer utfordrende å 
gjennomføre spesialundervisning. Alternativet kan være en nødløsning til 
annen midlertidig løsning er på plass. 

Ski ungdomsskole kan bruke et 
spesialrom (særskilt 
norskopplæring) til klasserom 

Dette er ikke en anbefalt løsning da skolen allerede er svært presset på 
arealer for undervisning. Tiltaket kan vurderes på nytt i 2022 når det er 
behov for ytterligere ett klasserom for ungdomsskolen. 

 
 

8. Tjenestetilbudet som gis i formålsbygget er i endring på en slik måte at behovet for areal 
reduseres. 
  

Ikke aktuelt.  
 

9. Det finnes kapasitet innenfor samme område, som kan avlaste behovet. Dette kan 
innebære å flytte brukere/tilbud til andre bygg.   
 

Per i dag er det ikke ledig kapasitet på Ski skole eller Ski ungdomsskole. Et alternativ som vil 
avhjelpe situasjonen noe er å justere skolekretsgrensene. Hva som er de mest hensiktsmessige 
skolekretsgrensene i Ski tettsted på sikt har sammenheng med hvilke valg man tar; om man skal 
ha én eller to ungdomsskoler er kanskje det første valget som må tas. Hvis det skal være én stor 
ungdomsskole i Skolekvartalet, så trenger man mer barneskolekapasitet. Hvis man ønsker to 
ungdomsskoler, så kan Ski barneskole få deler av lokalene som Ski ungdomsskole benytter i dag, 
og man trenger ikke ytterligere barneskolekapasitet. Nye skoler/utvidede skoler kan føre til ny 
struktur og behov for å endre skolekretsgrenser. Dette utredes nærmere og vurderes som en del 
av LDIP og «Behovsplan versjon 2.0».   
 
Ved endring av skoletilhørighet er det mest hensiktsmessig og forutsigbart å bygge opp klassene 
fra 1. klasse og oppover. Full effekt av en slik løsning oppnås dermed først etter sju år. Det å ta 
elever ut av eksisterende klasser for å flytte de til en annen skole midt i skoleløpet oppleves som 
krevende for elever og foreldre, og er også problematisk i forhold til opplæringslov § 8-1. 

 

Alternativ Vurdering 

Endre skoletilhørighet  

Ski barneskole  
 
 
 
 
 
 
 

 

Det er mulig å justere skolekretsene noe. Men det er kun mulig med 
minimale justeringer direkte mellom Hebekk og Ski skolekrets, med 
mindre en skal legge inn området rundt Ski sykehus og Solborg. Dette 
alternativet vil i så fall føre til at elevene vil passere Ski skole på vei til 
Hebekk skole. For å få en rimelig og hensiktsmessig struktur må grensene 
forskyves, slik at en del elever flyttes fra Finstad til Hebekk. Så forskyves 
tilsvarende antall fra Ski til Finstad skolekrets. Dette vil avhjelpe noe, 
men det er ikke nok til å møte befolkningsveksten.  
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Flytte 2-3 barneskoleklasser til 
Hebekk  

 

Ski Ungdomsskole  

 

Dersom skolekretsjusteringen tar sikte på å minske elevtallet på Finstad, 
kan en ikke fortsette justeringen fra Ski skole. Dersom en ikke justerer fra 
Ski til Finstad må Ski barneskole utvides før Finstad for å møte 
befolkningsveksten knyttet til utbygging som befolkningsprognosen. 
 
Dette er mulig, men skolene anbefaler det ikke. Det blir praktisk 
vanskelig å gjennomføre undervisning på en annen skole, mens elevene 
fremdeles er elever på Ski skole. Det er vanskelig både med tanke på 
spesialundervisning og skolemiljø.  
 
Det mest aktuelle her vil det være at elevene som er bosatt i området 
Ellingsrud og Eikeli begynner på Kråkstad skole fra ungdomstrinnet. Da vil 
Ski skole avgi elever til både Ski ungdomsskole og Kråkstad skole. Tiltaket 
vil være midlertidig frem til ungdomsskolekapasiteten i Ski tettsted er 
økt. Elevene vil få rett på skoleskyss i form av busskort på ordinært 
rutetilbud. Det er god bussforbindelse mellom området og Kråkstad 
skole. Det er også sykkelvei hele veien langs Kråkstadveien og frem til 
skolen dersom noen foretrekker sykkel.  

Andre tilgjengelige lokaler  

Rådhussvingen 7 

 

 

 

Drømtorp VGS 

 

 

 

 

 

Kjellern 
 
 
 
 

 
Underetasjen i Westgården  

 

Det er trolig for liten plass i Rådhussvingen per i dag, men det forventes 
at 1 og 2 etasje i Rådhussvingen 7 kan leies fra slutten av 2021. Lokalene 
kan være aktuelle til ungdomsskolen i 2022, det er trolig plass til 3-4 
klasserom. Det er usikkerhet knyttet til planene for området, og for hvor 
lang periode løsningen er aktuell.  
 
Drømtorp VGS skal etter planen stå ledig til skolestart 2024. Dette 
avhenger av fremdriften til ny VGS i Ski sentrum. Skolen har plass til ca 
600 elever, og kan således ikke romme alle ungdomsskoleelevene i Ski 
tettsted.  Lokalene vil kreve noe ombygging og utearealet må 
opparbeides. Eier er positiv til å leie ut til kommunen. Lokalene kan 
fungere som midlertidig ungdomsskole.   

 
Kjellern ligger i nærheten til både barneskolen og ungdomskolen. 
Lokalene er ikke universelt utformet. Dersom skolene skal bruke disse vil 
det trolig være behov for ombygging. Arealene kan enten brukes til 
klasserom eller spesialrom, som vil frigjøre arealer til klasserom i 
hovedbyggene. 
 
Lokalene i Westgårdens kjeller blir ledige, men disse er trolig ikke 
godkjent som skolelokaler. Disse er ikke vurdert videre. 

 
10. Det er hensiktsmessig å helt eller delvis anskaffe nye lokaler, enten ved å bygge eller leie 

lokaler, herunder paviljonger.  

Alternativ Vurdering 

Paviljonger  

I nærhet av skolene  

 

 
 
 
 

 

Det er vurdert ulike steder å plassere midlertidige paviljonger. Ski skole 
og Ski ungdomsskole har minimalt med utearealer. Det er derfor 
begrensede muligheter for å sette opp paviljonger på tomten. Den 
vestlige tomten (ungdomsskolen) er fullt utnyttet ved dagens paviljonger. 
På den østlige er det en rest på cirka 1500 kvadratmeter BYA. Det er 
trolig ikke mulig å innpasse en ny paviljong innenfor utbyggingsformålet 
(for verken øst eller vest). Man havner da i området som i 
områdereguleringsplanen er avsatt til offentlig park.  
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Ski Vest ungdomsskole  
 
 
 
 
Follo barne- og ungdomsskole 
 
 

Kontra kulturskole 
 
Paviljonger på idrettsanlegg  

 

 
Det er tre områder som utpeker seg til egnet plassering for paviljonger: 

1. Dagens sykkelparkering. Dette er i umiddelbar nærhet til resten 
av skolebyggene. Forutsetning for dette alternativet er at 
sykkelparkeringen flyttes til eksisterende bilparkering ved 
skolen.  

2. Dagens bilparkeringsplass. Dette er i umiddelbar nærhet til 
resten av skolebyggene.  

3. Tomten til Kjellern. Det kan enten settes opp paviljonger som et 
tillegg til Kjellern. Alternativt kan Kjellern rives og det kan settes 
opp paviljonger. På den måten vil utearealet bevares. 
 

Paviljonger på tomten til Ski vest ungdomsskole krever 
detaljreguleringsplan. Det er krav om dette i Områdeplan for Ski vest. 
Man blir nødt til å fullføre pågående regulering for ungdomsskole på Ski 
Vest. Paviljonger på tomten vil blokkere for bygging av skolen.  
 
Tomten er ikke stor nok for hele ungdomsskolen. Det er ikke ønskelig å 
splitte klassene. Dette er vil kunne påvirke elev- og arbeidsmiljøet, og det 
er vanskelig å praktisk gjennomføre undervisning på to stede 
 
En mulighet som ikke er utredet.  

 
Paviljonger på idrettsanlegg er ikke i tråd med reguleringsformålet. 
Kommunen har nylig ervervet friområde ved idrettsanlegget. Det vil 
trolig bli krav om erstatning om dette benyttes til et annet formål. 

Bygge permanente bygg 
 
 
 
Bygge Ski Vest ungdomsskole 
 
 
 
 
 
 
 
Bygge én stor ungdomsskole i 
Ski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygge Finstad barneskole 
 
 

Uansett hvilken permanent løsning som velges, vil det ikke løse det 
umiddelbare kapasitetsbehovet for ungdomsskole i sentrum, og det vil 
være behov for en midlertidig løsning fra høsten 2020. 
 
Å bygge Ski Vest ungdomsskole som planlagt vil løse kapasitetsbehovet 
for ungdomsskole, så lenge Ski ungdomsskole i sentrum også benyttes. 
Dersom skolen bygges som 8-parallell vil det gi en midlertidig 
overkapasitet, og skolen vil kunne ta noe av barneskoleveksten på 
Finstad, og utbygging av Finstad barneskole kan forskyves lenger frem i 
tid. Det vil samtidig frigjøres en del lokaler på Ski ungdomsskole som kan 
benyttes av Ski barneskole. 
 
Bruk av kun dagens ungdomsskole eller Ski Vest ungdomsskole som 
erstatning – vil gi for liten kapasitet. Bærum kommune planlegger nå 10-
parallellskole. Det kan også være mulig med en 10-12-parallell i Ski 
sentrum, dersom en finner en ny tomt til Ski barneskole sentralt plassert 
innenfor skolekretsen. Ski ungdomsskole vil da få hele skolekvartalets 
skoletomt, og Ski Vest ungdomsskole bygges ikke.  
 
Kommunen eier ingen egnede tomter som kan erstatte Ski barneskole i 
sentrum, så en slik løsning vil kreve erverv av tomt. Det er kritisk for 
utviklingen av Ski at det er på plass infrastruktur sentralt i Ski, og i 
nærheten av de områdene der det skjer stor utvikling. Det å ha en 
barneskole i sentrum av Ski er viktig både for byen, for foreldre, og for 
barna. Det sikrer kort veg til skolen for levering på veg til sentrum eller på 
veg til kollektiv transport. 
 
Ved å bygge Finstad barneskole kan man flytte noen elever til fra Ski til 
Finstad. Dette vil avhjelpe noe, men ikke kunne ta hele veksten til 
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Bygge Skolekvartalet 
 
 
 

barneskolen i Ski. Bygging av Finstad barneskole løser hverken 
kapasitetsbehovet for barneskole eller ungdomsskole i Ski sentrum. 
 
Slik planen i dag foreligger vil dette avhjelpe kapasitetsproblemene på 
barneskolen, ikke ungdomsskolen. Ungdomsskolen i skolekvartalet er 
planlagt med 7 paralleller, noe som er mindre enn dagens paralleller på 
skolen.  

 

Helhetsvurdering av området  
Dersom ungdomsskolen tar i bruk hele paviljongen i skolegården fra skolestart 2020 vil 
kapasitetsbehovet til ungdomsskolen være dekket frem til skolestart 2022.  

Barneskolen vil da ha behov for to klasserom og lærerarbeidsplasser i 2020. Skolen kan bruke egne 
arealer som avlastning i en periode, dersom midlertidig løsning ikke er på plass i til skolestart. 
Midlertidig løsning må på plass så snart som mulig. Flere elever betyr større press på de begrensede 
og lite tilrettelagte utendørs lekearealene skolene har i dag. Det må settes av midler til oppgradering 
av skolegård.  

Ved å velge løsningen over vil ungdomsskolen ha behov for ett nytt klasserom til skoleåret 2022-
2023. Det vil da være aktuelt å vurdere å enten bygge om gymsal eller å leie Rådhussvingen 7. Dette 
vil være under forutsetning av løsningen ikke vil være langvarig, og at det kommer ett nytt 
permanent tilbud i løpet av de neste årene.  

Ungdomsskolebehovet er selve «proppen» i kapasitetsutfordringen i Skiområdet. Midlertidige 
løsninger, som beskrevet over, vil trolig dekke behovet frem til skoleåret 2024-2025. Ved å bygge Ski 
Vest ungdomsskole som 8-parallell løser man kapasitetsutfordringen til både Ski barneskole, Ski 
ungdomsskole og Finstad barneskolen for en god stund. Skolen vil kunne ta en del av 
ungdomsskolevene i Ski, slik at lokaler på Ski ungdomsskole frigjøres og kan benyttes av Ski 
barneskole. Dersom Ski Vest bygges som 8-parallell vil skolen ha ledige lokaler som kan benyttes av 
Finstad skole.  

Dersom Ski Vest ikke bygges er et annet aktuelt alternativ å finne en ny tomt til Ski barneskole, og ha 
én stor ungdomsskole i hele Skolekvartalet. Ved en slik løsning vil man ikke måtte øke antall skoler i 
tettstedet, og dermed spare administrative kostnader. Ved å justere skolekretsgrensene mellom 
Finstad og Hebekk/Ski vil man kunne redusere kapasitetsbehovet på Finstad skole. Et tredje 
alternativ er å utrede nærmere muligheten for å leie Drømtorp VGS fra 2024. Dette vil avlaste 
ungdomsskolebehovet i Skiområdet. Barneskolen i Ski kan få arealer fra ungdomsskolen, og 
skolekretsgrensene mot Finstad kan justeres slik at barneskoleelever fra Finstad kan gå på Ski skole.  

 
Anbefaling  
Det anbefales at kapasitetsbehovet for Ski ungdomsskole og Ski skole løses ved at Ski ungdomsskole 
alene benytter nåværende paviljong. For Ski skole anskaffes midlertidige paviljonger, med 2 
klasserom og lærerarbeidsplasser for å løse kapasitetsutfordringer fra høsten 2020. Paviljongene skal 
plasseres på ett av de tre foreslåtte alternativene. Paviljongene skal settes opp så fort som mulig, 
senest i løpet av 2020, med forventede kostnader på 8 mill kr eks mva. Det anbefales videre at det 
opparbeides utendørs lekeareal i 2021, med en forventet kostnad på 1,5 mill kr eks mva.    
 
Videre løsning av barne- og ungdomsskolekapasitetsbehovet i Skiområdet legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.       
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Finstad skole -Tussebo  

 

 

Finstad skole består av flere bygg; hovedbygningen med gymsal, «Tussebo», «Det hvite huset», samt 
to modulbygg. Det meste av bygningsmassen ved Finstad skole vil kunne nyttes til skolebruk i en 
rekke år fremover ved normalt vedlikehold, unntak er «Det hvite huset» og «Tussebo». «Tussebo» 
ble markert rød på tilstand i behovsanalysen. Det er observert mugg eller sopp i ett klasserom som 
nå er stengt av. En feil i ventilasjonsanlegget er siden fikset, og det er ikke gjort funn av sopp i lufta 
gjennom luftmålinger. Teknisk anlegg er utdatert og har ikke lang forventet levetid. Det har blitt gjort 
overflateoppgraderinger i 2019 i de klasserommene som er i bruk. Bygget ligger innenfor 
hensynsonen til magnetfelt fra høyspentledning. Sweco utarbeidet i 2018 en rapport for 
magnetfeltvurdering ved utvidelsen av Finstad barneskole Rapporten viser at «Tussebo» ligger i et 
område som har fra ca 1,58 – 0,36 μT. Eksponeringsgrensen, ifølge internasjonale anbefalinger, er på 
200 μT. Allikevel er 0,4 μT anbefalt av Statens strålevern som et utredningsnivå for mulige tiltak som 
viser merkostnader og andre ulemper knyttet til magnetiske felt. Det understrekes at 0,4 μT er en 
utredningsgrense.   
 

Byggeår  Tussebo:1997 

Hovedrehabilitering  Hovedbygget: 
2009 

Antall paralleller  3 – 4  

Antall elever  539 

Kapasitet klasser  Begrenset 

Kapasitet lærerarbeidsplasser 
og spesialrom  

Begrenset 

Klasserom i moduler  6 

Lærerarbeidsrom i moduler  Ingen, men en 
matsal med 
storkjøkken 
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I perioden 2015-2019 har elevtallet økt med 74 elever, noe som tilsvarer om lag tre klasser. Det 
benyttes midlertidige modulbygg som har ført til at skolen har lite uteareal. Ved å benytte 
midlertidige moduler, Tussebo og spesialrom har skolen noe ledig kapasitet i årene som kommer. Et 
stort antall nye boliger er for tiden under oppføring i skolekretsen, og befolkningsframskrivingen 
viser en fortsatt rask økning i elevtallet. For å møte denne elevtallsveksten er det en forutsetnig at 
klasserommene i Tussebo brukes, i tillegg må skolen måtte benytte spesialrom til klasserom, samtidig 
som det vil bli mangel på egnede grupperom. Uten tilgang til spesialrom og et tilstrekkelig antall 
grupperom vil det være krevende å få gjennomført en undervisning som gjør at elevene når 
kompetansemålene i kunnskapsløftet.  

I fobindelse med planlagt utbygging av Finstad skole ble Nordre Finstad Barnahge revet. Dette er nå 
et ledig areal som kan benyttes av skolen, men det er behov for opparbeidelse som uteareal.  

 

Utredingene av alternativene 

a. Bygget kan rehabiliteres slik at det forlenger levetiden til bygget.  
 

Alternativ Vurdering 

Rehabilitere Tussebo 

 

Dersom Tussebo skal rehabiliteres for å vare i fem år til, må man gjøre 
ytterligere undersøkelser for å lokalisere årsaken til eventuell sopp eller 
mugg. Det må gjøres tiltak for å utbedre klasserom med sopp eller mugg. 
Det må gjøres en ny magnetfeltvurdering for Tussebo. Ventilasjonen har 
trolig en levetid på 2-3 år til, så det vil være behov for å oppgradere 
ventilasjonsanlegget. Disse tiltakene er grovt estimert til 4 mill kr. Per nå 
anbefales det ikke å gjøre tiltak for å få bygget til å leve i 10 år, på grunn 
av byggets kvalitet. Ved å oppgradere Tussebo vil skolen ha tilstrekkelig 
kapasitet de neste årene, og utbyggingen av Finstad skole kan utsettes.  

 
b. Tjenesten/virksomheten kan klare seg uten deler av sin bygningsmasse. Eksempelvis 

ved å at resterende bygningsmasse kan dekke kapasitetsbehovet.   
 

Ikke aktuelt. Bruken av Tussebo er en forutsetning for å dekke behovet på Finstad skole.  
 

c. Brukere/tilbud kan flyttes til bygg i samme område. Dette kan enten være formålsbygg 
som har samme funksjon, eller andre egnede lokaler.  

Hva som er de mest hensiktsmessige skolekretsgrensene i Ski tettsted på sikt har sammenheng 
med hvilke valg man tar; skal man ha én eller to ungdomsskoler er kanskje det første valget som 
må tas. Hvis det skal være én stor ungdomsskole så trenger man mer barneskolekapasitet. Hvis 
man ønsker to ungdomsskoler, så kan Ski barneskole få deler av lokalene som Ski ungdomsskole 
benytter i dag, og man trenger ikke ytterligere barneskolekapasitet. Nye skoler/utvidede skoler 
kan føre til ny struktur og behov for å endre skolekretsgrenser. Dette utredes nærmere og 
vurderes som en del av LDIP og «Behovsplan versjon 2.0».  
 
Det anbefales ikke å ta elever ut av eksisterende klasser for å flytte de til en annen skole midt i 
skoleløpet. Det er også problematisk i forhold til opplæringslov § 8-1, og det å definere en annen 
skole som nærskole underveis i et skoleløp, krever særskilt begrunnelse og saksbehandling. Det 
er mer hensiktsmessig og forutsigbart å bygge opp klassene fra 1. klasse og oppover. Full effekt 
av en slik løsning oppnås dermed først etter sju år.  
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Alternativ Vurdering 

Endre skolekretsgrenene  

Justere grensene mot Ski og 
Hebekk 
 
 
 
 
 
 
 
Flytte ett trinn til Hebekk 

 

Det er mulig å justere skolekretsene noe. For å få en rimelig og 
hensiktsmessig struktur må grensene forskyves slik at en del elever 
forskyves fra Finstad til Hebekk. Så kan eventuelt elever forskyves fra Ski 
til Finstad skolekrets. Dersom skolekretsjusteringen tar sikte på å minske 
elevtallet på Finstad, kan en ikke fortsette justeringen fra Ski skole. 
Dersom en ikke justerer fra Ski til Finstad må Ski barneskole utvides før 
Finstad for å møte befolkningsveksten knyttet til utbygging som 
befolkningsprognosen. 
 
Dette er mulig, men skolene anbefaler det ikke. Det blir praktisk 
vanskelig å gjennomføre undervisning på en annen skole, mens elevene 
fremdeles er elever på annen skole. Det er vanskelig både med tanke på 
spesialundervisning og skolemiljø. 

 
d. Det er hensiktsmessig å helt eller delvis anskaffe nye lokaler, enten ved å bygge eller leie 

lokaler, herunder paviljonger.   

Alternativ Vurdering 

Paviljonger  

Tomten til tidligere Nordre 
Finstad barnehage 
 
 
 
 
 
Der Tussebo står i dag 

 

 

Kan utsette utbyggingen av Finstad skole. Dersom man river Tussebo kan 
man sette opp paviljonger på tomten til tidligere Nordre Finstad 
barnehage, utenfor hensynssonen til høyspentledning. Med dette tiltaket 
vil man spare rehabiliteringskostandene for Tussebo, som trolig ikke har 
levetid på mer enn fem år. Paviljongene vil stå i veien for videre utvidelse 
av Finstad barneskole. 
 
Kan utsette investeringen til Finstad skole. Vil avhenge av resultatet fra 
eventuell ny magnetfeltvurdering. Vil ødelegge for utvidelse av Finstad 
barneskole med flerbrukshall. 

Permanent bygg  
 
Bygge planlagt prosjekt med 
flerbrukshall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygge planlagt prosjekt uten 
flerbrukshall 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dersom utbyggingen av Finstad skole gjennomføres vil man ikke lenger 
ha behov for å bruke “Tussebo” til klasserom, og paviljongene i 
skolegården kan fjernes. I forbindelse med planlagt bygging av Ski Vest 
ungdomsskole, har man sett samlet på behovet for en flerbrukshall på 
Finstad. På grunn av begrenset areal på tomten til Ski vest er det planlagt 
å legge flerbrukshallen på Finstad barneskole. Prosjektet har prosjektert 
flerbrukshallen inn i barneskoleprosjektet. Flerbrukshallen vil dekke 
kroppsøvingsbehovet for både barneskolen og ungdomsskolen, og 
samtidig fungere som et næridrettsanlegg til bruk på kveldstid og i 
helgene for idretten og beboerne på Finstad.  
 
Dersom flerbrukshallen tas ut av barneskoleprosjektet vil det kreve en 
omprosjektering av de arealene som er lagt sammen med 
flerbrukshallen. Dette gjelder spesialrom og administrasjon for 
barneskolen. Skolebygget kan bygges uavhengig av om det bygges en 
flerbrukshall, men prosjektet må da se på andre måter å få dekket 
behovet for kroppsøving og lærerarbeidsplasser. Prosjektet har sett at 
det er mulig å få løst dette på tomten. 
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Bygge Ski Vest ungdomsskole Å bygge Ski Vest ungdomsskole som planlagt vil løse 
ungdomsskolekapasitetsproblemene, så lenge Ski ungdomsskole i 
sentrum også benyttes. Dersom skolen bygges som 8-parallell vil skolen 
kunne ta noe av barneskoleveksten på Finstad, og utbygging av Finstad 
barneskole kan forskyves lenger frem i tid. Flerbrukshallen bygges 
eventuelt på Finstad barneskole slik det er planlagt.  

 

Helhetsvurdering av området  
Finstad skoles hovedbygning er et moderne skolebygg som er godt egnet for undervisning. Bygget er 
imidlertid for lite for dagens elevtall, og det benyttes midlertidige modulbygg. I modulbygget finnes 
blant annet et storkjøkken og "vennskapscafé" for SFO. Skolen har en høyere standard enn de fleste 
andre skoler i kommunen. Mange skolebygg har vesentlig behov for oppgradering og er bygninger 
med til dels store mangler. Det å prioritere å bygge en skole som er i god stand, når andre bygg 
trenger vesentlig rehabilitering, er ikke økonomisk bærekraftig. Selv om det vil føre til fortsatt bruk 
av midlertidige modulbygninger. 
 
For å vurdere Finstad må man se hele Skiområdet i sammenheng. Ungdomsskolebehovet er selve 
«proppen» i kapasitetsutfordringen i Skiområdet. Ved å rehabilitere Tussebo, sammen med 
midlertidige løsninger på Ski skole og Ski ungdomsskole vil Skiområdet sitt behov for skoleplasser 
være dekket på kort sikt. Ved å bygge Ski Vest ungdomsskole som 8-parallell løser man 
kapasitetsutfordringen til både Ski barneskole, Ski ungdomsskole og Finstad barneskolen for en god 
stund. Skolen vil kunne ta ungdomsskolevene i Ski, slik får barneskolen tilstrekkelig kapasitet ved å 
benytte deler av ungdomskolens bygningsmasse. Dersom skolen bygges som 8-parallell kan Finstad 
skole disponere lokaler på Ski Vest, noe som vil løse kapasitetsutfordringene for Finstad skole.  
 
Dersom Ski Vest ikke bygges er et annet aktuelt alternativ å finne en ny tomt til Ski barneskole, og ha 
én stor ungdomsskole i hele Skolekvartalet. Ved en slik løsning vil man ikke måtte øke antall skoler i 
tettstedet. Ved å justere skolekretsgrensene mellom Finstad og Hebekk/Ski vil man kunne redusere 
kapasitetsbehovet på Finstad skole. Et tredje alternativ er å utrede nærmere muligheten for å leie 
Drømtorp VGS fra 2024. Dette vil avlaste ungdomsskolebehovet i Skiområdet. Barneskolen i Ski kan 
få arealer fra ungdomsskolen, og skolekretsgrensene mot Finstad kan justeres slik at 
barneskoleelever fra Finstad kan gå på Ski skole.  
 

Anbefaling  
Det anbefales å rehabilitere Tussebo for om lag 4 mill kr eks mva, for at bygget skal kunne benyttes i 
fem år til. Videre bør det benyttes 1,5 mill kr eks mva i 2021 til opparbeidelse av utendørs lekeareal 
på tomten til tidligere Nordre Finstad barnehage.  
 
Videre løsning av barne- og ungdomsskolekapasitetsbehovet i Skiområdet legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.      
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Vevelstadåsen skole  

 

Vevelstadåsen skole består av ett bygg. Skolen er vurdert til å ha behov for rask avklaring i forhold til 

byggets tilstand. Det er behov for utbedringer på tak, drenering, kledning og utskiftning av vinduer. 

Vevelstadåsen skole har et relativt nytt og stort ventilasjonsanlegg som dekker nesten hele 1.etasje. 

Dette anlegget er tilknyttet det opprinnelige kanalnettet, som ikke lar seg innregulere slik det er, for 

å distribuere riktige luftmengder til lokalene, på grunn av dette funger ventilasjonen svært dårlig i 

mange rom eller deler av bygget. 

 

I perioden 2015-2019 er elevtallet på skolen redusert med 47 elever. Dette tilsvarer om lag to 

klasser. Befolkningsframskrivingen viser et stabilt elevantall fremover, og skolen vil derfor har god 

kapasitet de kommende årene.  

Utredning av alternativene  
Gjennomgang av byggets tilstand viste at det er hensiktsmessig å rehabilitere bygget. Det er derfor 
ikke utredet andre alternativer.  

Byggeår  1975 

Hovedrehabilitering  2017 

Antall paralleller  2 -3  

Antall elever  310 

Kapasitet klasser  God 

Kapasitet lærerarbeidsplasser 
og spesialrom  

OK 

Klasserom i moduler  0 

Lærerarbeidsrom i moduler  0 



   
 

Behovsplan versjon 1.0  21 

Alternativ Vurdering 

Rehabilitere skolen  Det er behov for å gjøre utbedringer på tak, og deler av bygget må 
dreneres for å forhindre fuktinntrenging. Arbeidene er påbegynt og 
ferdigstilles i juni 2020. Deler av kledning og vinduer må byttes. 
Ventilasjonsaggregatet er byttet for et par år siden, med det er behov for 
å få det innregulert. Kanalnettet klarer ikke å håndtere aggregatet, og 
man må skifte ut kanalnettet på hovedbygget. Dette kan gjøres i 2021.  

Tiltakene som er beskrevet er grovt estimert til å koste rundt 5,5 mill kr. 
Med de tiltakene som er beskrevet bør man kunne forvente levetid på 
over 10 år, forutsatt normalt vedlikehold for denne type bygg. 

 

Helhetsvurdering av området  
Skolen har ikke blitt sett i sammenheng med andre skoler eller bygg i området, da det kun er vurdert 
behov for rehabilitering for dette bygget.  
 

Anbefaling  
Det anbefales at bygget rehabiliteres i 2020 og 2021, med totalt ca 5,5 mill kr eks mva.   
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Sofiemyr skole  

 

Sofiemyr skole består opprinnelig av fire adskilte paviljonger. I løpet av årene er det gjennomført 
oppgraderinger og brukertilpasninger. Kapasiteten ved skolen er overskredet, og det er tatt i bruk 
spesialrom til klasserom. Skolen benytter spesialrom til fagene mat & helse og kunst & håndverk på 
Fløysbonn skole. Det siste skoleåret har elever fra Sofiemyr skole også benyttet klasserom på 
Fløysbonn på grunn av fukt, mugg og sopp i deler av Sofiemyrbygget. I tillegg er noen klasserom og 
kontorer stengt på grunn av sopp- og fuktproblematikk. Sofiemyr skole har enkel standard, og er 
generelt slitt innvendig. Det har vært noen vannlekkasjer/kondensproblemer opp gjennom årene. 
Dette er stoppet, men det må gjøres noen utbedringer. Store deler av taket er moden for omtekking.  
Rommene på skolen har luftverdier mtp co2 og muggsporer som er innenfor grenseverdiene ifølge 
siste rapporter fra Mycoteam, datert mars 2020. Det er noe muggsopp og fukt i krypkjeller, og 
muggsoppskader i skap under håndvasker og bøttekott. Dette er under utbedring. Pav 4 består av 
plasstøpt kjeller i form av tilfluktsrom med gymsal og dusjer og lager. Denne delen av skolen er 
nedlagt/stengt av. Ventilasjonsanlegget kan med innregulering, og en liten oppgiring holde i inntil 5 
år til. Det er gjort utskiftninger på vinduer, belysning, brannsentral, varmekabler i tak på paviljong 1 
og 3, kjøkken i pav 4 og skolekjøkken pav 5, og de fleste ovnene paviljong 2, 3 og 5, i nyere tid.  

I perioden 2015-2019 har elevtallet på Sofiemyr økt fra 359 til 371 elever. Det er planlagt og igangsatt 
boligutbygging i skolekretsen, og befolkningsframskrivingen viser en rask elevtallsøkning i årene 
fremover. Skolen har ikke kapasitet til å ta imot elever fra boligutbygging som kommer i området. 
Allerede fra høsten 2020 vil skolen ha kapasitetsoverskridelse, og skolen vil ikke kunne ta imot 
forventet elevtall.  

Byggeår  1964/93/95 

Hovedrehabilitering 
 

Mindre oppgraderinger 
ifm påbygging av skolen. 
Nye vinduer og isolering 
av yttervegger i 2009.  
 

Antall paralleller  2-3 
 

Antall elever  369 

Kapasitet klasser  Full 

Kapasitet 
lærerarbeidsplasser 
og spesialrom  
 

Dårlig  

Klasserom i moduler  0 

Lærerarbeidsrom i 
moduler  

0  
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Utredinger av alternativene  

a. Bygget kan rehabiliteres slik at det forlenger levetiden til bygget.  

Alternativ Vurdering 

Rehabilitere skolen  For å kunne benytte Sofiemyr skole i fem år til med tilfredsstillende 
oppholdsarealer må det iverksettes flere tiltak. Det må gjøres 
utbedringer på tak får å få bukt med kondens og lekkasjer. Takene må 
tekkes om og på pav. 4 og 5 og man må gjøre noen mindre grep for å få 
til bedre lufting av takene. Det må gjøres tiltak på eksisterende 
krypkjeller, og deler av byggene må dreneres. I tillegg må det gjøres 
mindre tiltak som overflatebehandling i alle rom, nytt gulvbelegg, noen 
el-utskiftninger og oppgraderinger, og tilpassinger av ventilasjon og 
andre VVS-tiltak. Budsjett for disse tiltakene er vurdert til 18 mill kr eks 
mva.  
 
Sofiemyr skole menes å ikke kunne driftes mer enn i 5-8 år. Drift mer enn 
fem år vil kreve oppgradering av ventilasjonsanlegg, etter de påløpte fem 
årene. Kostanden på dette er grovt estimert til 10 mill kr. Tiltaket vil ikke 
løse kapasitetsutfordringen på skolen.  

 
b. Tjenesten/virksomheten kan klare seg uten deler av sin bygningsmasse. Eksempelvis 

ved at resterende bygningsmasse kan dekke kapasitetsbehovet. 
 
Ikke aktuelt.  
 
c. Brukere/tilbud kan flyttes til bygg i samme område. Dette kan enten være formålsbygg 

som har samme funksjon, eller andre egnede lokaler.  

Alternativ Vurdering 

Flytte elever til andre skoler 7. trinn er allerede flyttet til Fløysbonn skole. Fløysbonn har ikke   
kapasitet til å ta imot klasser fra flere trinn. Andre skolebygg i nærheten 
er Østli skole, Tårnåsen skole og Kolbotn skole. Både Østli og Tårnåsen 
har noe ledig kapasitet på enkelte trinn, men få ledige klasserom. Det er 
således ikke et alternativ å flytte hele klasser til noen av disse skolene. 
Man kunne fylt opp klasser på Tårnåsen og Østli, men det ville i praksis 
først kunne gjøres for 1. klasse fra og med skoleåret 2021-2022. Det vil 
ikke løse behovet til skolestart 2020. 

 
d. Det er hensiktsmessig å helt eller delvis anskaffe nye lokaler, enten ved å bygge eller leie 

lokaler, herunder paviljonger.   

Alternativ Vurdering 

Paviljonger  

Paviljong på tomten  
 
 
 
 
 
 
Erstatte deler av skolen med 
paviljonger  
 

 

Det er behov for to klasserom og et lærerarbeidsrom for å kunne ta imot 
den forventende elevtallsveksten i området. Etablering av paviljong på 
skolen vil løse kapasitetsutfordringene. Det vil gå på bekostning av 
utearealet, men der er en del grøntarealer mot øst som kan benyttes 
som uteareal for elevene i tillegg til dagens utearealer. Dette tiltaket vil 
komme i tillegg til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.   
 
Med dette tiltaket vil man kunne erstatte modulene med dårligst tilstand 
med nye paviljonger, samtidig som man beholder de delene av skolen 
som kan benyttes videre. I tillegg vil man etablere nye paviljonger for å 
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Midlertid paviljongskole på 
annen tomt 

 

dekke kapasitetsbehovet fremover. Tiltaket vil spare de største 
rehabiliteringskostandene, men vil bli dyrere totalt sett da det må inngå 
rivning og kjøp eller leie av flere paviljonger.   
 
Ved å erstatte hele skolen på en annen tomt vil man få nye og 
funksjonelle skolelokaler. Tomten på Solkollen er vurdert som alternativ 
mulighet for tomt som kan benyttes til midlertidig skole. Dersom 
paviljongene kjøpes, kan de gjenbrukes eller selges videre. Dette er et 
svært dyrt tiltak for en midlertidig løsning. Ved å ha en midlertidig skole 
på en annen tomt kan tomten til Sofiemyr skole selges, forutsatt at Fram 
skole bygges, slik at ny barneskole på sikt kan få plass på tomten der 
Fløysbonn skole står i dag.  

Bygge nye Sofiemyr skole  Ved å bygge nye Sofiemyr skole vil elevene få nye og funksjonelle 
skolelokaler, med bedre inneklima og luftkvalitet. Alle klassene vil få 
egne klasserom. En ny skole vil også være bedre tilrettelagt for dagens 
undervisningsmetoder i tråd med nye læreplaner.  
 
Skolen er planlagt bygd der Fløysbonn ungdomsskole står i dag. 
Byggingen av ny planlagt skole kan derfor ikke starte før Fløysbonn skole 
er revet. Denne skolen kan ikke rives før ungdomsskolekapasiteten i 
området er løst, og elevene på Fløysbonn har fått nye 
undervisningslokaler.  
 
Denne løsninger dekker dermed ikke det umiddelbare behovet på 
Sofiemyr skole.  

 

Helhetsvurdering av området 
Sofiemyr skole har utfordringer på både tilstand og kapasitet som må løses raskt. Det er allerede 

iverksatt rehabiliteringstiltak på skolen. Ved å rehabilitere skolen vil man få mest ut av midlene som 

brukes. Ved å rehabilitere etter de tiltakene som er beskrevet i utredningen vil man kunne bedre 

luftkvaliteten, stanse eventuelle fuktproblemer, og løfte kvaliteten på undervisningsarealene. For å 

dekke kapasitetsutfordringen kan man sette opp midlertidige paviljonger på skoletomten. To 

klasserom og et lærerarbeidsrom vil dekke behovet en stund fremover.  

Prioriteringsrekkefølgen er det avgjørende for å få på plass skolekabalen i området. Sofiemyr skole er 

planlagt på tomten der Fløysbonn skole står i dag. Hvis Sofiemyr skal realiseres på tiltenkt tomt, så 

må Fram ungdomsskole bygges først, slik at Fløysbonn skole kan rives, så tomten blir ledig.  

 

Anbefaling  
Det anbefales å rehabilitere Sofiemyr skole for at skolen skal kunne benyttes i 5-8 år til. 

Rehabilitering av skolen for ca 18 mill kr eks mva gjennomføres i 2020 og 2021. Videre så settes det 

opp paviljong, med to klasserom og lærerarbeidsplasser. Dette er tilstrekkelig til å dekke behovet ved 

forventet elevtallsvekst i område. For skoleåret 2020/2021 vil man ha et ekstra klasserom som kan 

benyttes ved rehabilitering av skolen. Det er muligheter for å plassere paviljong på skoletomten, eller 

på parkeringsplassen mot sør. Bygges den i to etasjer vil fotavtrykket bli mindre. Paviljongene skal 

settes opp i løpet av 2020, med forventede kostnader på 8 mill kr eks mva. Det anbefales videre at 

det opparbeides utendørs lekeareal i 2021, med en forventet kostnad på 1,5 mill kr eks mva.    

Videre permanent løsning av barne- og ungdomsskolekapasitetsbehovet i Sofiemyrområdet skal 

legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye 

muligheter vurderes.    
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Hellerasten skole 

 

 
Hellerasten skole består av ett bygg. Tilstanden til bygget er dårlig. Ventilering av klasserommene 
skjer for det meste via avtrekk på tak og innluft gjennom ventiler under vinduene. Dette er en dårlig 
løsning, som gjør at det blir kaldere på vinteren. Bygget har i tillegg til dette tre mindre 
ventilasjonsanlegg. Bygningskroppen er generelt slitt både utvendig og innvendig. Fliser på gulv 
inneholder asbest. Vinduene er fra byggeåret, kun åpningsvinduer er skiftet ut. Deler av 
belysningsanlegget er skiftet ut. Taket fikk ny papp for ca 10 år siden.  

I perioden 2015-2019 har skolen hatt stabilt elevtall. Befolkningsframskrivingen viser at skolen vil få 
en topp i elevtallet mellom 2021-2024, ellers viser framskrivingen stabile elevtall frem mot 2030.   

Utredning av alternativene  

a. Bygget kan rehabiliteres slik at det forlenger levetiden til bygget.  

Alternativ Vurdering 

Rehabilitere skolen For å drifte bygget i inntil fem år må det utføres utvendig behandling ved 
å reparere og/eller skifte vinduer og lufteluker. Det må gjøres 
oppgraderinger av solavskjermingen på administrasjonsdelen. Utbedring 
av gulvet i gymsal utføres vår 2020. Det må utføres en lett oppussing av 
klasserom, og mindre oppgraderinger av ventilasjonsanlegg. Det 

Byggeår  1966 

Hovedrehabilitering Ingen større 
rehabiliteringer 

Antall paralleller  2 

Antall elever  205 

Kapasitet klasser  Full 

Kapasitet 
lærerarbeidsplasser og 
spesialrom  

OK 

Klasserom i moduler  0 

Lærerarbeidsrom i moduler  0 
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anbefales ikke benytte bygget i mer enn 3-5 år. Tiltakene for å få til dette 
er grovt estimert til 5 mill kr.  

Grunnet byggets beskaffenhet vil det være krevende og dyrt å kunne 
bruke bygget i mer enn fem år. Skolen har ikke tilfredsstillende 
ventilasjon noe som påvirker inneklimaet. Dette skyldes lav takhøyde, 
spesielt i gangarealer. Oppgradering av ventilasjon i dette bygget vil 
kreve større oppgradering av bygningskroppen inkludert vinduer. Dette 
anbefales ikke for et så gammelt og lite egnet bygg. Fra et skolefaglig 
perspektiv er det ikke ønskelig å videreføre så små ungdomsskoler som 
Hellerasten skole.  

 
b. Tjenesten/virksomheten kan klare seg uten deler av sin bygningsmasse. Eksempelvis 

ved å at resterende bygningsmasse kan dekke kapasitetsbehovet.   
 

Ikke aktuelt. 

c. Brukere/tilbud kan flyttes til bygg i samme område. Dette kan enten være formålsbygg 
som har samme funksjon, eller andre egnede lokaler.  

 
Ikke aktuelt.  

d. Det er hensiktsmessig å helt eller delvis anskaffe nye lokaler, enten ved å bygge eller leie 
lokaler, herunder paviljonger.   

 
Alternativ Vurdering 

Paviljonger  
 
 
 
 
 
 
 
På egen tomt  
 
 
På annen tomt 

Alternativ er ikke utredet. Usikkerhet til gjennomførbarhet og 
lønnsomhet. En paviljongskole vil gi nye og tilrettelagte skolelokaler. 
Rehabiliteringskostander på Hellerasten må påregnes med mindre 
tiltaket gjøres umiddelbart. Løser ikke det langsiktige behovet for en 
større ungdomsskole i Sofiemyrområdet. Fra et skolefaglig perspektiv er 
det ikke ønskelig med så små ungdomsskoler som Hellerasten. Det er 
hensiktsmessig med større skoler som kan dekke flere barneskolekretser. 
 
Tomten der Hellerasten skole står er planlagt solgt, ved å etablere 
paviljongsskole på tomten så må tomtesalget utsettes.  
 
Medfører at tomten Hellerasten skole står på i dag kan selges som 
planlagt.  

Bygge permanent bygg 
 
Bygge Fram ungdomsskole 
 
 
 
Bygge Fram ungdomsskole 
«redusert» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ved å bygge Fram ungdomsskole vil man kunne legge ned to mindre og 
uhensiktsmessige ungdomsskoler. Medfører at tomten Hellerasten skole 
står på kan selges som planlagt.  
 
Får å få ned kostnaden ved Fram ungdomsskole er det vurdert å bygge en 
redusert versjon av det som er prosjektert. Det innebærer å bygge skolen 
med én hall, fremfor 4, og redusere vestibylen tilnærmet så nær mulig et 
inngangsparti. Et nedskalert alternativ vil i stor grad være den samme 
skole og én idrettshall vil dekke ungdomsskolens behov. Alternativet vil 
kreve noe omprosjektering, og forutsetter fortsatt drift av 
Sofiemyrhallen. Dette alternativet vil gå på bekostning av ønskene og 
behovene til idretten, og er ikke et større idrettsprosjekt på Sofiemyr. 
Prosjektet må prosjekteres slik at flere haller kan bygges på i fremtiden. 
Medfører at tomten Hellerasten skole står på kan selges som planlagt. 
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Bygge ny ungdomsskole på 
tomten der Hellerasten skole 
står i dag 

 
Tomten er for liten for en stor ungdomsskole som kan dekke behovet til 
både Hellerasten og Fløysbonn. Fra et skolefaglig perspektiv er det ikke 
ønskelig med flere små ungdomsskoler. Tiltaket vil kreve en langt mindre 
skole som vil være et betydelig billigere enn å bygge Fram ungdomsskole. 
Tiltaket vil kreve prosjektering av en ny ungdomsskole, og skolen må ha 
midlertidige undervisningslokaler under byggeperioden. Ved dette 
tiltaket vil Fløysbonn bli værende og hele Sofiemyrområdet må ses på 
nytt. Sofiemyr barneskole må avvente ytterligere prosjektering. Dette vil 
koste tid og penger, og man får ikke salgsinntekter fra tomtesalget på 
Hellerasten.   

 

Helhetsvurdering av området  
Tilstanden til Hellerasten skole og byggets beskaffenhet tilsier at selv med rehabilitering vil bygget 

trolig ikke kunne leve mer enn i 3-5 år til. Fra et skolefaglig perspektiv er det ikke ønskelig med så 

små ungdomsskoler som Hellerasten og Fløysbonn. Det er derfor ikke en ønsket løsning å erstatte 

skolen med en ny tilsvarende skole. En større skole er mer kostnadseffektiv og gir et bedre og 

bredere elevmiljø og fagmiljø for lærere.  

 

Prioriteringsrekkefølgen er det avgjørende for å få på plass skolekabalen i området. Arbeidet som er 

gjort med Sofiemyrområdet er en lang og gjennomarbeidet prosess. Det er mange avhengigheter 

som gjør at man ikke kan løse utfordringene isolert for skolene. Dersom man bygger Fram 

ungdomsskole vil dette løse ungdomsskoleutfordringene i området. Fram ungdomsskole kan bygges 

nedskalert, slik at prosjektet få en lavere byggekostnad samtidig som det dekker skolens behov. Ved 

å realisere Fram ungdomsskole kan tomtene til Hellerasten og Fløysbonn skoler selges eller frigjøres 

til andre tiltenkte skoleformål.   

Anbefaling  
Det anbefales at Hellerasten skole rehabiliteres for å kunne brukes i inntil fem år til. Rehabilitering av 
skolen for 5 mill kr eks mva vil bli gjennomført i 2020 og 2021.  

Videre permanent løsning av barne- og ungdomsskolekapasitetsproblemet i Sofiemyrområdet skal 
legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye 
muligheter vurderes.       
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Greverud skole 
 

 

 

Greverud skole består av fire bygg fra ulike år, samt et modulbygg som ble satt opp i 2016. Bygg B 
(1972) på skolen har behov for omfattende rehabilitering. Bygget har utdatert og dårlig 
ventilasjonsanlegg. Bygget er dårlig isolert. Taket er i dårlig stand og det drypper inn ved takluker. 
Tekniske anlegg som varmeanlegget radiatorer/rørsystemet er fra bygget var nytt. Ny varmepumpe 
med bergvarme ble installert 2018. Det elektriske anlegget er fra byggestart, og er 
underdimensjonert i forhold til dagen behov. Elevtoalettene trenger en oppgradering, og bygget er 
generelt slitt innvendig. Generelt har skolen for få toaletter og garderober.  
 
Skolen har videre utfordringer med kapasiteten og har moduler som opptar en stor del av elevenes 
uteareal. Skolen har også liten kapasitet på arbeidsplasser for personalet. Elevtallet har ligget jevnt 
høyt siden 2015, med en økning på 34 elever fra 2015 til 2019. Befolkningsframskrivingen viser et 
relativt stabilt elevtall de nærmeste årene, for så igjen å øke fra 2027. Skolens kapasitet er allerede 
oversteget og det benyttes modulbygg. Med dagens bygningsmasse og midlertidige modulbygg vil 
skolen kunne ta imot forventet elevtall frem mot 2028. 
 

  

Byggeår  1922 

Hovedrehabilitering  B-bygget 
(1972) har 
ikke hatt 
større 
renovering.  
 

Antall paralleller  3 - 4 

Antall elever  583 

Kapasitet klasser  Begrenset  

Kapasitet lærerarbeidsplasser 
og spesialrom  

Begrenset 

Klasserom i moduler  3 + SFO 

Lærerarbeidsrom i moduler  0 
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Utredning av alternativene  
Gjennomgang av byggets tilstand viste at det er behov for å rehabilitere bygget. På grunn av at det 
ikke forventes elevtallsvekst de nærmeste årene er det ikke utredet andre alternativer. 

Alternativ Vurdering 

Rehabilitere B-bygget For at bygget skal kunne benyttes i fem år til må det gjøres en lett 
oppussing av klasserom, ganger og toaletter. På toalettene må det gjøres 
noe utskifting av sanitærutstyr. Taket må sjekkes/gjøre mindre 
utbedringer slik at en ikke får vannlekkasjer. Det må gjøres mindre 
oppgradering av dagens ventilasjon. Det må settes inn noen nye lyskilder. 
Det elektriske anlegget er i generell dårlig forfatning, og enkelte 
underfordelinger er underdimensjonert i forhold til dages bruk. Disse 
tiltakene er grovt estimert til å koste 7 mill kr eks mva.  

Dersom bygget skal kunne leve i ti år til må man skifte rørsystemet i 
varme og sanitæranlegg, og sette inn nye radiatorer. Etterisolere 
yttervegger, og tette for trekk bak radiator/vinduer. Taket må legges om 
og det må etableres nytt ventilasjonsanlegg med kanaler. Tak og 
ventilasjon bør tas samtidig siden ventilasjon står på loftet. Heisen må 
skriftes ut, og det elektriske anlegget må oppgraderes. 
Personalgarderober må oppgraderes, og personalkjøkken må utvides og 
oppgraderes. Det kan være behov for midlertidige lokaler til elevene 
imens arbeidene pågår. Disse tiltakene er grovt estimert til 45 mill kr eks 
mva.  

 

Helhetsvurdering av området  
B-bygget ved Greverud skole har behov for rehabilitering. Konsekvensene av å ikke rehabilitere eller 
bygge ut Greverud skole vil være at skolen må fortsette med undervisning i små klasserom i gamle 
bygninger og i modulbygg. Det vil fortsatt være trengsel på elevarealet, både ute og inne. Det vil 
være krevende for skolen å gjennomføre undervisningen etter ny læreplan, på grunn av mangel på 
spesialrom og liten tilgang på grupperom. Med mindre rehabiliteringstiltak vil kunne forlenge 
levetiden med rundt fem år. Ettersom det ikke forventes elevtallsvekst på skolen de nærmeste årene, 
har det ikke blitt vurdert andre tiltak i Behovsplan versjon 1.0.     

 

Anbefaling  
Det anbefales at B-bygget rehabiliteres med om lag 7 mill kr eks mva, for at bygget skal kunne 
benyttes i fem år til. Rehabilitering vil bli gjennomført i 2020 og 2021.  

Videre permanent løsning for skolen skal legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 
2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.       
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Barnehager i Finstadområdet  
 

 

 
Barnehager i området  Nordre Finstad, 

Rosenlund, Spilloppen, 
Vestveien og Villenga 
 

Barnehager som 
drøftes her  

Nordre Finstad og 
Vestveien  

Byggeår  Paviljonger fra 2007 og 
2011 

Avdelinger   7 
 

Plasser under tre år  39 
 

Plasser over tre år  96 
 

Vurdering i 
behovsanalysen 

Behov for permanent 
løsning 
 

 
Den opprinnelige Nordre Finstad barnehage fra 1983 ble revet høsten 2019 for å gi plass for utvidelse 
av Finstad skole. Det er i dag to midlertidige barnehager i Finstad-området – Nordre Finstad 
barnehage og Vestveien barnehage. Disse har til sammen 7 avdelinger og holder til i paviljonger. Det 
er gitt midlertidig brukstillatelse for paviljongene for en periode på to år, og tillatelsen utløper 
1.8.2021. Barnehagene ligger på leid grunn, på en tomt som er regulert til landbruks-, natur- og 
friluftsformål. Kommunen har mulighet for leie tomten frem til 1.8.2024.  
 
Det er godt samsvar mellom antall barn og barnehagedekningen i dette området i dag. Tendensen i 
befolkningsframskrivingen viser noe vekst i barnetallet frem mot 2024. Et stort antall nye boliger er 
for tiden under oppføring i området. På bakgrunn av dette forventes det at antall søkere til 
barnehager i Finstadområdet og i Ski tettsted vil øke. Det er behov for å opprettholde de plassene 
som er i midlertidige lokaler i dag, på permanent basis. Hvis kommunen ikke har på plass en løsning 
for å dekke barnehagebehovet når leieperioden til Nordre Finstad barnehage og Vestveien 
barnehage er over vil kommunen stå uten tilstrekkelig antall barnehageplasser i dette området. Det 
er ikke ledige barnehageplasser i Ski sentrum. 
 

Utredning av alternativene  
Siden det ikke er ledig kapasitet andre steder i området så er det kun vurdert om det er 
hensiktsmessig å helt eller delvis anskaffe nye lokaler. Øvrige alternativer anses ikke å være aktuelle. 
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d. Det er hensiktsmessig å helt eller delvis anskaffe nye lokaler, enten ved å bygge eller leie 
lokaler, herunder paviljonger.  
 

Alternativ Vurdering 

Paviljonger  
Forlenge dagens leieavtale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paviljonger på annen Tomt   

 
Det er hensiktsmessig å fortsette å bruke de paviljongene vi har i dag og 
på samme tomt, inntil ny permanent løsning kan realiseres. Paviljongene 
har midlertidig tillatelse til 2021. For å kunne benytte paviljongene 
videre, må det søkes om permanent bruk etter Plan- og bygningsloven. 
Hvis én eller begge paviljongene ikke godkjennes må de erstattes med 
midlertidig eller permanent løsning. Mulighet for å forlenge leie av tomt 
må avklares med grunneier, og kommunen er i dialog med grunneier om 
dette.  Det er flere usikkerheter knyttet til dette tiltaket. Tiltaket vil 
utsette investeringen. 
 
Midlertidige paviljonger er vurdert på den gamle tomten til Nordre 
Finstad barnehage, tomten til Ski Vest ungdomsskole og tomten til 
Magasinet barnehage 1 og 2. Alle mulighetene vil være til hinder for 
eventuelle prosjekter på disse tomtene. Tomten til tidligere Follo Barne- 
og ungdomsskole, ligger langt unna for å dekke behovet på Finstad, og 
også her er det planlagt et annet prosjekt. I dette prosjektet ligger det 
inne en barnehage som er tiltenkt Hebekk- og Ski sentrumsområdet.  

Bygge permanent bygg 
 
Bygge Magasinet barnehage 1 
og 2 
 
 
 
 
 
 
 
Bygge ny barnehage på annen 
tomt.  

 

Bygge to barnehager med til sammen 8 avdelinger gir et fullverdig 
barnehagetilbud som også kan ta noe av forventet vekst på Finstad. 
Barnehagene må stå ferdig til våren 2024, da de midlertidige 
barnehagene skal være avviklet samme sommer. Barnehagen bør evnt 
påbegynnes i 2021. En del av regulert tomt tilhører Ahus. Prosess med 
tomtekjøp må gjenopptas. Barnehagene må bygges samtidig, da dette er 
fordel økonomisk, og praktisk med tanke på eventuell drift av en 
barnehage under byggeperiode. 
 
Dette er vurdert. Det er ingen andre tilgjengelige tomter på Finstad som 
er regulert til barnehage. Tomten til tidligere Nordre Finstad barnehage 
er for liten for den type kostnadseffektive barnehager man ønsker å 
bygge i dag. Dersom man ikke skal bygge Ski vest ungdomsskole, så kan 
det være en aktuell tomt.  

 

Helhetsvurdering av området  
Det er et varig behov for kapasitet tilsvarende to barnehager på Finstad. Det er derfor viktig å sikre at 
kapasiteten opprettholdes, enten ved midlertidig eller permanent løsning. Det er få tilgjengelige 
tomter, og de fleste er tiltenkt andre formål. Tomten tiltenkt Magasinet barnehage 1 og 2 inneholder 
tre verneverdige bygg som begrenser utbyggingen, den er derfor lite egnet for andre formål.  
 

Anbefaling  
Det anbefales å utrede muligheten for å forlenge bruken av de midlertidige barnehagene som 
benyttes i dag, og å få en forlengelse av tomteleien. Det igangsettes dialog med grunneier i forhold til 
forlengelse av leieavtale, og med bygningsmyndigheten for å vurdere muligheten for å beholde 
dagens paviljonger, eller om disse må erstattes av nye.   

Videre permanent løsning av barnehagebehovet på Finstad skal legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.   
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Barnehager i Bøleråsenområdet  
 

 

 
Det er i dag et overskudd på plasser i området på Bøleråsen. Befolkningsframskrivingen viser at 
barnetallet vil holde seg stabilt. Det er ikke forventet utbygging i dette området, og med 
utgangspunkt i dagens framskrivning ser det ut til å bli et stabilt overskudd av plasser i dette 
området. Overskuddet er stort nok til at det bør vurderes tiltak.  
 

Utreding av alternativene  
Siden det er overkapasitet i området, så er det kun vurdert om det er tilstrekkelig kapasitet i 
barnehager innenfor samme område. Øvrige alternativer anses ikke å være aktuelle. 
 

Alternativ Vurdering 

Legge ned Bøleråsen barnehage Dette er den minste av barnehagene i området. Man kan ikke legge ned 
noen av de andre barnehagene i området, da det ikke er sikkert at alle 
barna kan få plass i andre barnehager. Alle barna fra Bøleråsen 
barnehage vil kunne få plass i de andre barnehagene fra august 2021. 
Tomten kan frigjøres og brukes til andre formål.  
 
Det er forventet vekst i antallet barn i Vevelstadområdet. Dersom 
Bøleråsen barnehage ikke legges ned kan den være en avlastning for 
barn i dette området til barnehagebehovet i Vevelstadområdet blir 
dekket.  

 

Helhetsvurdering av området 
Det er overkapasitet i området i dag, og det er ikke forventet vekst fremover. Det er viktig å vurdere 
overkapasitet da dårlig utnyttede lokaler er en stor kostnadsdriver for kommunen. Dersom man ser 

Barnehager i området  Bjørkekroken, Bøleråsen, 
Skoglia og Trollskogen. 
 

Barnehager som 
drøftes her  

Bøleråsen barnehage 

Byggeår  1986 

Avdelinger   3 

Plasser under tre år  12 
 

Plasser over tre år  36 
 

Vurdering i 
behovsanalysen 

Overkapasitet i området  
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hele Langhusområdet under ett vil boligbygging i Vevelstadområdet føre til økt behov for 
barnehageplasser. De nye boligene med nye barn kommer raskt, og prognosen viser økning med 75 
barn innen 2023. For å kunne utsette bygging av barnehage i Vevelstadområdet er det nødvendig å 
benytte ledig kapasitet i Bøleråsenområdet.  

Anbefaling  
Det anbefales at Bøleråsen barnehage ikke legges ned fra august 2021. Opprettholdelse av 
barnehagen vil bidra til å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i Langhusområdet. 

 

Barnehager i Kolbotn- og Vassbonnområdet  
 

I dag er det en mangel på ca 100 barnehageplasser i disse områdene. Familier blir tilbudt plass lenger 
unna, hovedsakelig i Sofiemyrområde. Tendensen i befolkningsframskrivingen viser at det vi bli en 
nedgang igjen i antall barn fram mot 2040, men det vil likevel være en mangel på barnehageplasser. 
Det vil være behov for en ny barnehage i løpet av kort tid, da behovsdekningen her er svært lav. 
 

Kolbotn barnehage, avdeling Liaveien 
Avdeling Liaveien er en del av Kolbotn barnehage, som holder til i egne lokaler. Det er en svært liten 
barnehage med kun 14 plasser. Små barnehager er ikke ønskelig på grunn av faglige, kvalitetsmessige 
personalmessige og økonomiske grunner. De små barnehagene har lite fagmiljø for de ansatte, og 
lite personal gjør barnehagene sårbare ved sykdom og annet fravær da det er få ansatte å spille på. 
Barnehagene er uhensiktsmessig dyre å drifte, blant annet på grunn av ekstra pedagog i henhold til 
«Pedagognormen». De små barnehagene holder gjerne til i bygg som i utgangspunktet ikke er 
tiltenkt barnehageformål, og har derfor ikke de samme kvalitetene som er i større barnehager.  Det 
er derfor ønskelig å legge ned avd. Liaveien barnehage.  
 
Ny barnehage  
Det er planlagt en ny barnehage på Kollen i Kolbotn sentrum. Tomten er regulert til barnehage, men 
er utfordrende med tanke på terreng og støysikringskrav.  Denne tomta ligger langt unna områdene 
der flertallet av søkerne bor, som er i Vassbonn barneskolekrets. Det er derfor ønskelig å utrede 
mulighetene for å finne en tomt der søkerne bor. 
 

Utredning av alternativene  

a. Det finnes kapasitet i eksisterende bygningsmasse, og om økt arealeffektivitet vil redusere 
kapasitetsutfordringer.   

 
Ikke aktuelt  

 

Barnehager i området  Kapellveien, Kolbotn, avdeling Liaveien og avdeling Skolebakken, 
Rikeåsen, Svartskog, Ingierkollen, avdeling Ingieråsen og avdeling 
Kantor, Mellomåsen og Trolldalen, avdeling Trollåsen og avdeling 
Vassbonn. 

Barnehager som drøftes her  Ny barnehage og avd. Liaveien  

Avdelinger   Avd. Liaveien: 1 

Plasser under tre år  Avd. Liaveien: 4 

Plasser over tre år  Avd. Liaveien: 10 

Vurdering i behovsanalysen Underkapasitet i området og liten og uhensiktsmessig barnehage   



34  Behovsplan versjon 1.0 

b. Tjenestetilbudet som gis i formålsbygget er i endring på en slik måte at behovet for areal 
reduseres. 
 

Ikke aktuelt.   
 

c. Det finnes kapasitet innenfor samme område, som kan avlaste behovet. Dette kan 
innebære å flytte brukere/tilbud til andre bygg.   

 
Alternativ Vurdering 

Legge ned avd. Liaveien  Det er mangel på barnehageplasser i området. Det er likevel ønskelig å 
legge ned avdeling Liaveien barnehage da dette er en svært liten og 
kostnadskrevende barnehage. Ved å legge ned mindre barnehager og gi 
barna plasser i andre større barnehager vil man kunne optimalisere 
bruken av de barnehagene hvor det i dag er ledig kapasitet. Barn og 
foreldre vil få et bedre tilbud enn i dag når de får plass i ordinære 
barnehager som er bygd og egnet som barnehager. Dette gjelder også 
tilgang til et større og bedre utendørs lekeområder. Ved nedleggelse av 
små satellitt-enheter og overgang til mer bærekraftige barnehage-
miljøer, vil barn, foreldre og personale blir ivaretatt på best mulig måte.  
 
Dagens barnehage kan stenges og brukes til annet formål, eller tomten 
kan selges. 

 
d. Det er hensiktsmessig å helt eller delvis anskaffe nye lokaler, enten ved å bygge eller leie 

lokaler, herunder paviljonger.  
 

Alternativ Vurdering 

Finne alternativ tomt til ny 
barnehage i Kolbotn- og 
Vassbonnområdet  

En tomt i nærheten av der brukerne bor vil gi et bedre tilbud og vil 
begrense bilkjøring. Dersom man finner en annen tomt, kan tomten på 
Kollen selges eller brukes til andre formål. Alternativt kan den benyttes 
ved en senere anledning hvis det blir flere søkere i Kolbotn 
barneskolekrets. Flere tomter har blitt tatt frem til videre vurdering i 
eventuell utredning.  

Beholde tomten på Kollen til ny 
barnehage 

Arealet er avsatt til barnehage i kommuneplan. Kommunen eier tomten, 
den er områderegulert og må detaljreguleres. Tomten er komplisert, og 
det må gjøres en rekke tilretteleggelser dersom den skal benyttes til 
barnehage. Det er kun plass til 6 avdelinger. Tomten ligger ikke der 
behovet er i dag, og man ønsker ikke å oppfordre til unødvendig 
bilkjøring. Tomten vil bli vurdert som en fortsatt mulighet under 
eventuell utredning. Dersom det finnes annen tomt i Vassbonn 
skolekrets må det vurderes om tomten skal beholdes til barnehageformål 
får å kunne ta veksten fra eventuell utbygging på Kolbotn.   

Utvide eksiterende barnehage i 
Vassbonnområdet  

Ikke vurdert. Vil vurderes i eventuell utredning. 

Sette krav om privat bygging av 
barnehage i 
utbyggingsprosjekter i 
Vassbonn 

Ikke vurdert. Vil vurderes i eventuell utredning. 

 

Helhetsvurdering av området  
Til tross for manglende barnehageplasser i området er det ønskelig å legge ned avd. Liaveien ved 
Kolbotn barnehage. Det er få plasser i avdeling Liaveien så dette vil ikke gir så store utslag i området. 
Barnehagen holder til i et hus som i utgangspunktet ikke er ment til barnehagebruk. De barna som 
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har plass i Liaveien og som skal fortsette i august 2021, vil bli ivaretatt på best mulig måte ved 
hovedopptaket 2021, hvor fordeling av plasser vil skje i samsvar med gjeldene vedtekter. 

Dette er en av flere mindre barnehager som er svært dyr å drifte. Nordre Follo kommune ønsker å 
etablere større og mer kostnadseffektive barnehager. Det bør derfor settes ned en arbeidsgruppe 
som kan vurdere kost/nytte av færre større nye barnehager, fremfor flere mindre eksisterende 
barnehager, i området. Arbeidsgruppen vil også vurdere alternativer for nye barnehage i Kolbotn- og 
Vassbonnområdet. Gruppen vil ha fokus på å vurdere alternative tomter i Vassbonn skolekrets, 
sammen med de andre alternativene i tabellen i utredningen, herunder utvidelse av eksisterende 
barnehager og privat barnehage.   
 

Anbefaling  
Det anbefales at avd. Liaveien nedlegges fra 1.8.2021. Prosessen vil bli fulgt etter «Prinsipper og 
retningslinjer ved omorganisering av barnehager og skoler». 

For området Kolbotn og Vassbonn anbefales det at det settes ned en gruppe som vurderer kost nytte 
ved å bygge en større barnehage i området, og å legge ned mindre uhensiktsmessige barnehager. 
Gruppen skal vurdere aktuelle tomter i Vassbonn skolekrets, og andre alternativer for ny barnehage i 
området. Dette utredes og legges frem som en del av behovsplan versjon 2.0.  
 

Barnehager i Østli- og Greverudområdet  

 

 

Det er i dag et overskudd på antall plasser i Østliområdet, mens det er noe mangel på plasser i 
Greverudområdet. Plassene på Østli besettes av søkere fra Greverud. Befolkningsframskrivingen viser 

Barnehager i 
området  

Ekornrud, Haukeliveien, 
Nordåsveien, Vestliveien og 
Vestre Greverud, avdeling 
Flåtestadveien, Greverudlia, 
Slåbråten, Sætreskogen og 
Vestre Greverud, avdeling 
Toppenhaug 

Barnehager som 
drøftes her  

Avdeling Toppenhaug 

Byggeår  1986 

Avdelinger   1 

Plasser under tre år  0 

Plasser over tre år  18 

Vurdering i 
behovsanalysen 

Overkapasitet i området Østli 
og Greverud sett under ett. 
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at det lavere barnetallet man har sett på Østli de siste årene vil holde seg stabilt, mens barnetallet på 
Greverud vil øke. Til tross for at prognosene viser en økning av barnehagebarn på Greverud vil barn 
fortsette å få plasser i Østli- og Greverudområder. Det er ikke forventet utbygging i dette området, 
og med utgangspunkt i dagens framskrivning ser det ut til å bli et stabilt overskudd av plasser i årene 
framover. Overskuddet av plasser samlet på Østli og Greverud er stort nok til at det bør vurderes 
tiltak. 

Avdeling Toppenhaug er en del av Vestre Greverud barnehage, som holder til i egne lokaler. Avd. 
Toppenhaug er en liten barnehage med kun 18 plasser til barn over tre år. Små barnehager er ikke 
ønsket på grunn av faglige, personalmessige, økonomiske og kvalitetsmessige grunner. De små 
barnehagene har lite fagmiljø for de ansatte, og lite personal gjør barnehagene sårbare ved sykdom 
og annet fravær da det er få ansatte å spille på. Barnehagene er uhensiktsmessig dyre å drifte, blant 
annet på grunn av ekstra pedagog iht. «Pedagognormen». De små barnehagene holder gjerne til i 
bygg som i utgangspunktet ikke er tiltenkt barnehageformål, og har derfor ikke de samme kvalitetene 
som er i større barnehager. Det er derfor ønskelig å legge ned avd. Toppenhaug.  
 

Utredning av alternativene  
Siden det er overkapasitet i området, så er det kun vurdert om det er tilstrekkelig kapasitet i 

barnehager innenfor samme område. Øvrige alternativer anses ikke å være aktuelle.  

Alternativ Vurdering 

Legge ned avd. Toppenhaug Avdeling Toppenhaug er en svært liten barnehage som er dyr å drifte. 
Det er overskudd av plasser totalt sett i de to områdene, så dersom 
barnehagen legges ned vil brukerne få tilbud i andre barnehager i 
området. Ved å legge ned mindre barnehager og gi barna plasser i andre 
større barnehager vil man kunne optimalisere bruken av de barnehagene 
hvor det i dag er ledig kapasitet. Barn og foreldre vil få et bedre tilbud 
enn i dag når de får plass i ordinære barnehager som er bygd og egnet 
som barnehager. Dette gjelder også tilgang til et større og bedre 
utendørs lekeområder. Ved nedleggelse av små satellitt-enheter og 
overgang til mer bærekraftige barnehage-miljøer, vil barn, foreldre og 
personale blir ivaretatt på best mulig måte.  

 

Helhetsvurdering av området  
For området Østli og Greverud sett under ett er det en overkapasitet på barnehageplasser. Det er 
dyrt å drifte små uhensiktsmessige barnehager, når behovet kan dekkes i andre barnehager i 
nærheten. De barna som har plass i avd. Toppenhaug og som skal fortsette i august 2021, vil bli 
ivaretatt på best mulig måte ved hovedopptaket 2021, hvor fordeling av plasser vil skje i samsvar 
med gjeldene vedtekter. 
 

Anbefaling  
Det anbefales at avd. Toppenhaug nedlegges fra 1.8.2021. Prosessen vil bli fulgt etter «Prinsipper og 
retningslinjer ved omorganisering av barnehager og skoler.  



   
 

Behovsplan versjon 1.0  37 

Sofiemyrhallen  
Byggeår 
foaje, 1. del 
hall 

1970 

Byggeår 2. 
del hall og 
kontorfløy 

1985 
 
 
 

Ny belysning 2019 

Hallflate Stor sal 44mx45m (1980m2) 
Styrkerom/ trimrom 
8,5mx22m (187m2) 
Totalt = 2176m2 

 

Tribune-
kapasitet 

Ca. 1 600  

 
Hallen brukes på dagtid av Sofiemyr barneskole og Fløysbonn ungdomsskole. I tillegg leies halve 
hallen ut til Roald Amundsen videregående skole. På kveld og helg benyttes hallen av lag og 
foreninger. Halltiden fordeles av Nordre Follo kommune i samarbeid med idrettsrådet. Idrettshallen 
er tilrettelagt for volleyball, apparatturn, rytmisk gymnastikk, håndball, badminton, basketball og 
klatring. Arealet i idrettshallen kan deles i seks seksjoner. 
 
Sofiemyrhallen er i bruk fra 08.00-23.00 alle ukedager, samt fullt belagt i helger. Åpningstid i helgene 
er 08.00-19.00 lørdager og 08.00-20.00 søndager. Dersom det ikke er arrangementer, brukes tiden av 
idrettslagene.  
 

Utredning av alternativene  
Gjennomgang av byggets tilstand viste at det er hensiktsmessig å rehabilitere bygget. Det er derfor 
ikke utredet andre alternativer.  
 

Alternativ Vurdering 

 Bygget kan rehabiliteres 

 

Bygget lar seg oppgradere, noe som vil forlenge levetiden med om lag 10 
år.  
 
Hallgulvet må repareres, og utbedres. I tillegg generell 
overflateoppussing og utskifting/reparasjon av noen elementer på taket. 
Det må i tillegg utbedres tidligere vannskader, bytte ut en del dører m.m. 
En stor del av kostnaden er å utbedre taket. Ventilasjonsanlegget har 
ingen gjenvinning av varmen og bør oppgraderes. 

En rehabilitering vil svare ut to behov; svømmehall og idrettsflater.  
Kostnad på ca 20 mill kr er knyttet hovedsakelig til Sofiemyr idrettshallet 
og bygningskroppen som helhet. Totalt for både svømmehall og 
idrettshall er kostnad estimert til ca 30 mill kr eks mva, jf avsnitt om 
Sofiemyr svømmehall.  

 

Helhetsvurdering av området  
Som beskrevet i sak 32/20 om behovsanalyser er det hensiktsmessig å etablere flerbrukshall sammen 
med bygging av nye skoler. Behovet for hallkapasitet i området bør ses i sammenheng med 
permanente løsninger på skoleutfordringer i Sofiemyrområdet. Som beskrevet under Sofiemyr og 
Hellerasten skoler så er det forventet en vekst i antall elever i området, og behovet for hallkapasitet 
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er vurdert inn i prosjektet for Fram ungdomsskole. Dersom Fram ungdomsskole realiseres, med 
minst én hallflate, så vil skolens behov for hallkapasitet være dekket. Vurderingen som gjøres i 
forhold til skolene vil være avgjørende også for behovet for hallkapasitet. 
 
Per i dag har skolene i Sofiemyrområdet tilstrekkelig hallkapasitet ved bruk av Sofiemyrhallen. Hvis 
hallen stenges for rehabilitering, vil ikke skolene ha tilgang til hall. Skolene kan tilpasse seg i et 
kortere perspektiv, men i et lengre perspektiv er det behov for innendørs hallflater. Et kortsiktig 
alternativ for skolen, eksempelvis i en rehabiliteringsperiode, er å bruke uteområdene i Sofiemyr 
Idrettspark. Kvaliteten på undervisningen vil kunne ivaretas på en god måte i en 
rehabiliteringsperiode, gjennom varierte aktiviteter utendørs. Utfordringen for Sofiemyr og 
Fløysbonn skoler er å ha tilgang til garderober, da skolene ikke kan ha gym uten at det er tilgang til 
garderober og dusj. Det kan derfor være hensiktsmessig å holde garderobene åpne ved rehabilitering 
av idrettshallen.  
 

Anbefaling  
Det anbefales at Sofiemyrhallen rehabiliteres slik at den kan benyttes i inntil 10 år. Det vil gi alle 

brukerne av hallen ytterligere 10 år med et godt anleggstilbud. Rehabilitering av hallen vil bli 

gjennomført i 2020 og 2021.  

 

 Videre permanent løsning av hallkapasitetsproblemet i Sofiemyrområdet legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.       
 
 

Greverudhallen 

 
Byggeår  1981 

Rehabilitert 2004 

Ny belysning og 
ventilasjon 

2015 

Nytt gulvdekke 2018/2019 

Hallflate Stor sal 22mx44m (968 
m2) 
Styrkerom/Trimrom 
10mx13m (130m2) 
Totalt = 1098 m2 

 

Tribunekapasitet Ingen tribune. Kun 
plassbygget benk langs 
vegg 

 

Greverud barneskole benytter hallen på dagtid frem til kl. 16.00, mens idrettslagene benytter hallen 
fra kl.16.00-23.00 hverdager og fra kl. 08.00-20.00 i helger. 
 
Nordre Follo kommune tildeler treningstid i samarbeid med Nordre Follo idrettsråd. Hallen er stort 
sett fullt utnyttet i hele tidsperioden. Når det ikke er arrangementer, benytter idrettslag seg av hallen 
i helgene. Idrettshallen er en flerbrukshall tilrettelagt for basketball, håndballbane, volleyball, 
basketball, badminton og turn. 
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Utredning av alternativene  
Gjennomgang av byggets tilstand viste at det er hensiktsmessig å rehabilitere bygget. Det er derfor 

ikke utredet andre alternativer.  

Alternativ Vurdering 

 Bygget kan rehabiliteres 

 

Bygget lar seg utbedre og forlenge levetiden med 10 år. 
 
Taket har et stort behov for større utbedringer på grunn av vannlekkasjer 
gjennom taket. Hallen trenger generelle overflatebehandlinger og 
sanitære utbedringer. I tillegg til lettere oppussing av inngangs- og 
gangarealer. 

 

Helhetsvurdering av området 
Greverudhallen har behov for rehabilitering. Hvis hallen stenges for rehabilitering, vil skolen delvis 
miste sitt innendørs aktivitetstilbud. Dette er akseptabelt i en kortere periode, men i et lengre 
perspektiv trenger skolen også innendørs hallflate. Et kortsiktig alternativ for skolen er å bruke 
uteområder til utendørs gym. Østre Greverud flerbruksområde, Oppegårdbanen, Flåtestad 
kunstgress og turområdet ved Østre Greverud er i nærhet til skolene. Kvaliteten på undervisningen 
vil kunne ivaretas på en god måte i en rehabiliteringsperiode, gjennom varierte aktiviteter utendørs. 
Utfordringen for Greverud skole er å ha tilgang til garderober, da skolen ikke kan ha gym uten at det 
er tilgang til garderober og dusj. Det kan derfor være hensiktsmessig å holde garderobene åpne ved 
rehabilitering av idrettshallen.  
 

Anbefaling  
Det anbefales at Greverudhallen rehabiliteres for om lag 5 mill kr eks mva, slik at den kan benyttes i 
inntil 10 år. Det vil gi alle brukerne av hallen ytterligere 10 år med et godt anleggstilbud. 
Rehabilitering av hallen vil bli gjennomført i 2021. 

 

Langhus svømmehall 

 

  
Langhus bad er svømmeflate for samtlige skoler i midt i kommunen. Elevene ved skolene går eller 
sykler til badet. Langhus bad er også folkebad for innbyggerne i Langhusområdet midt i kommunen. 
Badet følger skoleruta og er åpen for utleie til organisert idrett og for publikum hverdager fra kl. 
16.00-22.00, og i helger fra kl. 08.00-18.00. Skolen benytter svømmehallen fra kl. 08.00-15.00 alle 
hverdager. 

Byggeår 1974 
 
 

Rehabilitert  2001 
 

Svømmeflate 10,5X25 m 
 

Skolebad Ja 
 

Folkebad  Ja 
 

Breddeidrett Ja 
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Utredning av alternativene  
 

a. Bygget kan rehabiliteres slik at det forlenger levetiden til bygget.  
 
Ikke aktuell da hallen skal rives. Langhus svømmehall er i tilstandsvurderingen vurdert i meget 
dårlig forfatning. Det ville ikke være mulig å drifte hallen utover få år. Tomten hallen står på er 
solgt og hallen vil bli revet etter årsskiftet 2021/2022.  

  
b. Tjenesten/virksomheten kan klare seg uten deler av sin bygningsmasse. Eksempelvis 

ved å at resterende bygningsmasse kan dekke kapasitetsbehovet.   
 
Nordre Follo har flere svømmehaller av ulik størrelse. Langhus svømmehall er den nest største i 
kommunen. Skal kommune ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke opplæringsbehov for svømming 
forankret i opplæringsloven må kommunen ha kapasitet som tilsvarer at 4 grupper kan ha 
svømmeundervisning samtidig. Uten Langhushallen vil det være utfordrende å dekke behovet. 

 
c. Brukere/tilbud kan flyttes til bygg i samme område. Dette kan enten være formålsbygg som 

har samme funksjon, eller andre egnede lokaler. 
 
Det er ingen svømmeflate tilgjengelig i Langhusområdet, men det vil være naturlig å se 
svømmehallkapasiteten i kommunen i sammenheng. Det er begrenset med kapasitet i 
svømmeanleggene som per i dag brukes til skolesvømming. Kommunen har imidlertid 3 mindre 
basseng, Finstadtunet (12,5m x 9,5 m), Dagbo (12,5 m x 10 m) og Høyås (12,5m x 9,5 m) som i 
dag ikke benyttes til skolesvømming, men hvor det gis tilbud til andre brukergrupper.  
 

Alternativ Vurdering 

Ta i bruk kommunens øvrige 
basseng 

For å sikre at elevene får tilstrekkelig svømmeopplæring når Langhus bad 
rives, kan man se på organisering av svømmeundervisning, og på 
muligheter i andre bassenger.  
 
Ved å ta i bruk ett eller to av de mindre bassengene, samtidig som man 
optimaliserer svømmeundervisningen vil kommunen kunne få 
tilstrekkelig kapasitet. Det vil være nødvendig å se på 
hensiktsmessigheten av de ulike bassengene og hvilke som best kan egne 
seg til svømmeundervisning.  

Gjennomføre deler av 
svømmeundervisning ute 

Den nye lærerplanen i kroppsøving trer i kraft høsten 2020. I den ligger 
kompetansemål for grunnskolen i svømme- og livredningsopplæring, og 
den gir klare føringer på at deler av barnas svømme- og 
livredningsopplæring skal foregå utendørs. 
 
Svømmeundervisningen bør organiseres slik at deler av undervisningen 
foregår utendørs, noe som kan avlaste behovet for svømmehallkapasitet. 

Leie svømmehall kapasitet 
 
Østfoldbadet 
 
 
 
Bølgen bad  
 
The Well 
 
Seiersteen bad 
 

 
 
Det er mulighet for å leie noe halltid. Reiseavstanden gjøre det vanskelig 
å gjennomføre en hensiktsmessig skolehverdag. Det kan være en løsning 
i en overgangsperiode.  
 
Kan ha noe ledig kapasitet, muligheten er ikke undersøkt nærmere.  
 
Har et utendørs basseng det kan være mulig å få leie. Ikke utredet.  
 
Har vært benyttet som opplæringsbasseng for elever i 4. trinn i tidligere 
Oppegård kommune. Badet er imidlertid nylig avviklet.  
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d. Det er hensiktsmessig å helt eller delvis anskaffe nye lokaler, enten ved å bygge eller leie 
lokaler, herunder paviljonger. 

   
Alternativ Vurdering 

Bygge Langhus bad 25 X 12,5 
meter + opplæringsbasseng 

 

Ny svømmehall for innbyggerne midt i kommunen. Sentralt plassert ved 
kollektivknutepunkt. Kombinasjonen av disse bassengene gir en god 
fleksibilitet i anlegget. Her kan man ha en klasse med større barn i 
hovedbasseng og en gruppe fra småskolen i opplæringsbassenget. Ved 
behov for transport kan småskole og større barn bruke en felles 
skoleskyss. Anlegget gir en økning av tilgjengelig svømmeflate på 70 % 
sammenlignet med dagens Langhus bad. Tilnærmet samme vannflate 
som Ski bad og Langhus svømmehall har totalt i dag. 

På lengre sikt er dette vurdert å være et minimumsanlegg. Anlegget kan 
ivareta to skolegrupper samtidig. Kommunen må i tillegg ha plass til to 
grupper skolesvømming i andre anlegg., siden fire grupper må kunne ha 
svømming samtidig. 
 
Kostnad anslås til ca. 250 mill kr eks mva. 

Bygge Langhus bad 25 X 12,5 
meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygge midlertidig basseng 

 

Ny svømmehall for innbyggerne midt i kommunen. Sentralt plassert ved 
kollektivknutepunkt. Ettersom badet på Sofiemyr antas fortsatt å kunne 
driftes vil dette gi tilstrekkelig kapasitet på kort sikt. Når en eller flere av 
de eldre anleggene i kommunen får driftsstans vil det gi store 
utfordringer knyttet til kapasitet og evne til å ivareta lovpålagt 
svømmeopplæring. 
 
Kan ivareta én skolegruppe. Ved bortfall av andre svømmeanlegg vil ikke 
kommunen være i stand til å tilby det lovpålagte svømmetilbudet til 
skolene. Svømmehaller for øvrig i kommunen er i dårlig forfatning, og 
driftstekniske brudd og varig stenging må påregnes. Ved bortfall av andre 
anlegg må man sannsynligvis bygge ytterligere ett nytt anlegg. 
 
Kostnad anslås til ca. 200 mill kr eks mva. 
 
Utsetter større kostnader. Gir tid til å koordinere utbygging med andre 
haller. Sikrer kontinuitet i svømmehallkapasitet i kommunen. Det har 
vært sett på flere ulike plasseringer av et midlertidig basseng og 
plassering anses å være kurant. Dersom anlegget skal leies i mer enn to 
til tre år vil leiekostnaden sannsynligvis overstige innvesterings 
kostnaden ved å kjøpe en midlertidig svømmehall. Det må budsjettere 
med minst 70 mill kr eks mva for å bygge et midlertidig anlegg som 
erstatter Langhus Bad en til en. Et slikt anlegg gir høyere driftsutgifter, og 
gir svært dårlig fleksibilitet. Anlegget vil kun ivareta en skolegruppe av 
gangen.  
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Øvrige vurderte og ikke 
anbefalte alternativ 
 
Bygge Langhus bad 21x25 
meter og et 
opplæringsbasseng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygge ny svømmehall i Ski, med 
opplæringsbasseng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygge ny svømmehall på 
Langhus - Alt C fra politisk sak 
mai 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ny svømmehall for innbyggerne midt i kommunen. Sentralt plassert ved 
kollektivknutepunkt. Gir kommunen en økning av tilgjengelig 
svømmeflate, 150% større enn dagens Langhus bad.  
 
Konseptet innebærer å bygge svømmehallen på Langhus med liknende 
innhold som planlagt i Kolbotnprosjektet, og med følgende 
hovedelementer: Et hovedbasseng 25x21m (8 baner), Et 
opplæringsbasseng 12,5x9,5m. Kostnad anslås til 300-350 mill kr 
eks.mva.  
 
Alternativet gir svømmeflate til 3 grupper samtidig og vil være et anlegg 
med god fleksibilitet.  
 
Dette er en foretrukket og ønsket løsning mtp. fremtidig drift og 
avhending av de utdaterte anleggene i kommunen. På grunn av 
kommunens økonomiske situasjon vil det ikke være mulig å realisere 
dette prosjektet de nærmeste årene. 
 
Erstatter dagens basseng på Langhus. Kostnader er for usikkert å anslå. 
Dette er ikke et planlagt prosjekt, men antar at man kan legge det 
samme til grunn som for tilsvarende basseng på Langhus, beskrevet over. 
I tillegg må det eventuelt legges inn tomtekostnader og andre ukjente 
kostnader.  

 
Ny svømmehall for innbyggerne midt/sør i kommunen. Sentralt plassert 
ved kollektivknutepunkt. Opplæringsbasseng til mindre barn og andre. 

 
Mulighetsstudie for skolekvartalet - basseng. Tar lang tid før dette 
prosjektet kan ferdigstilles. Bør vurderes en erstatning for Ski-badene i 
fremtiden. 
 
Ingen grunnlag for å anslå kostnad, men det må minimum legges det 
samme til grunn som anbefalte alternativ pluss ukjente kostnader.  
 
Foreslått med følgende hovedelementer: Et hovedbasseng 25x25m (10 
baner), To opplæringsbasseng 12,5x9,5m, Stupetårn 1, 3, 5m, Tribune 
med kapasitet 250 sitteplasser.  
 
Ny svømmehall for innbyggerne. Sentralt plassert midt i kommunen ved 
kollektivknutepunkt. Gir kommunen vesentlig økning av tilgjengelig 
svømmeflate, 240 % større enn dagens Langhus bad. Prosjekt klart for 
omarbeiding - entreprenør er på plass. Gunstige driftsfordeler. Anlegget 
kan i teorien dekke hele Nordre Follo sitt lovpålagte krav til 
svømmeopplæring. Dette bassenget kan dekke inntil fire grupper som 
svømmer samtidig. 
 
Høy kostnad. Logistikk i bygget med garderober gjør det vanskelig å 
hente ut hele potensialet. Dersom det bygges kun ett anlegg får to deler 
av kommunen lang reisevei (Nord og sør). 
 
Kostnader anslås til NOK 400- 450 mill kr eks mva. 
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Bygge prosjektet på Langhus i 
tråd med den opprinnelige 
bestilling. 
 
 
 

50 x 25 m basseng, to opplæringsbasseng, 10m stupeanlegg, mm.  
Anlegget vil gi idretten mulighet til å svømme langdistanse. Dimensjonert 
for toppidrett. Legger til rette for stupesport. Det er ingen etablert 
stupeklubb i NF, men anlegg skaper behov.  
 
Svært store kostnader. Anbefales ikke som alternativ. Anlegget vil gi 
store drifts og investeringskostnader. Er ikke optimalt for 
skolesvømming. En så stor hall gir store logistikkutfordringer med 
garderober og undervisning. Ved ett stort anlegg må alle skolebarn med 
unntak av de som bor på Langhus bruke transport til svømming. 
 
Kostnadsestimert til 650 mill kr eks mva i 2019. 

 

Helhetsvurdering av området 
Langhus svømmehall er den nest største svømmehallen i Nordre Follo kommune. Svømmehallen 
består av et stort basseng. Svømmehallen gir hovedsakelig et tilbud til innbyggerne midt i kommunen 
og benyttes av alles skoler midt i kommunen (Langhus og Vevelstad). Den sentrale plasseringen av 
Langhus svømmehall midt i kommunen gjør at skolene på Langhus og Vevelstad sykler eller går til 
svømmeundervisningen.  
 
Ettermiddags- og kveldsbruk av hallen er fordelt mellom folkebad og organisert idrett. Ettersom det 
ikke er en svømmehall av tilstrekkelig størrelse i Ski sentrum benyttes svømmehallen på Langhus til 
breddeidrett for hele gamle Ski, inkludert Ski tettsted. Svømmehallen på Langhus er svært mye brukt 
og har fullt belegg i åpningstiden kveldstid og helg. 
 

Anbefaling 
Som vedtatt i sak 32/20 om behovsanalyser skal behovet for svømmehaller i behovsplan versjon 1.0 
vurderes med utgangspunkt i skolenes behov. Kommunen har per i dag tre bassenger med størrelse 
12,5m x 9,5 m og 12,5m x 10 m som ikke benyttes til skolesvømming, men benyttes for å gi et tilbud 
til andre brukergrupper. Ved nedleggelse av Langhus svømmehall i slutten av 2021, kan ett eller to av 
disse bassengene benyttes til skolesvømming. Sammen med bassengene Sofiemyr svømmehall, Ski 
bad og Kråkstad bad og utesvømming kan denne løsningen sikre tilstrekkelig kapasitet for 
skolesvømming. Hvis dette ikke gir tilstrekkelig kapasitet, så anbefales det at man vurderer å leie 
hallkapasitet. 
 
Det anbefales at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på hvordan tilbud om skolesvømming og 
annet bassengtilbud kan optimaliseres for å sikre et tilfredsstillende tilbud ved nedleggelse av 
Langhus svømmehall ved årsskiftet 2021/2022. Dette utredes og legges frem som en del av 
behovsplan versjon 2.0, hvor man også skal legge fram en permanent vurdering av kommunens 
samlede svømmehallkapasitet. Her skal både eksisterende og nye muligheter vurderes.       
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Sofiemyr svømmehall  

 
Byggeår foaje, 1. del 
hall 

1970 

Byggeår svømmehall 1975  

Byggeår 2. del hall og 
kontorfløy 

1985 

Rehabilitert 
bassengkropp 

2019/2020 

Svømmeflate 12,5X25 m 
 

Skolebad Ja 

Folkebad  Ja 

Breddeidrett Ja 
 

 
Sofiemyr svømmehall er den største svømmehallen i Nordre Follo kommune. Svømmehallen består 
av et stort basseng og et mindre opplæringsbasseng. Svømmehallen gir hovedsakelig et tilbud til 
innbyggerne nord i kommunen og benyttes av alle skoler nord i kommunen. 
 
Svømmehallen er åpen for publikum fra kl.06.00-08.00 mandag – onsdag – fredag, og benyttes av 

publikum og organisert idrett fra kl.16.00-22.00 alle hverdager. Svømmehallen er også åpen for 

publikum og organisert idrett i helger. Skolen benytter svømmehallen fra kl. 08.00-15.00 alle 

hverdager  

 

Utredning av alternativene  

Gjennomgang av byggets tilstand viste at det er hensiktsmessig å rehabilitere bygget. Det er derfor 

ikke utredet andre alternativer.  

Alternativ Vurdering 

 Bygget kan rehabiliteres 

 

Bygget lar seg reparere og forlenge levetiden med 10 år.  
Det må gjennomføres generell overflateoppussing. Det må i tillegg 
utbedres tidligere vannskader, byttes ut en del dører m.m. En stor del av 
kostnaden er å utbedre taket. Ventilasjonsanlegget har ingen gjenvinning 
av varmen og bør oppgraderes. 
Kostnad totalt ca. 10 mill kr eks mva er knyttet til svømmehallen. Totalt 
for både svømmehall og idrettshall er kostnad estimert til ca 30 mill kr 
eks mva. Viser for øvrig til tekst vedrørende Sofiemyr idrettshall. 

 

Helhetsvurdering av området 
Den sentrale plasseringen av Sofiemyrhallen nord i kommunen gjør at de fleste skoler nord i 
kommunen sykler eller går til svømmeundervisningen. Ettermiddags- og kveldsbruk av hallen er 
fordelt mellom folkebad og organisert idrett. Hallen er svært mye brukt og har fullt belegg i 
åpningstiden kveldstid og helg. 

Anbefaling 
Det anbefales at Sofiemyr svømmehall og Sofiemyrhallen rehabiliteres slik at anlegget kan benyttes i 
inntil 10 år. En videre rehabilitering vil være en investering i de utbedringer som er gjort med 
bassengkroppen 2019/2020.   
 
Videre permanent vurdering av svømmehallkapasitet i kommunen legges frem til behandling i 
«Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.       



   
 

Behovsplan versjon 1.0  45 

Ski Bad 
 

Byggeår 1962 
 
 

Rehabilitert  2005, 2013  
og 2016 
 

Svømmeflate 10X12.5 m 
 

Skolebad Ja 
 

Folkebad  Ja 
 

Breddeidrett Nei 
/svømmeknapp 
 

 
Ski bad er svømmeflate for samtlige skoler i Ski tettsted. Elevene ved skolene går eller sykler til 
badet. Ski bad er også folkebad for innbyggerne i Ski tettsted, syd i kommunen. Badet følger 
skoleruta og er åpen for utleie til organisert idrett og for publikum hverdager fra kl. 16.00-22.00, og i 
helger fra kl. 08.00-18.00. Skolen benytter svømmehallen fra kl. 08.00-15.00 alle hverdager. Ski bad 
er stengt en kveld eller dag i uka for rengjøring av bassenget. 
 
Utredning av alternativene  
Gjennomgang av byggets tilstand viste at bygget har store skader, men kan rehabiliteres for å driftes 

noen år til. Det er behov for å se svømmehallkapasitet i tettsted Ski i sammenheng med kommunens 

totale svømmehallkapasitet og med utvikling av skolekvartalet og tettsted Ski for øvrig. Det er derfor 

ikke utredet andre alternativer.  

Alternativ Vurdering 

 Bygget kan rehabiliteres 
 

Gjennomgang av byggets tilstand viste av tilstanden av Ski bad er i meget 
dårlig forfatning med store skader. Det er lekkasjer, fuktskader, 
betongskader, armeringskorrosjon og utslitte tekniske installasjoner. 
Omfanget av skadene og betongkonstruksjons tilstand i kjeller under 
bassenget gjør det usikkert hvor lenge bassenget kan holdes i drift. 
 
Med bakgrunn i badets sentrale plassering i Ski tettsted og med tanke på 
skolene behov, og for å sikre nok svømmeflate i Nordre Follo samlet sett, er 
det viktig at Ski bad kan benyttes videre. Det foreslås derfor å gjøre 
nødvendig rehabilitering for at badet kan fungere i noen år fremover.  
 

 

Helhetsvurdering av området 
Ski bad er det minste av de sentrale badene og ligger sentralt for alle skoler og innbyggere i Ski 
tettsted. Ski bad brukes til opplæring i regi av svømmeklubben, men kan ikke brukes av 
svømmeklubben til breddeidrett på grunn av størrelse. Kapasiteten for publikumsbad er også 
begrenset grunnet størrelsen på svømmeflaten. Det er ikke tilknyttet noe opplæringsbasseng til 
badet. Opplæringsbasseng ellers i Ski tettsted er Dagbo og Finstadtunet.  
 
Behovet for svømmehallkapasitet må ses i sammenheng med utbygging av skoler i Ski sentrum. 
Behovet for tilgang til svømmeflate i Ski tettsted og Ski sentrum vil være økende i årene som 
kommer. Ski bad er en av de mindre svømmehallene i Nordre Follo, og vil om få år ikke være av 
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tilstrekkelig størrelse til å gi et tilbud til alle skolene i sentrum. En rehabilitering må derfor ses opp 
mot etablering av ny skole og mulighet for en svømmeflate av tilstrekkelig størrelse i denne 
sammenheng. Det er ikke avsatt tomt eller planlagt et konkret prosjekt som erstatning for Ski bad.  
 

Anbefaling 
Det anbefales å rehabilitere Ski bad med ca 4 mill kr eks mva i 2020 og 2021 for at badet skal kunne 
benyttes i noen år fremover. Videre vurdering av svømmehallkapasitet, herunder plassering av haller 
legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 2021. 

 

Kråkstad bad 
 

Byggeår 1974 
 
 

Rehabilitert 
bassengrom 

2013 

Rehabilitert garderober 2016 

Svømmeflate 8,5X12,5 

Skolebad Ja 

Folkebad  Ja 

Breddeidrett Nei 
/svømmeknapp 
 

 
Badet er det minste av de fire badet på listen. Kråkstad bad henvender seg til Kråkstad og Skotbu 
skole og innbyggerne på Kråkstad. Det er ikke breddeidrett i Kråkstad bad. Kråkstad bad brukes til 
opplæring til svømmemerker. Badet følger skoleruta og er åpen for publikum hverdager fra kl. 16.00-
22.00, og i helger fra kl. 08.00-18.00. Skolen benytter svømmehallen fra kl. 08.00-15.00 alle 
hverdager.  

Utredning av alternativene  
Gjennomgang av byggets tilstand viste at det er hensiktsmessig å vedlikeholde bygget. Det er derfor 

ikke utredet andre alternativer.  

Alternativ Vurdering 

 Bygget kan rehabiliteres 
 

Gjennomgang av byggets tilstand viste at svømmehallen trolig vil klare seg i 

5 år med vanlig vedlikehold. Bassengkroppen nærmer seg sin levetid, men 

fungerer tilfredsstillende. Det er ingen synlige skader i bassengrommet. Det 

er derfor ikke utredet andre alternativer enn å opprettholde normalt 

vedlikehold og enkle rehabiliteringer av Kråkstad bad.  

 
Helhetsvurdering av området 
Kråkstad bad er den minste av de fire svømmehallene vurdert i denne sammenheng. Badet er 
svømmeflate for innbyggere og skolen i Kråkstad. Elever og innbyggere i Kråkstad har kort vei til 
dette badet. Kråkstad bad gir utover svømmetilbud til skolebarn også tilbud om folkebad og 
svømmeopplæring.   

Anbefaling 
Det anbefales at Kråkstad bad vedlikeholdes, slik at det kan holdes åpent. Det anbefales ikke arbeid 
utover normalt vedlikehold. Ved behov for omfattende rehabilitering må videre drift av Kråkstad bad 
vurderes opp mot drift av de øvrige bad.  
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Videre arbeid med behovsplaner  
«Behovsplan versjon 2.0» vil bli utarbeidet i forbindelse med arbeidet med LDIP (langsiktig 
driftsanalyse og investeringsplan), og vil ta for seg prioriteringer som kan gjøres på mellomlang (5-10 
år) og lang sikt. Arbeidet med LDIP starter høsten 2020, og kommunens første LDIP vil bli ferdigstilt 
våren 2021. Befolkningsutvikling, tjenesteprofil og politiske føringer påvirker behovet for 
formålsbygg.  
 

I behovsplan versjon 1.0 er behovet for idretts- og svømmehaller vurdert med utgangspunkt i 
skolenes behov, og ikke ut fra det behovet som er meldt inn fra idretten. Anbefalte løsning vil ikke 
dekke idrettens behov.  
  
Det vil bli behov for et økende investeringsbehov innen pleie og omsorg de nærmeste årene. 
Arbeidet med tjenesteprofiler vil sammen med langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 
tydeliggjøre dette behovet. Befolkningsframskrivinger for perioden fram til 2040 viser at 
befolkningsveksten blant de eldre er større enn i andre aldersgrupper, samtidig som det også er en 
stadig vekst i unge brukere innenfor pleie og omsorg. Det er vesentlig at det avsettes 
investeringsmidler til å møte dette behovet.  
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Oversikt over investeringsutgifter ved de anbefalte tiltakene 
 

Bygg Alternativ Kommentar 2020 2021 

Sofiemyr skole rehabilitering Sofiemyr skole kan rehabiliteres, 
noe som vil forlenge levetiden. 
Maks levetid 5-8 år. 

4 000 000 14 000 000 

Sofiemyr skole behovsplan Kjøp av paviljong i 2020: 2 
klasserom + lærerarbeids-plasser. 
Opparbeidelse av utearealer i 
2021.   

8 000 000 1 500 000 

Ski skole behovsplan Kjøp av paviljong i 2020: 2 
klasserom + lærer-arbeidsplasser 
og etablering av paviljong. 
Opparbeidelse av utearealer i 
2021.   

8 000 000 1 500 000 

Finstad skole 
(Tussebo) 

rehabilitering Det gjøres enkle grep for å kunne 
bruke Tussebo i 5 år. 

2 000 000 2 000 000 

Finstad skole behovsplan Opparbeidelse av uteareal i 2021. 
 

1 500 000 

Hellerasten skole rehabilitering Bygget kan holdes i gang i maks 3-
5 år til ved enkle grep nå. Byggets 
beskaffenhet vanskeliggjør 
utbedring. 

2 500 000 2 500 000 

Vevelstadåsen 
skole 

rehabilitering Skolen har behov for 
rehabilitering, enkelte av 
tiltakene er allerede igangsatt for 
å hindre lekkasje.  

4 500 000 1 000 000 

Greverud skole rehabilitering Anbefaler en kortsiktig 
rehabilitering, men krevende å 
forlenge levetid mer enn 5 år.   

2 000 000 5 000 000 

Sofiemyrhallen rehabilitering Forventer å kunne forlenge 
levetid med inntil 10 år ved å 
rehabilitere nå.  

4 000 000 6 000 000 

Sofiemyr 
svømmehall 

rehabilitering Tiltak må gjøres i 2020. Kan leve 
inntil 10 år til.  

6 000 000 14 000 000 

Greverudhallen rehabilitering Behov for å tette tak i 2021. Ved 
normalt vedlikehold kan hallen 
leve i 10 år.  

 
5 000 000 

Ski bad rehabilitering 4 mill kr må påregnes for at 
bygget skal stå i inntil 5 år til. Det 
er krevende om bygget skal 
driftes lengre enn 5 år.  

2 000 000 2 000 000 

Sum behovsplan versjon 1.0 16 000 000 4 500 000 

Sum rehabilitering, som inngår i vedlikehold 27 000 000 51 500 000 

Totalt     43 000 000 56 000 000 
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