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1 Innledning 
Arealvurderinger nye Vilberg barneskole. 
 
Med bakgrunn i KMDs stadfestelses av områderegulering Vilberg og deres 
oppfordring til «å søke å begrense omdisponering av dyrka mark» er det gjort en 
vurdering av arealbehovet for nye Vilberg skole. Det er også lagt vekt på at 
eventuelle gjenværende arealer skal være godt tilrettelagt for jordbruksdrift. 
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2 Etablere flerbrukshall et annet sted 
enn innenfor BU3 
KMD skrives i sin godkjenning av områderegulering Vilberg at kommunen skal vurdere om 

den planlagte flerbrukshallen kan flyttes i forhold til forslaget fremlagt i BU3.  

Da skoletomten i stor grad er omkranset av øvrig landbruksareal og småhusbebyggelse vil 

det bli snakk om noe avstand til en eventuell frittstående løsning. Særlig for de yngste 

elevene vil dette få konsekvenser, da forflytning av denne gruppen er tidkrevende selv over 

korte avstander. Det er derfor vurdert at en separat flerbrukshall på en alternativ lokasjon vil 

utløse behov for dobbel gymsal i direkte tilknytning til skolen. Dette vil medføre at faktisk 

reduksjon i fotavtrykk vil være svært liten, løsning vil bli uhensiktsmessig dyr og vil bidra lite 

til effektiv skoledrift.   

Alternativ plassering innenfor BU3 anses heller ikke som hensiktsmessig for den daglige 

skoledriften. Som nevnt over vil transport over selv korte avstander være tidkrevende med 

større grupper av yngre elever og dette stjeler tid fra undervisningen. Løsningen ble ansett 

som en reell mulighet, særlig om man la vekt på sambruk med andre skoler i nærområdet. 

Totalvurdering tilsier allikevel at sambruk med øvrige skoler i nærområdet vil kunne 

gjennomføres, da forflytning av eldre elever er vesentlig mindre tidkrevende enn yngre.  

Flerbrukshallen er tilrettelagt for utleie sammen med øvrige arealer på skolen (f.eks. allrom). 

Denne fordelen vil man miste dersom man etablerer flerbrukshallen som et separat bygg. 

Sett opp mot at en separat flerbrukshall kun vil medføre en svært liten reduksjon av 

fotavtrykk er det vurdert at fordelene ved å ha flerbrukshallen i direkte tilknytning til skolens 

øvrige bygningsmasse, langt på vei oppveier for de ulempene dette måtte medføre i forhold 

til landbruksareal. 
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3 Parkeringsarealer og plassering av 
parkeringsplass 
Dimensjonering av parkeringsplass er i tråd med kommuneplanens parkeringsnorm.  

Vilberg skolekrets er kommunens klart største skolekrets. Det er til dels store 

avstander i skolekretsen og det må påregnes at barn kjøres både til 

skole/skolefritidsordning og til idrettsaktiviteter. Mange av elevene bor i en avstand 

på mellom 1 og 3 kilometer fra skolen. Dette er en avstand som ikke utløser krav til 

skoleskyss i regi av kommunen, men som ofte vil utløse et behov for kjøring, særlig 

vinterstid. I tillegg må det legges til grunn at en relativt stor andel av de ansatte vil 

benytte seg av bil til skolen, da kollektivtilbudet i området er begrenset og avstanden 

til togstasjonen er nærmere 2 kilometer.  

Erfaring fra eksisterende skole tilsier at det er et stort behov for trafikksikre løsninger. 

Ved bygging av ny skole er det derfor lagt stor vekt på å få en trafikksikker løsning 

med et tydelig skille mellom myke og harde trafikanter, tydelige kjøremønstre og en 

effektiv trafikkavvikling.  

Ved bygging av ny skole vil man i tillegg tilrettelegge for idretts- og kulturaktiviteter 

utenfor ordinær åpningstid. Skolen er særlig tilrettelagt for korps og barneidrett og vil 

være godt egnet for korpsøvelser, kulturskolen og innendørs cuper etc. Denne type 

aktivitet vil medføre behov for parkeringsplasser i nær tilknytning til skolebygget med 

tanke på inn- og uttransport av utstyr. Dette, samt at man må ta høyde for en god del 

kjøring med privatbil som beskrevet over gjør at man har lagt kommuneplanens 

maksimumstall for parkering til grunn i planen.  

Man har vurdert etablering av parkeringsplass andre steder på skoletomten. Aktuell 

plassering vil være i nærheten av det sørvestre hjørnet av tomten. Plasseringen vil 

medføre økt belastning for naboene, som med nåværende forslag vil ligge relativt 

skjermet fra selve skoledriften.  I tillegg vil en slik løsning medføre ytterligere ett 

krysningspunkt mellom harde og myke trafikanter, da man må opprettholde HC-

parkering, varelevering og tilgang for renovasjon i nær tilknytning til selve 

skolebygget.  
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Videre er det vurdert å etablere en hjertesone rundt skolen og anlegge 

parkeringsplass i større avstand fra skolen. Området rundt skolen er preget av 

landbruksjord og tettbebygd strøk. Dersom man skal unngå å etablere 

parkeringsplassen på landbruksjord vil man måtte etablere parkeringsplass relativt 

langt unna skolen. Det er vanskelig å se for seg egnede arealer for parkeringsplass 

som ligger tilstrekkelig nært skolen til å være et reelt alternativ. Alternativet medfører 

også stor sjanse for gateparkering og levering i og langs veien nærmere skolen.  

Parkeringsarealet er i dag cirka 4 daa. Arronderingen av arealet vil gjøre området lite 

egnet for jordbruksdrift dersom man skulle flytte parkeringsplassen internt på 

skoletomten eller til et nærliggende areal utenfor skolens område.  

I nærområdene til skolen er det få naturlige andre parkerings- og leveringssoner, 

manglende parkering vil derfor kunne medføre gateparkering, drop-soner i veiarealet 

også videre.  

Vurdering av innskrenking av planlagt parkeringsareal: 

Det er gjennomført en vurdering av å fjerne den østre parkeringsrekken, for om mulig 

å kunne frigjøre noe dyrket mark.  

Skoleanlegget er utformet med parkering øst for hovedatkomst og separert fra 

skolens uteområde. Innkjøring til parkering, kiss n ride og varelevering er 

samlokalisert. Dette er positivt i forhold til arealbruk og trafikksituasjon. 

Det er mulig å redusere på parkeringsdekningen, men det gir svært lite i forhold til 

matjord. Grunnen er binding til varelevering som ligger øst for bygget. Kjøring til 

varelevering bør ikke krysse eller gå gjennom parkeringsareal, og må derfor ligge øst 

for parkering. Ved å fjerne den østre parkeringsrekken kan man vinne et areal på 

ca.1200m² (se illustrasjon 1). Dette vil redusere antall p-plasser med ca. 20%.  

Konsekvenser: 

• Plankartet må justeres og innkjøring vil måtte endres ved en eventuell 

forskyvning av denne. 
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• Inn-utkjøring kommer tettere på busslomme, og vil kunne skape uønskede og 

farlige trafikk situasjoner 

• Kapasitet på kiss n ride sløyfen blir mindre, og vil kunne skape uoversiktlige 

og farlige situasjoner. Kommunen har i et annet skoleprosjekt vært i samme 

situasjon, der de valgte å bygge en «mindre» kiss n ride sløyfe enn anbefalt 

på grunn av plass mangel. Erfaringen fra dette prosjektet er at 

driftssituasjonen ble uholdbar, og at kommunen måtte bygge om, og utvide 

kiss n ride sløyfen. Det er ikke til å komme ifra at skolebarn i Eidsvoll 

kommune, der bebyggelsen er spredt, kjører barna til skolen. Erfaringene til 

kommunen tilsier derfor at endringer som gir en mindre kiss n ride sløyfe en 

det som er planlagt i forhold til skolens størrelse og beliggenhet, ikke er 

ønskelig. 

• Snøopplag for p-plass blir mindre, og vil gi utfordringer for drift 

• Trafo for elektrisk forsyning til skolen er planlagt plassert i samme område, se 

illustrasjon 1. Prosjektet er inne i fase for detaljprosjektering, og en flytting av 

transformatorstasjon nå vil bli meget omfattende. Det vil i tilfelle bety 

omprosjektering av hele skolen, i forhold til alt av el og automasjon. Som igjen 

blir meget kostnadskrevende, samt vil gi prosjektet en stor forsinkelse. 

Alt i alt vinner man lite areal i forhold til ulempene som oppstår for skoleanlegget. Det 

hadde sikkert vært mulig å løse parkering/varelevering på en annen måte, men det 

medfører en stor omarbeiding av hele prosjektet med de konsekvensene det vil ha 

for fremdrift og økonomi. Det vil være synd å gjøre store endringer i et prosjekt der 

brukere og byggherre er så fornøyd med løsningen. 

På bakgrunn av disse vurderingene oppfatter kommunen at det er gjort grundige 

vurderinger av parkeringsplassen og at foreslått løsning er det beste alternativet.  
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Illustrasjon 1 
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4 Bussoppstillingsplass 
Det er bemerket at bussoppstillingsplassen anses å være stor i forhold til faktisk 

behov. Bussoppstillingsplassen er dimensjonert i tråd med områdeplanen. Som 

dimensjoneringsgrunnlag er det brukt det antall busser som skolen har i dag. Det er 

altså ikke lagt opp til en økning i antall busser til tross for at det er forventet stor vekst 

i skolekretsen de kommende årene. All erfaring fra dagens skoledrift tilsier at 

bussene ankommer til samme tidspunkt, dette er særlig aktuelt ved skoledagens 

slutt. Det er derfor behov for oppstillingsplasser slik at bussene ikke er til hinder for 

annen trafikk og slik at barn kan stige av og på bussen uten at det oppstår 

trafikkfarlige situasjoner. 

En mulig reduksjon i bussoppstilling vil kunne gi mer areal i forbindelse med 

atkomstplass og skateanlegg, men ikke tilstrekkelig til å erstatte baner på nordsiden. 

Det er det vurdert å etablere bussoppstillingsplass i større avstand fra skolen. 

Området rundt skolen er preget av landbruksjord og tettbebygd strøk. Dersom man 

ikke skal etablere bussoppstillingsplass på landbruksjord, vil man måtte etablere 

bussoppstillingsplassen relativt langt unna skolen. Det er vanskelig å se for seg 

egnede arealer for bussoppstillingsplass som ligger tilstrekkelig nært skolen til å 

være et reelt alternativ. Alternativet medfører også stor sjanse for økende 

gateparkering og levering i og langs veien nærmere skolen, da gåavstanden fra 

bussoppstillingsplass blir for lang. 

I områdereguleringen av Vilberg ble det laget en konsekvensutredning for arealbruk 

ny skole, hvor det ble sett på ulike løsninger for bussoppstilling. Tre konkrete 

løsninger ble vist i konsekvensutredningen, hvor den foreslåtte løsningen var en av 

dem. Denne er vurdert til å være den mest trafikksikre løsningen, og kommunen har 

valgt å vektlegge trafikksikkerhet som det viktigste hensynet her. 

Kommunen anser at det er gjort grundige vurderinger rundt størrelse og plassering 

av bussoppstillingsplassen, og at foreslått løsning er det beste alternativet.  
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5 Bygge i flere etasjer/redusere 
fotavtrykk 
De geotekniske forholdene på tomten tilsier at det ikke anses som aktuelt å bygge 

høyere enn 3 etasjer.  

I forhold til skoledriften er det et sterkt ønske om å ha de yngste elevene (1.-3. trinn) 

på bakkenivå. Videre er det lagt til rette for utleie av de fleste spesialrom, allrom og 

en del møterom, av praktiske og driftsmessige hensyn er det best om disse legges 

på bakkeplan. Idrettshallen er plassert på bakkeplan av bygningstekniske årsaker. Av 

arealer på bakkeplan som kunne vært vurdert flyttet opp i en eventuell 3. etasje er 

det kun administrasjonen, enkelte av driftsarealene og et fåtall av rommene i 1. 

etasje som er aktuelle. Faktisk reduksjon av fotavtrykk vil være begrenset. 

Det understrekes at bygget anses som svært kompakt, med en lav brutto-nettofaktor. 

Dette ble vektlagt i valg av konsept. I løsningen er det tatt grep for å holde 

arealbruken i bygget på lavest mulig nivå. Gitt at en del av arealene bør ligge på 

bakkeplan for effektiv drift av skolebygget anses det ikke som hensiktsmessig å flytte 

resterende arealer opp i en eventuell 3. etasje, da dette kun vil gi en svært begrenset 

reduksjon i fotavtrykk. 

Når det gjelder konkrete tall har vi vurdert dette nærmere, ved faktisk å flytte 

administrasjonen, enkelte av driftsarealene og enkelte av rommene i 1. etasje til ny 3. 

etasje. Dette for å kunne dokumentere hva dette faktisk vil bety i redusert fotavtrykk. 

Her følger noen illustrasjoner etter en omrokkering der blant annet administrasjon og 

personalavdelingen er flytt opp i 3.etg. 

BYA forprosjekt (2 etasjer): 6 248 m2 

BYA etter omrokkering: 5 856 m2 
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Illustrasjon 2 

 

 

Illustrasjon 3 
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Illustrasjon 4 

 

 

Illustrasjon 5 
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Vedlagt er også forenklede illustrasjoner og en situasjonsplan som viser endret 
fotavtrykk. Se vedlegge 1 -Sit.plan redusert fotavtrykk og vedlegg 2 - Redusert 
fotavtrykk. 

Som illustrasjonene viser vil endret fotavtrykk være i underkant av 400 m2, og vil 
dermed bety svært lite i forhold til frigjøring av matjord. 

Skulle man velge å omprosjektere til en løsning med 3 etasjer, vil dette bli ekstremt 
kostnadsdrivende for Eidsvoll kommune, i tillegg til at det vil medføre store 
forsinkelser. 

Kommunens anser punktet om bygging i flere etasjer som godt vurdert, og 
omprosjektering fra 2 etasjer til 3 etasjer anbefales ikke. 
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6 Geoteknikk 
Det gjøres oppmerksom på at geotekniske forhold på tomten gir sterke føringer for 

plassering av bygget. Valgt plassering er gjort med bakgrunn i områdestabilitet, samt 

å sikre en utnyttelse av tomten som gjør at man får en god og funksjonell skolegård.  

Geoteknikken fraråder i tillegg høye bygg på grunn av setningsrisiko. 
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7 Faresone 
Skoletomten tar hensyn til en 3,6 daa stor faresone. Her krever områdereguleringen 

at området ikke skal belastes, ei heller av maskiner. Arealet må derfor anse som 

delvis uegnet for videre jordbruksdrift. Arealet anses likevel som godt egnet for frilek 

uten krav til universell utforming, som for eksempel aking. På grunn av vanskelig 

adkomst vil faresonen ikke være en programmert del av utearealene. Skoletomten 

kan avsluttes langs kanten på faresonen slik at man kan omdisponere et langt og 

smalt areal til jordbruk. 
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8 Kutte deler av uteområdet til skolen 
I forbindelse med detaljplanarbeidet er det vurdert alternativer som består av å 

redusere deler av utearealet i den nord-vestre delen av skoleområde. I dette området 

er det planlagt 2 ballbaner samt løpebane og idrettsområdet. Dersom man 

gjennomfører arealreduksjon i dette området, vil dette medføre at noen av disse 

kvalitetene går tapt. Det er sett på ulike grader av reduksjon på denne delen av 

tomten, men konsekvensene vil i all hovedsak være de samme ved at man mister 

god og ønskede kvaliteter. En reduksjon i utearealet kan i tillegg medføre at 

reguleringssaken må ut på ny høring, noe som kan forsinke prosessen ytterligere. 

Behovet for ballbanene er vurdert i forhold til at skolen dimensjoneres for 784 elever 

ved full kapasitet. Ballspill er en svært populær aktivitet hos både de yngre og de 

eldre elevene, og det anses som en stor fordel med flere ballflater for å kunne spre 

elevgruppene i forhold til alder. Dette behovet understrekes også av de siste årene 

med pandemi, hvor behovet for adskilte lekeområder har vært svært viktig. Den 

gjenværende multibanen vil ikke kunne dekke behovet for ballspill for en 4-parallell 

skole.  

Banene er også plassert i nær tilknytning til skolens flerbrukshall og det er enkel 

tilgang til garderober og innendørs idrettsanlegg fra disse banene. Ved kroppsøving 

vil det være naturlig å bruke ballbanene som ligger nærmest skolebygget.  

Tomtens arrondering gjør det vanskelig å plassere ballbaner og løpebaner andre 

steder på eiendommen uten store terrenginngrep. En slik omrokkering vil også 

ødelegge en del av konseptet for uteanlegget. Anlegget er godt tilpasset barna på 

skolen og deres behov og gjør god nytte av tomtens kvaliteter. Hovedtanken bak 

konseptet er at rolig lek og læring skjer i nær tilknytning til skolebygget, mens mer 

fartsfylt aktivitet skjer lenger unna skolebygget. Dette vil skape en trygghet i 

skolegården, samtidig som skolegården vil innby til aktivitet for alle elevgrupper 

gjennom hele skolegangen. I planen er barnas interesser tillagt stor vekt. Skolen og 

dens uteareal skal virke innbydende og attraktiv for elevene på skolene gjennom hele 

barneskolen. 
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I tråd med de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen er det i planarbeidet og utarbeidelse av planforslag lagt vekt på 

retningslinjenes punkt 5:  

I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 

lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:  

- er store nok og egner seg for lek og opphold 

- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 

- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom 

barn, unge og voksne.  

 

Det er en kjensgjerning at det er bygget skoler med mindre areal enn det man har 

planlagt med på Vilberg skole. Det er allikevel vurdert dithen at skolen, skolens 

utforming og tilhørende uteareal er utformet på en slik måte at barnas interesser er 

ivaretatt på en god måte og at man på denne måten skaper et område som vil innby 

til leke, appellere til alle brukergrupper og være tilpasset både rolig og mer aktiv lek. 

Ved å redusere arealet vil man få en vesentlig reduksjon i kvaliteten på uteområdet. 

Man vil få en mindre omdisponering av areal tilbake til landbruksjord, som vil være 

kostbar for de barna som skal gå på skolen i mange år fremover.  

Kutt andre steder på tomten er vurdert, men anses som lite hensiktsmessig i forhold 

til videre jordbruksdrift av arealene og er derfor ikke utredet videre. 

 

Arealvurderinger med omrokkering av ballbaner og løpebane i nord-vest 

Det er gjennomført vurderinger der det er sett på skoletomtens planlagte omfang, og 

muligheter for å kutte deler av skoletomten i nord-vest, for om mulig å frigi dyrket 

mark. Med tanke på hvilke konsekvenser dette får for skole og idrett, og de kvaliteter 

disse må «ofre», er det vurdert to mulige alternativer. Matjord-alternativ 1 (vedlegg 3 

– LM_19085-Matjord Alt 1) og matjord-alternativ 2 (vedlegg 4 – LM_19085-Matjord 

Alt 2). 
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Matjord-alternativ 1: 

I matjord-alternativ 1 er løpebanene vist beholdt, i tillegg til en av ballbanene. Det vil 

si at en av ballbanene er fjernet.  Både ballbane og løpebane er i alternativet flyttet i 

forhold til opprinnelig forslag. Om dette skal være praktisk gjennomførbart med 

hensyn til nye geotekniske føringer må plasseringen parallellforskyves ca. 30 m 

nordøst. Dette da skråningstoppen i siste geotekniske rapport i praksis går langs 

tidligere gangbanekant langs «trinn-promenaden». Det bør derfor i dette alternativet 

settes av noe mer areal på nordside av idrettshallhall, som vist på illustrasjon. 

Ballbanen vil også måtte flyttes vestover så vi ivaretar det relativt store 

nedbørsfordrøyningsvolumet i arealet ut fra hesteskoen. Evt. må prosjektet baseres 

på nedgravde fordrøyningsløsninger. 

Matjord-alternativ 2: 

I matjord-alternativ 2 er løpebanen fjernet, og begge ballbanene beholdt. Ballbanene 

er flyttet i forhold til opprinnelig forslag.  

Om begge ballbanene skal beholdes må prinsippet for fordrøyning revurderes. 

Alternaativt kun beholde den ene ballbanen i vest, og videreføre 

fordrøyningsløsninger der den østre av de to banene er plassert. Med andre ord om 

overvann- og fordrøyningsløsningene skal beholdes (disse er også arealkrevende) er 

konsekvensen for ballbanene at det er en ballbane mindre enn vist i alt.2. 

 

De to alternative skissene viser at det er mulig å omdisponere ballbaner og løpebane 

nord for skolen, slik at areal mot nord kan frigjøres. Begge alternativene medfører 

derimot at man mister tiltrengt bane-kapasitet, da dette er mangelvare i kommunen 

generelt. Det blir samtidig utfordrende å løse den åpne overvannshåndteringen.  

Kommunen anser at det er gjort grundige vurderinger rundt størrelse på skoletomten 

i sin helhet, med tilhørende planlagte kvaliteter. Kommunen anser den opprinnelige 

løsning som det beste alternativet, og anbefaler ikke å redusere skoletomten. 
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9 Uttalelse skole 
 

Gode lekearealer med fotballbaner, løpebane etc er viktig for elevenes lek og fysiske 

helse. Elever i lek og aktivitet er viktig for trivsel og læringsmiljø. Elever som er i 

aktivitet og god lek er forebyggende i forhold til mobbing. En fire parallell skole 

trenger dette arealet til lek og aktivitet. Det vil være mange elever ute samtidig og det 

er viktig at det er lekeområder som ivaretar de minste og de største. Vi ser og 

opplever at det er ulike behov for lek i forhold til alder. Det er og viktig for 

læringsmiljø at elevene har lekeområder plassert i forhold til alder og aktivitet. 

Elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø.  

Skolens uteområde brukes etter skoletid, kvelder og ferier. Dette er viktige 

samlingsplasser som skaper positiv lek og aktivitet i nærområdet. Skolen anser det 

viktig at barn og unge har tilbud også etter skoletid. 

Skolen ser behov for at skolens tomtestørrelse er slik den er. Dette med bakgrunn i 

punktene over. 

Foresatte kjører elevene til skolen og skolens erfaring er at det til tross for opplæring 

og beskjeder til foresatte vil de kjøre elevene til skolen. Det har vært viktig for skolen 

og prosjektgruppa og sørge for at trafikksikkerheten er godt ivaretatt. Skolen har på 

nåværende tomt store utfordringer med trafikkfarlig vei. FAU er svært opptatt av at 

trafikksikkerhet blir høyt prioritert. Ved å innskrenke/endre kiss and ride vil det bli 

trafikkaos og farlige hente og avleveringssituasjoner. 

Antall parkeringsplasser som er planlagt er det behov for. Ansatte ved skolen bor i 

nabokommuner der det nødvendigvis ikke er kollektivtransport som koordinerer med 

Eidsvoll.   

Viktig at det er mange nok parkeringsplasser for å opprettholde et godt 

aktivitetstilbud etter skoletid. Korps og idrett vil ha sambruk med skolen. 
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Elever som går ved Vilberg bor spredt og er avhengig av buss for å komme til skolen.

Antall elever som vil ha behov for skolebuss vil ikke endre seg i fremtiden da

avstandene vil være slik de er i dag.

Gitte Fjellhaug| Rektor |Vilberg skole

Tynsåkvegen 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 66 10 72 52 | gitte.fjellhaug@eidsvoll.kommune.no

mailto:gitte.fjellhaug@eidsvoll.kommune.no
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10 Uttalelse idrett

Skolens uteområde vil i stor grad benyttes til egenorganisert fysisk aktivitet etter

skoletid, kveldstid og helger.

Virksomhet kultur har tidligere vært med å prioritere mange nærmiljøanlegg på

skolenes uteområder etter hvert som nye skoler bygges eller rehabiliteres. Så også

på den nye skolen på Tynsåk.

Idrettshallen skal være kamparena for bl.a. håndball.

Det er nødvendig med mange parkeringsplasser for å kunne ta imot

hjemmepublikummet og utenbygds lag.

Kultur ser behov for at skolens tomtestørrelse er som planlagt med bakgrunn i

punktene over.

Egil Martin Dahlum | Idrettskonsulent | Virksomhet kultur

Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll
Tlf: 91 74 75 44 | egil.martin.dahlum@eidsvoll,kommune.no

mailto:egil.martin.dahlum@eidsvoll,kommune.no
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11 Konklusjon 
Det er vurdert ulike alternativer som i noe grad vil kunne omdisponere areal fra BU3 

til jordbruksareal. Alle alternativene vil påvirke barna ved skolen i negativ retning 

gjennom redusert trafikksikkerhet, betydelig lavere kvalitet på uteområdene og 

mindre effektiv skoledrift. Kommunen har lagt vekt på en luftig skolegård som innbyr 

til lek og som tar hensyn til at skolen ligger på landet. Det har ikke vært ønskelig å 

legge minimumskrav til uteareal til grunn, på grunn av skolens beliggenhet. Skolen 

ligger ikke inneklemt mellom gamle bygårder og skolegården har en kvalitet og en 

utforming som bør utnyttes til barnas beste. På bakgrunn av dette har derfor 

kommunen vurdert og kommet frem til at arealet som ble avsatt til skole i 

områdeplanen videreføres og gjøres tilgjengelig for skolen. 


