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Oppdragsnavn: Langset skole - formålsendring for skoletomt 
Oppdragsnummer: 613815-06 
Utarbeidet av:  Jannicken Throndsen 
Dato: 26.03.2021 
Tilgjengelighet:  Åpen 

NOTAT Vedlegg til planinitiativ Langset skole 
 

FORESPØRSEL OM OPPSTARTSMØTE - ENDRING AV PLAN ETTER 
PBL. § 12-14 ANNET LEDD 

Endringen innebærer å omregulere eksisterende byggeområde for undervisning (skole) til 
byggeområde for tjenesteyting med høyere utnyttelsesgrad (antatt BYA 25%) for å kunne etablere en 
ny barnehage. 

Bakgrunnen for dette er Kommunestyrets vedtak om barnehager 22.09.2020 pkt. 2: 

Det bygges ny 4-avdelings barnehage på kommunal tomt ved Langset skole snarest og driften av 

Stensby barnehage overføres dit. 

Dette notatet inneholder vedlegg til skjema/planinitiativ datert 16.11.2020. 

Forslag til planavgrensning: 

 

Figur 1. Forslag til avgrensning av planområdet vist på eksisterende reguleringsplan for Langset. Plankartet er 
vedtatt 09.12.2008 (Lovreferanse 1985) og bestemmelsene er sist vedtatt 12.04.2016 (Lovreferanse 2008) 
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Ny hente-/bringesone 

Kommunen har etablert ny hente- og bringesone for Langset skole samt oppgradert parkeringen på 
felt P2 i eksisterende reguleringsplan. Hente- og bringesonen er delvis etablert på areal S1, og det 
kan diskuteres om dette er i tråd med dagens planbestemmelser. Parkeringen til felt S1 skal i 
henhold til planbestemmelsene være på P2. Dette er bakgrunnen for at dette arealet (P2) foreslås 
tatt inn i planområdet. 

 

Figur 2. Tegning av ny parkering og hente-/bringesone lagt på gjeldende reguleringsplan for området. Sonen 
ligger både på felt S1 og felt P2. Kilde: Eidsvoll kommune/Norconsult. 

Plassering av ny barnehage 

Ny barnehage og korttidsparkering planlegges plassert syd i byggeområdet S1, med parkering på 
dagens P2 i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Barnehagen er ikke prosjektert.  

 
Figur 3. Snitt gjennom terrenget fra grensen for byggeområdet S1 i vest (venstre) til Dorrgutua (høyre). Den 
korte ravinen er på det meste 20 m lavere enn de flate delene av byggeområdet S1. Det planlegges ikke tiltak i 
ravinen. 

 

Figur 4. Område hvor man ser for seg en ny 4-6 avdelings barnehage. 

Barne
hage 

Barnehage 

S1 

P2 



 
NOTAT 

side 3 av 11 

Arealbehov 

Bygg  
Den nye barnehagen vil bli en del av eksisterende skole/nærmiljøsenter på Langset. Dette kan 
påvirke arealbehovet til bygg og utearealer for barnehagen, samtidig som planleggingen må ta 
hensyn til de tilstøtende virksomhetene og deres behov.  

Ved planlagt sambruk med andre virksomheter vil noen barnehager få et tilleggsareal for annen 
virksomhet, mens andre barnehager kan være én av flere likeverdige partnere i et nærmiljøsenter. I 
møte med kommunen 12.01.2021 ble det presisert at utearealene ikke skal sambrukes men beregnes 
hver for seg. 

Et bygg for en fireavdelings barnehage er vanligvis på mellom 700 og 1000 m² bruttorareal. 
Enerhaugen Arkitektkontor bistår kommunen med planlegging av barnehagen. Arkitekten har 
skissert noen alternative løsninger for 4 avdelingsbarnehage her, anslått størrelse på bygget er 750 
m² BRA. Endelig størrelse og arealbehov må avklares senere i byggeprogram. 

For å vise konsekvensene av en større barnehage har vi i tillegg illustrert mulighetene for en 
barnehage som kan utvides til 6 avdelinger dersom den plasseres inn i terrenget og bygges i to 
nivåer.  

  

Figur 5 Foto av Valen Barnehage som ligger med utearealer og bygg på to ulike nivåer i terrenget, areal bygg 
1100 m². Kilde: Asplan Viak AS 2012.  

 

Figur 6 snitt gjennom Valen Barnehage. Bygget har 2 etasjer i hjørnet med et høyt lekerom over begge etasjene 
og personalrom i 2. etasje (med personalterrasse på taket av det laveste bygget). 5 avdelinger. Kilde: Asplan 
Viak AS 2012. 

 

De to illustrasjonsplanene vedlagt planinitiativet viser de to hovedprinsippene for plassering, ett hvor 
barnehagen ligger nederst mot parkeringsplassen og har uteområdene i nord og ett hvor barnehagen 
ligger nærmere skolen med uteområdene i syd. Arkitekten har også skissert løsninger hvor bygget er 
plassert med uteområdene mot øst.  
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Uteområder til lek og opphold 
Arealbehov for utelek for en fire avdelings barnehage vil være 1728 m² i henhold til arealnormen1 for 
barnehager. Dette arealet skal være universelt tilgjengelig fra bygget, trafikksikkert, skjermet mot 
vind, støyskjermet, solrikt mm., og deler av det må være universelt utformet. Kommunen ønsker å 
utsette skissering av bygg og uteanlegg til reguleringsendringen er gjennomført, men følgende enkle 
figur viser at det i teorien er plass til anlegget syd i byggeområdet (inkluderer oppfylling og drenering 
av grop/forsenkning i terrenget): 

 

Figur 7. En av arkitektens skisser til ny barnehage viser en 4 avdelings barnehage plassert helt syd i området, 
her vist med en rød figur på 750 m2. Dette er kun en innledende skisse, utforming av barnehagen vil komme på 
et senere tidspunkt i prosessen. 

 

 
1 Kunnskapsdepartementet: Veileder for utforming av barnehagens utearealer 



 
NOTAT 

side 5 av 11 

 

Figur 8. To røde bokser med et fotavtrykk på til sammen 930 m2 viser en mulig løsning for bygg til ny barnehage 
med 4 avdelinger med mulighet til utvidelse til 6 avdelinger ved bruk av to etasjer. Dette er kun en volumstudie 
for å se på muligheter og konsekvenser, utforming av barnehagen vil komme på et senere tidspunkt i prosessen. 

 

Kommunen ønsker at det vurderes om det er mulig å utvide til en 6-avdelings barnehage på et 
senere tidspunkt, da vil arealbehovet bli tilsvarende større med minimum bruttoareal 1100 m² på 
bygget (tilsvarende Valen barnehage med 5 avdelinger) og minimum utelekeareal på 2592 m². Om 
dette er mulig avhenger av hvor effektiv arealutnyttelse kommunen ønsker å legge opp til i 
barnehagen.  

Med tanke på anbefalingen² om at minste samlede uteareal bør være på minimum 2500 m² for 
barnehager med flere enn 60 barn, så vil kravet til uteareal for en 6- avdelings barnehage dekkes opp 
allerede for en med 4 avdelinger. Dette utearealet bør ha direkte tilknytning til bygningen(e).  

Høyde 

Eidsvoll kommune foretrekker at barnehagen er i én etasje, men åpner for at den kan ha inntil to 
etasjer med personalrom og teknisk i andre etasje. Om terrenget i området er egnet for en 
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barnehage i kun én etasje på samme terrengnivå er ikke vurdert, en slik løsning vil kunne medføre 
noen utfordringer med hensyn til universell utforming av adkomst og uteområder. 

Figur 9. Snitt gjennom terrenget fra ny parkeringsplass (venstre) til skolebygg (høyre), det er 5 m fall gjennom 
byggeområdet fra nord til syd på den delen man planlegger en barnehage. 

 

Snittet over viser eksisterende hente- bringesone med ny barnehage mellom denne og skolen. Det vil 
bli krav om universell adkomst til den nye barnehagen slik at gangadkomsten fra parkeringen må 
tilpasses ny situasjon samtidig som utearealene også må være universelt tilgjengelige. Vår vurdering 
er at dette er mulig innenfor arealet som vist på illustrasjonene. 

Terrengets helning mot syd medfører at etablering av nye bygg for en barnehage ikke vil påvirke 
solforholdene for den eksisterende skolen i og med den ligger høyere i terrenget. 

Grad av utnytting 

Tillatt BYA på felt S1 er i dag 15%. Felt S1 fratrukket ny hente-/bringesone er på ca. 35 000 m², 
arealet er bygget ut med skole på 4518 m² og byggene i syd på til sammen 250 m². Dette gir en BYA = 
13,6%. 

Ved utbygging av en 6 avdelings barnehage på 1100 m² + 200 m² overdekkede arealer til 
barnevogner mv., og riving av eksisterende bygg i syd vil det ble en BYA = 16,5 % innenfor den nye 
avgrensningen av S1. Dersom man også anlegger kort tidsparkering for barnehagen innenfor S1 slik 
som skissert, blir de 170 m² som benyttes til p-plasser medregnet og utnyttelsesgraden blir BYA = 
17,1 % (Det er mellom 600 og 900m² som går med til en slik parkeringsløsning, men gangvei, 
sidearealer og kjøreareal medtas ikke i beregningen av BYA).  

For å sikre fleksibilitet ved utformingen av barnehagen, eventuelle fremtidige behov knyttet til skole 
og idrettsanlegg, parkering for forflytningshemmede, overdekkede uterom mv. anbefales det å øke 
utnyttelsesgraden til minimum BYA=20%, helst BYA=25%. 

Utnyttelsesgraden vil bli noe høyere dersom man trekker fra areal til serviceadkomst (det er kun 
noen få meter langs grensen).  

Uteområder for skole og nærmiljøanlegg 

Anbefaling for utearealer2 i nye barnehager er 25 m² pr. barn. Dette tallet inkluderer ikke ute- 
soveplasser eller oppbevaring av barnevogner. Vurdering av minimums uteområde gjøres uavhengig 
av arealet inne og barnas alder. For skoler som er fra 100 –499 elever brukes anbefalingen om 30 m² 
pr. elev. Det var tidligere generelt anbefalt 50 m² pr. elev uavhengig av skolens størrelse, denne 
anbefalingen er nå justert.  

Dette tilsier at en barnehage med 72 barn skal ha et uteoppholdsareal på 1800 m² og skolen med 
inntil 392 elever skal ha 11 760 m² uteoppholdsareal. Dette dekkes godt innenfor gjenstående areal 
på felt S1 etter at areal til ny barnehage er trukket fra (det gjenstår ca. 15 000m²). 

 
2 Halvorsen Thorén K.H, Nordbø E.C.A., Nordh, H., Ottesen I.Ø. Uteområder i barnehager og skoler. Undertittel: 
Hvordan sikre kvalitet i utformingen, Ås september 2019. Erstatter Helsedirektoratets rapport «Skolens 
utearealer behovet for arealnormer og virkemidler» (Thorén, 2003). 
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Skolens uteareal kan ved fremtidig behov inkludere idrettsanlegget i nord, F1. Adkomsten fra skolen 
til idrettsanlegget er på 120 m og er trafikksikker. Dette samsvarer med anbefalingene² om at 
tilleggsarealet primært bør ligge i direkte tilknytning til eksisterende uteområder, og ikke ligge mer 
enn 200 meter fra skolen. Det står videre i rapporten med anbefalinger² at bruk av tilleggsarealer 
som hovedregel bør unngås og er en nødløsning når uteområdet er for lite. Med tilleggsarealet på 
felt F1 vil også den tidligere anbefalingen på 50 m² pr. elev bli imøtekommet med god margin (F1 er 
på ca. 31 500 m²).  

 

Figur 10. Oversikt over uteoppholdsarealer på skolen etter en utbygging av barnehage syd i området S1. I og 
med arealet til korttidsparkering for barnehagen ikke er inkludert i det vi har definert som skoleuteopphold vil 
ikke etableringen av en slik plass påvirke det beregnede uteoppholdsarealet. 

Korttidsparkering for hente-/levere barnehagebarn 

Brukerne har uttrykt ønske om en egen parkeringsplass for hente-/levere barn i barnehagen, plassert 
slik at ikke barna trenger å krysse kjørevei. Dette er kun ment som korttidsparkering på maks 15 min., 
ved behov for lenger parkeringstid er det svært god parkeringsdekning på parkeringsplassen P2, se 
neste kapittel. Det er laget to alternative løsninger for korttids parkeringen, på øst og vest siden av 
Dorrgutua. Løsningen i vest medfører behov for mur og inngripen i terrenget syd for skolen, mellom 
gangveien og Dorrgutua. Løsningen i øst ligger bedre i terrenget men medfører at barna som skal til 
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barnehagen må gå på en gangvei som krysser Dorrgutua (der man må kjøre inn for å parkere). Vi har 
derfor anbefalt at man legger inn en parkeringsplass vest for Dorrgutua dersom det blir aktuelt med 
en slik kort tidsparkering til ny barnehage. 

Løsningen innebærer ikke inngripen i selve veien slik at vi mener det kan være forsvarlig å ikke 
inkludere Dorrgutua i planens avgrensning. Dorrgutua ligger på felt K4 i dagens reguleringsplan og er 
regulert til kombinert formål: Bolig, forretning, kontor og offentlig undervisning (skole). 

 

Figur 11 Løsning for 8 plasser øst for Dorrgutua, på areal regulert til blandet formål i dag. 

 

 

Figur 12 Løsning for 8 plasser vest for Dorrgutua, på areal regulert til skole i dag. 
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Parkeringsdekning 

Parkeringen til felt S1 skal i henhold til planbestemmelsene være på P2. P2 benyttes også av et 
grendehus som er forutsatt revet i gjeldende reguleringsplan. Det tas ikke stilling til dette byggets 
fremtidige status i denne reguleringsendringen. Parkeringsdekningen for skole, idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg og barnehage kan dekkes innenfor felt P2 og felt P1 ved idrettsanlegget i og med at 
parkering til idrettsanlegget og parkering til skolen ikke pågår samtidig. P1 har i dag mulighet for 40 
p-plasser – disse kan opparbeides med merking osv. slik at de blir mer arealeffektive, P2 har etter 
etablering av hente-/bringesone 98 p-plasser i hht. prosjekttegningene. 3 av p-plassene på P2 er HC-
plasser.  

 

Figur 13 Parkeringsplass P2, Kilde: Eidsvoll kommune/Norconsult. 

 

Beregnet behov:  
Parkeringsbehovet for idrettsparken er satt lik dagens parkeringsdekning, da det ikke er mulig å legge 
opp til fast parkering for et stort arrangement her (ifølge en nettside kan det være inntil 1500 
tilskuere). I Minnesundhallen er det mulig med inntil 100 tilskuere (håndball), ifølge 
kulturdepartementets veileder for idrettshaller skal det være parkering til 20% av maks antall som 
kan være i anlegget. 

Det er ikke lenger en felles veileder som sier noe om parkering ved skoler, det er opp til hver enkelt 
kommune å vedta en parkeringsnorm hvor dette er inkludert. I Eidsvoll kommunes parkeringsstrategi 
er det kun kiss & ride som er lagt inn som krav til parkering for grunnskoler i tillegg til krav om 
sykkelparkering. For skolen med idrettshallen kan det være aktuelt å se på 
reguleringsbestemmelsene for nye Vilberg skole, der er kravet 1 p-plass pr 100 m² gulvareal for skole 
og idrettshall, ut fra dette skal Langset skole med Minnesundhallen ha 54 p-plasser. Dette virker 
svært romslig med tanke på at det er i overkant av 20 ansatte på skolen i dag. 
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For barnehager skal det ifølge Eidsvoll kommunes parkeringsstrategi anlegges maks 5 p-plasser pr. 
avdeling. 

Ut fra beregnet behov er det plass til at skolen også parkerer på felt P2, men det er i tabellen under 
vist at det er mulig at mesteparten av skolens parkering på dagtid dekkes på felt P1.  

 
Beregnet behov Dekning Disponibelt 

for andre 

 

Utsnitt av gjeldende regulering påført feltnavn 

Eventuell ny korttidsdsparkering er i tabellen kalt 
P3, disse plassene er ikke medregnet. 

Idrettspark (F1)   

Dag: 0   

Kveld: 40 P1 = 40  

Idrettshall (S1)   

Dag: 0   

Kveld: 20 P2 = 20  

Skole (S1)   

Dag: 45 P1 = 40  

 P2 =14  

Kveld: 0   

4 avd. 
Barnehage 

  

Dag: 20 P2 = 20  

(Hente/levere) (P3 = 8)  

Kveld: 0   

+ 2 avd. 
Barnehage 

  

Dag: 10 P2 = 10  

Kveld: 0   

   

P1 dag  0 

P1 kveld  0 

P2 dag  54 

P2 kveld  78 

Oppsummering 

Med tanke på trafikkavvikling, parkering, uteoppholdsareal og universell utforming/tilgjengelighet 
ligger det godt til rette for en omregulering og økt utnyttelsesgrad for å kunne etablere en ny 
barnehage. Utearealene vil ligge godt innenfor anbefalingene etter en utbygging og 
parkeringsdekningen er svært god selv om velhuset blir stående (det er regulert revet).  

En slik økning i utnyttelsesgrad og endret bruk kan ikke sies å medføre spesielle ulemper for 
eksisterende skole og nærmiljøanlegg, men kan derimot redusere transportarbeidet ved at foresatte 
kan frakte flere barn til samme sted ved henting og bringing til skole og barnehage.  

P1 

 

P2 

S1 

F1 

(P3) 
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Ut fra beskrivelsen og de to illustrasjonsplanene mener vi det er synliggjort at det vil være fleksibilitet 
i forhold til størrelsen på barnehagen og hvordan den plasseres innenfor arealet som avsettes til 
dette formålet, og at selv med den største barnehagen vil kravene til uteområder være ivaretatt 
innenfor det arealet som er regulert til skole i dag. 


