
Generellt 

Notatet er lagd for finanskomiteen og gjennomgang av vedtatte prosjekter. I tillegg er det gjort 

vurdering av skolekapasitet frem mot 2030 i forbindelse med utbygging av skoler og muligheter til 

endring av opptaksgrenser. Notat er ikke uttømmende men forsøker å ta de største utfordringer.  

Mindre tiltak er ikke kommentert.  

PROSJEKTER I ØKONOMIPLANEN:  

Skoler  

 

Vilberg barneskole 

Tiltak 1, Eidsvoll verk skole  

Skolen ble bygget med to paralleller og 5 klasser, til sammen 10 klasserom, da småklassetrinnene 

hadde undervisning 3 dager i uken.  Skolen hadde en spesialavdeling som nå benyttes til SFO og 

første klasse.  I tillegg er musikkrom og naturfagrom brukt som klasserom.    Dvs. at skolen mangler i 

dag disse rommene i tillegg til at det er få grupperom.  

Rapport fra Norconsult sier følgende om Eidsvoll Verk skole: «Dersom skolen skal tilfredsstille 

minstekravene til en skole i denne størrelse må det etableres egnete arealer for musikk, flere 

grupperom og tekniske anlegg i naturfag må utbedres. . « 

Arealene i tidligere spesialavdeling er dårlig egnet, er for små til klasserom og har svært dårlig 

garderobeplass.  Tidligere spesialavdeling benyttes av 1. og 2. klasse i tillegg til SFO.   Dette går 

relativt greit med så lenge det er under 20 elever i 1 – 3.. klasse, men vil bli trangt dersom skolen skal 

opp mot 28 elever pr klasse. Skolen har i dag en kapasitet på inntil 300 elever og vil ved tilbygg få en 

kapasitet på 350 elever.    

Ved en utbygging vil man få tilfredsstillende areal og skolens kapasitet vil øke.  Skolen vil da kunne ta 

unna noe av veksten på Lundsjordet og utsette behovet for utvidelse av Bønsmoen skole.  

Tiltak 10, Råholt skole.  

Plantegning vedlagt i powerpointpresentasjon. 



Skisseprosjekt er under ferdigstilling og det viser en skole med bruttoareal på 10.2 m² pr elev eks 

gymsal.  

Valgt løsning er gjort etter at to forskjellige arkitektfirmaer utarbeidet til sammen 5 forskjellige 

alternativer i mulighetsstudier.  Valgt løsning var det mest økonomiske ved at det ga minst 

ombygging, laveste areal og minst risiko ved grensesnitt mot eksisterende bygg.  

 Dersom arealet skal reduseres ytterligere vil dette lett gå på bekostning for læringsarealer for elever 

med spesielle behov og gjøre skolen mindre robust i forhold til variasjoner i elevmassen.   

 Skolen har 4 klasserom pr base.  Det er utarbeidet flere forslag sammen med brukere og arkitekt for 

å redusere arealet.  Slik tegning nå foreligger, vil basearealer i all hovedsak bli i nytt bygg. 

Personalrom og noe spesialrom blir i eksisterende bygg.  Det vil derfor bli mindre belastning med 

antall personer i eksisterende bygg og man vil kunne oppnå godt innemiljø uten større påkostninger. 

Det er forsøkt å bevare eksisterende bygninger uten store ombygginger for å redusere de totale 

kostnader. Vi kan vanskelig se at det kan spares store beløpe uten at det vil gå ut over fleksibilitet og 

kvalitet.  

Brakker ved skolen er forutsatt fjernet.  

Ved en utvidelse til 4 paralleller vil skolen ha noe overkapasitet en periode.  I Handlingsplanen er det 

i foreslått å utvide med 4 paralleller slik at skolen i en periode kan avlaste både Dal skole og 

Bønsmoen skole.  

Dersom skolen skal reduseres til 3 paralleller vil det føre til omprosjektering og forsinkelser.   Dersom 

skolen skal reduseres til tre paralleller vil vi foreslå at Personalrom, SFO/kantine og spesialrom 

forberedes til 4 paralleller. Besparelsen vil være ca 30 mill. ved å redusere til 3 paralleller. 

Dersom man velger å utvide skolen til 4 paralleller ved først å bygge 3 paralleller, og så bygge 4 

paralleller senere, vil man få en uheldig (rotete) inndeling av skolen før den utvides til 4 paralleller. 

Bønsmoen skole.  

Tomten har plass for å utvides til 3 eller 4 paralleller. Skolen er forberedt for utbygging ved at den har 

to gymsaler. Og kan derfor lett utvides til 4 paralleller.  Skolen vil være full i løpet av 2024. Dersom 

Råholt skole utvides til 4 paralleller, vil Råholt kunne ta unna i en periode.   Det er ikke lagt inn 

kostnader til utvidelse av Bønsmoen skole i økonomiplanperioden.  Det er forutsatt at skolen skal 

utvides til 4 paralleller når alle fire paralleller på Råholt er fulle. Det vil da skje en gang etter 2030.   

Utvidelse av Bønsmoen skole vil koste anslagsvis 80 mill for en parallell.  

Dal skole.  

Dal skole har i dag brakker til 6 klasser og mangler ett klasserom på full 3 parallell skole. Skolen er 

imidlertid utvidet med hensyn på øvrige rom og vil eter hvert få problemer med kapasitet i gymsal, 

musikkrom, lærerarbeidsplasser og personalrom.  

Utbygging på Mo gård vil naturlig gå til Dal skole mens utvidelser rundt Laddderud og  Manerud kan 

gå til Råholt skole.  En utvidelse av Dal skole og samtidig å beholde brakkene vil koste ca 100 mill. 

Dersom man fjerner brakkene og i tillegg bygger flerbrukshall vil kostnaden ligge på ca 230 mill. 



Dersom skolen skal utvides til 4 parallell bør man se på om brakkene skal bestå videre på Dal skole.  

 

Tiltak 13 Vilberg skole  

På grunn av forsinkelse med tomt er skolen forsinket i forhold til økonomiplanen.  Det kan påregnes 

ett års utsettelse av bygget. Forsinkelsen vil føre til at bygget tidligst står ferdig i 2021.  

Det vil kunne være tilstrekkelig med en tre parallell skole dersom skolekretsen opprettholdes slik den 

er i dag frem til 2030  

Dersom dette blir tilfellet vil Eidsvoll kommune måtte bygge ut ÅS skole innen 2027 til en tre parallell 

for å dekke behovet i denne skolekretsen. Dvs at planlegging må starte senest i 2023. Det må da 

avsettes areal i kommuneplanen til utvidelse.  

Ved å bygge en fire paralleller og flytte opptaksgrenser vil vi kunne utsette en utvidelse av ÅS skole 

frem til godt etter 2030. Naturlige områder som vil kunne flyttes til en skole på Tynsåk er Bårliåsen og 

nye boliger som blir etablert ved Eidsvoll stasjon. Disse områdene har tradisjonelt tilhørt Ås 

skolekrets. 

Dersom skolen flyttes til Trolldalen vil fremdeles Bårliåsen kunne inngå i opptaksområdet for ny 

skole, da de i alle fall må kjøre buss, mens området rundt Eidsvoll stasjon vil få kortere gangvei til Ås 

skole.  

Dersom Ås skole må utvides vil det i tillegg til læringsarealer føre til behov for en gymsal, musikkrom 

og nya arbeidsplasser for lærere. Det vil da medføre vesentlige ombygginger i eksisterende bygg, og 

derved også vesentlig større kostnader enn å utvide Vilberg skole til 4 paralleller.   

Vilberg barneskole er forutsatt i massivere i økonomiplanen, men det er usikkert hvor mye dette vil 

fordyre kostanden på bygget.  

Vilberg skole bør tilrettelegges for bruk av kulturskolen. Det er ikke lagt inn ekstra midler for dette. 

Dersom hele kulturskolen skal flytte til Vilberg Skole, må det settes av arbeidsplasser til ansatte i 

kulturskolen.  

Ås barneskole 

Ås barneskole har kapasitet på inntil 350 elever i dag. Prognosene tilsier at skolen får tre klasser på 

samme trinn fra 2027, og kan ha behov for utbygging innen år2027, for å dekke behovet innenfor 

dagens skolegrenser.   

 

 

 

 



Konsekvenser ved alternative løsninger: 

Alt 1: Utvidelse av Ås og 3 paralleller ved Vilberg. 

Alt 2:  Utvidelse av Vilberg skole til 4 paralleller 

 

Nedlegging av Feiring skole  

Dersom skolen legges ned vil det gi besparelser. Det vises til egen presentasjon fra virksomhetsleder 

for skole.  

Regnestykket forutsetter at det er plass på Langset skole og Vilberg ungdomsskole, uten at disse må 

utvides i areal.  Dersom man beholder skolen vil det komme behov for investeringer til universell 

utforming, inneklima og garderobeforhold på skolen.  

Feiring skole er ført opp med to investeringer i planperioden. Det er nødvendig utbedring av 

garderobeforhold til gymsal, samt utbedring ventilasjon. Inneklima vil bli vesentlig dårligere ved økt 

elevtall. Det må derfor utbedres dersom skolen skal opprettholdes.  Garderobene har stort behov for 

utbedring og tilrettelegging for eventuelle rullestolbrukere.   

Skolen er ikke universelt utformet og har store utfordringer med at det er trapper og flere sprang i 

etasjeplanene. Den er vanskelig å tilrettelegge og få fullgod universelt utformet. Dersom skolen skal 

opprettholdes er det behov for ytterligere innvesteringer i bygget. Dette ligger ikke inn i 

handlingsplanen.  

 

Alternativ 1 utvidelse av 
Ås skole Vilberg 3 parallell  

             
 

Totalkostnad  
           Årstall  

 
2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 

Investering Vilberg skole   350 000 
 

15 000 110 000 191 900 30 000 
       

Utvidelse ås  110 000 
    

5 000 5 000 30 000 50 000 20 000 
   

Sum akkumulert investert  
  

15 000 125 000 316 900 351 900 356 900 386 900 436 900 456 900 456 900 456 900 456 900 

Renter og avdrag av akkumulert 
investering  

  
225 2 475 9 742 17 850 19 087 19 473 21 155 23 165 23 637 23 295 22 952 

              Alternativ 2 - utvide Vilberg skole til 
4 paralleller   

             
Investering Vilberg  430 000 

 
15 000 140 000 235 000 40 000 

       
Akkumulert innvestering  

  
15 000 155 000 390 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 

Renter og avdrag akkumulert 
innvestering  

  
225 2 925 12 039 21 923 23 230 22 908 22 585 22 263 21 940 21 618 21 295 

              
Diff pr år       0 -450 -2 297 -4 073 -4 143 -3 435 -1 430 903 1 697 1 677 1 657 



 

 

Barnehager. 

Tiltak 25 Barnehagetomt i Sørbygda. 

Beløpet er for å starte arbeidet med å kjøpe og regulere tomt til ny barnehage i Sørbygda.  

Barnehagetomt må inn i kommuneplanen. Kjøp av tomt kan derfor bli tidsforskjøvet i påvente av 

kommuneplanen.  

Etter at Eidsvoll kommune kjøpte Ankertunet barnehage ved Eidsvoll Værk skole, kan det være 

naturlig å øke kapasiteten på denne før vi begynner å bygge ny barnehage i sørbygda.  

 

Tiltak 26 Ås skole  

Tiltaket ble skjøvet ett år ut i tid i handlingsplanen.  Det kan imidlertid kunne bli nødvendig å forsere 

dette byget på grunn av kapasitet.  Barnehage på Brensmork legges ned når ny barnehage på Ås er 

ferdig. Lokalene på Brensmork overtas av hjemmetjenesten, fysio/ergoterapi og 

hjelpemiddeltjenesten.  

Boliger:  

 

Generelt om boliger:  

Bygging av boliger er delvis finansiert med tilskudd fra husbanken og i tillegg betales husleie.  

Kostnadene til disse belaster derfor kommunebudsjettet i mindre grad enn andre investeringer i 

formålsbygg.   



Tiltak 32 Feiring Aldershjem  

Prosjektet er under planlegging og vil bli lagt ut på anbud i løpet av vinteren. Planlagt oppstart 

sommer 2018. Det er her gitt tilsagn om tilskudd på ca 11,3 mill.  

36 Nye boenheter funksjonshemmede 

Ytterligere en bolig for målgruppen psykisk utviklingshemmede har ligget i planene helt fra 

boligrapporten i 2012, etter dette har ennå flere brukere blitt kjent, så behovet er større enn antatt i 

2012. Boligen er tenkt til en målgruppe med særlig krevende behov. Behovene kan ikke ivaretas i 

eksisterende boligmasse. 

Boligen er nødvendig for å ivareta brukernes individuelle behov for skjerming og trygghet og skal ikke 

være tilknyttet fellesarealer, men selvstendige leiligheter hvor de kan motta individuelt tilrettelagt 

oppfølging. Leilighetene vil ha en felles personalbase som sikrer effektiv ressursutnyttelse. 

Tomt var ikke bestemt når de ble budsjettert. Vi ser nå på muligheten for å bruke tomt på Dal, etter 

at vi har revet eksisterende bygg som er kondemnabelt. Dersom vi får bygd denne boligen her, vil det 

bli 4 enheter og personalrom.  Bygget vil da bli noe mindre og kostnaden vil bli noe redusert.  

 

Tiltak 38 Brensmork Ombygging til helsetjenester.  

Ombygging av 2. etg er under planlegging og forutsettes fullført i løpet av sommeren 2018. 

Resterende ombygging vil skje etter at Ås barnehage er ferdig. Tiltaket er nødvendig for å få rasjonell 

drift og dekke vedtatt økning av hjemmetjenester i fremtiden.  

 

Tiltak 49. Vilberg helsetun byggetrinn 2. 

Tiltaket er ute på anbud. Det omfatter 16 nye rom og nytt kjøkken.   Nytt kjøkken er helt nødvendig 

for å tilfredsstille nye krav fra mattilsynet.  Dersom det ikke bygges nytt kjøkken vil man risikere 

stengning av kjøkkenet.  



Eiendom: 

 

Tiltak 53 «Søndre samfunn» 

Forutsetning: 

Eiendommen benyttes til en miks av private boliger, omsorgsboliger, offentlig areal som for 

eksempel ett bibliotek. 

Notatet tar ikke hensyn til om det er det offentlige eller private som skal bygge ut denne 

eiendommen. Men det er satt en forutsetning om at arealene som settes av til 

offentligbruk/omsorgsboliger skal eies av Eidsvoll kommune når prosjektet er ferdig. 

 

Omsorgsboliger: 

Tradisjonelt vil ikke en omsorgsleilighet som objekt belaste driftsbudsjettet til kommunen. Tilskudd 

og gjengsleie vil normalt dekke hovedvekten av kommunens kostnader til drift og avdrag. Dette 

forutsetter at det er ett marked slik at boligen blir leid ut. Dette forutsetter at vi får tilskudd fra 

husbanken. Med dagens ordning utgjør dette normalt ca 1,4 mill kroner pr boenhet. 

Dersom det på denne eiendommen etableres arealer for offentligtjenester vil vi måtte påregne en 

kostnad på 38000 pr m2 i byggekostnad. Eksempelvis vil dette gi en selvkost på 38 millioner kroner 

for 1000m2 offentlig arealer. FDV beregning etter Holte modellen beskriver ca kr 700 pr m2 (middels 

sats) i årlige FDV kostnader på ett bibliotek.  

Dersom det i tillegg til offentlige arealer/boliger skal bygges boliger for salg på denne eiendommen, 

anbefales det ikke at kommunen selv skal stå som byggherre. Man bør heller inngå en avtale med en 

privat utbygger om hva Eidsvoll kommune skal ha av arealer og boliger når prosjektet står ferdig. 

Eiendommen kan inngå som en delbetaling. 

Råholt bibliotek.  

Flytting av biblioteket til Råholt skole inntil skolen blir full 4 parallell. Det vises til tegning. 

Klasserommene er samlet med 4 klasser i en base. Dvs att ett og ett trinn er i samme base.  Dette for 



å kunne få til ett samarbeid på tvers av klassene i hvert trinn.  Det er derfor vanskelig å se for seg at 

man kan frigjøre ett tilstrekkelig samlet areal for å dekke bibliotekfunksjonene på Råholt for en 

periode.  

 

Bygging av biliotek på RUSK. Nybygget ved RUSK er dimensjonert for en ekstra etasje.   Biblioteket 

kan bygges i en 3. etg.  i nybygget på RUSK. Det må imidlertid antas at dette vil bli dyrere enn nye 

arealer i Søndre Samfund. I tillegg vil et bibliotekareal i nye Søndre Samfund kunne være positivt for 

prisen man kan få for bygg og tomt.   Påbygg i en tredje etasje på RUSK vil derfor ha liten hensikt, og 

det anbefales at denne muligheten anses som en fremtidig mulighet ved eventuelle nye behov på 

RUSK.   

Tiltak 66 BOA 

Det er lagt inn nytt tiltak i prestegården. Boa som holder til på Prestegården og i tillegg i Borgen og 

vanda i Badebakken. Dette er gamle lokaler som er lite egnet for denne gruppen brukere. I tillegg er 

det lite hensiktsmessig å fordele aktiviteten på til sammen 4 bygg. Ved sykefravær er man da svært 

sårbar og må avlyse aktiviteter i noen bygg.  Boa vil ha behov for nye arealer for å dekke behovet for 

flere brukere.  

Bygging ved prestegården er avhengig av nødvendig dispensasjoner i forhold til reguleringsplaner for 

området.  

Konklusjon:  

Ved en utsettelse av Vilberg skole og barnehage på Langset vil man kunne gjøre noen besparelser:  

Forskyvning  Vilberg  skole og  Langset barnehage.  
   1000 kr 2018 2019 2020 2021 

Vilberg Barneskole                 -15 000         -110 278           -206 900              -30 000  

Ny investeringsbane 
 

           15 000            110 278              206 900  

Endret lånebehov                 -12 000            -76 222             -77 298              141 520  

Endring renter og avdrag                         -90              -1 172               -4 991                 -7 215  

     Langset barnehage 
  

             -3 000              -45 000  

Endret lånebehov                  -2 400              -36 000  

Endring renter og avdrag                           -                        -                       -18                    -390  

 

 

07.02.2018 

Steinar Reinsberg  

 

 

 


