
 

REFERAT 
 

  

Referat fra: 
Informasjonsmøte i høringsperioden for planprogram for tomtealternativer for ny 

skole på Vesterøya.  

  

Dato: 15.11.21 

  

Til stede: Tilstede fra administrasjonen:   

Maria Sundby Haugen, enhetsleder arealplan og møteleder 

Ivar Holt, eiendomsforvalter  
Roar Rabbevåg, arealplanlegger  
Anne Therese Anvik (ref), kommuneplanlegger  
Kristin Flåtten, kommunalsjef Kunnskap, barn og unge  
Sindre Væren Rørby, kommunalsjel Miljø og plansaker  
Fra Sted Arkitektur – Ida Næss Haakanes  
  
Tilhørere:   
Det ble satt ut ca 150 stoler. Det kom ca 100 innbyggere.   
 

  

Presentasjon: Klikk her for å skrive inn tekst. 

  

 

Maria Sundby Haugen, møteleder informerer om at vi er her for å se på hvor en eventuell ny skole 
på Vesterøya kan lokaliseres. Det er viktig å ha kunnskap om hvor en eventuell ny skole kan bygges før 
det kan tas en politisk beslutning om å legge ned skoler og endre skolekretser.    
 

Kommunen skriver referat/notat fra møtet som blir lagt ut på vår hjemmeside etterpå.   
Ivar Holt presenterer planprogrammet til de fire tomtealternativer på vegne av tiltakshaver. Planprogram 
og påfølgende planforslag skal senere til behandling hos planmyndighet før politisk beslutning.   
 
Først litt historikk, arbeidet ble startet høsten 2019 med tomtesøk. 13 tomtealternativ, hvorav FSK 
vedtok å gå videre med 5 tomter. Mars 2020 ny sak HMP, tok ut alternativ på Skottåker, jobbet videre 
med tomt syd og nord. I høringsperioden ble det mye diskusjon blant annet om dyrka mark. I april 2020 
vedtok HMP å sette arbeidet i bero, og Skottåker og Kariåsen ble lagt inn som tomtealternativer i tillegg 
til tomt syd og nord. Deretter ble det vedtatt å sette i gang en prosess med disse fire 
tomtene. Forarbeidene til planarbeidet og planprosessen ble presentert, sammen med temaene i 
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utredningen. Forklarer også hva som har skjedd i sak om høring av skolekretser, og at det er startet 
arbeid med en tematisk barnehage- og skolestrukturplan.  
 

Ida Næss Haakanes presenterer konsulentens arbeid i mulighetsanalysen. Går gjennom de fire 
tomtealternativene med vurderingskriteriene sammen med Ivar Holt. Presiserer at mulighetsstudien 
er på overordnet nivå – for å se på volumstudier og om det er mulig å få til en god skole på arealene som 
vurderes.   
 
Tomt nord, A og B.   
Det er vurdert flere mulig atkomster. Atkomst fra Vesterøyveien ser ut til å fange opp mer av 
den trafikken som likevel kjører her – slik at kjøring til skolen ikke trenger å ledes inn i industriveien.   
Viser hvordan høyspentledningene påvirker mulighetene for utvikling av tomta. Har sett på hvordan 
tomta kan knyttes opp til Husebygrenda og idrettsanleggene. Mulig å få en godt arrondert 
skolegård. Tomt nord B – legger skoleanlegget med ryggen inn mot Vesterøyveien. Også her er 
det muligheter til et godt arrondert skoleanlegg. Litt mer utglidende mot åkerlandskapet mot nord.   
 
Tomt syd  
De er vurdert flere atkomster, men mest aktuell den mot industriveien. Tas mindre dyrkamark i dette 
alternativet.  Tomta består av skogsområde på hver side med åpent landskap i midten. Foreslår å 
plassere bygget på den flate tomta mellom kollene. Trafikkavvikling på motsatt side av utearealene til 
skolen. Nærhet til idrettsanleggene til Sandar og friluftsområder. Gymsal og flerbrukshall var ikke helt 
avklart da illustrasjonene ble laget, så tegningene viser begge deler.   
 
Skottåker.  
Dette alternativet tar ikke dyrka mark, ok grunnforhold, noe dårligere ned mot Vesterøyveien. Forslaget 
berører to fornminner. Foreslår gang/sykkelvei til idrettsanlegget over forminnet.  De største 
utfordringene er knyttet til høydeforskjellene – det flate arealet som finnes går med til parkering. 
Bygningskroppen er foreslått slik at den bruker høyden og får uteareal i flere nivåer. Vanskelig å få til en 
skolegård som oppleves tilgjengelig for alle med så mange ramper. Foreslår at en del av utearealene må 
bygges på tak. Vanskelig å få til gode dagslysforhold i alle lokaler i bygget. Totalt 6 
etasjer. Elevinngangene foreslås å legges til midterste nivå. Kreves mye terrengbearbeiding og 
masseforflytting.   
 
Kariåsen.  
Det er sett på fem alternative atkomstveier, men flere av dem er for vanskelige å få til. Atkomst 
via Husebygrenda. Tar ikke dyrka mark, vil også berøre forminnene. Sandar IL mener forslaget tar for 
mye av framtidig utvidelsesmuligheter for idrettsklubben. Sambruk av parkering må vurderes.   
Skolen er vurdert inn mot sprengkanten som er på tomta i dag, for å få mest mulig bruk av kollen som 
uteareal. Dersom Skottåker ikke blir skoletomt, kan det bli boligtomter der, noe som vil kunne ta 
utearealer for skolen. (spm vil boligene på Skottåker høre til Ormestad skolekrets? Ja). Flerbrukshall kan 
brukes som overgang med uteareal til kollen bak. Bakgrunn for plassering av bygg slik det vises i 
mulighetsanalysen er at dersom den skyves mer bak på tomta, vil det bli veldig store høydeforskjeller 
mellom nederste og øverste nivå.   
 
Mobilitetsplan.  
Tiltak på veinettet er knyttet til behov som oppstår ved de ulike tomtealternativene. Når tomtealternativ 
er valgt, vil det være mer detaljert mobilitetsplan. Det er ikke vist tiltak langs Industriveien, fordi den vil 
bli bygget ut med gang/sykkelvei fordi det allerede er planlagt og skal etableres uavhengig av evt ny 
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skole. Mobilitetsplanen viser en del punkter som må utbedres, for eksempel fotgjengerfelt mm. Den 
store forskjellen mellom alternativene er behov for tiltak langs Veløyveien.  Mulige alternativer for 
nydyrking/jordforbedringstiltak på Vesterøya – det har vært avholdt møter og befaringer. Det vil 
foreligge en rapport.   
 

Frist 29.11. til å komme med merknader til forslag til planprogram. Deretter blir det fremmet en politisk 
sak. Det er ikke nødvendig å sende inn merknader på nytt dersom dere sendte inn uttalelse tidligere. 
Men har dere kommet på noe nytt, eller har momenter til de to nye alternative, er det viktig at dere 
sender inn dette.   
 
Sammendrag av spørsmål og kommentarer fra salen  
 
Flere av kommentarene dreide seg om å ta hensyn til å bevare dyrket mark. Mange var også opptatt av 
at Sandar idrettslag skal få opprettholdt sine aktiviteter og gis mulighet for utvikling av idrettsanlegget.  
 
Trafikkforhold til skolen, både som støy og luftforurensning langs skolevei og skolens utearealer ble tatt 
opp. Lengre skolevei for mange elever var også flere opptatt av, og at skoleveien må gjøres trygg for 
gående og syklende skoleelever.   
 
Flere ønsket å se økonomiske beregninger for hva en ny skole for hele Vesterøya vil koste sammenlignet 
med å renovere dagens tre skoler på Vesterøya.  
 
Folkehelseperspektivet og klimaregnskap ble etterlyst i planene for ny skoletomt. Det ble også etterspurt 
når ulike vedtak ble fattet, og at medvirkningsprosessene ikke har vært informert godt nok om. Det ble 
nevnt at enkelte følte seg overkjørt i prosessen, og opplever at de får beskjed om at de ikke har fulgt 
godt nok med.  
 
Flere etterlyste befolkningsframskrivninger, og at det trolig ville blir behov for tre større skoler på 
Vesterøya når alle boligplanene er realisert. De aller fleste som tok ordet på møtet, mente at det beste 
for barna var å beholde dagens tre skoler på Vesterøya, mest fordi de oppfatter at få skoler med færre 
elever gir bedre miljø og dermed mindre mobbing. I tillegg vil lokalisering i nærmiljøet gjøre at barna går 
og sykler til skolen og at skolen blir en viktig aktør i nærmiljøet, også på fritiden. 
 
Det var også flere som foreslo at innbyggerne på Vesterøya ble spurt direkte om sine ønsker om 
framtidig skole på Vesterøya, mens andre framhevet at det var viktig nå å få til en god prosess med 
innbyggerne.  
 
Møtet avsluttet kl 19.50.  
 


