
Ny skole på Vesterøya

Tomtevalg 

Planprosess  

Åpent møte, 15. November 2021. 



Agenda 

1. Presentasjon: 
Historikk, fremdrift, tomtealternativer 
og planprogram. 

2. Spørsmål og innspill. 



Prosess tomt Vesterøya
2019 Nov - FSK - 13 alternativer. Gå videre med 5 tomter 

2020 Mars - HMP . Valg av to tomter. Tomt Nord og Syd.  

2020 Mulighetsstudie, mobilitetsplan og planprogram tomt Nord og Syd.

2021 Feb.  Igangsetting regulering. Høring planprogram og vurdering av 
tomter.

2021 April – HMP. Vedtak: 



Tomtealternativer 
Mulighetsstudie
Utforming av mulige skoleanlegg på fire tomter.
Viser en mulig utnytting av tomta. 

Mobilitetsplan
• Atkomst for biler og myke trafikanter,
• Parkering ansatte og foreldre, sykkelparkering, kis & ride, 
• Løsning for skolebuss og interne veier.
• Forventet trafikkøkning og tiltak for myke trafikanter.

Landbruk 
Fornminner
Grunnforhold 





Mulighetsstudie - 4 tomtealternativer

Vurderingskriterier:

- Landskapskarakter

- Tomtedisponering

- Uteområde

- Massevurdering

- Trafikkarealer



Forutsetninger

Fra rapport Mulighetsstudie

En skole skal hovedsakelig bygges for barna. 
Barnets skala og perspektiver er en god veiviser 
for utformingen av skolebygget og uteområdene. 



Organisering 



Vurderingskriterier

Premisser for utforming av skolebygg og 
uteområder fra et arkitektfaglig ståsted
(fra rapport Mulighetsstudie datert 25.08.2021)

- Stedstilpasning

- Adkomst og innganger

- Skala og volum

- Solfylte og varierte utearealer

- Logistikk inne og ute

- Soner for store og små



Tomt Nord. Alternativ A og B
Atkomst
Alternativ A - atkomst 1 og 3 - beste alternativene. 

Alternativ B - atkomst 2 - Skottåker - beste alternativ. 

Trafikk 
Atkomster fra Vesterøyveien vurderes å gi minst trafikkøkning på det 
lokale veinettet.   

Dyrket mark
Det meste av tomtene er fulldyrket jord. 
Arrondering/ avgrensning mot resterende jorde. 

Grunnforhold/ overvann – størst utfordring alt B.

Merknader 
- Dyrket mark.
- Gårdstun i nord – negativ til en vei. 
- Gapahuken barnehage – negative til alternativ B.
- Atkomst via Husebygrenda – vil berøre private boliger.  



Tomt Nord A - situasjon



Tomt Nord A 

Illustrasjon



Tomt Nord B - situasjon



Tomt Nord B 

Illustrasjon



Tomt Syd

Atkomst
Kun atkomst til Industriveien vurderes som aktuell. 

Dyrket mark
Tar mindre og dyrket mark med noe dårligere kvalitet enn 
tomt nord. 

Trafikk – Økt behov for tiltak i Veløyveien.

Merknader 
Grunneier der bygget plasseres ønsker omdisponering. 
Grunneier i syd er negativ. 
Jotun – Tungtrafikk i Industriveien.  
Jotun - Fare større hendelser. Tomt vil bli berørt f.eks. ved 
brann !!! 



Tomt Syd - situasjon



Tomt Syd 

Illustrasjon



Skottåker

Atkomst
Atkomst til Vesterøyveien vurderes som eneste aktuelle. 

Dyrket mark
Tar ikke dyrket mark. 

Grunnforhold
Hovedsakelig fjell. Dårlig grunnforhold langs Vesterøyveien.

Fornminner
Berøres i noe grad.

Trafikk
Innebærer lite nyskapt trafikk. 

Merknader 
Berører en grunneier direkte. Positiv til salg. 
Vil påvirke noen boliger indirekte.



Skottåker - situasjon



Skottåker

Illustrasjon



Kariåsen

Atkomst
Atkomst via Husebygrenda og GS- vei til Vesterøyveien.

Trafikk
Trafikkøkning i Industriveien, Husebygrenda og noe i Veløyveien.  
Kan begrenses med GS vei til Vesterøyveien. 

Grunnerverv
Areal til parkering i nord.
Kollen nord for skolebygget 
Utbedring av Husebygrenda.   
Tomt langs Vesterøyveien fra Telenor.    

Dyrket mark
Kun ev. noe ved GS- vei til Vesterøyveien. 

Kulturminner
Gangatkomst og uteareal berører fornminne. 

Sandar IL
Mener forslaget tar for store arealer.   
Alternativ plassering toppen av kollen. 
Kun sambruk av parkering.

Parkering 
Parkering til skole og idrettsanlegg !!!



Kariåsen - situasjon



Kariåsen

Illustrasjon



Kariåsen - terreng

- Knytte sammen toppen av kollen – de flate arealene 
og idrettsbanene. 

- Beholde de attraktive arealene på kollen til 
uteopphold. 

- Bygging inn mot fjellet - utfordring ensidig lys. 

- Kulturminner



Mobilitetsplan

• Atkomst, parkering, trafikkvekst og behov for tiltak. 

• Valgt å synliggjøre behov som oppstår fordi det etableres en ny 
skole. 

• Synliggjøre fordeler og ulemper med hver enkelt tomt.   

• Revideres og innarbeides i konsekvensutredningen. 



Trafikksikkerhet 
Tiltak langs Industriveien forutsettes bygget.

Sort prikk: behov for punkttiltak i alle alternativene.

Blå strek: behov for fortau i alle alternativ 

Oransje strek: behov for belysning i alle alternativ.

Blå stiplet strek (Veløyveien mellom Asnesveien og Industriveien): 
behov for fortau allerede i dag, men behovet kan bli noe større ved 
etablering av ny skole. Vegen er skilt ut med egen fargekode fordi vi 
er usikre på hvor mye større behov vil bli med etablering av ny skole 
(alternativ rute finnes). 

Rød strek: behov for strekningstiltak varierer mellom alternativene.

Rød prikk: behov for tiltak i kryss varierer mellom alternativene.



Nydyrking 

Status

Arealer på Vesterøya for nydyrking eller jordforbedring. 

Dialog med to grunneiere og vurdert arealer. 

Aktuelle områder på ca. 20 daa. 

Rapport under utarbeidelse. 



Planprogrammet  
Utredningstema

 Rekreasjon, barn og unge

 Mobilitet

 Kommunalteknikk

 Landbruk

 Landskap og estetikk 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Naturmangfold

 Risiko og sårbarhet

 Konsekvenser i 
anleggsperioden 

 Avbøtende tiltak 



Tomtevalg – regulering   

• 4 tomtealternativer.  

• Fordeler og ulemper med alle fire. 

• 29. November. Frist for merknader.

• Sak til hovedutvalget etter høringen. Valg av tomt og fastsetting 
av planprogram.

• Tidligere innsendte merknader ?
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