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FORDELER

• Skjermet for tra kk og støy.

• Flotte og varierte utearealer tett på
friluftsområder og idrettsanlegg, som gjør
at en mindre del av uteområdet må
opparbeides.

• Bygget og landskapet kan knyttes tett
sammen, og gi ne overganger mellom
inne og ute.

• Bygget blir lite ruvende i landskapet og
for omkringliggende bebyggelse.

• Topogra og skjermet beliggenhet
gir potensiale til å bygge mer kompakt,
og man kan øke en etasjehøyde uten at
at det vil virke negativt på omgivelsene
rundt.

• Lite terrengbearbeiding og massehånd-
tering i forbindelse med bygg og
tra kkavvikling, da bygget får plass på
det ate området på tomten.

• Solfylte inngangssituasjoner og
skolegård.

• Mulighet for sonedelte elevinnganger
og aldersdelte utearealer

ULEMPER

• Høyden på sprengkanten gjør at arealer
i bakre del i de to første etasjene får
ingen eller lite dagslys. Det vil bli utfordren
de å oppfylle dagslyskrav i lærings- og
undervisningsarealer.

• Sambruk med Sandar og deres behov for
mer areal til parkering og videreutvikling av
idr.anlegget, kan påvirke skolens plassering
og utstrekning.

• Beslaglegger et areal som kan benyttes
til videre utvikling av Sandar idrettsanlegg.

• Adkomsten - genererer mye mer tra kk
gjennom Husebygrenda en større del av
dagen.

Oppsummering fra
Rapport mobilitetsplan Vesterøya skole,
utarbeidet av Sweco

D: Kariåsen.
Avkjørsel via Husebygrenda med supplerende
avkjørsel ved Vesterøyveien 159

FORDELER

• Oversiktlig, eksisterende avkjørsel
• Plant areal og god plass til å justere på
• Tra kkareal i senere detaljering av løsning.
• Kan benytte bussholdeplasser i både Indus-

triveien og Vesterøy (Holtan nordre).
• Holdeplassen i Vesterøyveien ser ut til å

være ukomplisert å utbedre.

ULEMPER

• Tra kkøkning over foreslått G/ S-veg i
Industriveien

• Anslagsvis behov for 24,5 millioner kr mer
for tra kksikkerhetstiltak enn for billigste
løsning (alt. A - Tomt Nord A).

• Tilsvarende behov som alt.C - Tomt sør, men
i tillegg behov for tiltak i Husebygrenda.

• I større grad enn andre tomter avhengig av
en ekstra slippsone (for å redusere tra kk i
boliggate).

• Overdekning av parkeringsplasser støtter
ikke målet om mer miljøvennlige reiser

OPPSUMMERINGTOMT KARIÅSEN
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MULIGHETSSTUDIE FOR VALG AV SKOLETOMT 

TOMT SKOTTÅKER
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Tomten ligger i et østvendt, sterkt skrånende 
terreng ned mot Vesterøyveien. Den store 
høydeforskjellen på tomten krever at 
skolebygningen etableres i nivåer oppover i 
terrenget for å sikre gode lysforhold i bygget, 
og tilgjengeliggjøre uteområder på flere nivåer. 
Terrenget på tomten stiger med ca 20m fra 
Vesterøyveien til det som kan etableres som øvre 
nivå for skolen. 

Området er i dag regulert til boliger, ref 
Reguleringsplan for Skottåker 2014. 

Nedre del av tomten ligger langs Vesterøyveien 
med mulighet for adkomst fra krysset 
Vesterøyveien/Skottåker ved Gapahuken 
Barnehage. Regulerte avkjøring er lagt til 
grunn som innkjøring til skolen, og som videre 
forbindelse til Skottåker og barnehagen. Det er 
plass til å etablere parkering og trafikkavvikling 
på det relativt flate området nærmest 
Vesterøyveien.

Tomten består i dag hovedsakelig av synlig fjell 
og blandingsskog. Noen områder er for bratt 
for å kunne benyttes til utearaler for skolen. 
Andre områder kan tilgjengeliggjøres for frilek/ 
naturlek. På grunn av store høydeforskjeller må 
det gjøres større inngrep i terrenget for å kunne 
etablere universelt utformede uteområder og 
flater for plasskrevende ballek. Det er derfor 
tenkt at deler av utearealene legges på taket av 
skolebygget. 

Den eksisterende vegen Skottåker ligger fint 
til rette for å brukes som gs-veg til skolen fra 
Husebygrenda. Vegen kommer naturlig inn på 
et mellomnivå på tomten, og fortsetter ned til 
tomtens nedre nivå. En ny gang- og sykkelveg 
kan koble seg på og tilgjengeliggjøre øvre nivå 
for myke trafikanter, og for drift og brannbil. 
Øvre del av tomten strekker seg mot toppen av 
Kariåsen. Det er registrert tre felt med automatisk 
fredete kulturminner i dette området.  
Det er etablert en tursti over åsen, ned til Sandar 
idrettsanlegg, som kan opprettholdes som en 
gangforbindelse. 

 

TOMT SKOTTÅKER
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TOMT SKOTTÅKER

Det er store høydeforskjeller på tomten, fra toppen av Kariåsen og ned
mot Vesterøyveien.

Åsen sett fra nord og Vesterøyveien

kote + 32Industriveien
kote + 16

kote + 53

kote + 30
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Topogra Bebyggelse Sol

ANALYSETOMT SKOTTÅKER



MULIGHETSSTUDIE NY SKOLE VESTERØYA SANDEFJORD KOMMUNE - RAPPORT 27.01.2021 REV. 25.08.2021

67

Veisystem Vegetasjon Fasiliteter i nærheten

TOMT SKOTTÅKER
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GJELDENDE REGULERINGSPLAN FOR SKOTTÅKER
Vedtatt 2014

Tomt Skottåker er i dag regulert til boligområde. Regulerte
avkjøring fra Vesterøyveien, ny innkjøring til Gapahuken
barehage og oppgradering av Skottåkervegen, er brukt som
underlag for tra kkavviklingen i mulighetsstudiet.

Reguleringsplanen er p.d.d. inne til endring hos kommunen.
Dersom det avgjøres at dette blir den nye skoletomten, vil
det gå på beskostning av nye boliger i området.

TOMT SKOTTÅKER
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PROGRAMMERING

Adkomst og parkering etableres mot øst langs
Vesterøyveien, med direkte tilkomst til hovedinn-
gang på et nedre nivå.

Skolen er tenkt anlagt på 3 nivåer i terrenget, for
å sikre gode dagslysforhold til læringsarealer og
arbeidsplasser inne i bygget, samt for å tilgjen-
geliggjøre uteområder på de ulike nivåene på
tomten.

Nedre nivå (1) etableres i forbindelse med
Vesterøyveien og skolens tra kkområde. Hoved-
inngang og direkte adkomst til erbrukshall blir
plassert på dette nivået. Mellomnivået (2)
knyttes på et naturlig platå i terrenget med
adkomst fra gs-veg Skottåker. Øvre nivå (3) kan
etableres for å skape tilgjengelighet til
naturområdene øverst på tomten.
Totalt vil det være en høydeforskjell på ca 20m
mellom øvre og nedre nivå.

Et sentralt fellesareal anlegges i sammenheng
med hovedinngangen. Fellesarealet bør være et
rom som vertikalt knytter sammen nivå 1 og 2,

På grunn av tomtens bratte terreng vil det kreves mye terrengbearbeiding for å få til
en god skole. Østre del av tomten mot Vesterøyveien er relativt at, og benyttes til
tra kkavvikling, imens skolevolumet kan bygges i nivåer som tilpasser seg terrenget.

med internkommunikasjon og visuell forbindelse.

På nivå 2 etableres egne innganger for trinn-
arealene i tilknytning til tilpassede utearealer
for småskolen og storskolen. På grunn tomtens
hellende terreng vil det bli et begrenset uteareal
som er tilgjengelig for alle, om det ikke gjøres
store terrenginngrep. Det vil begrense muligheten
for adskilte inngangs- og uteområder for små-
og storskolen, og det er naturlig å samle de på
dette nivået.

Det er lagt vekt på å få til en volumoppbygging
som gir mest mulig dagslys til arealene. Ved å
bygge skolen oppover i terrenget vil det bli store
mørke arealer i bakkant. Dette kan være utfor-
drende ifht å tilfredsstille skolens romprogram og
daglyskrav. Flerbrukshall med tilleggsfunksjoner,
drift og lagerrom, og parkeringskjeller er plassert
inn i terrenget på nivå 1, da dette er arealer som
ikke har krav til dagslys.
Skolegård og utearealer på nivå 2 etableres
delvis på tak av erbrukshall og garasjevolum.

TOMT SKOTTÅKER
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GREPET

BYGG

• Adkomst fra øst, Vesterøyveien, med
parkering og tra kkavvikling

• Skolevolum organiseres i 3 nivåer
oppover i terrenget

• Hovedinngang på nedre nivå, med et
sentralt fellesareal som knytter sammen
nivå 1 og 2.

• Bygningsvolumet brukes til å få kontakt
og tilgang til uteområder og naturen
oppover åsen.

• Mulighetsstudien viser et volum på
til sammen 6 etg. Volumet er brutt opp
i høyder på 2, 3 og 4 etasjer. Det er med
på å dempe skalaen på bygget.

• Flerbrukshall nærmest parkering, med
mulighet for egen inngang.
Hallen sprenges inn i terreng og danner

uteområde på tak, på nivå 2 i terrenget.

UTEROM

• Uteområder etableres i nivå oppover
i terrenget.

• Deler av tomten kan benyttes til frilek.
Flate uteområder etableres på tak og på
opparbeidete platå i terrenget.

• Innganger for hvert trinnareal i
forbindelse med uteområde på nivå 2.

• Nærhet til Sandar Idrettsanlegg,
kyststi, lysløype og ne turområder på
og nært tomten.

• Utfordrende terreng ifht å skape
universelt tilgjengelige utearealer.

Illustrasjon: Perspektiv sett fra nordøst

Situasjon med erbrukshall - Totalt areal: 8000 m2 skole + 2000 m2 erbrukshall

TOMT SKOTTÅKER
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TOMT SKOTTÅKER

Illustrasjon: Perspektiv sett fra øst
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Illustrasjon: Perspektiv sett fra nord mot nivå 2 med gangadkomst fra Skottåkervegen.
Innganger til trinnarealene kan etableres på dette nivå.
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SOLSTUDIETOMT SKOTTÅKER

Solfylte uteområder mot sør og ved hovedinngang på nedre nivå.
Bygningsvolumet skyggelegger hovedadkomsten fra nord på

mellomnivået.

Solfylte utearealer i storefri mot sør og på parkeringsplass Det bratte østvendte terrenget git lite ettermiddagssol på store deler
av tomten. Uteareal på tak av erbrukshall har gode solforhold.

Inngang til erbrukshall er skyggelagt om kvelden.
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FJERNVIRKNING

Skolen trapper seg opp i en østvendt skråning og blir godt synlig fra sjøen. Vegetasjon
på ere kanter skjuler skolen noe.

Sett fra nord på Vesterøyveien Bygget blir synlig fra fjorden

TOMT SKOTTÅKER
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FORDELER

• Enkel adkomst fra Vesterøyvegen

• Tomten berører ikke dyrket mark

• Østvendt tomt gir gode solforhold fra morgenen av
når elevene kommer på skolen, og gjennom hele
skoledagen.

• Varierte utearealer tett på friluftsområder og
idrettsanlegg

ULEMPER

• Universell utforming. Krevende å få til en god skole
som er tilgjengelig for alle pga store høydeforskjeller

• Utfordrende å skape sonedelte elevinnganger og
aldersdelte utearealer da det blir et begrenset
universelt tilgjengelig uteareal.

• Krevende intern logistikk i en skole som bygges over
6 etasjer i bratt terreng.

• Utfordrende å få til et kompakt bygningsvolum med
korte avstander mellom hovedfunksjonene.

• Bygget vil oppleves stort og ruvende i situasjonen
da bygningsmassen må bygges i ere nivå og
beslaglegger mye av åssiden. Den blir godt synlig fra
fjorden.

• Krevende å få til en jordnær skala på bygningen som
skal være tilpasset barnets perspektiver.

• Krevende terrengbebarbeiding og massehåndetering
ved etablering av 10 000m2 bygg i terrenget.

Oppsummering fra
Rapport mobilitetsplan Vesterøya skole,
utarbeidet av Sweco

E: Skottåker.
Eksisterende veg Skottåker yttes og brukes

som avkjørsel fra Vesterøyveien.

FORDELER

• Oversiktlig avkjørsel i Vesterøyveien
• Antall avkjørsler øker ikke
• Minimal lokal tra kkøkning
• Mulighet for å bedre barnehagens parke-

ringsløsning
• Legger ikke beslag på dyrket mark
• Relativt ukomplisert å etablere ekstra

slippsone et stykke unna skolen (Industri-
veien)

ULEMPER

• Krever oppgradering av bussholdeplass i
Ormestadvika i Vesterøyveien

• Relativt trangt areal gir utfordringer hvis
senere detaljering av løsning krever større
areal.

• Fare for noe rotete tra kkareal for å

betjene eksisterende barnehage og boliger

OPPSUMMERINGTOMT SKOTTÅKER
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MULIGHETSSTUDIE FOR VALG AV SKOLETOMT 

SAMMENSTILLING
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TOMT SØRTOMT NORD B

TOMT NORD KARIÅSEN

TOMT NORD A

TOMT NORD SKOTTÅKER
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dagen, og vil begrense idrettslagets muligheter for å
utvide anlegget mot nord.
Det ligger til rette for å få til varierte uteområder i
tilknytning til skolen, med en større sammenheng-
ende skolegård og fotballbaner på nedre nivå, og
Kariåsens naturlige terreng mot nord. For å bevare
størst mulig uteareal mot sør, er skolebygget plassert
helt inntil sprengkanten. Høyden på sprengkanten vil
gjøre det utfordrende å få gode nok dagslysforhold i
de bakre arealene i 1. og 2. etasje. Den langstrakte
bygningskroppen kan bidra til å reparere spreng-
kanten og skape en n overgang mellom skolens
uteområder. Samtidig vil en langstrakt bygingskropp
gi store avstander mellom hovedinngang i vest og
”hjertet” i skolen.
Tomten ligger skjermet til og tåler et stort bygningsvo-
lum. Tomten beslaglegger ikke dyrket mark.

Tomt Skottåker er en østvendt bratt skråning, som er
regulert til boligformål. Høydeforskjellene på tomten
gjør det svært utfordrende å lage en skole med lett
tilgjengelige, inkluderende og universelt utformede
skole- og utearealer. Det kan gjøre at barn med
funksjonshemminger hindres i å delta på lik linje med
andre.
Det kan anlegges en tra kksikker og oversiktlig
biladkomst fra Vesterøyveien og skolebygget kan
fungere som buffer mellom tra kkavviklingsareal og
skolegård.
Skolebygget trapper seg oppover i skråningen for å
få gode dagslysforhold, og for å få tilgang til utea-
realer på ere nivåer. Terrasseringen over 6 etasjer
gjør at bygget får en krevende intern logistikk, og
bygget kan framstå ruvende i åssiden. Øvre nivå av
tomten knytter seg på friluftsområder og idrettsanleg-
get til Sandar, noe som er en fordel da det er utfor-
drende å få større ater til plasskrevende lek.

med vegetasjon og trær.
Bygningsvolumet kan fremstå ruvende i landskaps-
rommet. Studier av fjernvirkning viser at skoleanleg-
get fremstår fremmed og stort, og blokkerer naturlige
siktlinjer i landskapet.

Tomt Sør ligger skjermet fra støy og tra kk,
omkranset av et variert og kupert landskap som kan
benyttes til otte utearealer for skolen. Turstier gjen-
nom området knytter tomten på nærliggende frilufts-
områder og Sandar idrettsanlegg. Dette vil være en
stor fordel for en ny skole.
Adkomst til tomten etableres naturlig fra Industriveien,
med tra kkavvikling og parkering lengst nord på
tomten. Skolebygningen kan etableres på den åpne
aten, i landskapsrommet. Denne plasseringen vil

kreve minst terrengbearbeiding, og størst mulig grad
av det naturlige terrenget kan bevares. En ulempe
ved denne plasseringen er at det beslaglegger dyr-
ket mark.
Bygningskroppen kan organiseres i en L-form med
hovedinngang og idrettshall mot nord, og trinnarea-
ler som strekker seg mot sør. Bygningen trekkes mot
åsryggen i vest for å få skolegård og elevinnganger
i lys og sol.
Kollene som omkranser tomten gjør at tomten tåler et
høyere bygningsvolum enn 2-3 etasjer, noe som kan
bidra til et mer kompakt skolebygg. Samtidig legger
topogra en begrensninger for skolens grunn ate. Det
samme gjelder for eventuelle utvidelsesmuligheter for
tra kkavvikling. Tomt Sør beslaglegger mindre dyrket
mark enn Tomt Nord.

Tomt Kariåsen ligger i forbindelse med Sandar
idrettsanlegg, hvor det er gode muligheter for sam-
bruk av skole- og utearealer. En skole her vil bidra
til økt tra kk gjennom Husebygrenda større deler av

Mulighetsstudiene har vist at det er mulig å
bygge en skole med BTA 10. 000 m2 på alle
fem tomtene som har blitt vurdert.

Tomt Nord A gir mulighet for en terrengtilpasset
bygning hvor faresonen kan utnyttes til parkerings-
areal, og utearealene henvender seg mot dagslyset.
Av Tomt Nord A og B er det denne som gir de mest
varierte utearealene. Tomteområdet på øvre nivå
fremstår som et avgrenset og skjermet uteareal som
kan gi trygge og ne rammer for de minste barna.
Tomten er krevende mtp terrengbearbeiding og mas-
sehåndtering, og for å oppnå universelt tilgjengelige
arealer. På grunn av at den sentrale delen av tomten
er smal, blir det et langstrakt bygg og stor avstand
mellom funksjoner både inne og ute.
Dette har vært den tomten hvor det har vært mest
utfordrende å avgjøre adkomst. Adkomsten vi har
landet på (nr. 1 ), krever at det etableres en ny vei
som beslaglegger dyrket mark ut over tomtegrensen.

Tomt Nord B er stor og åpen, med lite begrensnin-
ger på hvor man kan anlegge en ny skole. Det er
enkel adkomst fra Vesterøyveien i sør, ved Gapahu-
ken Barnehage. Tra kkavvikling kan legges tett på
adkomsten, og med god avstand til skolen.
Tomten er avgrenset av høyspentområdet i nord og
Vesterøyveien i øst. Vesterøyveien er tra kkert og vil
være en støybelastning på tomten. Bygningskroppen
kan brukes som en skjerm mot Vesterøyveien og fare-
området under høyspentlinjen, og danne et trygt og
skjermet uteareal mot sørvest. Med denne volumplas-
seringen vil deler av utearealet være skyggelagt om
morgenen.
Det store åpne arealet og et ensartet terreng krever
mye bearbeiding for å etablere varierte utearealer.
Det er lengre avstand til naturlek og varierte arealer

Konklusjon
En ny skole på Vesterøya skal være fremtidsrettet og
mangfoldig. Det skal legges til rette for inspireren-
de lærings- og lekearealer med fokus på å fremme
helse, trivsel og læring for alle.
Basert på de arkitektfaglige vurderingene gjort i
mulighetsstudiene fremstår Tomt Sør som det beste
alternativet for å anlegge en ny barneskole på
Vesterøya. Det skjermede landskapsrommet tåler
et volum i den skalaen som det skal planlegges for.
Bygningsvolumet kan naturlig tilpasses i terrenget, og
ivareta de neste områdene på tomten til utearealer.
Skoleanlegget vil være lite sjenerende for omkring-
liggende bebyggelse, både med tanke på støy og
visuelt.
Adkomst, bygning og skolegård kan anlegges på
omtrent samme nivå, noe som er svært viktig ifht å
danne et universelt utformet skoleanlegg.
Med tanke på utvidelsesmuligheter vil det på grunn
av tomtens topogra og beliggenhet være potensiale
for å bygge et mer kompakt og høyere bygningsvo-
lum på tomt sør, enn det som er vist i studiet.
En stor fordel ved tomt sør er nærheten til turstier,
skiløype og bilfri forbindelse til Sandar idrettsanlegg.
Det gir mulighet for sambruk med idrettsanlegget uten
at det begrenser idrettslagets utvidelsesmuligheter.

Som et alternativ 2, vurderer vi Tomt Kariåsen for å
være den beste tomten. Det som hovedsaklig skil-
ler Kariåsen fra Tomt Sør er tra kkøkningen det vil
skape i et etablert boligområde (Husebygrenda) og
utfordringen med høydeforskjellene mellom adkomst-
nivå og øvre del av skolegård. Det er også knyttet en
usikkerhet til hvordan sambruk med Sandar og deres
behov for mer areal til parkering og videreutvikling
av idr.anlegget, kan påvirke skolens plassering og
utstrekning.

SAMMENSTILLING / KONKLUSJON
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