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Sammendrag 

 Fræna kommune ønsker utredet konkrete tomter for ny skole, for å finne den beste lokaliseringen for en 

fremtidig ny skole i Elnesvågen. Skolen skal dimensjoneres for 280 barneskoleelever. Det betyr at hvert 

trinn skal kunne ha 40 elever, men det skal være rom for elevtalssvingninger fra år til år. 

 

Det er vurdert fire aktuelle tomteplasseringer: 

• Haukås skoletomt 

• Tomten øst for sykehjemmet 

• Eidem gård 

• Skogstomt øst i Dalelia 

 

Etter grovsiling av alternativer ble fire tomteplasseringsvarianter på Haukås skole og to varianter av 

plasseringer i Dalelia vurdert for kriteriene: Kapasitet på tomta, tomtens beskaffenhet, stedsutvikling/ 

nærmiljøfunksjon, nærmiljøet som læringsarena, nærhet til idrettsanlegg, logistikk/kjøremønster, 

skolevei/tilgjengelighet, realiserbarhet/tid, opsjonsverdi/fremtidig fleksibilitet og økonomiske forhold. 

 

Det anbefales at den nye skolen bygges på den nordøstlige delen av Haukås skoletomt, slik at dagens 

skole fremdeles kan drive undervisning mens byggeprosjektet pågår. 

 

Prosjektet bør koordineres med tettstedsprogrammet, slik at fremtidig grensesnitt mellom skole og 

sentrumsbebyggelse blir best mulig avstemt. 

 

Forsidebilde: Elnesvågen  
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Innledning 
 

Grunnlag  
Frænaskolen har 1213 elever fordelt på 7 skoler. Visjonen til Frænaskolen er Gjestfri, Stolt og Nyskapende. 

Kommunestyret i Fræna har besluttet å legge ned Haukås skole. I den forbindelse settes det i gang arbeid 

med en ny barneskole i Elnesvågen sentrum. Størrelsen og beliggenhet er ikke avklart. Det foreligger en 

elevtallsprognose som vi ligge til grunn for utbyggingen: 

 

 
 

Kostnadsramme: 136,5 millioner kroner. 

 

Bakgrunnen for investeringsbehovet er at Haukås skole har nådd sin levealder og er moden for fornyelse. I 

forbindelse med planlegging av ny skole i Elnesvågen er WSP Norge engasjert som rådgiver. WSP har 

utarbeidet et foreløpig arealprogram og et kostnadsestimat for de funksjonen Fræna kommune ønsker inn i 

den nye skolen. Det er også foretatt befaring til aktuelle tomtealternativer for ny skole. Arealprogram og 

kostnadsestimat er behandlet politisk med følgende vedtak som resultat: 
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Vedtak i kommunestyret 16.11.2017 (KS 2017/81): 

 

1. Planlegging av ny Haukås skole fortsetter. Det bes i hovedsak ses på disse områdene i prioritert 

rekke følge:  

A. Plassering av skolen, tomten bør ha utviklingspotensiale for eventuelt fremtidig sambruk 
med andre aktiviteter  

B. Kommunestyret ønsker at skole med tilhørende basishall er første byggetrinn  

C. Rådmann bes se på kvm kostnadene i prosjektet. Det ser ut til å være vesentlig høyere enn 
stipulert kostnad rådmann legger frem i sakene i forprosjekt om Sylte og Jendem.  

D. Plan- og byggenemnd skal involveres i prosjektet  
 

2. Kommunestyret ber rådmannen utrede handlingsrommet for investeringer innenfor alle 
kommunale tjenesteområder. Prosjektet må ses sammen med Sylte skole og det skal gis rom for 
både utbygging på Sylte, Jendem og Ny Haukås skole i Økonomiplana for 2018-2021.  

 

Oppdrag 
Fræna kommune ønsker utredet konkrete tomter for ny skole, med anbefalt løsning. 

 

Sentrale dokumenter 
Følgende sentrale dokumenter ble definert i oppstartsmøte med Fræna kommune: 

• Kvalitet og strategiplan for Frænaskolen 
• Budsjettdokument 
• Politiske vedtak 
• Tettstedprogrammet 

o Parallelloppdrag 
• Energi- og klimaplan (2012) 

 

Føringer 
o Byggeforskriftene av 2017 (TEK-17) legges til grunn i prosjektet 
o Vurdere BREEAM-sertifisering av prosjektet 
o Fokus på investerings- og driftskostnader 
o Sambruk for økt arealeffektivitet 
o Ønske om bruk av massivtre 

 

Eksisterende og planlagte investeringer 
Fræna kommune har følgende investeringsprosjekter pågående eller under planlegging: 

• Ny Sylte skole 

• Ny Jendem skole 
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Områdebeskrivelse  
Fræna er en kommune på Romsdalshalvøya, nord for Molde i Møre og Romsdal. Den ligger ut mot 

Atlanterhavet og Hustadvika i vest og grenser til kommunene Eide og Gjemnes i øst, Molde i sør og Aukra i 

sørvest. Kommunen er et resultat av sammenslåing i 1964 av herredene Bud, Fræna og Hustad[2], og er 

Møre og Romsdals største jordbrukskommune. Største tettsted er kommunesenteret Elnesvågen som er 

nest største tettsted i Romsdal. 

Tettsteder og sentrumssoner 

 
Figur 1: Tettsteder og sentrumssoner i henhold til Statistisk sentralbyrås definisjonsgrenser. Haukås barneskole 
øst i Elnesvågen, Fræna Ungdomsskole i vest. Tettstedet Sylte, med småkole, skimtes lengst i sydøst. Tornes, 
med barneskole, ligger like utenfor kartutsnittet i vest. 

 

Trafikk 

 
Figur 2: Trafikkbelastning i området. Fylkesvei 663 Elnesvågvegen har en trafikkbelastning (ÅDT) på 6 590 forbi 
skolen (målt i 2016), E6 nordover 4 800 (9 600 over brua), Kråknesvegen kommer inn på Fv 663 fra syd med ÅDT 
310. Eidemsvegen kommer inn fra nord med ÅDT 1540. 
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Geologi 
Hele flata i Elnesvågen (grønn sone på kartet i Figur 3) består av et sammenhengende dekke av 

morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Dette er materiale som er plukket opp, transportert og avsatt 

av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. 

Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området. 

 

Lenger ned mot sjøen er det bart fjell (lys lilla sone), og nord for flata er det også berggrunn, dekket av 

henholdsvis morenemateriale (turkis sone)og humusdekke (lilla sone). 

 

 
Figur 3: Løsmasser i området (kilde: NGU – se beskrivelse i teksten ovenfor) 
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Overordnede mål  

Hensikt med overordnet strategidokument 
Overordnet strategidokument setter mål, føringer og rammer for investeringen. I det overordnete 

strategidokumentet er det med grunnlag i behovsanalysen, definert samfunnsmål (kommunemålet), 

effektmål og resultatmål for investeringen. Det er i målformuleringen under lagt vekt på konsistens, realisme 

og verifiserbarhet. 

Kommunemål 
Stolt, gjestfri og nyskapende skole. 

Effektmål for skoleinvesteringen 
Finne den best egnede tomten for å lokalisere en fremtidig ny skole i Elnesvågen.  

• Kriterier for valg avklares gjennom utredningsprosessen. 

 

Gjennomføringsmodell 
Det er ikke besluttet endelig gjennomføringsmodell for prosjektet, men det er et ønske og mål at prosjektet 

gjennomføres som en samspillsmodell/utviklingsentreprise. Dette er en gjennomføringsmodell som begynner 

å bli relativt vanlig i markedet. Det vil sannsynligvis bli foretatt en prekvalifisering av entreprenør sammen 

med arkitekt og landskapsarkitekt. Entreprenøren trekkes inn på et så tidlig tidspunkt som mulig i prosjektet 

for å sikre planlegging, prosjektering, gjennomførbarhet og økonomi i prosjektet. Dette vil være en måte å 

utnytte fordelene med totalentreprisen samtidig som byggherren blir en integrert del av 

prosjektorganisasjonen, og kan påvirke beslutninger og valg av kvaliteter i prosjektet fram til ferdig prosjekt. 

 

Det finnes flere varianter av denne gjennomføringsmodellen. I dette konkrete prosjektet vurderes det som 

hensiktsmessig å integrere en designkonkurranse som en del av anskaffelsen for å utnytte 

entreprenørgruppens kompetanse på prosjektutvikling, samt for å raskt komme fram til en løsning og en 

konkurransedyktig pris på prosjektet før prosjekteringen endelig ferdigstilles. 
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Krav til løsning 
Følgende faktorer er, i samråd med Fræna kommune, identifisert som vesentlige for valg av tomt for 

fremtidig skole i Elnesvågen: 

• Kapasitet på tomta 

• Tomtens beskaffenhet 

• Stedsutvikling/nærmiljøfunksjon 

• Nærmiljøet som læringsarena 

• Logistikk/kjøremønster 

• Skolevei/tilgjengelighet 

• Nærhet til idrettsanlegg 

• Realiserbarhet/tid 

• Opsjonsverdi/fremtidig fleksibilitet 

 

Av disse faktorene er det utledet følgende krav til fremtidig skoletomt: 

 

Faktor Skal-krav (silingskriterie) Bør-krav (evalueringskriterie) 

Kapasitet på tomta Minimum 10 dekar Ønskelig med opptil 15 dekar 

Tomtens beskaffenhet  

Sol-/skyggeforhold 

Støy 

Moderate høydeforskjeller 

Frihet for utforming av skolen 

Stedsutvikling/nærmiljøfunksjon  
Bidrag til tettstedsutvikling 

Muligheter for sambruk 

Nærmiljøet som læringsarena  
Nærhet til variert natur 

Nærhet til andre læringsarenaer 

Nærhet til idrettsanlegg Gangavstand til idrettsanlegg Tett ved idrettsanlegg 

Logistikk/kjøremønster 

Mulighet for skoleskyssparkering, 

ansattparkering og droppsone/ 

korttidsparkering for foreldre 

Gode forhold for 

skoleskyssparkering, 

ansattparkering og droppsone/ 

korttidsparkering for foreldre 

Skolevei/tilgjengelighet 

Trygg skolevei uten behov for 

kryssing av hovedvei eller 

skoleskyss for de fleste elevene 

Kortest mulig skolevei uten behov 

for kryssing av hovedvei eller 

skoleskyss for flest mulig elever. 

Realiserbarhet/tid 

Må kunne reguleres til skole og 

anskaffes innenfor et rimelig 

tidsperspektiv (2021-2022) 

Bør kunne realiseres 01.08.2020 

Realistisk kostnadsbilde 

Opsjonsverdi/fremtidig fleksibilitet  

Tomten gir mulighet for fremtidig 

utvidelse eller alternativ bruk for 

hele eller deler av lokalene. 

 

I tillegg vil det gjøres en vurdering av om det er økonomiske forhold ved de forskjellige alternative løsningene 

som vil kunne påvirke tomtevalget. 
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Dimensjonering  
 

Skolen består i dag av to team, ett for småskole og ett for mellomtrinnet. Det antas at skolen da må ha 
omlag 40 ansatte. 
 
Skolen bør ha fleksibilitet for fremtidig pedagogisk filosofi og IKT-utvikling, men det er ikke ønskelig med helt 
åpne løsninger. 
 
Dimensjoneringen ligger til grunn for det foreløpige arealprogrammet. Nøkkeltallene for arealprogrammet 
fremkommer av Figur 4. 
 
 

 
Figur 4: Dimensjoneringstall lagt til grunn for foreløpig arealprogram. 
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Alternative tomter 
 

Haukås skole 

 
 

Tomtene eies av Fræna kommune og er i hovedsak regulert til offentlig bygg – undervisning og anlegg for 

idrett og sport. Reguleringsbestemmelsene gir mulighet for å bygge inntil 15 % BYA på tomten, og det skal 

avsettes én parkeringsplass per ansatt. Reguleringskartet angir en maksimal byggehøyde på 9 meter.  

 

Disponibel del av tomtene er på om lag 26 dekar. Skoletomten ligger rett ved idrettsbanen i nord og 

fylkesveien i syd.  
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Øst for sykehjemmet 

 
 

Tomtene eies av Fræna kommune, men er ikke regulert for skoleformål. Omregulering må derfor påregnes. 

 

Disponibel del av tomtene er på om lag 8 dekar (med utgangspunkt i områdene BK1 og PP4 i 

reguleringskartet). Tomten ligger syd for regulert boligfelt ved fylkesveien, øst for sykehjemmet og nordvest 

for landbruksområder.  
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Eidem gård 

 
 

Tomten er eid av Eidemfamilien og er ikke regulert til skoleformål. Omregulering må derfor påregnes.  

 

Aktuell del av tomten er på om lag 30 dekar og ligger midt i Elnesvågen sentrum, rett øst for Fræna 

ungdomsskole og vest for Haukås skole. 
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Dalelia 

 
 

Aktuell del av tomten er eid Laila Mari Moen og er uregulert. Omregulering må derfor påregnes. 

 

Mesteparten av den totale tomten er landbruksareal, men den aktuelle delen er en skogstomt på om lag 35 

dekar og ligger rett øst for idrettsbanen og samleveien Dalelia. 
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Grovsiling av alternativer 
På bakgrunn av skal-kravene nedenfor er det foretatt en grovsiling av tomtealternativene. 

 

Faktor Skal-krav (silingskriterie) 

Kapasitet på tomta Minimum 10 dekar 

Nærhet til idrettsanlegg Gangavstand til idrettsanlegg 

Logistikk/kjøremønster 

Mulighet for skoleskyssparkering, 

ansattparkering og droppsone/ 

korttidsparkering for foreldre 

Skolevei/tilgjengelighet 

Trygg skolevei uten behov for 

kryssing av hovedvei eller 

skoleskyss for de fleste elevene 

Realiserbarhet/tid 
Må kunne reguleres til skole 

Tid? 

 

 

 

Faktor Haukås Sykehjemmet Eidem Dalelia 

Kapasitet på tomta 26 dekar  8 dekar - 30 dekar  12-35 dekar  

Nærhet til idrettsanlegg Stadion  
Må krysse 

hovedvei 
- 

Stadion og 

Fræna vgs 
 Stadion  

Logistikk/kjøremønster Antas løsbart  
Antas lite løsbart 

for skoleskyss 
- Antas løsbart  Antas løsbart  

Skolevei/tilgjengelighet Antas OK  

De fleste 

elevene må 

krysse hovedvei 

- Antas OK  Antas Ok  

Realiserbarhet/tid 
Regulert til 

skole 
 

Reguleringsrisiko 

dersom nok 

areal skal 

avsettes til skole  

- 

Stor 

regulerings- 

og 

kjøpsrisiko 

- 

Minst 12 dekar 

antas å kunne 

reguleres til 

skole. Det 

gjenstår noe 

risiko knyttet til 

kjøp og 

regulering. 

 

 

Tomten øst for sykehjemmet antas å ha mange skal-krav som ikke tilfredsstilles, og siles derfor ut som reelt 

alternativ. Haukås og Dalelia tilfredsstiller skal-kraven, mens Eidem er et risikofylt alternativ på grunnlag av 

usikkerhet i den regulerings- og kjøpsprosessen som er nødvendig for å realisere tomten.  

 

Videre utredning av tomtealternativer vil derfor konsentreres om Haukås og Dalelia. 
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Vurdering av alternativer 

Utbyggingsvarianter 
For den videre utredningen er det definert flere varianter av utbygging for de to gjenværende tomtene: 

1. Haukås 

a. Eksisterende plassering 

b. Sydvest  

c. Sydøst 

d. Nordøst 

2. Dalelia 

a. Syd 

b. Nord 

Kvalitativ vurdering av alternativene 
Alle alternativer er evaluert kvalitativt opp mot effektmålene for prosjektet: 

 

Faktor Bør-krav (evalueringskriterie) 

Kapasitet på tomta Ønskelig med opptil 15 dekar 

Tomtens beskaffenhet 

Sol-/skyggeforhold 

Støy 

Moderate høydeforskjeller 

Frihet for utforming av skolen 

Stedsutvikling/nærmiljøfunksjon 
Bidrag til tettstedsutvikling 

Muligheter for sambruk 

Nærmiljøet som læringsarena 
Nærhet til variert natur 

Nærhet til andre læringsarenaer 

Nærhet til idrettsanlegg Tett ved idrettsanlegg 

Logistikk/kjøremønster 

Gode forhold for 

skoleskyssparkering, 

ansattparkering og droppsone/ 

korttidsparkering for foreldre 

Skolevei/tilgjengelighet 

Kortest mulig skolevei uten behov 

for kryssing av hovedvei eller 

skoleskyss for flest mulig elever. 

Realiserbarhet/tid 
Bør kunne realiseres 01.08.2020 

Realistisk kostnadsbilde 

Opsjonsverdi/fremtidig fleksibilitet 

Tomten gir mulighet for fremtidig 

utvidelse eller alternativ bruk for 

hele eller deler av lokalene. 

 

Det er evaluert opp mot følgende skala: 

Meget god måloppnåelse + 

God måloppnåelse (+) 

Nøytral måloppnåelse 0 

Lav måloppnåelse (-) 

Liten eller ingen måloppnåelse - 
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Alt 1a – Haukås, eksisterende skoleplassering 

 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Kapasitet på tomta 26 dekar + 

Tomtens beskaffenhet Tomten har passe stigningsforhold som gir muligheter for 

nivåforskjeller og lek. Arkitekt vil ha gode muligheter for å 

innpasse bygningsvolumene på forskjellige måter. 

Bygningsplasseringen krever imidlertid riving før bygging og 

midlertidig relokalisering av skolebarna. 

(-) 

Stedsutvikling/nærmiljøfunksjon Tilknytningen til sentrum gir positive synergier for 

tettstedsutviklingen ved at skolen kan gi et sambruksbidrag 

for kultur, lek, idrett og rekreasjon. Bygningsplasseringen gir 

også mulighet for fremtidig næringsutvikling langs 

hovedveien. 

+ 

Nærmiljøet som læringsarena Noen skogklynger i tilknytning til tomten. Gangavstand til 

sjø, skog, landbruk og sentrum. 
(+) 

Logistikk/kjøremønster Gode muligheter for skoleskyssparkering, ansattparkering 

og droppsone for foreldre. Direkte tilknytning til hovedvei. 
+ 

Skolevei/tilgjengelighet Meget god og trygg skolevei for de fleste elevene + 

Nærhet til idrettsanlegg Umiddelbar tilknytning til idrettsanlegg. Gangavstand til 

banen ved Fræna vgs. 
+ 

Realiserbarhet/tid Risiko for store ekstrakostnader forbundet med midlertidige 

løsninger for elevene. 
(-) 

Opsjonsverdi/fremtidig fleksibilitet God lokalisering for alternativ fremtidig bruk av ledige 

arealer. Mulighet for å tilrettelegge for tilbygg. 
(+) 
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Alt 1b – Haukås, sydvest 

 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Kapasitet på tomta 26 dekar + 

Tomtens beskaffenhet Tomten har passe stigningsforhold som gir muligheter for 

nivåforskjeller og lek. Arkitekt vil ha gode muligheter for å 

innpasse bygningsvolumene på forskjellige måter. 

Bygningsplasseringen gir en del skyggevirkning i skolegård 

og er noe støyutsatt. 

0 

Stedsutvikling/nærmiljøfunksjon Tilknytningen til sentrum gir positive synergier for 

tettstedsutviklingen ved at skolen kan gi et sambruksbidrag 

for kultur, lek, idrett og rekreasjon. Bygningsplasseringen gir 

ikke mulighet for fremtidig næringsutvikling langs 

hovedveien. 

0 

Nærmiljøet som læringsarena Noen skogklynger i tilknytning til tomten. Gangavstand til 

sjø, skog, landbruk og sentrum. 
(+) 

Logistikk/kjøremønster Gode muligheter for skoleskyssparkering, ansattparkering 

og droppsone for foreldre. Direkte tilknytning til hovedvei. 
+ 

Skolevei/tilgjengelighet Meget god og trygg skolevei for de fleste elevene + 

Nærhet til idrettsanlegg Umiddelbar tilknytning til idrettsanlegg. Gangavstand til 

banen ved Fræna vgs. 
+ 

Realiserbarhet/tid Få risikoforhold knyttet til tomtevalget, men stram tidsplan. (+) 

Opsjonsverdi/fremtidig fleksibilitet God lokalisering for alternativ fremtidig bruk av ledige 

arealer. Mulighet for å tilrettelegge for tilbygg. 
(+) 
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Alt 1c – Haukås, sydøst 

 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Kapasitet på tomta 26 dekar + 

Tomtens beskaffenhet Tomten har passe stigningsforhold som gir muligheter for 

nivåforskjeller og lek. Arkitekt vil ha gode muligheter for å 

innpasse bygningsvolumene på forskjellige måter. 

Bygningsplasseringen gir akseptable sol og skyggeforhold. 

Noe støyutsatt. 

(+) 

Stedsutvikling/nærmiljøfunksjon Tilknytningen til sentrum gir positive synergier for 

tettstedsutviklingen ved at skolen kan gi et sambruksbidrag 

for kultur, lek, idrett og rekreasjon. Bygningsplasseringen 

kan hindre fremtidig næringsutvikling langs hovedveien. 

(+) 

Nærmiljøet som læringsarena Noen skogklynger i tilknytning til tomten. Gangavstand til 

sjø, skog, landbruk og sentrum. 
(+) 

Logistikk/kjøremønster Gode muligheter for skoleskyssparkering, ansattparkering 

og droppsone for foreldre. Direkte tilknytning til hovedvei. 
+ 

Skolevei/tilgjengelighet Meget god og trygg skolevei for de fleste elevene + 

Nærhet til idrettsanlegg Umiddelbar tilknytning til idrettsanlegg. Gangavstand til 

banen ved Fræna vgs. 
+ 

Realiserbarhet/tid Få risikoforhold knyttet til tomtevalget, men stram tidsplan. (+) 

Opsjonsverdi/fremtidig fleksibilitet God lokalisering for alternativ fremtidig bruk av ledige 

arealer. Mulighet for å tilrettelegge for tilbygg. 
(+) 

 

 

 

  



   
  

 

 Side 20 

 

Alt 1d – Haukås, nordøst 

 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Kapasitet på tomta 26 dekar + 

Tomtens beskaffenhet Tomten har passe stigningsforhold som gir muligheter for 

nivåforskjeller og lek. Arkitekt vil ha gode muligheter for å 

innpasse bygningsvolumene på forskjellige måter. 

Bygningsplasseringen gir flott utsikt, samt gode sol og 

skyggeforhold.  

+ 

Stedsutvikling/nærmiljøfunksjon Tilknytningen til sentrum gir positive synergier for 

tettstedsutviklingen ved at skolen kan gi et sambruksbidrag 

for kultur, lek, idrett og rekreasjon. Bygningsplasseringen 

hindrer ikke fremtidig næringsutvikling langs hovedveien. 

+ 

Nærmiljøet som læringsarena Noen skogklynger i tilknytning til tomten. Gangavstand til 

sjø, skog, landbruk og sentrum. 
(+) 

Logistikk/kjøremønster Gode muligheter for skoleskyssparkering, ansattparkering 

og droppsone for foreldre. Direkte tilknytning til hovedvei. 
+ 

Skolevei/tilgjengelighet Meget god og trygg skolevei for de fleste elevene + 

Nærhet til idrettsanlegg Umiddelbar tilknytning til idrettsanlegg. Gangavstand til 

banen ved Fræna vgs. 
+ 

Realiserbarhet/tid Få risikoforhold knyttet til tomtevalget, men stram tidsplan. (+) 

Opsjonsverdi/fremtidig fleksibilitet God lokalisering for alternativ fremtidig bruk av ledige 

arealer. Mulighet for å tilrettelegge for tilbygg. 
(+) 

  



   
  

 

 Side 21 

 

Alt 2a – Dalelia, syd 

 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Kapasitet på tomta 35 dekar + 

Tomtens beskaffenhet Tomten har passe stigningsforhold som gir muligheter for 

nivåforskjeller og lek. Arkitekt vil ha gode muligheter for å 

innpasse bygningsvolumene på forskjellige måter. 

Bygningsplasseringen gir flott utsikt, samt gode sol og 

skyggeforhold.  

+ 

Stedsutvikling/nærmiljøfunksjon Gangavstand til sentrum kan gi noen positive synergier for 

tettstedsutviklingen ved at skolen kan gi et sambruksbidrag 

for kultur, lek, idrett og rekreasjon. Bygningsplasseringen 

hindrer ikke fremtidig næringsutvikling langs hovedveien. 

(+) 

Nærmiljøet som læringsarena Mye skog på tomten. Gangavstand til skog, landbruk og 

sentrum. Noe lengre avstand til sjø. 
(+) 

Logistikk/kjøremønster Gode muligheter for skoleskyssparkering, ansattparkering 

og droppsone for foreldre. Ikke direkte tilknytning til 

hovedvei, men god kapasitet på samlevei. 

(+) 

Skolevei/tilgjengelighet Meget god og trygg skolevei for de fleste elevene, men 

nesten alle elevene må krysse samleveien Dalelia. 
(+) 

Nærhet til idrettsanlegg Kort avstand til idrettsanlegg, men må krysse Dalelia.  (+) 

Realiserbarhet/tid Omregulering vil medføre senere ferdigstillelse. 0 

Opsjonsverdi/fremtidig fleksibilitet Usikker lokalisering for alternativ fremtidig bruk av ledige 

arealer. Stor mulighet for å tilrettelegge for tilbygg. 
(+) 

  



   
  

 

 Side 22 

 

Alt 2a – Dalelia, nord 

 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Kapasitet på tomta 35 dekar + 

Tomtens beskaffenhet Tomten har passe stigningsforhold som gir muligheter for 

nivåforskjeller og lek. Arkitekt vil noe trangere muligheter for 

å innpasse bygningsvolumene på forskjellige måter enn ved 

det sydligere alternativet. Bygningsplasseringen gir flott 

utsikt, samt akseptable sol og skyggeforhold.  

(+) 

Stedsutvikling/nærmiljøfunksjon Avstand til sentrum gir usikre synergier for 

tettstedsutviklingen ved at skolen kan gi et sambruksbidrag 

for kultur, lek, idrett og rekreasjon. Bygningsplasseringen 

hindrer ikke fremtidig næringsutvikling langs hovedveien. 

0 

Nærmiljøet som læringsarena Mye skog på tomten. Gangavstand til skog og landbruk. Noe 

lengre avstand til sentrum. 
0 

Logistikk/kjøremønster Gode muligheter for skoleskyssparkering, ansattparkering 

og droppsone for foreldre. Ikke direkte tilknytning til 

hovedvei, men god kapasitet på samlevei. 

(+) 

Skolevei/tilgjengelighet God og trygg skolevei for de fleste elevene, men nesten alle 

elevene må krysse samleveien Dalelia. 
(+) 

Nærhet til idrettsanlegg Kort avstand til idrettsanlegg, men må krysse Dalelia.  (+) 

Realiserbarhet/tid Omregulering vil medføre senere ferdigstillelse. 0 

Opsjonsverdi/fremtidig fleksibilitet Usikker lokalisering for alternativ fremtidig bruk av ledige 

arealer. Stor mulighet for å tilrettelegge for tilbygg. 
(+) 

 



   
  

 

 Side 23 

 

 

 

Økonomiske forhold 

Alternativene i Dalelia krever ekstra investeringer i form av tomtekjøp. Alternativ 1a krever kostnader til 

midlertidig relokalisering av elevene under bygging. Midlertidige brakker vil gjerne medføre merkostnader 

som beløper seg til flere titalls millioner kroner. 

 

Kostnader relatert til bygging av selve skolen antas lik i alle alternativer, da det ikke foreligger holdepunkter 

for å si at en tomt har bedre grunnforhold eller andre forutsetninger enn en annen. Dalelia-alternativene vil 

imidlertid måtte påregne noe større kostnader for infrastrukturtilkobling enn Haukås-alternativene, som 

allerede har eksisterende infrastruktur til dagens skole. Kostnader til riving av eksisterende skole antas lik i 

alle alternativer, men kan eventuelt unngås ved salg av eksisterende skoletomt. 

 

Alternativene i Dalelia vil med all sannsynlighet gi en inntekt som mer enn oppveier kjøpskostnaden ved 

samme tomtestørrelse. 

 

Faktor 
Haukås Dalelia 

1a 1b 1c 1d 2a 2b 

Byggekostnad (+) (+) (+) (+) 0 0 

Midlertidig 

løsning 
-      

Kjøp av tomt     (-) (-) 

Salg av tomt     + + 
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Oppsummering 
Alternativ 1d fremkommer av evalueringen som det kvalitativt mest fordelaktige alternativet. Den har bedre 

eller lik score som alle andre alternativ på samtlige evalueringskriterier. Alternativ 1c er vurdert like bak. 

 

I vurderingen av økonomiske forhold kommer alternativ 1 best ut byggekostnadsmessig, men 1a blir 

vesentlig dyrere grunnet behovet for midlertidige løsninger. Alternativ 2 vil imidlertid kunne selge en antatt 

dyrere tomt for å kjøpe en antatt rimeligere tomt.  

 

Faktor 
Haukås Dalelia 

1a 1b 1c 1d 2a 2b 

Kapasitet på 

tomta 
+ + + + + + 

Tomtens 

beskaffenhet 
(-) 0 (+) + + (+) 

Stedsutvikling 

/nærmiljøfunksjon 
+ 0 (+) + (+) 0 

Nærmiljøet som 

læringsarena 
(+) (+) (+) (+) (+) 0 

Nærhet til 

idrettsanlegg 
+ + + + (+) (+) 

Logistikk/ 

kjøremønster 
+ + + + (+) (+) 

Skolevei/ 

tilgjengelighet 
+ + + + (+) (+) 

Realiserbarhet/tid (-) (+) (+) (+) 0 0 

Opsjonsverdi/ 

fremtidig 

fleksibilitet 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) 

 

Byggekostnad (+) (+) (+) (+) 0 0 

Midlertidig 

løsning 
-      

Kjøp av tomt     (-) (-) 

Salg av tomt     + + 

 

 



   
  

 

 Side 25 

 

Anbefaling 
Den kvalitative vurderingen gir alternativ 1d høyest score. Ingen andre alternativer er høyere på noen av 

evalueringskriteriene. Alternativet gir også lavest byggekostnader. Totalt sett gir utredningen derfor en 

entydig anbefaling om at dette alternativet bør legges til grunn for den videre prosjektutviklingen.  

 

I det videre arbeidet vil det imidlertid være av stor verdi i å ha størst mulig grad av fleksibilitet for utforming av 

det fremtidige skolebygget for å redusere risiko og bedre mulighet for en optimalisert løsning. Det anbefales 

at mulighetsrommet for arkitekten ikke innsnevres mer enn nødvendig og at følgende formulering derfor 

legges til grunn for beslutning av tomtevalg: 

 

Det anbefales at den nye skolen bygges på den nordøstlige delen av Haukås skoletomt, slik 

at dagens skole fremdeles kan drive undervisning mens byggeprosjektet pågår. 

 

Prosjektet bør koordineres med tettstedsprogrammet, slik at fremtidig grensesnitt mellom 

skole og sentrumsbebyggelse blir best mulig avstemt. 

 
 

 


