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2 Bakgrunn
2.1 Formålet med planen
Vardeåsen skole og nærmiljøsenter inneholder i dag en 1-4.skole med to paralleller samt en 5
avdelings barnehage. Skolen er i Skolebehovsplanen vedtatt utvidet til en 1-7 parallell skole.
Mulighetsstudie med alternativer for utvidelse av skolen viser at utnyttelsesgrad i eksisterende
regulering overskrides med ønsket utbygging. Planarbeidet ønskes derfor igangsatt for å se på
økning av utnyttelsesgrad for tomten. Aller helst ønskes dette utført som en mindre vesentlig
reguleringsendring.

2.2 Planområdet
Eiendommen er på 20.018m2.
Tomten ligger ved foten av Vardåsen inntil Trondheimsveien mot sør og Lurudveien mot nord/vest.
Mot øst grenser den til eksisterende eneboligområde langs Vardefoten og mot nord til
blokkbebyggelse langs Lurudveien. Mellom eneboligbebyggelsen og blokkbebyggelsen mot nord,
ligger det et lite grøntområde. Tomten er skrånende og stiger oppover fra Lurudveien i vest mot
eneboligområdet i øst.
I utgangspunktet er det arealet som i dag er regulert til offentlig byggeområde for skole/barnehage –
nærmiljøsenter som ønskes omregulert.

3 Planønsket
3.1

Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Det ønskes bygget en ny fløy, som skal inneholde undervisningsarealer for 5.-7.trinn. (Ny fløy er vist i
gult på illustrasjonen.) Det ble vinteren 2020 - 2021 utført en mulighetsstudie, hvor tomten og
utbyggingsmuligheter ble analysert, og hvor man ønsket å gå videre med dette forslaget. Regulering
og utbygging er nå vedtatt igangsatt av Kommunestyret.

3.2

Utbyggingsvolum og byggehøyder

Volum sett fra Sydvest

Volum sett fra sydøst

Volumstudiene illustrerer ønsket volum, som er i 2 etasjer, med 1.etasje delvis inne i terreng, slik
eksisterende bygningsmasse har. Den nye bebyggelsen har et BYA på 1113m2.

3.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet
Det nye bygget vil ikke beslaglegge eksisterende utearealer, og vil kunne avskjermes godt i
byggeperioden, slik at skolen fortsatt kan være i drift. Bygget vil kunne danne et godt uterom
sammen den eksisterende skolen, og det vil kunne være god kontakt med elever og lærere i begge
byggene. Med denne plasseringen kan også nybygget bygges delvis inn i terrenget, og det vil fremstå
sympatisk og naturlig samtidig som det vil skjerme utearealene fra biltrafikken på tomta. Nybygget
vil kunne ha samme formspråk som eksisterende bygg, og med det gi anlegget et helhetlig uttrykk.

4 Planstatus og føringer
4.1

Forholdet til kommuneplanen

I kommuneplanen for Skedsmo Kommune 2019-2030 er tomta vist avsatt til offentlig
byggeområde.
Kommuneplanen har i §1-8.2 bestemmelser som stiller krav ved reguleringsplanforslag. Det vil tas
opp i oppstartsmøte om det kreves Volum og funksjonsanalyse. Bruk av tre/massivtre som bygnings
eller fasademateriale skal vurderes og redegjøres for. Kapitlet inneholder også mulig krav til
illustrasjonsmateriale i planforslaget.
§1-10 sier at det i plansaker skal gjennomføres en Geoteknisk vurdering, og det kan kreves
geotekniske grunnundersøkelser og utredning av Kvikkleireskredfare (under marin grense).
§1-12 setter krav til parkeringsdekning, hvor Vardeåsen ligger i sone 3. (Maks 0,5 p-plass pr. ansatt.
Min. 0,5 sykkelplass pr ansatt for barnehage og min. 0,7 pr. elev for barneskole. Herav 5% HC-Plasser
og 50% av plassene med ladepunkt for Elbil.)
§1-14.1 Støyretningslinje T-1442 skal tilfredsstilles også for anleggsstøy.
§1-14.4 Planbeskrivelsen skal inneholde en vurdering av planforslagets påvirkning på
klimagassutslippene, samt vurdering av hvordan forventede klimaendringer vil påvirke planområdet,
og hvordan løsningene planen legger opp til er tilpasset denne utviklingen.
§2-1.2.1 Krav til overordnet VA-plan som også dimensjonerer og viser overvannshåndtering og
flomveier.
§2-1.2.2 Reguleringsplaner skal redegjøre for, og vurdere energitekniske løsninger for planområdet,
inkludert løsninger for fossilfri og utslippsfri teknologi i anleggsfasen.

4.2

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for «Parselltomta - Vardeåsen gnr/bnr 58/22»
med bestemmelser, nr. 285/96, og er der regulert til Offentlig byggeområde for
skole/barnehage - nærmiljøsenter.
Tomteutnyttelse er satt til TU=20% og bebyggelsen kan ha maksimalt to etasjer. Det er
beskrevet et beplantningsbelte mellom plangrensen og byggegrensen mot øst og nord, på
henholdsvis 15 og 10m.
% TU angir forholdet mellom tillatt bruksareal og tomtearealet.
Med et areal til formålet på 19.900m2, betyr det at TU=20% innebærer et BRA på maks
3980m2.
Hos Lillestrøm Kommune får vi oppgitt at det i matrikkelen står følgende BRA på
eiendommen:
1.etasje:
2.etasje:
Loft:
Sum

1962m2
1651m2
222m2
3835m2

Innenfor gjeldende regulering er det kun mulig å bygge ca. 145m2 BRA. Ønsket utvidelse av
skolen innebærer et BRA på 2134m2 noe som gir en grad av utnyttelse ca. TU=30%.

I nærområdet pågår følgende planarbeid:

«Detaljreguleringsplan for Gneisveien på Berger» har vært ute til offentlig ettersyn. Planens hensikt
er å øke bygningsmassen fra TU=60% til %BYA på 50%, og byggehøyden fra 12 til 16 meter.

4.3 Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har som Strategi 5 å «opprettholde gode og
stabile bomiljø utenfor de prioriterte vekstområdene». For Skolebruksplanen har
kommunesammenslåingen gjort det naturlig å se på overflytting elever fra Frogner til Vardeåsen for
barn bosatt på Hexeberg, noe som vil avlaste kapasiteten i vekstområdet og samtidig opprettholde
sosial infrastruktur for beboere i nærområdet. I følge R4: «Utvikling utenfor prioriterte
vekstområder» bør denne utviklingen skje innenfor allerede etablerte byggeområder, noe som er
hensikten her.

4.4 Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer
I forhold til RPR (rikspolitiske retningslinjer) for barn og unges oppvekstmiljø, skal: «Arealer og
anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen
helsefare». Det skal også utarbeides retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og
kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge
er berørt.
I reguleringsplanen vil det måtte synliggjøres at skolens utearealer er gode og tilstrekkelige.

5 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
·

Tiltaket tilpasses terrenget på tomta, og vil ikke ha fjernvirkning for landskap eller
omgivelser. Tomta er allerede bebygget med ønsket formål. Det er ingen verneverdige

·

kulturminner i eller i nærheten av tomta. Det er heller ingen hverken truede, prioriterte eller
fremmede arter i området iht. miljøstatus.no. Trafikkforhold endres ikke, avkjørsel flyttes litt
mot nord. Det blir flere barn som går/ sykler til/fra skolen på de omkringliggende veiene.
Nybygget vil tilpasses eksisterende bebyggelse på eiendommen. Universell utforming skal
ivaretas i prosjektet. Reguleringen innebærer en styrking av sosial infrastruktur for
nærområdet.
Planarbeidet vil ikke få virkning utenfor planområdet, annet en liten økning i trafikk.

6 Samfunnssikkerhet
·

Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet?
§ Overvann, må utredes og inngå som tema i planarbeidet.
§ Ras, temakart viser at det er middels/stor fare for marin leire på tomta.
Vurderinger må gjøres i forbindelse med plassering av nybygg.
§ Virksomhet med fare for brann og eksplosjonsfare, samt utslipp – Må
undersøkes, da det er industrivirksomhet i tilliggende områder.
§ Trafikksikkerhet – Ja, økt antall barn som beveger seg til fots og på sykkel i
nærmiljøet. Blir tema i ROS-Analysen.
§ Forurensning (støy og luft) – Utbyggingen medfører ikke forurensning.

7 Krav til planprogram og konsekvensutredning
·
·

Planarbeidet er ikke omfattet av forskrift om konsekvensutredninger
Planens formål inngår ikke i tema (i forskriftens vedlegg I eller II) som skal
konsekvensutredes i henhold til §6 og §8. Planen vil ikke ha vesentlige virkninger for miljø
eller samfunn.

8 Planprosess og medvirkning
8.1 Vesentlige interesser som berøres
Planens hensikt er nedfelt i kommunens Skolebruksplan, og vedtatt av Kommunestyret, det er derfor
samfunnsmessige hensyn som veier tungt her. Naboer blir i liten grad berørt av utbyggingen.

8.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører
Det går offentlige (kommunale) VA ledninger over tomta.
Elvia har ledninger og en nettstasjon på tomta.
Tomta ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme på Skedsmokorset.
(Trondheimsveien er fylkesvei, men byggegrense mot denne er avklart og endres ikke.)
ROAF må involveres for renovasjonsløsning.
Velforeninger i nærområdet er interesserte aktører.
Kultursektoren i forhold til evt. sambruk av lokaler for lag og foreninger.

8.3 Medvirkning
Grunneier og Skolen har vært involvert i Mulighetsstudiet, og utbyggingen har allerede vært omtalt i
Romerikes Blad, samtidig som politiske vedtak i forbindelse med utbyggingen er offentlig
tilgjengelige.

Det planlegges derfor med ordinær varsling i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i tillegg til
brev til naboer, berørte fagmyndigheter og interessenter. Det planlegges også et informasjonsmøte
for naboer og interesseorganisasjoner i nærmiljøet.

Kart som viser eiendommer vi ser for oss skal varsles i forbindelse med oppstart av planarbeidet.
Varslingsområde foreslås som eksisterende reguleringsgrenser, men en er åpen for å utvide disse i
henhold til tilbakemeldinger i oppstartsmøte.

8.4 Fremdrift
Det er ønskelig å varsle oppstart av planarbeidet så snart som mulig. Videre er det en ambisjon om å
sende inn komplett planforslag i løpet av desember 2021.

