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Planinitiativ  

Reguleringsplan for 1-7 skole på Skjærva 
 

1. Bakgrunn 
1.1 Forslagsstiller og konsulent  

Forslagsstiller (byggherre) er Lillestrøm kommune (LK), v/avdelingsleder Vidar Almsten, 

Forvaltning og utvikling Kommunalområde Eiendom. Vidar.almsten@lillestrom.kommune.no 

Forvaltningsansvarlig for alle LK-skoler for kommunen er innleid rådgiver fra Stema  
Rådgivning: Torgeir Alvestad, tal@stema-r.no  
Prosjektleder for Skjærva er innleid rådgiver fra Stema Rådgivning: Rolf Aase,  
raa@stema-r.no  
 
Konsulent for planarbeidet og ansvarlig for gjennomføring av reguleringsprosessen er  
Norconsult ved oppdragsleder Guro Braanaas Bredland,  
guro.bredland@norconsult.com, mobil: 924 56 898.  

 

1.2 Formålet med planen 

I Lillestrøm kommunestyremøte den 22.04.2020 ble skolebehovsplanen vedtatt, og 

derigjennom besluttet at det skal etableres en ny 1-7 skole på Skjærva med 2 paralleller på 

hvert trinn. Planleggingen skal ta høyde for framtidig utvidelse til 3 parallelle trinn.   

Formålet med planen er derfor å regulere den aktuelle tomten til undervisningsformål og 

samtidig legge til rette for at videre planlegging og prosjektering av det aktuelle 

byggeprosjektet effektivt kan etterfølge planprosessen. Planleggingen vil derfor skje i tett 

samarbeid med byggherre og framtidige brukere.  

 

Formålet med planleggingen er videre å ta høyde for områdets befolkningsvekst, skolekrets, 

nærmiljø og generelt finne de beste, og mest bærekraftige løsningene for Lillestrømskolen. 

Dagens område vil gjennomgå en transformasjon fra industri til skole.  

 

1.3 Redegjøre for planområdet – lokalisering og størrelse 

  Planområdet ligger på Skjærva, mellom Skjærvaveien (vest), Skjærvagapet (syd), Nitelva (øst)  

og et nytt boligområde (i dag industri) som skal reguleres og utvikles av Stor-Oslo eiendom 

(nord). Nord for tomten til Stor-Oslo Eiendom har USBL allerede regulert et større område til 

boligformål. 

Skolen skal bygges på grunn som foreløpig er i privat eie og må erverves før prosjektet kan 

realiseres. Lillestrøm kommune er i dialog med grunneier. 

Foreløpig forslag til planområdet innebærer ca. 26 daa, hvorav arealet som skal omreguleres 

til undervisningsformål er ca. 13,5 daa. Foreslått planområdet er kun ment som et 

innledende forslag til avgrensning, og forslagsstiller forventer at varsling av valgt 

planområdet skjer i samråd med kommunen.   
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Kartutsnitt 1 nedenfor viser skoletomtens plassering i forhold til Lillestrøm.

 

 

 

 

 

Kartutsnitt 2: Flyfoto. 

Forslag til planområde, areal 

ca. 26 daa. for ny skole.  

I tillegg til selve skoletomten 

er det inkludert tilgrensende 

veiarealer, flomvoll og del av 

nabotomt i nord.  

 

 

 

Kartutsnitt 3: Regulering 

Forslag til planområde 

sammen med eksisterende 

reguleringsplaner i området.  

Plangrense følger 

reguleringsformål til flomvoll, 

nylig regulert veiformål og 

grense til vann/elv i sør 

(Skjærvagapet).  



Dato: 29-05-2020 
 

 Planinitiativ Skjærva 1-7 skole 3 

2. Planønsket 
2.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Gjennom planarbeidet ønskes å tilrettelegge for bygging av ny 1-7 skole med tilhørende 

uteområder, atkomst med kiss & ride-sone, parkering for biler og sykler og idrettshall (evt. 

flerbrukshall). Man ser for seg muligheten med å tilrettelegge for parkering i underetasje til 

bygg, evt. på terreng. Tilgrensende arealer er med for å vise forholdet til flomvollen, 

gangveiforbindelser og for å regulere ny(e) kjøreatkomst(er) til skolen. Forholdet til 

renovasjon og varelevering vil være viktig å planlegge for, og derfor inkluderes også del av 

tilgrensende tomt i nord for å se på muligheten for eventuell felles atkomstløsning til 

parkeringskjellere her.  

 

2.2 Redegjøre for ønsket utbyggingsvolum og byggehøyder 

Det er foreløpig ikke gjort volumstudier av skolen, men det skal tidlig i planprosessen 

gjennomføres en mulighetsstudie med bl.a. arkitekter og skoleplanleggere. I kommunens 

kartleggingsarbeid for ny skole er det forutsatt at skolen etableres med «normal» 

klasseromstørrelse. Det innebærer at det avsettes plass til 28 elever pr klasse på alle trinn, 

dvs. at skolen dimensjoneres for totalt 392 elever. Klasserom, grupperom, garderober, SFO, 

personalrom mv. dimensjonens for å kunne håndtere totalt 392 elever. I tillegg anbefales det 

at det legges føringer til mulighetsstudie/ skisseprosjekt om at tomta skal disponeres slik at 

det gis rom for en fremtidig utvidelse til 3 trinn, som innebærer totalt 588 elever.  

 

Det anslås at maksimalt bygningsvolum for skoletomten vil være ca. 10 000 m2 BRA 

 

Bygningsmassen må plasseres slik at den ikke beslaglegger for mye av elevenes uteområde. I 

mulighetsstudie/ skisseprosjekt må det vurderes hvor mange etasjer bygget kan «tåle». 

Skoler bygges normalt med 1-2 etasjer, men det må sees nærmer på om en sentrumsnær 

skole som Skjærva kan tåle flere etasjer enn en skole som er lokalisert i mer spredt 

bebyggelse. For brukerne av bygget er det ofte mer effektivt å bevege seg vertikalt (trapp/ 

heis) enn horisontalt. Det ansees at tre etasjer er relevant, unntaksvis fire (for andre 

funksjoner enn vanlige klasserom).  

 

2.3 Redegjøre for funksjonell og miljømessig kvalitet 

Skolen skal være fremtidsrettet og funksjonell og tilpasset variert pedagogisk virksomhet. 

Disponering av tomt og innhold i bygningsmassen skal skape gode fysiske omgivelser som gir 

grunnlag for et godt læringsmiljø og et attraktivt arbeidsmiljø både for barn og voksne, så vel 

utendørs som innendørs.  

Skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, men også 
sosialt samvær, rekreasjon og hvile. Disse hensynene bør ivaretas allerede ved gjennomgang 
av reguleringsplan og valg av beliggenhet for den nye delen av skolen. 
Utformingen må fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til 
organiserte aktiviteter bl.a. i undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet.  
 
Det foreligger generelle anbefalinger om minimum nettoareal per elev på 50 m2 justert etter 
skolestørrelse og beliggenhet (IS-1130 helsedirektoratet). For en skole med 392 elever 
innebærer normtallene et uteareal på 17 300 m2 (44 m2 pr elev). Det er imidlertid viktig å 
poengtere at arealet og utnyttelsen av arealet må ses i sammenheng. Det finnes mange 
eksempler på skoler, spesielt i byområder, med betydelig lavere areal pr. elev som fungerer 
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godt. Dersom det legges til rette for varierte aktiviteter tilrettelagt for de ulike 
alderstrinnene vil det være vel så viktig som størrelsen på det totale arealet.  
 

Miljømessig kvalitet på bygningsmassen er ikke drøftet ennå. Dette vil være tema gjennom 

planprosessen, bl.a. om det skal settes spesifikke krav til materialbruk, klimautslipp, 

energibruk og andre miljøtiltak i bestemmelsene.  

 

2.4 Redegjøre for tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser.  

Det er flere planfaglige tema som berøres av planforslaget. Følgende er en opplisting av 

viktige tema som skal redegjøres for, eventuelt gjennomføres undersøkelser for:  

• Natur- og ressursgrunnlaget: Nærheten til Nitelva og tilgrensende verneområde langs 

elvebredden 

• Landskap: Plassering av nye bygninger og tiltak i landskapsrommet, nær- og fjernvirkning 

• Verneinteresser: Det må undersøkes om det foreligger kulturverninteresser i, eller i 

nærhet til, planområdet. Forholdet til naturvernområdet langs Nitelva må redegjøres for.  

• Trafikkforhold: Det vil gjennomføres en trafikkanalyse tilknyttet ny skole 

• Mobilitetsplan: Det vil gjennomføres en mobilitetsanalyse tilknyttet nye skoleveier og 

skolekrets 

• Risiko og sårbarhet: ROS-analyse iht. Pbl. utarbeides 

• Sosial infrastruktur og barns interesser: Etablering av barneskole innebærer en ny sosial 

institusjon som relaterer seg sterkt til barns interesser. Dette vil belyses gjennom 

planforslaget 

• Teknisk infrastruktur: Atkomster for myke og harde trafikanter skal prosjekteres og 

tilpasses ny skole. VA-rammeplan og -overvannsplan utarbeides. Flere tekniske fag vil 

implementeres ifm. framtidig byggetiltak; energiforsyning, ventilasjon, elektrisitet, 

brannsikkerhet m.fl.  

• Estetikk og byggeskikk: Dette vil framkomme som del av mulighetsstudiet og 

videreutviklet gjennom illustrert konsept/framtidig prosjekt.  

• Universell utforming: Dette vil inngå i planleggingen jf. lovverket. 

• Støy: Det gjennomføres støyutredning ift. ny boligbebyggelse i området.  

• Geoteknikk: Det redegjøres i første rekke for områdestabiliteten, deretter eventuelle 

krav til grunnundersøkelser på reguleringsnivå. 

• Miljøundersøkelser: Det vil gjennomføres en miljørapport (fase 1) ut fra kjent kunnskap, 

intervjuer og tidligere rapporter. Deretter vil det sannsynligvis bli krav om undersøkelser 

av grunnen for nærmere redegjørelse av forurensningsfaren i området (fase 2) og 

eventuelle krav til masseutskiftning.  

• Flom: Det må redegjøres for forholdet til flom/flomvollen ved ekstremnedbør 

 

2.5 Redegjøre for om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Planarbeidet vil få både sosiale og tekniske virkninger for omgivelsene. En skole innebærer 

en endring i sosiale strukturer, bl.a. med skoleveier, uteområder for barn og en generell 

identitetsendring i lokalmiljøet.  

Teknisk sett innebærer planforslaget en økning av trafikk, spesielt for gående/syklende 

elever, som igjen innebærer nye krav til opparbeidelse av gang/sykkelveinettet i 

nærområdet. Kjøreveier for privatbiler og større kjøretøy må også tilpasses planområdet.  

Planområdet ligger tett på Nitelvas bredder, og skolen vil delvis være omringet av en 

flomvoll. Det må redegjøres for hvordan naturvernområdet i Nitelva påvirkes av 



Dato: 29-05-2020 
 

 Planinitiativ Skjærva 1-7 skole 5 

skoleetableringen/normal bruk av skolen og tilhørende infrastruktur. Eventuell bruk av 

naturvernområdet i undervisningsøyemed må framkomme.   

 

2.6 Ønsket framdrift av planarbeidet 

Ifølge behovskartleggingen skal skolen være klar til bruk høsten 2024. Dette medfører behov 

for en effektiv og målrettet plan- og utbyggingsprosess. Det bør derfor vurderes om 

planarbeidet skal annonseres som en parallell plan- og byggesaksbehandling, med formål å 

kunne sende inn rammesøknad før planen er sluttbehandlet. Dette vil i så fall kunne gi en 

noe raskere behandling av søknaden, så snart planen er endelig vedtatt.  

 

Det legges opp til følgende framdrift*: 

• Oppstartsmøte:       Uke 25 eller 26 

• Varsling oppstart planarbeid:    Uke 26 eller 27 

(Varslingsperioden avhenger av fellesferien. Evt. oppstartsvarsling i august) 

• Mulighetsstudie og diverse fagarbeid:   Høst – vinter 2020-21 

• Felles konseptavklaring med kommunens planavdeling:  Jan-febr. 2021 

• Innsendelse av planforslag til 1. gangsbehandling:  April 2021 

*Framdriften avhenger av at det ikke stilles krav til planprogram og konsekvensutredning.  

 

3. Planstatus 
3.1 Kommuneplan 2019 - 2030 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til offentlig tjenesteyting: Felt T2 – 

Skjærvaveien skole, 14,5 daa. (deler av dette arealet utgår som nylig regulert veiformål). 
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Tilgrensende areal nord for skoletomten er avsatt areal til kombinerte formål: Felt KF5 

(Skjærvaveien) Forretning//Tjenesteyting/Bolig. Nord for dette er det rent boligformål. 

Lenger nordvest i kartutsnittet ovenfor framgår at deler av Nordbyjordet er foreløpig unntatt 

fra kommuneplanen pga. innsigelse. Her framgår også framtidig trasé for ny kjørevei, et 

forhold som må avklares med kommunen i foreliggende planarbeid.  

 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og pågående planarbeid 

Framtidig skoletomt er uregulert. Nord for planområdet er det pågående planarbeid for 

Skjærvaveien 22, varslet oppstart i februar 2020. Planforslag er ikke innsendt kommunen.  

 

 
 

Vedtatt plan for Skjærvaveien 44 (lengst nord i Skjærvaveien) innebærer boligutbygging og 

vei/gangveiregulering av Skjærvaveien. I henhold til rekkefølgekrav i planen skal gangvei 

langs hele Skjærvaveien være etablert før nye bygninger tas i bruk, og ny gangbro over 

Skjærvagapet skal være sikret opparbeidet. Veireguleringen går til markert rød sirkel i 

kartutsnittet.  

 

Selve veikrysset Skjærvavaeien x Skjettenveien med dobbelsidig fortau er regulert i plan for 

Nitelva (og del av Sagelva), vedtatt april 2018.  

 

I søndre del av kartutsnittet ovenfor framkommer planforslag for Strømsveien, som er under 

utarbeidelse og nylig innsendt kommunen for 1.gangsbehandling.  

 

3.3 Redegjøre for forholdet til regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Planarbeidet for ny skole vil bygge opp under formålet med knutepunktsstrategi og 

tilrettelegger for at flere mennesker skal bo og leve sentralt, og i nærhet til 

kollektivknutepunktet Lillestrøm togstasjon.  
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3.4 Redegjøre for evt. andre regionale eller statlige føringer 

Statlige føringer for forhold som nærhet til vassdrag/flomrisiko, støy i arealplanlegging, barn- 

og unge, folkehelse, naturmangfold mm. vil redegjøres for gjennom planarbeidet.  

 

4. Interesser – Samfunnssikkerhet – Medvirkning – Konsekvensutredning 
4.1 Redegjøre for vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Vesentlige interesser vil være, blant flere: 

• Kommunens undervisningsfaglige interesser, skoleplanlegging og skolekretser 

• Trafikk  

• Skolevei-, gangvei- og turveiforbindelser. Gangbro over Skjærvagapet? 

• Nærheten til Nitelva, flomvollen og naturvernområdet 

• Urbanisering av elvebredden – estetiske interesser og byggtekniske/miljøtekniske 

interesser 

 

4.2 Samfunnssikkerhet og forebygging av risiko og sårbarhet 

Det vil gjennomføres en ROS-analyse i tråd med krav i plan- og bygningsloven. Spesielle tema 

tilknyttet sikkerhet for skoleplanlegging vil stå i fokus, bl.a. trafikksikkerhet, sikkerhet i 

forhold til arbeidsmiljø- og uteområder.  

Tidligere (dagens) bruks som industriområde kan innebære forurensning i grunnen. Risiko for 

sårbart naturområde tilknyttet Nitelva må ivaretas.  

 

4.3 Redegjøre for hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart 

Alle faste varslingsinstanser bland myndigheter, interesseorganisasjoner og lokale vel og 

foreninger varsles. Eventuelle særinteressenter eller ikke faste varslingsmottakere kan 

varsles etter samråd med kommunen.  

 

4.4 Redegjøre for prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 

grunneiere, festere, naboer, barn og unge, og andre berørte 

Dette ønskes drøftet i samråd med kommunen. Norconsult har spesialkompetanse på 

medvirkningsprosesser som iverksettes ved behov.  

 

4.5 Redegjøre for vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger 

og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Det vurderes at planen ikke omfattes av krav iht. forskrift om konsekvensutredning. Saken 

avklares i samråd med kommunen.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Forslagsstiller v/ Guro B. Bredland, Norconsult 


