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Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt for 
bygging av ny idrettshall ved Auli skole. I tillegg avsettes det arealer til parkering for både 
idrettshall og skole. Området skal utvikles som et funksjonelt flerbruksområde, med trygge og 
gode utearealer og adkomstforhold.  
 
Det pågår samtidig et forprosjekt for Auli skole, og prognosene viser et fremtidig elevtall på 452 i 
2031. Det vil si at elevtallet nærmest fordobles, og det krever store arealer både til skolebygg og 
uteoppholdsarealer.  
 
En ny idrettshall på Auli muliggjør at Nes kommune leier hallen på dagtid til bruk i 
gymundervisning eller andre aktiviteter. Det er derfor viktig at hallen ligger nær skolen for å sikre 
en effektiv bruk av hallen. 
 
Planforslaget er utarbeidet med tre alternativer for plassering av idrettshall. Hallen vil få et 
fotavtrykk på ca. 3200 m², og vil beslaglegge store arealer tett inntil Auli skole. Ved å vurdere tre 
alternativer vil plassering av hallen og konsekvensene av de ulike plasseringene vil bli belyst.  
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2. Bakgrunn 
2.1 Hensikten med planen 
Det er planlagt store utbyggingsområder rundt dagens boligfelt på Søndre Auli, og det er derfor 
ventet stor vekst av elevtallet på Auli skole i årene som kommer. Det er også mangel på hallflater 
i Nes kommune, og Haga IF har i mange år ønsket å bygge en ny idrettshall på Auli. Hensikten 
med områdereguleringsplanen er å tilrettelegge for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt for 
bygging av ny idrettshall ved Auli skole. Området skal utvikles som et funksjonelt 
flerbruksområde, med trygge og gode utearealer og adkomstforhold.  
 
Parallelt med planprosessen pågår det et forprosjekt på utredning av skolebehovet ved Auli 
skole. Prosjektering av ny skole på Auli er igangsatt. Prognosene for Auli skole presentert i egen 
sak (KS sak 160/19), viser elevtallsutviklingen. I et langsiktig perspektiv (2040) viser de reviderte 
prognosene et behov for en tre-parallell skole med en elevkapasitet på mellom 520-570 elever. 
Det vil være behov for tilstrekkelige arealer til kroppsøvingsfaget. Prognosen for Auli skole frem 
mot 2031, tilsier et elevtall på 452 elever. Det er i prosjektgruppa for Auli skole besluttet at det er 
dette tallet som legges til grunn for reguleringsarbeidet. 
 
I forprosjektet til Auli skole gjøres det også en tilstandsvurdering av alle skolebyggene.  
 

2.2 Forslagsstiller Nes kommune 
Områdereguleringsplanen er kommunens egen plan.  
 

2.3 Eierforhold 
Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer planområdet består av, slik det fremkommer i 
kommunens eiendomsregister. 

 

Gnr/Bnr Hjemmelshaver 
194/49 Nes Kommune 
198/37 Nes Kommune 
201/8 Nes Kommune 
201/19 Privat 
201/25 Privat 
201/734 Nes Kommune 
201/769 Nes Kommune 
242/1 Nes Kommune 

2.4. Krav om konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget er i samsvar med tidligere reguleringsplan og kommuneplan, og det stilles derfor 
ikke krav om konsekvensutredning.  
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3. Planprosess og medvirkning 

3.1 Tidligere politiske vedtak 
Haga IF tok kontakt med kommunen første gang i mars 2016, med et ønske om å gå i dialog og i 
samarbeid om å bygge en idrettshall på Auli. Administrasjonen drøftet henvendelsen med Nes 
idrettsråd i møte i april samme år, og idrettsrådet stilte seg enstemmig positive til Haga IF sine 
planer. 
 
Gjennom våren og høsten 2016 ble saken løftet i to interpellasjoner. I november 2016 ble det 
fremmet en politisk sak (KS sak 150/16), og kommunestyret vedtok følgende enstemmig:  
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Haga IF om bruksrett på 30 år på gbnr. 
201/2 for bygging av flerbrukshall, tilknyttet dagens skolens arealer og infrastruktur. 

2. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kan sendes kulturdepartementet når 
det er fattet vedtak i kommunestyret på finansiering/bygging, drift og kommunal garanti. 

 
I desember 2019 ble det fremmet en ny politisk sak om status i arbeidet om ny hall på Auli (KS 
sak 152/19). Der ble det bl.a. presentert tall for investering og drift av hallen. For å få realisert 
hallen er Haga IF avhengig av anleggstilskudd fra kommunen på 18 mill. kr., og en årlig leie fra 
kommunen på 1,2 mill. kr. Kommunen kan da leie hallen i skoletiden frem til kl. 16.00 hele 
skoleåret. Driftsutgiftene er beregnet til 1,6 mill. kr. pr. år, og leieinntektene er beregnet til 2,5 mill. 
kr. Rådmannens konklusjon var at rådmannen mener at økonomiplanen for 2020-2023 ikke gir 
rom for realisering av idrettshall på Auli, men at kommunen bør fortsette samarbeidet med Haga 
IF for på sikt å kunne realisere idrettshallen. Rådmannens forslag falt, og følgende ble enstemmig 
vedtatt: 

1. Informasjon fra Haga om flerbrukshall på Auli tas til orientering.  
2. Arbeidet med flerbrukshall/alternativ løsning legges inni forprosjekt om ny skole på 
Auli.  
3. Videre prosjektering av flerbrukshall og skole forutsettes utført i nært samarbeid 
mellom Haga IF og Nes kommune for å sikre en optimal løsning for begge parter.  
4. Saken om områdereguleringen sendes ut på høring 28.januar. Det fremlegges 
økonomiske estimat for kostnadene ved de ulike tomtealternativene i starten av mars. 
Saken skal opp i teknikk og næring 5.mai, og sluttbehandling i kommunestyret 19.mai. 

3.2 Planprosessen 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 24.mai 2019. I den forbindelse ble det sendt ut varsel til 
berørte grunneiere, overordnede myndigheter, lag og foreninger, i tillegg til annonsering i 
Raumnes og på kommunens nettsider. Fristen for innsending av merknader var 05. juli 2019. I 
løpet av høringsperioden kom det inn 13 merknader. Innspillene gjaldt i hovedsak 
planavgrensning, busstrafikk, trafikksikkerhetstiltak og behov for ny nettstasjon. Alle innspillene er 
oppsummert i vedlegg 11. 
 
Etter høringsfristens utløp ble planavgrensningen utvidet som følge av behov for arealer til en 
eventuell ny bussterminal i nærheten av skolen. På bakgrunn av dette ble det sendt ut varsel om 
utvidet planområde til berørte aktører 04.desember 2019. Fristen for innsending av 
høringsuttalelser var 19.desember 2019. I løpet av høringsperioden kom det inn fire innspill. 
Innspillene påpekte blant annet hensynet til barn og unges interesser, universell utforming, 
overvannshåndtering, trafikksikkerhet og gang- og sykkelvegforbindelser 
 

3.3 Medvirkningsprosess under planutvikling 
I forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplanen er det avholdt flere møter med både 
Haga IF og Årnes vannverk. Det er også holdt en presentasjon i Formannskapet 29.10.2019, 
samt et åpent møte på Auli skole 07.11.2019. I tillegg har det blitt holdt flere interne møter med 
prosjektgruppa for Auli skole (forprosjekt Auli skole). 
 

Medvirkning med elevrådet på Auli skole 11.12.2019. 
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Det er i hele prosessen vært god kontakt med rektor ved Auli skole, og det ble avholdt et 
medvirkningsopplegg for elevrådet ved Auli skole 11.12.2019. Det ble gjort en kartlegging av 
skolens utearealer ved en medvirkningsprosess blant elevene ved Auli skole.  Elevrådet ble brukt 
som representanter for alle elvene. Det ble tatt utgangspunkt i Barnetråkk, som er en metode for 
medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barna selv områder for 
opphold og lek, steder de like eller misliker, og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i 
nærområdene. Dette er egentlig en digital metode, men her ble det gjort en enklere utgave. Det 
ble skrevet ut ikoner fra barnetrakk.no, som elevene monterte på et stort fysisk kart.  
 

 
Figur 1: Resultatet fra elvenes barnetråkkregistrering på Auli skole 
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Figur 2: Resultatet fra elvenes barnetråkkregistrering på Auli skole 
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Figur 3: Ikonene fra barnetrakk.no som ble benyttet i registreringen. 

Elevenes registreringer viser at de de setter stor pris på skogen rundt skolen, og den fine utsikten 
fra disse områdene. De er også veldig glad i akebakken sørøst for grusbanen, som de kaller 
«morderbakken». Denne er for de største barna. Det er også en akebakke i skogen vest for 
skolebyggene, som benyttes av de minste barna. Denne kalles «grisehusløypa». 
De synes det er mye trafikk og støy ved adkomsten både fra Skredderstuvegen og Lyngvegen. I 
enden av Lyngvegen har brukt ikonet «skumle folk». Dette området oppleves som utrygt når det 
er mørkt.  
De liker «Åttekanten», gymsalen og administrasjonsbygget, mens «Firkanten» er markert med 
støy. Fra «Firkanten» er det fin utsikt til resten av skolegården. 
 

3.4 Medvirkning for statlige og regionale myndigheter 
Det ble avholdt et møte med Ruter 07.11.2019. Der ble det diskutert løsning for buss til Auli 
skole, og plassering av en evt. ny bussterminal. Nes kommune foreslo en ny bussterminal ved 
undergangen ved Bråtenvegen/Tandbergvegen/Aulivegen, og Ruter ønsket at kommunen så 
videre på en slik løsning, evt. at eksisterende holdeplasser ved Auli senter også benyttes av 
skolebuss. Skisser for løsning på ny terminal ved Bråtenvegen/Tandbergvegen/Aulivegen ble 
oversendt Ruter for kommentarer 05.12.2019. 
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 4. Planstatus og rammebetingelser  
4.1 Statlige planer og føringer 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 
regionale og lokale forhold. 

 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene  
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. Den skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i arealplanleggingen 
Retningslinjene skal styrke barn og unges interesser i planleggingen og gjelder all type 
planlegging etter reglene i plan- og bygningsloven. Rundskriv nr. T-2/2008, om barn og 
planlegging, er en utdypende forklaring til retningslinjene samt vegledning. Arealer og anlegg 
som brukes/skal brukes av barn og unge skal sikres mot trafikkfare, forurensning og støy.  

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Dette dokumentet viser hva regjeringen forventer av planlegging, og er retningsgivende for 
planlegging på regionalt og kommunalt nivå. Ved å forholde seg til disse retningslinjene skal 
planlegging bidra til å takle befolkningsveksten, og bidra til en helhetlig og bærekraftig utvikling i 
samfunnet. Forventningene deles inn i tre hovedkategorier:  

- Gode og effektive planprosesser for planlegging av bolig, næring og samferdsel 
- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
- Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 

Trygg trafikk - hjertesone 
Med hjertesone menes en sone rundt skolen som har lite/ingen trafikk, og som er en trygg og 
sikker skolevei. En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre 
biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. En hjertesone må tilpasses 
trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole. Den kan bestå av små og store 
tiltak. 
 
En kommune har følgende virkemidler for å skape hjertesoner rundt skoler: 

 Bidra til at barn har trygge og sikre skoleveier. 
 Foreta risikovurderinger av kommunale skoleveier. (På fylkeskommunale veier kan 

forespørsel om risikovurdering rettes til Statens Vegvesen.) 
 Lag helhetlige planer med vurdering av: 

– stenging av enkelte strekninger 
– lavere fartsgrenser 
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– iverksetting av reguleringer og/eller fysiske tiltak som bedrer forholdene for de 
som går og sykler. 

 Få skoler til å innføre hjertesoner og bidra til at flere går eller sykler til skolen. 
 Stimuler skoler til å: 

– iverksette lokalt tilpassede tiltak 
– skape nettverk for erfaringsutveksling og utvikling av gode løsninger 

 

Skolens utearealer : om behovet for arealnormer og virkemidler  
Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet en rapport som beskriver skolens utearealer (IS-1130). 
Skolens utearealer har stor betydning, ikke minst for fysisk aktivitet og derigjennom barnas helse 
og trivsel. Formålet med rapporten er å komme med forslag til krav som kan sikre bedre 
utearealer rundt fremtidens skoler. 
 
I 2003 kom den en tilføyelse i Lov om grunnskolen og videregående skole (lov 2002 nr. 112 Kap. 
9a. Elevane sitt skolemiljø) hvor det blant annet står følgende:  
 

§ 9a-1: Generelle krav  
”Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremmer helse, trivsel og læring”.    

 
§9a-2: Det fysiske miljøet  
Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til 
trygghet, helsen, trivselen og læringen til elevene. Det fysiske miljøet i skolen skal være i 
samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. ....” 

 
Det stilles et generelt minimumskrav på 50 m2 nettoareal per elev. Det stilles krav om minste 
samlede areal gradert etter skolestørrelse basert på SSBs inndeling: 

 Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m2 
 Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca. 10 000 m2 
 Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m2. For hver elev over 

300 kommer et tillegg på 25 m2.  
 

Kravene skiller mellom eksisterende og nye skoleanlegg:  
«For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 m fra 
skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle offentlig tilgjengelige arealer i skolenes 
nærmiljø sikres gjennom arealplanleggingen, ved oppkjøp av arealer, ved leieavtaler og lignende. 
Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes i oversiktsplanleggingen som 
friområder eller friluftsområder etter plan- og bygningsloven.» 

 
Innholdskravene baseres på funksjonskrav. Utearealene skal: 

 gi rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet   
 gi rom for ulike typer sosial aktivitet   
 gi trygghet og være trivselsskapende  
 gi mulighet for endringer av det fysiske miljøet   
 gi rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring   
 gi rom for spenning og uforutsigbarhet og skape lokalt identitet  

 
Andre krav til de fysiske omgivelsene:  

 sikre best mulige solforhold  
 skjerme mot de mest ubehagelige vindene  
 unngå forurensede områder og områder med kald luft  
 trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen  
 universell utforming  

 
Studier viser at gode utearealer reduserer mengden vold, mobbing og uro blant elevene og 
stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne. Videre viser både svenske og norske studier at 
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særlig naturområder eller naturlike områder betyr mye for barns lek og utvikling (Rapport IS-
1130).  
 
Skolen er også et viktig og naturlig møtested for nærmiljøet, og med idrettshallen vil dette bli 
enda viktigere. Det kan være behov for søkelys på skolenes uteområder og aktivitetsanlegg, og 
tilgjengeligheten til disse, etter at skolehverdagen er over.  
 
Et variert og tilrettelagt uteareal ved skolen kan ha flere positive effekter:   

 Det gir et variert opplæringsmiljø.  
 Det gir muligheter for allsidige bevegelsesaktiviteter.  
 Det gir muligheter for sosial læring gjennom samhandling. 
 Det utgjør et attraktivt møtested for lokalbefolkningen. 
 Det kan bidra til å redusere vold, mobbing og uro blant elevene.  
 Det virker stimulerende på trivsel, motivasjon og læring. 

 

Kulturdepartementets veileder for idrettshaller 
Ved planlegging og bygging av en idrettshall er det ulike lover og forskrifter som må følges. Av 
aktuelle lover og forskrifter kan nevnes: 

 Lov om offentlige anskaffelser av 16.07.1999, nr. 69, med tilhørende forskrift 
 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven av 21.juni 2013, nr. 61) 
 Lov om konkurranse med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) av 05.03.2004, 

nr. 12 (sist endret 19.juni 2015) 
 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue (sist endret 18.12.2015) 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
 Gjeldende teknisk forskrift (per 2019: TEK 17) 

 
Det understrekes at denne listen ikke er utfyllende, og at det kan foreligge senere endringer i 
lover og forskrifter. For siste og gjeldende utgave av lover og forskrifter vises det til 
www.lovdata.no. 
   
Idrettsanlegg er viktige kulturbærere, som ofte har en sentral plassering i landskapet og i 
lokalmiljøet. Det er store anlegg med estetiske utfordringer, og er signalbygg som tjener som 
samlingssteder for mange aktiviteter og grupper av mennesker. Det er viktig at dette er et område 
hvor man trives. 
 
 
Forhold som ikke angår planarbeidet, men som må tas med i planleggingen av idrettshall 
I følge Kulturdepartementets veileder for idrettshaller, blir estetiske og miljømessige forhold tillagt 
vekt ved idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av idrettsanlegg, og kan få betydning om 
søknaden om spillemidler blir godkjent eller ikke. Viktige miljøtemaer for idrettshaller er å 
begrense inngrep i natur- og kulturlandskap, tilrettelegge for miljøvennlige transportløsninger, 
være miljøbevisst i valg av bygningsmaterialer, velge miljøriktige energikilder og planlegge 
miljøriktig avfallshånderting.  
 
Idrettshaller må tilfredsstille de krav som stilles til mål og utforming av arealer for de idretter som 
det er aktuelt å utøve i anlegget. Idrettsfunksjonelle krav finnes i veiledere utarbeidet av 
Kulturdepartementet i samarbeid med særforbund, i egne skriv fra særforbundene og i nasjonale 
og internasjonale standarder. 

 

4.2 Regionale planer 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (R-ATP), vedtatt 16.12.2015 
Planen gir en rekke føringer for bolig-, næring- og transportutviklingen i regionen. Arealbruk er det 
viktigste virkemiddelet vi har for å minske behovet for bil og gi flest mulig muligheten til å gå og 

http://www.lovdata.no/
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sykle til daglige gjøremål. Gange og sykling er de klart mest miljøvennlig, koster minst, og gir 
aktive innbyggere med god folkehelse. 
 
Det må legges til rette for at flere barn kan sykle og gå til skolen. Dette er viktig både for barns 
helse, og for å begrense bilkjøring til og fra skolene og dermed bedre trafikksikkerheten til de som 
går og sykler. 
 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10.2016 
Hensikten med planen er å få en langsiktig og helhetlig masseforvaltning i Akershus, herunder 
sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidig behov i Akershus, sikre arealer for 
massemottak, gjenvinning og lovlig deponering, sørge for størst mulig gjenbruksandel av 
gjenvinnbare masser, samt redusere miljø- og samfunnsbelastningen fra masseuttak, 
massehåndtering og massetransport. Planen inneholder strategier for hvordan disse målene skal 
oppnås.  
 
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030, vedtatt 19.12.2016 
Formålet med planen er å utvikle Akershus til et bærekraftigfylke og et godt sted å leve. Planen 
skal bidra til ny langsiktig og samlet satsing som løser felles behov i regionen, samt koordinert 
samhandling for å nå målene der alle aktører bidrar med sin del. Planen er både retningsgivende 
og rådgivende, og skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging. Planen berører deler 
av et friluftsområde på Aulifeltet. Dette er forsøkt hensyntatt i planarbeidet. Planen tilrettelegger 
for gang- og sykkelveger innenfor planområdet, som vil skape gode forbindelser mellom øst- og 
vestsiden av skolen. Det vil også bli etablert vegetasjonsskjermer som skal bidra til skjerming av 
tilgrensende boligområder. 
 

4.3 Kommunale (overordnede) planer 
Kommuneplanens arealdel 2019-2030, vedtatt 03.09.2019 
I gjeldene kommuneplan er området avsatt til offentlig/privat tjenesteyting, boligbebyggelse og 
friområde. Hele planområdet ligger for øvrig innenfor gjeldene reguleringsplan for Søndre Auli III, 
som da gjelder foran kommuneplanen, med mindre reguleringsplanen er taus. 
 

 
Figur 4: Kartutsnitt av kommuneplan 
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Andre kommunale (overordnede) planer 
 
Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt 20.09.2016 
Gjeldende planstrategi i Nes kommune lister opp fem gjennomgående tverrsektorielle tema som 
skal ligge til grunn for alt planarbeid:  

- Samfunnssikkerhet 
- Folkehelse 
- Klima, energi og miljø 
- Universell utforming 
- FNs barnekonvensjon 

 
Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 
Nes kommunes visjon er «Det gode liv der elvene møtes». Visjonen uttrykker et felles ønske om 
god livskvalitet for kommunens innbyggere, og peker på elvemøtets unike betydning som 
landemerke og kilde til inspirasjon. For å jobbe mot denne visjonen, er det satt opp følgende 
hovedtemaer som gis særlig oppmerksomhet og ressurser i inneværende planperiode: 

- folkehelse 
- langsiktig arealbruksstrategi 
- oppvekst 
- kultur 
- næringsutvikling 

 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2031, vedtatt 23.04.2019 
Planen legger til grunn at det bør tilrettelegges for at de ulike nærmiljøene rundt om i kommunen 
har tilgang til områder for idrett og fysisk aktivitet som en arena for egenorganisert trening og lek, 
som et rekreasjonstilbud. Det er gunstig med kort og trygg reisevei til disse områdene. Ved 
planlegging av framtidige boligområder er det hensiktsmessig å legge til rette for arealer til idretts- 
og nærmiljøanlegg. 
 
Universell utforming bidrar til likestilling av borgere og fremmer deltakelse i samfunnet. I 
utbygging eller rehabilitering av nye idrettsanlegg, sosiale møteplasser og tilrettelegging av 
friluftsområder er det i særdeleshet viktig å ivareta hensynet til universell utforming. Lokalisering 
av ulike funksjoner må ses i sammenheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest mulig. 
 
Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 
Skolen skal både utdanne og danne. I formålsparagrafen legges det vekt på at utvikling av 
kunnskap, ferdigheter og holdninger er viktig for å mestre sitt eget liv, delta i arbeid, inngå i nære 
sosiale fellesskap og delta i samfunnslivet. 
 
Det er en klar sammenheng mellom elevenes læringsutbytte og skolens læringsmiljø. Et godt 
læringsmiljø fremmer mer enn trivsel, helse og en positiv sosial utvikling. Det fremmer også den 
faglige læringen. 
 
Et løft i Nes-skolen 2018-2022 
Planen skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskoleelevene 
i Nes. Planen har målsettinger om økt faglig og sosial læring for enkeltindividet og læring for 
fellesskapet. Alt arbeid i skolen må bygge på målsettinger om livsmestring og livslang læring -
motivasjon for å lære, ønske om å utvikle seg og å strekke seg etter nye mål. 
 
Trafikksikkerhetsplan 2013-2017 
Trafikksikkerhetsplanen 2013-2017 er en revisjon av gjeldende plan fra 1996.  
 
Ved skoler og idrettsplasser oppholder det seg et stort antall barn og ungdommer. Mange 
kommer til fots eller med sykkel. Planen sier at det kan være nødvendig med 
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trafikksikkerhetstiltak ved skoler og idrettsplasser for å forbedre trafikksikkerheten og opplevd 
trygghet for myke trafikanter. 
 
Visjonen til Nes kommune er at «Nes skal være en kommune der ingen blir drept eller hardt 
skadd i trafikken. Målet med trafikksikkerhetsplanen er å: «Øke kommunens innsats i 
trafikksikkerhetsarbeidet og redusere antall drepte og skadde.» 
 
I en tabell for trafikksikkerhetstiltak i kommunen, listes følgende punkt opp, under kategorien 
«Uprioriterte tiltak i vilkårlig rekkefølge» (s.39): 
Ny løsning for parkering, snuplass og «kiss and ride»-løsningen ved Skredderstuvegen. 
Dette punktet hadde sin opprinnelse i et innspill fra FAU på Auli skole. 
 
Energi- og klimaplan for Nes 2011-2020, vedtatt 28.05.2019 
De overordnede målene er at Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i 
forhold til 2009-nivået innen 2030. Hensynet til energi, klima og klimatilpasning skal være sentrale 
premisser i fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter. Delmålene sier at 
transportbehovet til innbyggerne skal reduseres, og andelen som reiser kollektivt, sykkel og 
gange i kommunen skal økes. Nes kommune skal redusere det totale energiforbruk per m² i egne 
bygg med 40 % innen 2030 i forhold til 2009. 
 
Planen sier blant annet at framtidige nye utbyggingsfelt for boliger skal legges nær eksisterende 
traseer for kollektivtransport. Samt at det skal tilstrebes sammenhengende gang- og sykkelveger 
mellom bo og servicefunksjoner rundt de største tettstedene. 
 

4.4 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Søndre Auli III og Søndre Auli IV 
Planområdet ligger innenfor reguleringsplanen Søndre Auli III, vedtatt 25.06.1985 (planid. 
023685020), og Søndre Auli IV, vedtatt 24.09.1985. Området er i gjeldene reguleringsplan 
regulert til offentlig bebyggelse, boliger, offentlig friområde, kjørevei, gang-sykkelvei, 
parkeringsplass, felles parkeringsplass og annen veigrunn. Der gjeldende reguleringsplan 
overlappes av et nytt planforslag, vil den gjeldende planen bli foreslått opphevet.  
 
I eksisterende reguleringsplan for Søndre Auli III fra 1985, er det regulert en ny vegforbindelse 
mellom Skredderstuvegen og Bråtenvegen, også med en forbindelse til Lyngvegen. Denne 
vegforbindelsen har aldri blitt etablert, og er ikke opprettholdt i forslaget til ny reguleringsplan for 
Auli skole og idrettshall. 
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Figur 5: Kartutsnitt av gjeldende reguleringsplan for Søndre Auli III, vedtatt 20.06.1985, og Søndre Auli IV, vedtatt 
24.09.1985. 

 
Reguleringsplan for Strøm-Auli 
Reguleringsplan for Strøm-Auli ble vedtatt 22.04.2014. Planen legger opp til oppføring av 
eneboliger, 2-mannsboliger og leiligheter i konsentrert småhusbebyggelse og blokker.  
Planområdet utgjør ca. 117 daa. Om lag halvparten av området er detaljregulert for ca. 100 
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boliger. Det er krav til ytterligere detaljregulering av øvrige arealer og boligantall er ikke avklart. 

 
Figur 6: Reguleringsplan for Strøm-Auli, vedtatt 20.04.2014. 

 
Reguleringsplan for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken 
Reguleringsplanen for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i 
Sørum kommune den 11.12.19. Planområdet er beliggende på Rånåsfoss, sørvest for Auli skole. 
Området vil innlemmes i Nes kommune fra 01.01.2020. Planområdet utgjør ca. 468 daa og legger 
til rette for 600 nye boliger, barnehage og tilhørende infrastruktur og grøntområder. 
Reguleringsplanen har rekkefølgekrav om etablering av fortau til Rånåsfoss stasjon og til Auli 
senter. 
 

4.5 Andre relevante planer 
 
Detaljregulering av B15 Auli, gbnr 201/1 mfl.  
Planområdet « B15» er beliggende øst for Auli skole.  Området er i gjeldende kommuneplan 
avsatt til fremtidig boligformål. Øvre Romerike Prosjektering varslet oppstart av planarbeid for 
detaljregulering av området 01.juni 2019. Planen utarbeides som et privat 
detaljreguleringsforslag.  Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boligutbygging på 
felt B15. Planområdet utgjør ca 110 daa.  Kommunen har foreløpig ikke mottatt planforslag for 
detaljregulering. 
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Figur 7: Kartet viser utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Felt B15 er markert i gul farge. Auli skole med tilhørende 
område er markert med rød farge. 

 
Grensejustering Nes – Sørum 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Nes kommune og 
Sørum kommune blir justert slik at Rånåsfoss blir flyttet fra Sørum til Nes. Endringen vil skje fra 1. 
januar 2020. Dermed er det omtrent 730 nye innbyggerne på Rånåsfoss som nå tilhører Nes 
kommune.  Alle elever fra berørte områder overføres til Nes kommune i forbindelse med en 
grensejusteringen. 
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5. Eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet ligger på Auli i Nes kommune i Akershus. Planområdet utgjør 69 daa og omfatter 
deler av eiendommen gnr/ bnr 201/2 og flere.  Auli skole ligger midt inne i et godt etablert 
boligfelt, og er opprinnelig fra 1970-tallet. Skolen er senere påbygget/utvidet i flere omganger, og 
består i dag av tre separate skolebygg, samt en gymsal. Byggene er av varierende kvalitet. 
«Åttekanten» er et eksempel på skolearkitektur fra senmodernismen (ca. 1960-1980), med sin 
spesielle geometriske form, og er derfor interessant som nyere tids kulturminne. Den er også en 
identitetsmarkør for Auli skole. (ref. innspill fra Akershus fylkeskommune). Skolen har i dag ca. 
260 elever og ca. 40 ansatte. Dagens grense til Sørum kommune går langs boligfeltet Auli i sør. 
Det er vedtatt at Rånåsfoss i Sørum skal bli en del av Nes kommune fra 1.januar 2020. Noen 
elever startet på Auli skole allerede fra skolestart høsten 2019. Ytterligere elever fra Rånåsfoss vil 
tilkomme etter hvert.  Elevtallet forventes å øke ytterligere pga. stor byggevirksomhet på og rundt 
Aulifeltet. Det er flere store reguleringsprosesser på gang rundt Aulifeltet. For å sikre en fremtidig 
mulighet til utvidelse av skolen, åpner planen for en skole inntil 452 elever. Dette er iht. 
prognosene som er gjort ved Auli skole frem til 2031. 
 

 
Figur 8: Planområdet med varslet planavgrensning 
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Figur 9: Dagens skolekretser. Kilde: webinnsyn Nes kommune 

5.2 Stedets karakter, landskap, bebyggelse og vegetasjon 
Skolen ligger i et nordvendt skrånende skogsterreng. Det er en stor asfaltert flate midt i 
skolegården, mens resten av utearealet består av en del skog. Dette gjør at skolens utearealer er 
varierte og godt egnet til lek. Det er en stor grusbane innenfor planområdet, samt en tennisbane 
som driftes av Auli vel. Auli vel har også satt opp en grillhytte. Friområdet sør for grusbanen og 
tennisbanen er et mye brukt friområde, og det bratte terrenget er en populær akebakke om 
vinteren. Om vinteren blir grusbanen islagt og brukt som skøytebane. Dette driftes også av Auli 
vel. 

Skolen ligger ca. 150 i luftlinje fra Fv. 1482, Aulivegen, men den ligger ca. 20 høydemeter over 
vegen, godt skjult av bebyggelse og vegetasjon, og derfor knapt synlig fra fylkesvegen. 
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Figur 10: 3d-modell over området. Skolens bygninger er her vist i grått. 

I skolens friminutt avgrenses tilgjengelig uteareal for barna av gangvegen øst for skolen, rett ved 
grusbanen. Grusbanen og friområdet rundt denne benyttes imidlertid i 
undervisningssammenheng. Skogen sør og sørvest for skolen, samt fjellknaus sentralt i 
skoleområdet, er mye benyttet til lek i friminuttene. Også skogen nord og nordvest for skolen 
benyttes til lek. 
 

5.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen verneinteresser i planområdet, foruten «Åttekanten» som Akershus fylkeskommune 
peker på som et interessant nyere tids kulturminne. Bygget har åtte klasserom, men pga. mange 
ulike vinkler i rommene, er de lite egnet som ordinære klasserom. Det er et stort bibliotek i midten 
av bygget. 

 
Figur 11: «Åttekanten». Foto: Nes kommune 

5.4 Naturmangfold 
Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning i planområdet, ref. 
Naturbase, Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart. Det er heller ikke registrert nasjonalt 
eller regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  
 
I følge artdatabanken.no er det gjort funn av gulspurv i området. Arten er klassifisert som nær 
truet pga. en bestandsmessig nedgang de siste 10 år. Det er for øvrig rikt fugleliv i skogområdet 
rundt skolen. 
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Figur 12: Utsnitt fra artskart.no viser funn av gulspurv i området. Kilde: www.artskart.artsdatabanken.no 

 

5.5 Adkomst/trafikkforhold 
 
Skolen har adkomst både fra Lyngvegen i vest, og fra Skredderstuvegen i øst. Besøksadressen 
er Lyngvegen 16, men hovedadkomst er fra Skredderstuvegen. Fartsgrensen på vegene er 30 
km/t, og det er ingen hastighetsreduserendetiltak ved noen av adkomstene. Det er 
parkeringsplasser på begge sider. Det er stengt for gjennomkjøring i skolens område. Det er en 
gangvegforbindelse mellom de to kjøreadkomstene. Denne er stengt med bom. 

Både Lyngvegen og Skredderstuvegen er kommunale veger som er påkoblet Fv. 1482, 
Aulivegen. Fv. 1482 har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 3468. Det er en fartsgrense på 80km/t langs 
Aulivegen. 

For øvrige opplysninger om trafikk, se Trafikkanalyse for Auli skole og idrettshall, vedlegg 10. 
 

5.6 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder og barns interesser 
Uteområdene ved Auli skole er registrert som svært viktige friluftslivsområder i Miljødirektoratets 
kartbase. I tillegg er deler av skogen sørøst for grusbanen et viktig friluftsområde. Her er det en 
populær akebakke om vinteren, og Auli vel har satt opp en grillhytte. I nordøst, utenfor 
planområdet, har Nes kommune etablert en BMX-bane i tilknytning til fritidsklubben. Disse 
områdene fremgår av figurene under.  
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Figur 13: Registrering av friluftslivsområder ved Auli skole. Kilde: naturbase.no 

 

 
Figur 14: Registrering av friluftsområder rundt Aulifeltet. Kilde: naturbase.no 

Skolegården defineres som tilgjengelig nettoareal innenfor tomtegrensen når bygninger, 
parkeringsplasser og annet biltrafikkareal er trukket fra. Her inngår de bruksarealene elevene har 
til rådighet, inkludert beplantning, bevart natur og lignende.  

Auli skole

Auli skole
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På grunn av eksisterende skoleanlegg, grusbane, tennisbane og et mye brukt friområde innenfor 
planavgrensningen, er området mye i bruk av barn og unge, også utenfor skoletiden. Området 
fungerer som nærlekeplass for de nærmest beliggende boligene.  

I merknad til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid viser Fylkesmannen til at det ved 
omdisponering av arealer som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Dette skal 
også gjelde omdisponering av uregulert areal, eller dersom omdisponering av areal regnet for lek 
fører til at følgende hensyn ikke blir oppfylt: 
 

 er store nok og egner seg for lek og opphold 
 gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
 kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge 

og voksne 

5.7 Kollektivtransport 
Innenfor planområdet ligger bussholdeplassen Aulifeltet (ved krysset Fv 1482 og 
Skredderstuevegen) som betjenes av skolebusser, samt linje 455 til Årnes eller Rånåsfoss, med 
opptil 2 avganger i timen i rushtiden. Dette er nærmeste bussholdeplass til skolen, med ca. 500 
meter gangavstand. Det er også en bussholdeplass ved Auli senter, sørvest for skolen. 
Gangavstand fra denne til skolen er ca. 550 meter. Ved Auli senter er det to matbutikker, en 
bankfilial, og enkelte andre forretninger.  

 
Figur 15: Kart som viser bussholdeplasser i området, markert med rødt. (webinnsyn) 

5.8 Infrastruktur – vann og avløp 
Området er utbygd med VA-struktur. Årnes vannverk har vannforsyning i området, og skal i disse 
dager legge en ny reservevannløsning gjennom planområdet. Det ligger en pumpestasjon 
innenfor planområdet, ved avkjøringen til Auli skole fra Skredderstuvegen. Vannledningen 
plasseres i kortest mulig trasé mellom pumpestasjonen ved Skredderstuvegen, og opp til 
Lyngvegen. Plassering av hallen vil avgjøre hvor vannledningen kan legges. Kollen som ligger 
rett sør for gymsalen er et viktig uteområde for skolen, og skal skånes ved plassering av 
vannledning. 

Overvann må fordrøyes før tilkobling til kommunalt nett. Dette stilles det krav til gjennom 
reguleringsbestemmelsene. Det skal være tilstrekkelig med brannvanndekning i området.  

5.9 Trafostasjon og kabelanlegg 
Hafslund Nett har både høyspenningsluftledning og høyspenningskabel tilgrensende 
planavgrensningen. 
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Figur 16: Kart som viser byggeforbud mot høyspentlinjer. Kilde: kommunekart 

 
Hafslund Nett har også en nettstasjon som er etablert inne i «Åttekanten» ved Auli skole. For å 
sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er sikret gjennom bestemmelsene. 

5.10 Grunnforhold 
Området ligger rett under marin grense. Det er fjell i dagen flere steder. Det er ikke kjent 
forurensning på området. 
 
Området er innenfor sone med moderat til lav aktsomhet for radon. Det er allikevel funnet punkter 
med høye radonverdier. Dette fanges opp av byggteknisk forskrift i byggesaken, og det er derfor 
ikke behov for en egen bestemmelse om dette. 
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Figur 17: Aktsomhet for radon i området (Miljøstatus kartdatabase, u.d.). 

 

 
Figur 18: Kart som viser registreringer av Radon-verdier. Kilde: kommunekart 

5.11 Støyforhold 
Kun en mindre del av skolens uteområde ligger innenfor gul støysone fra . Både eksisterende 
vegetasjon og bebyggelse skjermer skolens arealer for støy. 
 



Områdereguleringsplan Auli skole og idrettshall - Planbeskrivelse

 

27     

 
Figur 19: Kart som viser støysoner i området. Rød sone er over 65 db, gul soner er under 65 db. (webinnsyn) 

 

5.12 Forurensning (Grunn, vann og luft) 
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. Det må imidlertid undersøkes om det kan være 
noe forurensning, blant annet ved oppfylling av parkeringsplass ved Lyngvegen, som kan 
inneholde forurensede masser. 

5.13 Privatrettslige forhold 
Planen omfatter eiendommene gbnr. 201/2 og 201/8, begge med Nes kommune som 
hjemmelshaver. Det er usikre grenser langs sørsiden av Leirvegen, og til gbnr. 201/25 og 201/19. 
Disse må klarlegges før vedtak av planen. 

Det pågår en makeskiftesak mellom Nes kommune og gbnr. 201/19. Resultatet av dette vil 
foreligge etter vedtak av reguleringsplanen for Auli skole og idrettshall. 

Det er inngått en bruksavtale mellom Nes kommune og Haga IF i en 30års-periode fra 2018-2048 
om et område sørøst for gymsalen på Auli skole. Avtalen sier at arealet kun kan benyttes til 
idrettshall og aktiviteter som er idrettsrelaterte. Hvis Haga IF mot formodning ikke anser bygging 
som realistisk, kan bruksavtalen oppheves. 
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6. Om områdereguleringsplanen 

6.1 Planens hensikt og avgrensning  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt for 
bygging av ny idrettshall ved Auli skole. I tillegg avsettes det arealer til parkering for både 
idrettshall og skole. Området skal utvikles som et funksjonelt flerbruksområde, med trygge og 
gode utearealer og adkomstforhold.  
 
Det legges frem to alternative planer til offentlig ettersyn. Hovedforskjellen ved de to alternativene 
er plasseringen av ny idrettshall. Dette vises i plankart alternativ 1 og plankart alternativ 2. 
Planbestemmelsene, planbeskrivelsen og vedlegg er de samme for begge alternativene.   

 
Figur 20:Plankart alternativ 1, datert 07.01.2020. 

 

 
Figur 21: Plankart alternativ 2, datert 07.01.2020 

 
Planen er avgrenset rundt skolens arealer, og ned mot Bråtenvegen i nordvest hvor det settes av 
arealer til ny kollektivterminal. Lyngvegen til Tandbergvegen er også inkludert i planen for å 
regulere vegen som bygget. Det samme gjelder krysset ved Auli skole og Skredderstuvegen. I 
tillegg er enkelte mindre områder i tidligere vedtatt plan for Søndre Auli III tatt med, for at det skal 

stemme med dagens situasjon, og for at tidligere vedtatt plan og ny plan skal stemme overens. 
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Plankartet er datert 07.01.2020, og er i målestokk 1:2500 i A3. I tillegg følger 
reguleringsbestemmelser datert 07.01.2020, illustrasjonsplaner for alternativ 1, 2 og 3, 
sammendrag av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer, ROS-analyse og 
trafikkanalyse.  

Det er utarbeidet illustrasjonsplaner som viser tre aktuelle plasseringer av ny hall innenfor 
arealformålet i plankartet. De tre illustrasjonsplanene vil medføre ulike konsekvenser, både 
arealer til uteopphold, parkering, og anleggskostnader. 

6.2 Reguleringsformål  
Planområdet utgjør 69 daa og omfatter deler av gnr/ bnr 201/2 og flere.  Arealene er fordelt på 
arealformål (se også tabell i figur 19).  
 
Planlagt arealformål 

Området reguleres til: 

 § 12-5 Nr.1 – Bebyggelse og anlegg:  
o Skole – o_OT  
o Idrett (nærmiljøanlegg) – o_I 
o Boligbebyggelse – B 

 § 12-5 Nr.2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
o Kjøreveg (o_SKV1-5)  
o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (o_STI) 
o Gang-/sykkelveg (o_SGS)  
o Fortau (o_SF) 
o Annen veggrunn – grøntareal  
o Parkeringsplasser (o_P1, o_P2) 
o Kollektivterminal (o_K) 

 § 12-5 Nr.3 – Grønnstruktur (3001) 
o Friområde (o_F1 – o_F4) 
o Turdrag (o_T) 

 § 12-5 Nr.6 – Hensynssoner:  
o Frisikt (H140) 

 

Arealbruksformål 

 

Undervisning 

 

Idrettshall 

 

Grønnstruktur 

(inkl. turdrag) 

 

Vegformål 

Sum grunnareal formål 
(m²) 

Alternativ 1 

Alternativ 2 

 

19 200 

19 200 

 

10 800 

9 400 

 

20 700 

22 100 

 

3 700 

BYA 30 % 40 %   

Antall elever 452    

Antall arbeidsplasser 60-70    

Antall parkeringsplasser  Fra 61-77 

Pluss 
reserveplasser 
på grusbane 
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Uterom 

Reguleringsplanen åpner for at bruken av planområdet intensiveres, og at flere barn og unge skal 
bruke området. Antatt økning i elevtallet ved Auli skole, samt bygging av idrettshall vil medføre at 
bruken av området øke adskillig. Ved beregning av tilgjengelig uteareal holdes støyutsatt 
områder og arealer til trafikk utenom. Skråninger som er brattere enn 1:3 tas heller ikke med i 
beregningen av utearealer til undervisning. I arealberegningen for grønnstruktur er imidlertid 
arealer brattere enn 1:3 tatt med, i og med at deler av disse arealene er en populær akebakke 
om vinteren. Beregningen er gjort med forutsetning om at byggenes foravtrykk vil være det 
samme. 

Arealregnskap tilgjengelig 
uteområde innenfor planområdet 

Krav ved bygging av ny 
skole 

Sikret i planen 

Undervisning Min. 15.000 m² + 

25m²/elev over 300=  

15.000 m² * (25*152)=  

18.800 m² 

 

 

Min 16.000 m² (avhengig 
av alternativ) 

Grønnstruktur (G1) 

(Tilgjengelig uteareal innenfor 200 m) 

  

Min. 6.000 m² 

Sum tilgjengelig uteområde innenfor 
planområdet 

 Min. 22.000 m² 

 

Bebyggelse 

Skoleområde: 

Skoleanlegget er arbeidsplass for lærerne, elver og andre ansatte ved skolen på dagtid, og et 
anlegg som lokalbefolkningen, lag og foreninger bruker utenom skoletid. Skoleanlegget må derfor 
legges til rette både for organisert læringsarbeid, og for egenorganiserte aktiviteter i pauser og 
friminutt for ulike brukere (Skolens utearealer – IS-1130 Rapport, Sosial- og helsedirektoratet). 
 
Skolebyggene planlegges bygget ut/bygget om. Samtidig med reguleringsplanprosessen, gjøres 
det en mulighetsstudie på skolens fremtidige behov for arealer. Mulighetsstudien angir ikke 
plassering av evt. ny bebyggelse, og arealet for skole må derfor flatereguleres i denne planen. 
Arealet for skole tillates bebygget med maksimalt 30 % BYA. 

Området inn mot skoleanlegget bør holdes ubebygd. Det er viktig at forbipasserende kan se inn i 
skolegården for å sikre sosial kontroll og forebygge kriminalitet. 

Idrettsanlegg: 

Haga IF har tatt initiativ til bygging av ny idrettshall. Det skal være en idrettshall for nærmiljøet, 
men skal også være tilrettelagt for mindre cuper. På grunn av begrenset parkeringsgrunnlag kan 
det ikke tillates større arrangementer ved hallen. Auli skole skal kunne leie hallflater til bruk i 
undervisningen, og det er en forutsetning av idrettshallen plasseres i nærheten av skolen. Det er 
begrenset med plass innenfor planområdet, og det kan derfor bygges en hall på inntil 3200 m².  

Idrettsanlegg tillates med maksimalt 40 % BYA. Areal under terreng skal regnes med i grad av 
utnytting. 

Planforslaget legger til rette for at en ny hall kan bygges med følgende innhold: 
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 Håndballflate: 45 x 25 meter 
 To aktivitetsflater: 16 x 24 meter 
 To doble sett garderober med dusj 
 Tre instruktør-/lærergarderober 
 Toalett- og kjøkkenfasiliteter 
 Mini-treningssenter 
 Total størrelse ca. 3200 m² 

Dette er en illustrasjon fra Haga IF, og er ikke en endelig løsning for en fremtidig hall på Auli. 

 

Figur 22: Aksonometri av foreslått idrettshall. Illustrasjon: Haga IF 

 

Plassering av hall 

Det er en forutsetning ved ny hall at Nes kommune, ved Auli skole, leier hallflater på dagtid. 
Hallen må derfor ligge i umiddelbar nærhet til skolen.  

Det er sett på ulike muligheter for plassering av hall, og nedenfor vises tre ulike alternativer. Alle 
alternativene tar utgangspunkt i at skolebyggene blir liggende i samme område som i dag, og at 
hallen plasseres øst for skolen. 

o Alternativ 1 
Haga IF ønsker å plassere hallen nærmest mulig eksisterende gymsal. Dette for å spare 
kostnader i forbindelse med bygging ved å foreta minst mulig sprenging. Her er hallen 
plassert 10 meter sør for dagens gymsal, og legges inn i kollen ved eksisterende 
gangveg. 
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Figur 23: Alternativ 1 plassering av idrettshall. 

 
Fordeler: 

 Hallen plasseres som en avgrensning av skolegården, og tillatt areal hvor 
elevene kan oppholde seg i friminuttene 

 Kort avstand til skolen 

Ulemper: 

 En slik plassering beslaglegger verdifullt areal tett på skolen 
 Grusbanen og tennisbanen må flyttes 
 Eksisterende VA-ledning må legges om 
 Ny reservevannledning blir liggende lenger inne på skolens område. Blir 

en ulempe i anleggsperioden, men vil for øvrig ikke ha noen betydning for 
skolen 

 
Figur 24: 3D-modell av alternativ 1, sett fra vest. Skolebygningene vises i grått. 
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Figur 25: 3D-modell av alternativ 1, sett fra nordøst. Skolebygningene vises i grått. 

 
o Alternativ 2 

Hallen legges sørover og inn i skråningen/friområdet. 
 

 
Figur 26: Alternativ 2 plassering av idrettshall 

 
Fordeler: 

 Hallen plasseres som en avgrensning av skolegården, og tillatt areal hvor 
elevene kan oppholde seg i friminuttene 

 Kort avstand til skolen 
 Kollen ved eksisterende gangveg blir ikke berørt. Denne er et verdifullt 

lekeareal for elevene. 
 Ny reservevannledning vil i liten grad berøre skolen utearealer i 

anleggsperioden 
Ulemper: 

 Grusbanen og tennisbanen må flyttes 
 Eksisterende VA-ledning må legges om 
 Noe større sprengekostnader  
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Figur 27: 3D-modell av alternativ 2, sett fra vest. Skolebygningene vises i grått. 

 
Figur 28: 3D-modell av alternativ 2, sett fra nordøst. Skolebygningene vises i grått. 

 
o Alternativ 3 

Hallen legges langs Skredderstuvegen. Det er en byggegrense på 15 meter fra 
Skredderstuvegen, og hallen legges i byggegrensen.  
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Figur 29: Alternativ 3 plassering av idrettshall. 

Fordeler: 
 Når hallen legges helt mot øst i planområdet, gir det en mer 

sammenhengende og oversiktlig skolegård. 
 Kollen ved eksisterende gangveg blir ikke berørt. Denne er et verdifullt 

lekeareal for elevene. 
 Ny reservevannledning vil i liten grad berøre skolen utearealer i 

anleggsperioden 
Ulemper: 

 Grusbanen og tennisbanen må flyttes 
 Eksisterende VA-ledning må legges om 
 Den populære akebakken «morderbakken» blir berørt, og må trolig legges 

om 
 Grillhytta til Auli vel må flyttes 

 
Figur 30: 3D-modell av alternativ 3, sett fra vest. Skolebygningene vises i grått. 
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Figur 31: 3D-modell av alternativ 3, sett fra nordøst. Skolebygningene vises i grått. 

 
Adkomst og parkering 

For å unngå trafikk inn Lyngvegen, som er blindveg, legges all adkomst for bil via 
Skredderstuvegen. Ansattparkering til skolen legges nord for dagens gymsal. Plasseringen av 
parkeringsplassen, gjør at det unngås uønsket trafikk inn i skolegården. Skolen får slik lett 
adkomst fra hovedveg, samtidig som det legges til rette for at flest mulig kan benytte 
kollektivtransport eller gange/sykkel. Sykkelparkeringer skal anlegges ved naturlig adkomst til 
skolegården. 

 
Figur 32: Illustrasjon som viser nytt parkeringsområde nord for gymsalen. 

 
For en mest mulig sikker trafikkavvikling, er det i reguleringsplanen avsatt areal til drop off. Denne 
etableres sammen med en ny bussterminal. Se beskrivelse av denne under.  

Det sikres areal til avfallshåndtering, varelevering til skole og idrettshall, og utrykning. Det er 
planlagt for en enkel adkomst både til skole og idrettshall for varelevering og transport av utstyr 
og materiell. 

Antallet parkeringsplasser er vurdert i forhold til antall samtidige brukere som forventes. For 
idrettsanlegget vil det være størst behov for parkeringsplasser på ettermiddag/kveldstid, og i 
helger.  

SINTEF anbefaler en parkeringsdekning for skoleansatte på mellom 0,6 – 1,0. Prognosene for 
Auli skole i 2031 tilsier at det vil være mellom 60-70 ansatte ved Auli skole. Det gir mellom 39 og 
65 ansattparkeringsplasser. For idrettshallen har Haga IF anslått et parkeringsbehov ut ifra 
erfaringstall fra Nes arena på mellom 45-60 parkeringsplasser. 
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Trafikkanalysen for Auli skole og idrettshall har beregnet en turproduksjon på ca. 150 
bilturer/døgn for skolen (ved et elevtall på 452 elever), og en turproduksjon på ca. 256 
bilturer/døgn for idrettshallen. Til sammen gir dette en forventet turproduksjon på ca. 400 
bilturer/døgn. 
 

Parkering for bevegelseshemmede merkes på prioriterte plasser. Det samme gjelder spesielle 
plasser med ladepunkt for el-kjøretøy.  

Utforming av parkeringsplassen(e) skal tilpasses terrenget i størst mulig grad. 

Det tillates etablert inntil 50 parkeringsplasser på området nord for dagens gymsal. 
Parkeringsanlegget skal ligge lavere enn dagens gymsal for å unngå kjøring rundt gymsalen. Det 
etableres også en snumulighet for buss i området mellom dagens gymsal og ny idrettshall. Her 
tillattes det også etablert enkelte parkeringsplasser, men området er først og fremst beregnet 
som en snumulighet for buss. 

Det skal settes av tilstrekkelig areal til sykkelparkering og gangareal foran hallen.  

I alternativ 2 er det avsatt et areal foran hallen til parkering. Denne parkeringsplassen vil skiltes 
med parkering forbudt i skoletiden, og kan da benyttes som skolens uteareal med plass til 
ballspill. 

Det er utredet flere ulike forslag til adkomst til planområdet. Under følger en kort redegjørelse av 
alternativene, og en beskrivelse av valgt løsning. 

 

o Alternativ 1 – utvidelse av dagens løsning 

To adkomster; hovedadkomst fra Skredderstuvegen og ansattparkering ved Lyngvegen.  

 
Figur 33: Illustrasjon som viser dagens adkomstsituasjon 

Fordeler: 
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 Større arealer til parkering 
 Trafikkbelastningen fordeles på to veger 

 
Ulemper: 

 Økt trafikk inn Lyngvegen pga. økt elevantall fra vest (Rånåsfoss, og på 
sikt også Olberg) 

 Uoversiktlig med to adkomster 
 Kan bli kaotisk dersom parkeringsplassen er full på den ene siden, og 

bilister kjører rundt 

 

o Alternativ 2 – gjeldende regulering 

Ny adkomstveg i gjeldene regulerte trasé nord for skolen.  

 
Figur 34: Illustrasjon som viser ny adkomst i gjeldende regulert trasé nord og vest for skolen 

Fordeler: 
 Vil fungere som en naturlig sløyfe for trafikk fra vest 
 Kan også fungere som bussløyfe 

 
Ulemper: 

 Tar mye arealer inne på skoleområdet 
 Får mer trafikk inn i etablert boligområde nord for skolen  

 

 

o Alternativ 3 – adkomst ved Skredderstuvegen 

Adkomst fra Lyngvegen stenges, og all trafikk kommer fra Skredderstuvegen.  
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Figur 35: Illustrasjon som viseradkomst fra Skredderstuvegen, med gang-sykkelveg fra Bråtenvegen 

Fordeler: 
 Mer oversiktlig med én adkomst til skole og idrettshall 
 Arealer ved Lyngvegen frigjøres til utbygging av skole eller til utearealer til 

skolen 
 Ingen trafikk inn Lyngvegen, som er blindveg 
 Ingen trafikk til skolen fra Tandbergvegen og inn Lyngvegen. Krysset 

ligger i en bratt bakke 
Ulemper: 

 Økt trafikkbelastning i Skredderstuvegen 

Gjennom medvirkningsprosesser og interne møter, er alternativ 3 valgt som den foretrukne 
løsningen, og er den som ligger til grunn for reguleringsplanen. 

Sykkelparkering 

Det etableres sykkelparkering ved viktige adkomstpunkter til skolen. Det skal være stativer med 
mulighet for å låse syklene. Halvparten av disse skal være undertak. Det skal være god 
sykkeladkomst frem til sykkelparkeringsplassene. Dette er sikret i planbestemmelsene. 

Buss 

I dag er det kun minibusser som skysser elever til og fra skolen ved skolestart og –slutt. I tillegg 
kommer det vanlige busser som kjører elever i skytteltrafikk fra Auli skole til Nes svømmehall på 
Årnes en dag i uka. Det er vurdert flere forslag til bussløsning under utarbeidelse av 
planforslaget. Areal til bussoppstillingsplasser, samt snumulighet for buss. Disse arealene 
forutsetter ikke rygging. 
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o Alternativ 1 – eksisterende bussterminal ved Aulivegen/Skredderstuvegen 

 
Figur 36: Illustrasjon som viser eksisterende bussterminal ved Aulivegen 

Fordeler: 
 Ingen busstrafikk opp Skredderstuvegen 
 Bidrar til hjertesone 

Ulemper: 
 Lang vei å gå for de yngste elevene (500m) 
 Kan føre til at noen foreldre velger å kjøre barna sine til skolen fremfor å 

ta skolebuss 

 

o Alternativ 2 – Gjeldende regulering 

 
Figur 37: Illustrasjon som viser mulig trasé for buss i gjeldende regulert veitrasé 
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Fordeler: 

 Muliggjør enveiskjørt bussrute for skolebuss, fra vest mot øst. 
 Bussen vil da sette av elever på riktig side av vegen. Elevene slipper å 

krysse bilvei, og det blir slik en trygg skolevei for de som kommer med 
buss 

Ulemper: 
 Det generer trafikk opp i et etablert boligområde 
 Stort arealbeslag inne i planområdet, som ellers burde vært brukt til 

fremtidig utbygging av skolen, og til uteområder 

 

o Alternativ 3 – Ny kollektivterminal ved Bråtenvegen 

 

Figur 38: Illustrasjon som viser ny kollektivterminal ved Bråtenvegen 

 
Fordeler: 

 Ingen busstrafikk opp til skolen 
 Bidrar til hjertesone 
 En trygg gang-sykkelveg etableres fra Bråtenvegen opp til skolen 

Ulemper: 
 Kommer til dels i konflikt med eksisterende undergang under Aulivegen 

o Denne kan flyttes og fortsatt være en universelt utformet rampe 
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o Alternativ 4 – Lyngvegen – Bråtenlia - Bråtenvegen 

 
Figur 39: Illustrasjon som viser mulig busstrasé via Lyngvegen og Bråtenlia 

 
Fordeler: 

 Bussen kan kjøre i sløyfe, og sette av skolebarn på riktig side av vegen i 
forhold til skolen. 

 Bussholdeplassen blir nær skolen 
Ulemper: 

 Busstrafikk inn Lyngvegen, som er en smal blindveg 
 Krysset Tandbergvegen – Lyngvegen er midt i en bratt bakke 
 Busstrafikk inn i et etablert boligområde 
 Bidrar ikke til hjertesone 
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o Alternativ 5 – Skredderstuvegen – Auli skole 

 
Figur 40: Illustrasjon som visermulig busstrasé opp Skredderstuvegen til Auli skole 

Fordeler: 
 Bussholdeplassen blir nær skolen 

Ulemper: 
 Busstrafikk opp og ned Skredderstuvegen 
 Bidrar ikke til hjertesone 
 Krever stort areal inne på planområdet for å gi plass til snumulighet for 

buss (rundkjøring) 
 

Alternativ 3 ansees å være den mest hensiktsmessige løsningen, og er lagt til grunn i 
planforslaget.  

 

Stier og gangveger 

Eksisterende gangvegforbindelse mellom skolen og Lyngvegen er en viktig gangforbindelse som 
må opprettholdes. Dersom hallplassering alternativ 1 velges, må gang-sykkelvegen flyttes. 
Gangvegen skal være universelt utformet, og det settes i bestemmelsene krav om at det skal 
etableres sidegrøft. Gangvegen skal være belyst. 

Gangforbindelsen er sikret med rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. 

 

Grønnstruktur 

Skolens utearealer og skogen omkring er et viktig rekreasjonsområde og lekeområde for 
beboerne i området. Deler av planområdet er avsatt til vegetasjonsskjerm for å skåne naboer mot 
både innsyn og støy.  

Arealer som er brattere enn 1/3 kan ikke regnes inn som tilgjengelig uteareal for skolen.  

Kollen som ligger rett sør for dagens gymsal er et viktig uteområde for skolen. Ved alternativ 1 vil 
en stor del av kollen sprenges bort for å gi plass til hall. Da må også eksisterende gang- og 
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sykkelveg mellom gymsalen og Lyngvegen legges om. Det er viktig at denne forbindelsen 
opprettholdes, da det er en viktig skoleveg for mange. 

 

Avfallsløsning 

For skolen og idrettshallen opparbeides felles renovasjonsløsning med nedgravde beholdere for 
restavfall, matavfall og papp/papir. Adkomst for henting av avfall vil være fra Skredderstuvegen. 

 

Vann og avløp 

Det er undersøkt om nærliggende vann- og avløpssystemer har tilstrekkelig kapasitet. 
Brannvannsforsyning skal tilfredsstille krav fra Øvre Romerike brann og redning. 

Reservevannledningen som Årnes vannverk skal etablere i 2020, må gå igjennom planområdet. 
Vannledningen får en byggegrense på 4 meter hver vei. Dette sikres gjennom bestemmelsene. 
For å legge minst mulig beslag på planområdet, blir ledningen liggende i kortest mulig vei fra 
pumpestasjonen ved Skredderstuvegen, forbi dagens gymsal, og opp til Lyngvegen.  

For alternativ 2 og 3 blir traseen for reservevannledningen i eksisterende gang- og sykkelveg fra 
gymsalen til Lyngvegen. Dette blir den korteste traseen, og den legger minst beslag på skolens 
arealer i anleggsfasen.  

For alternativ 1 er ikke denne traseen mulig, da hallen vil bli liggende over eksisterende gang- og 
sykkelveg. Traseen vil da gå på sørsiden av gymsalen, og sørover til Lyngvegen i eksisterende 
gang- og sykkelveg på vestsiden av kollen. Det blir en noe lenger trasé, og den beslaglegger mer 
areal i anleggsfasen.  

 
Figur 41: Illustrasjonsplan alternativ 1 som viser trasé for reservevannledning som blå stiplet linje. Blå vannledning 
beliggende under idrettshall må legges om. 
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Figur 42: Illustrasjonsplan alternativ 2 som viser trasé for reservevannledning som rød stiplet linje. Blå vannledning 
beliggende under idrettshall må legges om. 

 

 
Figur 43: Illustrasjonsplan alternativ 3 som viser trasé for reservevannledning som rød stiplet linje. Blå vannledning 
beliggende under idrettshall må legges om. 
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Strømforsyning, (inkl. internett/telefoni) 

Kravene til energiforsyning skal følge gjeldene byggteknisk forskrift. Det stilles krav om at store 
bygg over 1000m2 skal ha energifleksible varmesystemer, og det skal tilrettelegges for bruk av 
lavtemperatur varmeløsninger. 

 

Gjennomføring, miljøoppfølging 

Det er i bestemmelsene stilt rekkefølgekrav om etablering av utearealer, gangveger, parkering, 
tekniske anlegg, samferdselsanlegg, bygge- og anleggsfasen, og geoteknisk prosjektering. 

Før det kan gis brukstillatelse til idrettshall, skal følgende være ferdig opparbeidet: 

 Parkeringsanlegg 
 Adkomstsone foran idrettshallen 
 Fotball-/grusbane 
  Evt. berørte deler av skolegården skal istandsettes 
 Evt. berørt gang- sykkelveg fra gymsalen til Lyngvegen skal istandsettes eller flyttes 
 Grønnstruktur/turdrag forbi idrettshallen skal istandsettes 

Før det kan gis brukstillatelse til nye skolebygg, skal følgende være ferdig opparbeidet: 

 Holdeplass for skolebuss 
 Parkeringsanlegg 
 Gang- sykkelveg fra bussholdeplass til skolen 
 Utearealer/lekeplasser 

I bestemmelsene stilles det krav til at geoteknisk prosjektering må være ferdig før igangsettings-
tillatelse kan gis. Behov for videre oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden skal fremgå 
av denne rapporten. 

Det stilles i bestemmelsen krav til tiltak i bygge- og anleggsfasen for å beskytte omgivelsene mot 
støy, rystelser og andre ulemper.  

 

ROS-analyse 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 
utarbeidelsen av områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall. 

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige 
uønskede hendelser som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål, 
for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå, jf. plan- og bygningslovens § 4-3. 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og 
konsekvensene av de ulike hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre 
planprosessen. 

De hendelser som er avdekket i ROS-analysen, og som det gjøres tiltak for i planen er nevnt i 
tabellen under: 
 

TILTAK 
- Reguleringsplan 

Uønsket hendelse: Tiltak i planen: 
Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 
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nr.32 Brann (med større 
konsekvenser) 

God tilgang til slukkevann. Til enhver tid gjeldende TEK skal følges når 
det gjelder brannsikring av bygg. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 
nr.33 Sammenrasing av 

bygninger/konstruksjoner 
Eksisterende bygg bør tilstandsvurderes, og evt. mangler må rettes opp. 
Ved nybygg følges den til enhver tid gjeldende TEK. 

nr.52 Ulykke i av- og påkjørsler Siktlinjer i av- og påkjørsler reguleres i planen. 
nr.54 Ulykke med 

gående/syklende 
Opphøyd gangfelt i Skredderstuvegen og Bråtenvegen. 

Risiko i anleggsfasen 
nr.55 Personskader Anleggsområder må sikres på forsvarlig måte 
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7. Virkninger 
7.1 Overordnede planer 
Arealformålene i ny reguleringsplan for Auli skole og idrettshall har den samme bruken av 
området som gjeldende kommuneplan, og er slik sett i tråd med overordnede planer.  

7.2 Stedets karakter, estetikk og landskap 
Planforslaget foreslår en mindre idrettshall med en stor spilleflate og en «basishall». Idrettshallen 
har likevel en dimensjon og størrelse som bryter med omkringliggende boligbebyggelse. Det er 
derfor lagt vekt på at mest mulig vegetasjon skal tas vare på for å dempe de negative virkningene 
av hallen. Det samme gjelder for parkeringsanlegget som blir liggende tett på naboene i nord. 

På grunn av utøkning av både elevtallet og ansatte ved Auli skole, samt bygging av idrettshall, vil 
området bli vesentlig mer brukt, både på dag-, ettermiddags- og kveldstid. Det legges opp til 
minst mulig bruk av bil, og området er godt tilrettelagt for sykkel og gange. Likevel må det 
påregnes vesentlig økt trafikkmengde til området. Det er derfor vektlagt en mest mulig 
hensiktsmessig trafikkavvikling, både for privatbiler og busser. 

7.3 Kulturminner 
Akershus fylkeskommune opplyser om at det ikke er registrerte automatisk fredete kulturminner 
der tiltaket skal gjennomføres. Potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner 
anses som lavt. En nærmere utredning av kulturminneinteressene er unødvendig. 
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme 
på at det kan være ukjente kulturminner i området.  

«Åttekanten» er et interessant eksempel på skolearkitektur fra ca. 1960-1980, med sin spesielle 
geometriske form. Den er også en identitetsmarkør for Auli skole. Fylkeskommunen råder til at 
planarbeidet sikrer at denne bygningen fortsatt kan oppleves som en frittliggende paviljong med 
en sterk geometrisk form. De øvrige bygningene i planområdet er av mindre interesse. 

7.4 Konsekvenser for natur, miljø og friluftsliv 
Det ble tidlig i prosessen med bygging av idrettshall på Auli fremmet et ønske om dobbelt hallflate 
i hallen. Det ble konkludert med at det tilgjengelige arealet er for lite til en så stor hall.  

Foreslått idrettshall vil komme i konflikt med dagens grønnstruktur. Selve hallen vil legge beslag 
på et større område som i dag benyttes både til skolens utearealer, og til friluftsliv utenom 
skolesammenheng. Dagens tennisbane blir fjernet, og må søkes erstattet innenfor planområdet. 
Dagens grusbane blir også flyttet, og gjort noe mindre. 

7.5 Trafikkforhold og støy 
Planen samler all parkering på ett sted. Dette gjør parkeringssituasjonen mer oversiktlig, og det 
konsentrerer trafikk på en side av skolen. For Lyngvegen og områdene vest for skolen er dette 
positivt. For Skredderstuvegen og områdene øst for skolen er dette negativt.  

Trafikkanalysen for Auli skole og idrettshall anbefaler at det etableres fartsreduserende tiltak 
langs Skredderstuvegen. 

7.8 Barn og unges interesser 
Utearealene innenfor planområdet er mye brukt, både sommer- som vinterstid. Særlig er 
akebakken i sørøst, benevnt som «morderbakken», et svært populært område. For alternativ 1 og 
2 vil ikke akebakken bli berørt. For alternativ 3, blir nederste del av akebakken berørt, og det kan 
bli nødvendig å reetablere akebakken mot vest. 

Normkravene for utearealer til nye skoler tilsier at det bør være et uteareal på ca, 18.800 m². For 
eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 m fra 
skolebygningen. For Auli skole vil ikke normkravet på 18.800 m² innfris ved noen av 
alternativene, men med sin beliggenhet med kort avstand til omkringliggende friområder, både i 
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sør og i øst, ansees kravet som dekket. Innenfor disse arealene dekkes behov for egnede arealer 
så vel sommer- som vinterstid.  

Det sikres belysning langs gang- og sykkelveger og skolegård gjennom regulerings-
bestemmelsene. 

7.9 Universell utforming 
Prinsippet om universell utforming legges til grunn i planbestemmelsene. Det er høydeforskjeller 
internt i planområdet, men gangsoner i planområdet tilfredsstiller krav til universell utforming.  
Det er HC-plasser tilknyttet både skolen og idrettshallen. Reguleringsbestemmelsene stiller krav 
til universell utforming av planområdet. 

7.10 Teknisk infrastruktur  
Eksisterende VA-ledning som går øst-vest ved grusbanen forutsettes lagt om ved nybygging på 
området. Denne kan legges i samme grøft som ny reservevannledning for Årnes vannverk. 

Det går store kommunale vannledninger gjennom planområdet som kan gi tilstrekkelig kapasitet 
for brannvann og drikkevann.  

Ved nybygging innenfor planområdet kan trafo legges inn i bebyggelsen. Nettstasjon som 
etableres i egne rom i øvrig bebyggelse skal ha en størrelse på minst 16 m² BRA, i henhold til 
krav i forhåndsuttalelse fra Hafslund Nett AS. 

Dersom det er høyspenningsledninger i bakken innenfor planområdet, og disse må flyttes som 
følge av den planlagte utbyggingen, vil Hafslund Nett AS bli kontaktet for å finne løsning. 
Kostnader knyttet til ev. flytting av ledninger og kabler vil bæres av tiltakshaver.  

Renovasjonsløsninger og arealer for dette skal detaljeres og dokumenteres i forbindelse med 
byggesøknad. 

7.11 Masseuttak 
Det vil, uavhengig av plassering av idrettshallen, bli noe sprenging i fjell. Massene kan trolig 
benyttes til oppfylling ved blant annet etablering av parkeringsanlegg nord for dagens gymsal..  

7.12 Forurensning (grunn, vann og luft) 
Det må undersøkes om det finnes forurensning på etablerte fyllinger i planområdet. 
Terrenginngrep og bearbeiding vil kunne medføre en viss fare for spredning av forurensede 
masser, dersom dette finnes.  

7.13 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Det er utarbeidet en ROS-analyse i arbeidet med reguleringsplanen. Følgende hendelser er 
registrert med alvorlighetsgrad 3 eller mer, og gjøres tiltak for i reguleringsplanen: 
 
Hendelse 32 - Brann (med større konsekvenser) 
 
Hendelse 33 - Sammenrasing av bygninger/ konstruksjoner 
 
Hendelse 53: Ulykke i av- og påkjørsler 
 
Hendelse 54: Ulykke med gående/syklende 
 
Hendelse 55: Personskader 
 

7.14 Økonomiske konsekvenser  
Det vil tilkomme kostnader knyttet til klargjøring av grunn for bygging av idrettshall. I tillegg til 
dette, vil det komme en kostnad for omlegging av eksisterende vannledning ved grusbanen. 
Årnes vannverk sprenger grøft for ny reservevannledning, og ny vannledning kan legges i den 
samme grøfta. Derfor vil det kun tilkomme kostnad for løpemeter vannledning. Kostnadsoverslag 
for bygging av idrettshall vil bli lagt frem i en egen sak senere på året i 2020. 
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7.14 Juridiske konsekvenser 
Planen legger til rette for fortsatt bruk av arealet til skole, samt idrettshall.  
 
Planen åpner for en økt utnyttelsesgrad innenfor planområdet. Det tillates skolebygg opptil 16 
meter, og en idrettshall på opptil 14 meter. Bebyggelsens volumer vil gjennom reguleringsplanen 
tillates økt i forhold til dagens bebyggelse.  

7.15 Eiendomsmessige konsekvenser for grunneiere 
Det finnes usikre grenser i planområdet. Disse grensene må klargjøres. Dette gjøres i enighet 
med den enkelte grunneier. Kommunen har ikke til hensikt å ekspropriere grunn. 
 

Vedlegg 
Illustrasjonsplan alternativ 1, datert 17.12.2019 
Illustrasjonsplan alternativ 2, datert 17.12.2019 
Illustrasjonsplan alternativ 3, datert 17.12.2019 
Illustrasjonsplan bussholdeplass, datert 17.12.2019 
Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 15.11.2019 
Trafikknotat, datert 29.11.2019 
Sammendrag av høringsinnspill til varsel om oppstart med rådmannens kommentarer, datert 
07.01.2020 


