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Områdereguleringsplan fra Auli skole og idrettshall 
 

Rådmannens innstilling: 
Nes kommune legger forslag til reguleringsplan for Auli skole og idrettshall, med plankart og 
tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ut til offentlig ettersyn i seks uker i 
henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Samtlige dokumenter er datert 07.01.20.  

Høringsforslaget viser tre alternativer for plassering av hall som vises i hver sin illustrasjonsplan.  
Disse muliggjøres i to alternative plankart «alternativ 1» og «alternativ 2». 

Overlappende deler av følgende reguleringsplan er foreslått opphevet ved vedtak av ny plan: 
 Søndre Auli III, planid: 023685020, vedtatt 25.06.1985 
 Søndre Auli IV, planid: 023685040, vedtatt 24.09.1985 

 
 
 
 
  



VEDLEGG: 
 
1 Illustrasjonsplan alternativ 1, datert 17.12.2019 
2 Illustrasjonsplan alternativ 2, datert 17.12.2019 
3 Illustrasjonsplan alternativ 3, datert 17.12.2019 
4 Illustrasjonsplan bussholdeplass, datert 17.12.2019 
5 Plankart alternativ 1, datert 07.01.2020 
6 Plankart alternativ 2, datert 07.01.2020 
7 Planbestemmelser, datert 07.01.2020 
8 Planbeskrivelse, datert 07.01.2020 
9 ROS-analyse, datert 15.11.2019 
10 Trafikkanalyse, datert 07.01.2020 
11 Sammendrag av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer, datert 

07.01.2020 
12 Samlede innspill oppstart av planarbeid 
 
 

SAMMENDRAG: 
Saken gjelder utleggelse av forslag til områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall til 
offentlig ettersyn (høring) i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-10. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en fremtidig 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.  

Det er utarbeidet tre aktuelle plasseringer av ny hall innenfor arealformålet i plankartet.  

 

Illustrasjonsplan alternativ 1 



 

Illustrasjonsplan alternativ 2 

 

Illustrasjonsplan alternativ 3 

De tre illustrasjonsplanene vil medføre ulike konsekvenser, både arealer til skole/uteopphold, 
parkering, anleggskostnader og plassering av infrastruktur i bakken. 

Rådmannen foreslår å legge ut to alternativer av planen til offentlig ettersyn. Hovedforskjellen ved 
de to alternativene er plasseringen av ny idrettshall, og størrelsen på friområdet midt i 
planområdet. Dette vises i plankart alternativ 1 og plankart alternativ 2. Planbestemmelsene og 
planbeskrivelsen med vedlegg er de samme for begge alternativene.   

 

Områdereguleringsplan alternativ 1 (til venstre) muliggjør illustrasjonsplan alternativ 1. Områdereguleringsplan 
alternativ 2 (til høyre) muliggjør illustrasjonsplan alternativ 2 og 3. 

 



Rådmannen ønsker innspill på alle de tre alternative plasseringer av ny hall, og anbefaler å legge 
ut planforslaget på høring med to alternative plankart. 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Planforslaget 
Planforslaget som fremmes til politisk behandling består av: 

 Plankart i målestokk 1:2500 (A3), datert 07.01.20 
 Reguleringsplanbestemmelser, datert 07.01.20 
 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 07.01.20 
 Illustrasjonsplaner i målestokk 1:1000 

 
Plankartet med tilhørende reguleringsplanbestemmelser er juridisk bindende dokumenter.  
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en fremtidig 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.  
 
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. Skolen har i dag ca. 260 elever og ca. 40 ansatte. 
 
Planområdet utgjør 69 daa og omfatter deler av eiendommen gnr/ bnr 201/2 og flere.   
Parallelt med planprosessen pågår det et forprosjekt for utvidelse av Auli skole. Prognosene for 
2031 anslår et fremtidig elevtall i størrelsesorden 450, og det er dette elevtallet som legges til 
grunn for planarbeidet. 
 
Planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan for Søndre Auli III. Denne ble vedtatt 
25.06.1985,og Søndre Auli IV, vedtatt 24.09.1985. 
 
Planprosessen 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt til naboer, lag/foreninger, samt overordnede 
myndigheter 24.05.2019. Det ble også sendt et begrenset varsel om utvidet planområde 
27.11.2019 grunnet behov for arealer til ny kollektivterminal nærmere skolen. Det har kommet inn 
til sammen 21 innspill til varsel om oppstart. Disse er samlet og gitt en kort kommentar i vedlegg 
11. 
 
Det har underveis i planarbeidet blitt holdt flere møter med Haga IF. Den 29.10.2019 ble det holdt 
en presentasjon om reguleringsarbeidet i Formannskapet. Videre ble det avholdt åpent møte i 
gymsalen på Auli den 07.11.2019. Noen naboer, samt medlemmer av Haga IF var blant de 
fremmøtte, derav også mange barn. Det var god dialog med publikum underveis i møtet, og det 
kom mange gode innspill.  
 
Som del av planarbeidet har det blitt utført en enkel barnetråkkregistrering i samarbeid med 
elevrådet ved Auli skole. Denne er presentert i planbeskrivelsen. 
 
 
Adkomst/trafikkforhold 

Skolen har i dag adkomst både fra Lyngvegen i vest, og fra Skredderstuvegen i øst. Planforslaget 
innebærer en endret adkomstløsning til skolen. Det legges opp til kun én adkomst til skolen, via 
Skredderstuvegen. All parkering vil også foregå her.  

Det går i dag kun minibusser til skolen, som frakter de minste barna fra Rånåsfoss, samt de som 
bor lenger unna i nord- og nordøstlig retning. Med tanke på framtidig vekst ved Auli skole, og en 
mulig endring av skolegrenser på sikt, bør det tilrettelegges for buss til skolen. Dette ivaretas ved 



å sette av plass til en bussholdeplass ved dagens undergang i Aulivegen ved Bråtenvegen. Her 
settes det også av plass til drop off-sone til skolen. 

Fra bussholdeplass reguleres det et bredt belte til gang-sykkelveg for å gi fleksibilitet til en 
optimal og universelt utformet trasé. Dette gir en trygg og god skolevei for de som blir kjørt til 
skolen, både med buss og bil, samt for elever som kommer fra Rånåsfoss og det fremtidige 
Strøm-Auli-feltet. 

I planforslaget foreslås det å etablere en stor parkeringsplass i skråningen nord for dagens 
gymsal. Denne skal benyttes som ansattparkering i skoletiden, og som parkeringsplass for 
idrettshallen på ettermiddag/kveld. En ny grusbane/fotballbane kan benyttes som ekstra 
parkeringsplass ved spesielle arrangementer. 

Uteoppholdsarealer/grøntdrag 

I merknad til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid viser Fylkesmannen til at det ved 
omdisponering av arealer som er egnet for lek, skal 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 
 
Ved bygging av nye skoler stilles et veiledende minimumskrav til uteareal per elev.  Med en 
prognose på 450 elever ved Auli skole i 2031, vil kravet være 18 800 m². Dette gjelder altså ved 
nye skoler. Det er et mål å strekke seg så langt som mulig til dette kravet, men Auli skole ligger 
tett inntil øvrige friområder. Både i skråningen mot sør og mot grøntarealer østover mot Auli og 
Korsdalen barnehager, disse arealene vil slik sett kunne regnes med som nærområder til skolen. 
Rådmannen mener dermed at det er tilstrekkelig uteoppholdsareal for planlagt utvidelse av 
skolen. 
 
Kollen som ligger sør for dagens gymsal er et viktig uteoppholdsareal for skolen, og reguleres til 
friområde for å sikre arealet. Arealets størrelse er mindre i alternativ 1 enn i alternativ 2 i 
reguleringsplanforslagene, grunnet hallens plassering inn i kollen i alternativ 1. 
Alternativ 1 sikrer ca. 16.600 m² uteoppholdsarealer innenfor planavgrensningen. 
Alternativ 2 sikrer ca. 17.000 m² uteoppholdsarealer innenfor planavgrensningen. 
Alternativ 3 sikrer ca. 17.700 m² uteoppholdsarealer innenfor planavgrensningen. 
 
Infrastruktur – vann og avløp 

Området er utbygd med VA-struktur. Årnes vannverk har vannforsyning i området, og jobber i 
disse dager med å etablere en ny reservannledning gjennom området til Nes fra Lillestrøm 
kommune og Nedre Romerike vannverk (NRV). Vannledningen skal legges i kortest mulig trasé 
gjennom planområdet, fra pumpestasjonen ved innkjøringen til Auli skole fra Skredderstuvegen, 
og sørover til Lyngvegen, og i en trasé som muliggjør bygging av idrettshall. Traséen for 
reservevannledningen kan ikke overbygges og må derfor legges utenom tomten hvor hallen skal. 
For et mest mulig fleksibelt areal til skole, og en enklest mulig anleggsperiode, er traseen øst for 
kollen best (alternativ 2 under). 
 
Alternativ 1: vannledningen må legges fra pumpestasjonen ved Skredderstuvegen, langs 
sørsiden av gymsalen, og opp den vestre gangveien opp til Lyngvegen. En viktig del av 
skolegården vil da bli berørt og avsperret i anleggsperioden vår/sommer 2020. Denne traseen er 
aktuell dersom hallalternativ 1 blir valgt. 
 



 
Illustrasjonsplan alternativ 1 som viser trasé for reservevannledning som blå stiplet linje. Blå vannledning 
beliggende under idrettshall må legges om. 
 
Alternativ 2: vannledningen kan legges fra pumpestasjonen ved Skredderstuvegen, på skrå øst 
for gymsalen, og opp den østre gangveien opp til Lyngvegen. Kun området øst og sør for 
gymsalen vil bli berørt og avsperret i anleggsperioden. Denne traseen er aktuell dersom 
hallalternativ 2 og 3 blir valgt. I møte med Årnes vannverk den 7.1.2020 uttrykker daglig leder at 
dette er det foretrukne alternativ. 
 

 
Illustrasjonsplan alternativ 2 som viser trasé for reservevannledning som rød stiplet linje. Blå vannledning 
beliggende under idrettshall må legges om. 
 

 
Illustrasjonsplan alternativ 2 som viser trasé for reservevannledning som rød stiplet linje. Blå vannledning 
beliggende under idrettshall må legges om. 
 



Den nye løsningen skal være operativ i 2021. De er derfor avhengige av en rask avklaring på 
valg av trasé, slik at de kan igangsette anleggsarbeidet våren 2020. 

Når anleggsperioden er over, er det ikke beregnet behov for å grave i traseen, men det må sikres 
tilgang til ledningene med en byggegrense på 4 meter i hver retning. 
 
Eksisterende, mindre vannledning som krysser området ved grusbanen. Denne vil bli berørt i alle 
alternativene for plassering av hall. Den må derfor legges om, og kan legges i samme trasé som 
reservevannledningen. Dette blir den mest økonomiske løsningen. Årnes vannverk står for 
anleggsarbeidet, mens utbygger bekoster løpemeter ledning. 
 
Ny idrettshall 
 
For plankart alternativ 1 tilhører illustrasjonsplan alternativ 1.  

For plankart alternativ 2 tilhører illustrasjonsplan alternativ 2 og 3. 

Det som skiller de tre alternativene er plassering av hall, og da de tilstøtende arealer som 
parkering, fotballbane m.m. Bakgrunnen for å legge ut to alternativer til reguleringsplan, er at de 
tre illustrasjonsplanene har ulike konsekvenser, både arealer til skole/uteopphold, parkering, og 
anleggskostnader. Det som særlig skiller plankart alternativ 1 og 2 er anleggskostnader, samt 
størrelsen på friområdet midt i planområdet. Dette er et viktig uteareal for skolen. 

Alternativ 1 
Hallen plasseres 10 meter sør for eksisterende gymsal. Den blir beliggende over eksisterende 
gang- og sykkelveg fra gymsalen til Lyngvegen, og denne må dermed flyttes. Hallen legger også 
beslag på den østre delen av kollen som er et mye benyttet lekeareal for skolen, slik at deler av 
denne må sprenges vekk. Tennisbanen må flyttes, men grusbanen kan beholdes omtrent som i 
dag. 
 
Alternativ 2 
Hallen legges delvis inn i skråningen mot sør, og sprenges inn i skråningen. Kollen og gang- 
sykkelvegen blir ikke berørt av tiltaket, og beholdes som i dag. Både tennisbane og grusbane blir 
berørt, og må flyttes/erstattes. Det frigis imidlertid arealer nord for hallen som kan benyttes både 
som kombinert bruk idrettsflate/parkeringsplass. 
 
Alternativ 3 
Hallen legges parallelt med Skredderstuvegen, med byggegrense 15 meter fra vegen. 
Eksisterende terreng tilsier at dette alternativet gir minst sprenging. Alternativ 3 gir også et mest 
sammenhengende og oversiktlig uteareal til skolen. Alternativet berører en mye brukt akebakke 
og grillhytte. 

For framtidig bruk av skoleområdet, er alternativ 3 det mest foretrukne alternativet. Det gir et mest 
sammenhengende og oversiktlig uteareal til skolen, og gir samtidig mest uteoppholdsareal av de 
tre alternativene. 

En nærmere presentasjon av de tre ulike plasseringene fremgår av planbeskrivelsen i vedlegg 8. 
 

VURDERING: 
Rådmannen vurderer at det er hensiktsmessig å legge ut to plankart, med tre tilhørende 
illustrasjonsplaner til offentlig ettersyn.  

Det som skiller de tre alternativene er plassering av hall, og da de tilstøtende arealer som 
parkering, fotballbane m.m. Bakgrunnen for å legge ut to alternativer til reguleringsplan, er at de 
tre illustrasjonsplanene har ulike konsekvenser, både arealer til uteopphold, parkering, og 
anleggskostnader.  



 
Adkomst: 
Adkomst til Auli skole og idrettshall foreslås med én adkomst fra Skredderstuvegen både i 
plankart alternativ 1 og 2. Rådmannen vurderer at dette vil gi et mer oversiktlig trafikkbilde og 
parkeringsløsning.  
 
Rådmannen vil vurdere behov for trafikksikkerhetstiltak i Skredderstuvegen, slike tiltak kan 
eventuelt utføres uten at det er en del av i områdereguleringsplanen. 
 
Skolebygg 
Det pågår en tilstandsvurdering av skolebyggene, og det er allerede antydet at det eldste bygget 
krever så mye renovering, at det i stedet bør vurderes nybygg. Rådmannen har derfor vurdert at 
skråningen nord for dagens parkeringsplass i Lyngvegen bør vurderes som et mulig 
utbyggingsområde, og foreslås regulert som skoleformål. 
 
Uteoppholdsarealer/grøntdrag 
Rådmannen vurderer at de foreslåtte løsningene for uteoppholdsarealer er gode. De oppfyller 
ikke normkravene for arealstørrelser ved nye skoler, men her er det kort vei til nærliggende 
friområder, og forholdene ansees derfor som gode. 
 
Arealet for dagens tennisbane vil i alle alternativene bli benyttet til noe annet. Rådmannen mener 
at det må skaffes erstatningsareal for tennisbanen. I høringsperioden må det derfor vurderes om 
det skal stilles krav til reetablering av denne.  
 
Plassering av hall 
Det som særlig skiller plankart alternativ 1 og 2 er anleggskostnader, samt størrelsen på 
friområdet midt i planområdet, som er et viktig uteareal for skolen.  
 
Alternativ 1 
Rådmannen vurderer denne plasseringen som lite ønskelig. Den tar verdifulle arealer som er en 
del av skolens uteområde i dag, og gir dermed det minste friområdet av de tre alternativene. 
Hallen vil bli liggende som en barriere mellom skolen, og utearealene som ligger i sørøst. 
Traseen for reservevannledningen er mindre heldig fordi det vil bli anleggsområde midt i 
skolegården. 
 
Alternativ 2 
Rådmannen vurderer denne plasseringen som god med tanke på at den frigjør arealer foran 
hallen, og at den gjør skoleområdet mer oversiktlig. Det gir også den beste plasseringen av ny 
reservevannledning. Den populære akebakken i friområdet i sør blir ikke berørt. 
 
Alternativ 3 
Rådmannen vurderer denne plasseringen som den mest optimale med tanke på at den frigjør 
arealer mellom hallen og dagens skoleområde, og gir størst utearealer til skolen. Alternativ 3 gir 
også et mer helhetlig skoleområde. Som alternativ 2, gir dette alternativet den beste løsningen for 
reservevannledningen. Nedre del av akebakken i sør blir berørt, men med relativt enkle 
terrenginngrep, kan det lages en ny trasé for denne. 
 
Videre prosess 
Rådmannen anbefaler at det legges frem tre alternativer til 1.gangsbehandling (høring/offentlig 
ettersyn).  
 
I samsvar med vedtak i Kommunestyret 17.12.2019 (sak 152/19), pkt. 4, vil rådmannen fremme 
sak i mars med grovt økonomisk estimat for ulikhet i kostnadsbilde for de ulike 
tomtealternativene. I Formannskapets møte i mars vil det gis en orientering om innkomne 
høringsuttalelser. Det vil også kunne fremmes sak om dette til behandling i etterfølgende møte for 
ytterligere avklaringer.  
 



Før planen legges frem for 2.gangsbehandling og vedtak, må plandokumentene bearbeides. 
Reguleringsplanen vil fremmes for vedtak så raskt det er forsvarlig. 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 

 Plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-10 
 Reguleringsplan Søndre Auli III, planid: 023685020, vedtatt 25.06.1985 
 Reguleringsplan Søndre Auli IV, planid: 023685040, vedtatt 24.09.1985 

 
 
Økonomiske konsekvenser 
I samsvar med vedtak i Kommunestyret 17.12.2019 (sak 152/19), pkt. 4, vil rådmannen fremme 
sak med grovt økonomisk estimat for ulikhet i kostnadsbilde for de ulike tomtealternativene i 
starten mars. 
 
 
Administrative konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Andre konsekvenser 
Det forefinnes usikre eiendomsgrenser innenfor planområdet. Disse eiendomsgrensene må 
klarlegges. Dette vil gjøres i enighet med den enkelte grunneier. Rådmannen har ikke til hensikt å 
ekspropriere grunn. 
 

KONKLUSJON: 
For fremtidig bruk av skoleområdet, vurderer rådmannen at alternativ 3 er det mest foretrukne 
alternativet. Det gir et mest sammenhengende og oversiktlig uteareal til skolen, og gir samtidig 
mest uteoppholdsareal av de tre alternativene. 
 
I forhold til VA og reservevannledning, er alternativ 2 og 3 mest fordelaktig, da det går minst mulig 
inn på skolens utearealer.  
 
Rådmannen ønsker innspill på alle tre alternativer for plassering av hall, og anbefaler å legge ut 
begge planforslagene på høring. 
 
 


