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Oppsummering 

Det er gjennomført en utredning av lokalisering av ny samlet kommunal barnehage i Åsgårdstrand. 
 
Utredningen har hatt til hensikt å finne den mest kosteffektive og pedagogisk beste plasseringen av 
ny barnehage i Åsgårdstrand. Det har deltatt personell fra barnehagemyndigheten, teknisk og et 
arkitektfirma i utredningen. 
 
Utredning er hørt hos følgende instanser: 

 Åsgården skole 

 FAU ved Åsgården skole 

 Åsgårdstrand barnehage, begge hus 

 FAU ved Åsgårdstrand barnehage, begge hus 

 Åsgårdstrand idrettsforening 

 Åsgårdstrand vel 
 
Følgende alternativer er vurdert: 
 

1. Alternativ 1 – Heggveien, bygge ny barnehage i skogsarealet nærmest Heggveien og erstatte 
dette arealet med arealet til gammel barnehage i Lønneveien 

2. Alternativ 2 – Lønneveien, bygge ny barnehage på tomten til gammel barnehage i Lønneveien 
3. Alternativ 3 - i Spettåsveien nord,  i tilknytning til idrettsanlegget på nordsiden av 

idrettsanlegget 
4. Alternativ 4 - i Spettåsveien sør,  i tilknytning til idrettsanlegget på sør/vest siden av 

idrettsanlegget 
5. Alternativ 5 – Sammenkobling med skolen 

 
 

 
 

 
  

Administrasjonens forslag til vedtak: 
 

1. Den nye barnehagen i Åsgårdstrand etableres i eget frittliggende bygg 
på skolens areal som vist i alternativ 1 - Heggveien 

2. Åsgårdstrand barnehage i Lønneveien rives når ny barnehage er 
bygget. 

3. Arealet i Lønneveien legges til skolens samlede uteareal. 
4. Nygårdsløkka barnehage i Grev Wedelsgate omreguleres til boligtomt 

når ny barnehage er bygget til bruk for kommunale utleieboliger. 
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1 Innledning 

Åsgårdstrand barnehage er en kommunal barnehage fordelt på to hus. To avdelinger på 
Nygårdsløkka samt tre avdelinger i Lønneveien. 
 
I henhold til vedtatt barnehagestruktur i økonomi – og handlingsplan 2016-2019 skal 
avdelingene samles og Åsgårdstrand barnehage flytte inn i et nytt samlet bygg på en og 
samme lokalisering. 
 
Administrasjonen vil med denne utredningen belyse forskjellige alternativer på hvor i Åsgårdstrand 
barnehagen kan etableres. 
 
Avgjørende for vurdering av tomtene er deres kapasitet til utelek, økonomi, miljø og sambruk. 
 
For skoler legges til grunn følgende anbefalinger: 

 Anbefalinger i "Skolens utearealer” fra Sosial - og helsedirektoratet (2003). Generelt 
min. 50m2 nettoareal pr. elev. Nettoareal (elevenes bruksareal) = skoletomt – 
(fotavtrykk skolebygg + parkering / biltrafikk)  
 

For barnehager legges til grunn følgende anbefalinger: 

 For barn i barnehager regnes det med 24 m2 per barn, dersom alle barna er over tre år. 
Dette er en anbefalt norm i merknadene til lov om barnehager. 
 

1.1  Skisse over dagens skole og barnehage i Lønneveien 

Dagens situasjon ved avdeling Lønneveien og Åsgården skole. 

 
 
Dagens utelekearealer Åsgården skole: 4846 m2+10835m2= 15590 m2.  

 

  

9 566,2 m2

1 950,1 m2

4 845,5 m2

2 690,8 m2

526,5 m2

Åsgården skole

utelekeareal
Åsgården skole

utelekeareal
Åsgården skole
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1.2 Kapasitet for ny barnehage 

I barnehagestrukturplan er det lagt til grunn 120 «ekvivalenter», hvor 1 barn under tre år regnes som 
2 barn over tre år. 
 
En teoretisk fordeling med 6 avdelinger kan være: 
 

Type avdeling Antall 
avdelinger 

Antall barn 

Avdelinger for barn under tre år    2 24 barn 

Avdelinger for barn over tre år   4 72 barn 

Totalt           6 96 barn 

 
Det er denne teoretiske fordelingen som legges til grunn for blant annet lekeareal inne og ute. 
For å kunne bruke alle avdelinger fleksibelt som både småbarn og storbarnsavdeling, avsettes det 
dessuten plass til opp til 18 store barn i alle avdelinger (skap, knagger etc). 
Lekeareal beregnes tilsvarende også basert på 6 avdelinger x  18 barn = 108 barn.  
 
Lekeareal inne beregnes med 4 m2 /store barn: 108 blir x 4 m2 = minimum 432 m2. 
Lekeareal ute skal vær 6 ganger større: 6 x 432 m2 = minimum 2 592 m2. 
 

1.3 Dagens kapasitet og utvikling ved Åsgårdstrand barnehage 

Det vises til vedtatt plan for barnehagestruktur: 
 
Barn i Horten skal primært få tilbud om plass i nærmiljøet. Fremtidig etablering av barnehageplasser 
må ses i sammenheng med boligutbygging og generasjonsskifter.  
 
I ”Kommuneplanens arealdel ”2012 – 2023” prognostiseres boligutbyggingen i Horten kommune og 
gir signaler om hvor det er behov for fremtidige barnehageplasser:  

1. Horten sentrum  
2. Steinsnes  
3. Kirkebakken  
4. Skoppum  
5. Nykirke  
6. Falkensten  

 
Områder hvor det bor flest barn i aldersgruppen 0-5 år:  

1. Holtandalen og sentrum  
2. Tveiten / Steinsnes  
3. Skoppum 
4. Åsgårdstrand  
5. Kirkebakken  
6. Nykirke  

 
Nykirke, Kirkebakken, Åsgårdstrand og Skoppum er mer sårbare ved generasjonsskifter og ut – og 
innflytting enn områder mer sentralt i kommunen. Avstanden til andre barnehager begrenser mange 
foreldres mulighet til å benytte disse.  
 
Det er derfor vurdert som viktig å prioritere gode barnehager på ovennevnte steder. 
 
Dagens antall barn i Åsgårdstrand barnehage (fordelt på lokalitetene): 
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Lokasjon Antall 

Åsgårdstrand Lønneveien 59 
Åsgårdstrand Nygårdsløkka 36 
Sum 95 

 
Ny barnehage skal kunne dekke inntil 120 barn (ekvivalenter). 
 

1.4 Dagens kapasitet og elevutvikling ved Åsgården skole 

 
 
Åsgården skole er bygd som en to parallell skole. Dette betyr at skolen med tilhørende 
uteareal er dimensjonert  for 7klasser * 2 * 28 elever= 392 elever. Elevtallet pr august 16 er 
tallet 211. 
 
1.4.1 Bygning og areal 

 

Skole Åsgården skole 

Adresse Granåsveien 46, 3179 Åsgårdstrand 

Byggeår 2013, ferdig oktober 

Areal bygg 5010 kvm 

Areal uteområde 18130 kvm 

Renovert Nybygd i 2013 
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1.4.2 Elevtallsutvikling 

 
 

Størrelse ant. klasser 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 

Kapasitet antall elever 56 56 56 56 56 56 56 

Antall elever 
pr. 1.oktober 2015 

33 33 29 30 30 25 29 

Ledig kapasitet 23 23 27 26 26 31 27 

 

Kapasitet antall klasser 2 2 2 2 2 2 2 

Antall klasser  
pr. 1.oktober 2015 

2 2 2 2 2 1 2 

Ledig kapasitet 0 0 0 0 0 1 0 

 

SFO antall elever  
pr. 1.oktober 2015 

103 

 

Spesialavdeling Nei Antall elever 0 

 

Elevtallsutvikling 1.klasse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Folkeregister 32 30 37 27 32 32 

 
 
I vedtatte skolestrukturplan viser tallene at det ikke ventes noen elevtallsutvikling i 5 års perioden.  
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2 Alternativ 1 – Heggveien 

 

 
2.1 Innledning 

Nytt bygg plasseres på sør vest siden av tomten i skoglekeområdet. Det nye bygget bygges slik at 
begge nåværende lokaliseringer kan plasseres i samme bygget. 
 
Nåværende skoglekeplass erstattes med en ny tilsvarende skoglekeplass der hvor dagens barnehage 
står i Lønneveien.  
 

2.2 Areal og skoglekeplass 

Dagens skogsområde er et område som blir brukt mye av elevene, også i naturfag. Det er et naturlig 
samlingspunkt og inspirerer til motoriske og fysisk utfoldelse. Dette området vil bli erstattet av 
tilsvarende område i Lønneveien. 
 
Eksisterende trær i Lønneveien blir stående og nye trær plantes. Arealet er tilsvarende i størrelse 
med nåværende uteområde. Målsetningen er at erstatningsarealet skal bli av samme beskaffenhet 
som dagens. Gammel barnehage vil bli revet.  
 
Utelekearealer skolen: 12084 m2 (inkl. ny skoglekeplass til skolen på gl. barnehagetomt, 2475 m2), 
kapasitet: 241 barn. 
 
Utelekearealer ny Åsgårdstrand barnehage: 2605m2, som utgjør tilstrekkelig kapasitet for å dekke 
behovet i forhold til antall barn.  
 
Området er i sin helhet satt av til offentlig formå i kommuneplanens arealdel. Det må gjennomføres 
en regulering av området for å kunne bygge barnehage. 
 

2.3 Trafikale løsninger 

Trafikale løsninger ved skolen vil bli mer brukt enn dagens bruk, herunder på og av stigning sett opp 
mot levering og henting av barn. Imidlertid er skolen med tilhørende trafikksystem dimensjonert for 
flere elever enn dagens antall slik at dette vurderes som trafikksikkert.  

9 607,4 m2

1 100,0 m2

2 605,6 m2

2 476,6 m2

2 690,8 m2

Åsgården skole

ny skoglekeplass
Åsgården skole

utelekeareal
Åsgården skoleutelekeareal

ny Åsgårdstrand
barnehage

trafikkareal

Parkering for
Åsgården skole &
Åsgårdstrand
barnehage
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Både etablering av parkeringsplass og på og avstigning er etablert. Dagens sykkelstier inn til skolen 
krysser ikke på noe punkt kjørebaner. 
 
Trafikalt vurderes alternativet i Heggveien som sikkert og robust 
 

2.4 Infrastruktur 

Her kan en utnytte eksisterende infrastruktur: Parkeringsplass, gode trafikkløsninger for 
levering/henting, energisentral m./brønnepark.  
 
Bruk av vannbåren varme basert på brønnpark, jordvarme, vurderes som et miljømessig godt 
alternativ. 
 
Eksisterende barnehage kan være i bruk til den nye er på plass. Dette medfører at man slipper dyre 
og pedagogisk utfordrende løsninger i form av bruk av modulbygg 
 

2.5 Økonomi 

Kostnad for dette alternativet er estimert til 35 mill kroner inkl mva. Dette er kalkulert som det 
billigste alternativet, og benytter i stor grad gjenbruk av infrastruktur. 
 

2.6 Miljø 

Det må felles noen trær fra dagens skoglekeplass for å få innpasset barnehagen. Ingen av disse har 

noen vernestatus. Det vil søkes å felle minst mulig trær for å bevare skogen som er i området. 

På tomten i Lønneveien vil man bevare samtlige trær. Noen av disse trærne er gamle og vurderes som 

viktige å ta vare på.  

Nye trær vil bli plantet for å skape en ny skoglekeplass.  
 
Bruk av eksisterende infrastruktur vurderes som positivt for miljøet. 
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3 Alternativ 2 – Lønneveien 

 
 

 
 

 

 

3.1 Innledning 

Gammelt bygg i Lønneveien rives og erstattes med et nytt bygg. Det nye bygget dimensjoneres slik at 
begge nåværende lokaliseringer kan plasseres i samme bygget. 
 

3.2 Skolegård og uteareal 

Utelekearealer Åsgården skole: 12627 m2, kapasitet: 252 barn. 
Utelekearealer ny Åsgårdstrand barnehage: 2665m2, tilstrekkelig kapasitet 
 
Skolens uteområde er dimensjonert for flere elever enn dagens elevmasse. Dette er også tilfellet 
dersom man hensyntar fremskrevne elevtall. Dette medfører at det vurderes som mulig å redusere 
utearealet noe for å kunne legge noe av arealet i øst til barnehagen.  
 
Nederste del av skolegården vil forsvinne med denne løsning. Dette området er mye i bruk i skole- og 
SFO-tiden. Her er det områder med kuler som brukes til sparkesykler og skating. Dette er mye i bruk 
av skoleelevene. Dette må erstattes som en konsekvens av en slik utbygning. 
 
Eksisterende trær i Lønneveien blir stående og nye trær plantes. Arealet er tilsvarende i størrelse slik 
at nåværende uteområde blir lite berørt. Målsetningen er at erstatningsarealet skal bli av samme 
beskaffenhet som dagens. 
 
Det er ikke nødvendig med en omregulering av arealet. Dette medfører at man kan starte bygging 
relativt raskt etter ferdigstilt forprosjekt. Området er i sin helhet regulert til offentlig formål. 
 
 

7 781,9 m2

4 254,3 m2

4 845,5 m2

1 102,2 m2

2 665,1 m2

2 690,8 m2

Åsgården skole

utelekeareal
Åsgården skole

utelekeareal
Åsgården skole

trafikkareal

Parkering for
Åsgården skole
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3.3 Trafikale løsninger 

Denne plassering blir en stor utfordring for parkering og trafikken ved levering/henting. Det er 
allerede et problem ved dagens barnehage i Lønneveien. 
 
Det er liten plass til å etablere en ny «kiss and ride» løsning. 
 
Lønneveien er smal og det vurderes at transport ut/inn til barnehagen ikke er optimal 
 

3.4 Infrastruktur 

Det vil være behov for et midlertidig bygg eller omplassering av barn i byggetiden. 
  
En del av eksisterende infrastruktur, etablert ifm skolen,  kan nyttes for både skolen og for ny 
barnehage. Herunder parkeringsplass for ansatte og energisentral m./brønnepark.  
 
Man bruker varme fra varmesentralen ved Åsgården skole. Det må graves grøft i sykkelstien forbi 
skolen. 
 

3.5 Økonomi 

Kostnad for dette alternativet er estimert til 37 millioner kroner hvor leie av brakkerigg og lenger 
føringsvei for varme er tatt med i prisen. 
 
Bedre forhold for på og av stigning vil måtte etableres. 
 
Alternativet ivaretar også rivning og et komplett nytt bygg på plassen 
 

3.6 Miljø 

De fleste av nåværende trær vil søkes tatt vare på i forbindelse med byggingen av ny barnehage. Det 

skal søkes å unngå å felle trær. 

 

Bruk av eksisterende infrastruktur vurderes som positivt for miljøet. 
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4 Alternativ 3 i Spettåsveien - nord. 

 

 

 
 

 

4.1 Innledning 

Tomten er i privat eie og må frikjøpes dersom man skal realisere dette alternativet.  
 
Det er ikke gjennomført forhandlinger med grunneier om dette. Grunneier er tilskrevet i slutten av 
juni med forespørsel om tomten er salgbar, samt med hvilken pris som forventes. Dersom man får 
gjennomført forhandlinger med grunneier om arealet før saken behandles vil man ettersende 
opplysninger om dette 
 
Tomten på østsiden av idrettsanlegget ble vurdert som uegnet til barnehagen på grunn av terrengets 
utforming. (fjellet bak idrettshuset) 
 

2 599,9 m2

1 289,9 m2

5 913,2 m2

regulert til boligformål

adfkomst og parkering
barnehage og idrett
4 020,0 m2

utelekeareal
ny Åsgårdstrand
barnehage

ny Åsgårdstrand
barnehage

1 107,5 m2
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Nytt bygg plasseres på nordsiden av idrettsanlegget. Det nye bygget dimensjoneres slik at begge 
nåværende lokaliseringer kan plasseres i samme bygget. 
 

4.2 Areal 

Adkomst og parkering (felles for barnehagen og idretten, komplementær bruk) 4002 m2. Idretten 
mangler i dag parkeringsareal og dette vil da bli løst sammen med bygging av barnehagen. 
 
Utelekearealer ny Åsgårdstrand barnehage: 2600 m2,  tilstrekkelig kapasitet. 
Tomten er fordelaktig siden barnehagen kan benytte idrettsanlegget på dagtid. 
 
Tomten må reguleres fra dagens formål til offentlig formål. Normalt vil man måtte regne ca ett års 
reguleringsprosess fra man starter til denne er fullført. 
 
Ved utkjøp av en større del arealet vil man kunne dekke behov for idrettshall og/eller kaldhall som er 
ønsket av ÅIF. Dette er ikke utredet utover en grov arealvurdering 
  

4.3 Trafikale løsninger 

Trafikale løsninger vil skje via Spettåsveien både for inngående og utgående trafikk. Veien har fortau, 
men er relativt trang. Dette gjelder spesielt på vinterstid. 
 
Veien vurderes som trafikksikker, men vil muligens måtte breddes ut fra Toldertunet og inn mot 
idrettsbanen. 
 
Det vil måtte etableres «kiss and ride» løsning på ny parkeringsplass. 
 

4.4 Infrastruktur 

Det må etableres egen varmesentral til dette alternativet. Alternativt må det vurderes om 
varmesentralen på Åsgårdstrand sykehjem har tilstrekkelig kapasitet. 
 
Eksisterende barnehage kan være i bruk til den nye er på plass 
 

4.5 Økonomi 

Kostnad for dette alternativet er estimert til 42 mill kroner inkl mva. I beløpet ligger ikke utkjøp av 
areal, men bygging av barnehage med tilhørende varmesentral og trafikale løsninger. 
 
Tomtens verdi må man komme tilbake til etter ferdigstilte forhandlinger. 
 

4.6 Miljø 

Arealet benyttes i dag til landbruksformål. Arealet er regulert til idrett, parkering og boligformål.  
 
Man må påregne arkeologiske vurderinger av området før byggingen startes. 
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5 Alternativ 4 i Spettåsveien - sør 

 
5.1 Mulig plassering av Barnehage på tomten Spettåsveien 119/1 

 

 
 

5.2 Historisk flyfoto av tomten Gnr/Bnr 119/1. 
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5.3 Innledning 

Tomten er i privat eie og må frikjøpes dersom man skal realisere dette alternativet. Det er innledet 
dialog med representant for grunneier for å få en pris for utkjøp. 
 
Grunneier opplyser at følgende alternativer er aktuelle; 

 Utkjøp av komplett tomt, ca 30 mål, forhandlinger om pris må gjennomføres.  

 Gratis overtagelse av tomt sør for idrettsanlegg ca 5 mål,  mot at kommunen aksepterer 
regulering av restarealet til boligformål. Administrasjonen har avvist denne koblingen, og 
vurderer at slike prosesser må være separate. 

 
Tomten på østsiden av idrettsanlegget ble vurdert som uegnet til barnehagen på grunn av terrengets 
utforming. (fjellet bak idrettshuset) 
 
Nytt bygg plasseres på vestsiden av idrettsanlegget. Det nye bygget dimensjoneres slik at begge 
nåværende lokaliseringer kan plasseres i samme bygget. 
 

5.4 Areal 

Adkomst og parkering (felles for barnehagen og idretten, komplementær bruk) 4002 m2. Idretten 
mangler i dag parkeringsareal og dette vil da bli løst sammen med bygging av barnehagen. 
 
Adkomst og parkering (felles for skolen og idretten) 4002 m2. 
 
Utelekearealer ny Åsgårdstrand barnehage: 2600 m2,  kapasitet er tilstrekkelig. 
 
Tomten er fordelaktig for at barnehagen kan benytte idrettsanlegget på dagtid. 
  
Tomten må reguleres til offentlig formål. Normalt vil man måtte regne ca ett års reguleringsprosess 
fra man starter til denne er fullført. 
 
Området er satt av til framtidig utvidelse av dagens idrettsanlegg i dagens kommuneplan. 
 
Ved utkjøp av hele arealet vil man kunne dekke behov for idrettshall og/eller kaldhall som er ønsket 
av ÅIF. Dette er ikke utredet utover en grov arealvurdering. 
  

5.5 Trafikale løsninger 

Trafikale løsninger vil skje via Spettåsveien både for inngående og utgående trafikk. Veien har fortau, 
men er relativt trang. Dette gjelder spesielt på vinterstid. 
 
Veien vurderes som trafikksikker, men vil muligens måtte breddes ut fra Toldertunet og inn mot 
idrettsbanen. 
 
Det vil måtte etableres «kiss and ride» løsning på ny parkeringsplass. 
 

5.6 Infrastruktur 

Det må etableres egen varmesentral til dette alternativet. Alternativt må det vurderes om 
varmesentralen på Åsgårdstrand sykehjem har tilstrekkelig kapasitet. 
 
Eksisterende barnehage kan være i bruk til den nye er på plass 
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5.7 Økonomi 

Kostnad for dette alternativet er estimert til 42 mill kroner inkl mva. I beløpet ligger ikke utkjøp av 
areal, men bygging av barnehage med tilhørende varmesentral og trafikale løsninger. 
 
Tomtens verdi må man komme tilbake til etter ferdigstilte forhandlinger. 
 

5.8 Miljø 

Arealet er i dag vesentlig løvskog. Arealet er avsatt til idrettsanlegg i kommuneplanens arealdel. Det 
er ikke funnet skog som er spesielt verneverdig i forhold til Naturmangfoldsloven. Videre er det en 
målsetning at en del av skogen skal bevares som del av utelekeområdet til barnehagen. 
 
Man må påregne arkeologiske vurderinger av området før byggingen startes. Videre må man sikre at 
kulturminner , herunder steingjerde i sør ikke berøres av utbyggingen 
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6 Alternativ 5 – Sammenkobling 

 

 
 

6.1 Innledning 

Nytt bygg bygges sammen med skolen på sørsiden av dagens skolebygning. Dette er 
arealreduserende i det man benytter skolens overkapasitet som barnehage sammen med et nybygg. 
 
Men det har vist seg å være en stor utfordring å finne gode planløsninger for dette. 
Tilleggskostnaden til ombygging kan bli nesten like stor som besparelsen. 
 
En annen ulempe er den dårlige forbindelsen mellom skolens utelekearealer i øst og vest. 
 

6.2 Areal 

Per dags dato har skolen anslåtte 170 m2 overkapasitet i forhold til antall elever (kfr. 
skolestrukturplan). Ved å ta i bruk ca. 195 m2 av eksisterende skolebyging som barnehage (stiplet 
rødt på illustrasjonen), reduseres kostnadene til et nytt barnehagebygg. Ved fremtidig behov kan den 
nye fløyen utvides for å erstatte de arealer som skolen mister. 
 
Utelekearealer skolen: 12501 m2 (inkl. ny skoglekeplass til skolen på gl. barnehagetomt, 2477 m2), 
kapasitet er tilstrekkelig til å dekke 250 barn. 
 
Utelekearealer ny Åsgårdstrand barnehage: 2614 m2, kapasitet: 109 barn. 
Barnehager har behov for et fysisk skille mellom sitt eget uteområde og verden utenfor, samtidig 
som elevene i grunnskolen bør ha et sammenhengende utelekeområde, hvilket ikke lar seg gjøre i 
dette alternativet. Uteområdet til skolen vil i tillegg bli mindre. 
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6.3 Trafikale løsninger 

Trafikale løsninger ved skolen vil bli mer brukt enn dagens bruk, herunder på og av stigning sett opp 
mot levering og henting av barn. Imidlertid er skolen med tilhørende trafikksystem dimensjonert for 
flere elever enn dagens antall slik at dette vurderes som trafikksikkert.  
 

6.4 Infrastruktur 

Her kan en utnytte eksisterende infrastruktur: Parkeringsplass, gode trafikkløsninger for 
levering/henting, energisentral m./brønnepark.  
 
Eksisterende barnehage kan være i bruk til den nye er på plass. 
 
Skolen vil måtte benytte brakkerigg under arbeidene for en del av klasserommene. 
 

6.5 Økonomi 

Dette alternativet vil kreve bruk av en brakkerigg i byggeperioden slik at estimert kostnad til dette 
alternativet er beregnet til 40 mill kroner. 
 

6.6 Miljø 

Bruk av eksisterende infrastruktur vurderes som positivt for miljøet. 
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7 Økonomi 

Tabellen under viser de forskjellige estimerte beløp for bygging av barnehage iht de forskjellige 
utredede alternativene: 
 

Alternativ Beskrivelse Estimert kostnad Merknad 

1 Heggveien  35 mill  

2 Lønneveien 37 mill Brakkerigg og lenger 
føringsvei for 
infrastruktur 

3 Spettåsveien - nord 42 mill(+ utkjøp av 
areal) 

Egen varmesentral for 
bygget må etableres, 
samt trafikal løsning 
Videre må man 
beregne utkjøp av 
tomteareal som 
kommer i tillegg til 
estimert beløp for 
bygging 

4 Spettåsveien - sør 42 mill(+ utkjøp av 
areal) 

Egen varmesentral for 
bygget må etableres, 
samt trafikal løsning 
Videre må man 
beregne utkjøp av 
tomteareal som 
kommer i tillegg til 
estimert beløp for 
bygging 

5 Sammenkobling med 
skolen 

40 mill Brakkerigg for en del 
av skolen må påregnes 
i byggeperioden 

 


