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1 Innledning 

1.1 Oppdraget 

Skaun kommune ønsker å få utredet kommunens behov for framtidig skole- og barnehagekapasitet 

– for å vurdere de mest optimale investerings- og utbyggingsløsningene. «Rett bygg til rett tid på 

rett sted» er arbeidstittelen på denne rapporten og gir råd til kommunen om utbyggingsvalg som 

sikrer framtidig skole- og barnehagekapasitet tilpasset behovene og veksten i Skaun.    

Rapporten er utarbeidet for å gi «svar» på hovedspørsmålene: 

1. Hvor stort bør det bygges? 

2. Når bør det bygges?   

 

Sentralt i denne utredningen er de oppdaterte førskole- og elevtallsprognosene for hvert 

skoleområde. Det er helt avgjørende at kommunen får oversikt over skole- og barnehagebehovene 

og hvordan disse behovene melder seg ved den enkelte skolekrets i framtiden. Derfor har 

Norconsult utarbeidet egne førskole- og elevtallsprognoser som viser førskole- og 

elevtallsutviklingen i skolekrets og på de enkelte årstrinn.  

Samtidig har Norconsult gjennomgått alle kommunale skoler for å vurdere byggenes elevkapasitet. 

Disse kapasitetsvurderingene er gjort med utgangspunkt i Norconsult sitt arbeid med lignende 

analyser for andre kommuner i Norge – og er derfor basert på nasjonale erfaringer.   

Norconsult har også utarbeidet et forslag til rettledende arealnorm for skoleanlegg i Skaun 

kommune. Denne er tilpasset de skolestørrelsene som fremkommer i prognosene. Barnehagebygg 

må følge fastlagt statlig arealnorm. Denne blir lagt til grunn for dimensjoneringen av eventuelle 

barnehagebygg i Skaun.  

Utredningen skal brukes for å sikre en langsiktig og bærekraftig profil i de fremtidige investeringene 

for grunnskoletjenestene og barnehagene.   

Det ble gjennomført befaring på samtlige kommunale grunnskoler og barnehager 6. og 7. juni 

2012. Fra Norconsult stilte geograf/skoleplanlegger Tonje Eide Kristiansen og skoleplanlegger 

Terje Gregersen fra seksjon for skoleutredning og utvikling i Bergen. Det er disse som også har 

utarbeidet denne utredningen. Seksjonsleder Dan Lysne har utarbeidet førskole- og 

elevtallsprognosene.  
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2 Arealnorm i skoler og barnehager 

Norconsult har utarbeidet veiledende arealnormer for barnehager og skoler i Skaun kommune. 

Arealnormene legges til grunn ved vurdering av kapasitet og behov for utvidelse.  

2.1 Føringer for utforming av barnehager 

Anleggene bør gi pedagogene mulighet til å organisere barna i mange ulike mønstre. Variasjon i 

gruppestørrelse, aktiviteter og pedagogiske arbeidsmåter er med på å utvikle mangfold i 

hverdagen. Fleksibilitet bør derfor være et sentralt stikkord når det bygges skoler og barnehager, 

eller når en skal bygge om/ut. Bygningene må legge til rette for sosial kontakt, individuell fordyping, 

formidling, praktisk tilnærming, - og ikke minst legges til rette for at det kan gjennomføres ulike 

aktiviteter på samme tid.  

Skaun kommune har bygget flere nye barnehagebygg i de siste årene, hvor fleksibilitet og 

muligheter for pedagogisk variasjon er vektlagt. Disse erfaringene må det bygges videre på og 

videreutvikles i forestående kapasitetsutvidelser for barnehagesektoren lokalt.    

2.1.1 Barnehagens arealer inne 

Det bør kunne være mulig å samle barna i store rom og i mindre lukkete rom, og barns behov for 

tilhørighet i en mindre gruppe skal ivaretas og prioriteres høyt. Barnehagene planlegges med 

primærarealer/hjemmebase og fellesarealer/spesialarealer. 

Barnehagens inngangsparti 

Det skal lages innganger som har direkte utgang til lekearealet ute. En av inngangene skal være 

tydelig skiltet/markert som inngang til administrasjon og personalsone. Inngangspartiene skal ha 

direkte atkomst til barnas grovgarderobe. Inngangspartiet/ene bør være overbygget og ute skal det 

etableres gode rister/sluk og spylemulighet til barns yttertøy. 

Leke- og oppholdsareal i barnehagen 

Det er dette arealet som står til disposisjon for barnas aktiviteter. Arealet består av fingarderobe, 

hjemmebaser, kjøkken, tema og aktivitetsrom. Arealet skal være egnet for barns lek og kunne 

benyttes hele barnehagens åpningstid. Lekearealet skal ivareta ulike aktiviteter og ha areal for å 

samle hele barnegruppen, mindre grupper og ivareta basisfunksjoner som spise og hvilerom. 

Fortrinnsvis skal aktivitetsareal ha lave vinduer og godt dagslys. 

Leke- og oppholdsarealet i barnehagen skal være fleksibelt og variert, samtidig som det er fysisk 

mulig å skape personlige og avgrenset areal. Det skal ikke være gjennomgangstrafikk i 

avdelingene/basene.  

Barnehagens leke- og oppholdsareal skal utformes for å dekke funksjoner som: 
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 Stille lek 

 Aktiv lek 

 Fellessamling for barn og voksne på avdelingen 

 Felles måltid for barn og voksne på avdelingen 

 Hvile og sove. Kan sees i sammenheng med vognplasser ute 

Enkelte funksjoner kan være til sambruk mellom alle avdelingene i barnehagen. F.eks. på slike 

funksjoner er: 

 Sanserom  

 Musikkareal 

 Kunst og håndverksareal 

 Areal for eksperimenterende og undersøkende aktiviteter 

 Bevegelsesareal 

 Kjøkkenareal 

 Areal for framvisninger  

Om en velger å etablere avdelingsbarnehager eller basebarnehager kan avgjøres i det enkelte 

byggeprosjekt. Uavhengig av valg skal det i barnehagen være rom som er skjermet og tilpasset 

barn som trenger trening/oppfølging av logoped, spesialpedagog, fysioterapeut osv.  

De ulike avdelingene/basene skal utformes fleksibelt og kunne benyttes som avdeling for barn 

både over og under 3 år.  

Garderober i barnehagen 

Det skal som prinsipp etableres todelte garderober i barnehagene; en grovgarderobe og en 

fingarderobe. Hver avdeling/base skal ha sin egen fingarderobe. Grovgarderobe og inngang kan 

være felles for flere avdelinger. 

Fingarderoben skal, foruten å være det naturlige møtestedet for foreldre og voksne i barnehagen, 

også ha plass til barnas skifteklær og annet utstyr.  

Grovgarderoben skal være skillet mellom tørr/ren og våt/skitten sone i barnehagen. Her skal være 

plass for barnas ytterklær og yttersko. Grovgarderoben må utstyres og utformes med tanke på at 

ytterklær skal tørke.  

Toalett og stellefunksjon skal være tilgjengelig fra både fin- og grovgarderobe, og tørkerom bør 

bygges i tilknytning til grovgarderoben. Rommet må ha avfukter og utlufting til friluft. Det bør lages 

garderobeplass på minimum 15 cm til hvert av personalets arbeidsyttertøy i barnas grovgarderobe. 

I hvilket omfang fingarderoben skal inngå som leke- og oppholdsareal er avhengig av utforming og 

arealdisponering i det enkelte byggeprosjekt. Norconsult har ikke inkludert fingarderoben i forslag 

til veiledende arealnorm for leke- og oppholdsareal.  

Annet areal i barnehagen 

Stellerom må utformes og møbleres med tanke på å gi barna en rolig og trygg omsorg. Rommet 

skal ikke ha gjennomgangstrafikk eller være til flerbruk med andre funksjoner. Utstyr og plassering 

av for eksempel vask må være slik at de reduserer faren for belastningsskader for tilsatte og 

stellerommet bør utstyres med heve/senkebenk. 

Vaskesentral. Vaskesentralen skal være til sambruk mellom renhold og barnehagen. Her skal 

renhold ha plass til nødvendige renholdsmaskiner, vaskemaskiner, tørkeskap og lagerplass for 

renholdsprodukt etc. Barnehagens behov for vask og stell av tøy skal også løses i dette rommet. 
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Vognparkering utendørs skal være godt skjermet for vær og vind (åpent eller som halvklimatiserte 

rom), fungere som oppbevaringsplass for barnevogner og som soveplass for barn som sover i 

vognen.  

Lager. Lagerfasiliteter i form av nærlager i aktivitetsrom eller i tilknytning til aktivitetsrom. 

Hovedkjøkken bør ha tørrlager og kjølerom med enkel tilkomst for varelevering. I tillegg kommer 

tekniske rom til varme- og ventilasjonsanlegg, og sentraler for el-kraft og IKT. 

Personalareal i barnehagen 

Personalfasiliteter bør samles i en sone. I barnehagen skal det etableres eget kontor til styrer, 

mens kontorarbeidsplasser for pedagoger skal plasseres i felleskontor. Kontorarbeidsplassene skal 

dekke styrer og pedagogers behov for individuelt kontorarbeid. Personalsone bør ha egen inngang 

og inneholde: 

 Kontor for administrasjon/arbeidsplasser med tilgang til dataverktøy for personalet 

 Pauserom, inkl. tekjøkken med oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr. Rommet skal ha 

plass til ca. halvparten av de tilsatte 

 Konferanserom/møterom skal benyttes til interne møter i barnehagen, foreldresamtaler, 

etc. 

 Garderobe med låsbare skap på minimum 30 cm ytre bredde. Det må tas hensyn til at 

tilsatte i barnehagen har stort behov for oppbevaring og tørkeplass til 

ytterklær/dresser/regnklær osv. 

 Personaltoaletter. Det tilrettelegges med toalett for damer og for herrer, samt en dusj for 

herrer og en for damer. Ett av toalettene skal være et HC-toalett. 

2.1.2 Uteområdet i barnehagen 

Utearealet skal utgjøre 6 ganger det innvendige leke- og oppholdsarealet. 

Ved plassering av bygget må det tas hensyn til at det bør være god visuell kontakt mellom barnas 

oppholdsareal inne og utelekeplassen. I opparbeidelse av lekeområdet bør det i størst mulig grad 

søkes å bevare og benytte naturkvaliteter på tomten. Beplantning bør være nyttebusker som 

frukt/bær og busker som fremhever de ulike årstidene og som er tilpasset allergikere.  

En må ta hensyn til alle aldersgrupper, samtidig som lekearealet skal være inspirerende og 

utfordrende. Inngangspartiet skal være overbygget og skjermet for vær. Lekerarealet ute bør 

opparbeides med ulike soner ut fra aktivitetsbruk, behovet for oversikt samt avgrensede områder.                                                                                                    

I tilknytning til hovedbygget kan det bygges halvklimatiserte rom som kan gi mulighet for ulike 

aktiviteter. Halvklimatiserte rom kan f.eks nyttes til oppbevaring av vogner og til soving, som 

temarom natur- og miljø og/eller som formingsrom. Avfallsskur/kompostbeholdere og utvendige 

boder til leker og redskap må sees i sammenheng med dette. 

Det bør tilrettelegges for følgende aktiviteter på uteområder: 

 Vann 

 Sandbasseng 

 Sklie og klatring 

 Disser 

 Sykling 

 Ball 
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 Lekehus 

 Kjøkkenhage /grønnsakhage 

Avkjørsel og parkering. Anlegget skal ha tilfredsstillende planløsning for parkering og 

avsetningsplasser. Barnas inngang/er og uteområde skal være atskilt fra parkeringsplass og 

område for varelevering. 

2.1.3 Arealnorm for ordinære barnehageplasser 

For å kunne beregne anslått investeringskostnad for barnehageutbygging, har det blitt utarbeidet et 

veiledende arealprogram for ulike barnehagestørrelser. Arealprogrammet er utarbeidet med 

utgangspunkt i: 

 Departementets veiledende norm for inne- og utearealer i barnehager. Inne: 4m² netto 

leke- og oppholdsareal for barn over 3 år, og om lag 1/3 mer per barn under 3 år (5,3m²) 

Ute: ca. 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne.  

 Veiledende arealnorm for barnehager i Bergen kommune og Trondheim kommune  

 Det er ikke lagt inn noen føringer for utforming av arealene. 

Normen viser arealbehov for ulike barnehagestørrelser i form av antall enheter. 1 enhet tilsvarer 

en 100 % barnehageplass for 1 barn over 3 år. 1 barnehageplass for barn under 3 år tilsvarer 1,33 

enhet. Oversikt over antall barnehageplasser under/over 3 år i barnehagetypene vises i tabell 

senere i utredningen.  

Arealene er anslått ut fra et areal pr enhet/pr voksen i de ulike barnehagestørrelsene (se lenger 

nede). 

2.1.4 Arealnorm for friluftbarnehager/naturavdelinger som en del av ordinære 

barnehager 

En friluftsbarnehage/ naturavdeling kan ha base i en ordinær barnehage, eller i et eget bygg. Barna 

starter og avslutter dagen i/ved basen, men tilbringer resten av dagen utendørs. Det finnes ikke 

egne arealnormer for denne typen barnehager. Eksempelvis har Trondheim kommune i sin 

arealnorm definert at:  

“Leke- og oppholdsarealet for en friluftsbarnehage skal være 4 m² per barn som i en vanlig 

barnehage. Basens størrelse kan reduseres til 3 m² per barn, men da må den resterende 

kvadratmeteren legges til hytte, lavvo, etc. Tilleggsareal som hytter, telt, lavvo, jordgamme, 

grillhytte, båt og lignende beregnes med det antall m² som barna faktisk bruker. Det må utvises 

skjønn ved vurdering av egnethet og beregning av areal. Der hvor tilleggsarealet ikke benyttes 

daglig skal arealet deles forholdsmessig etter antall dager.” (Funksjons- og arealprogram for 

kommunale barnehager i Trondheim, september 2005). 

I utkast til veiledende arealnorm for Skaun kommune er Trondheim kommune sin arealnorm for 

barnehageplasser i naturavdelinger lagt til grunn.  

Merknad til arealprogrammet:  

Utkastet til arealnorm bør gjennomgås av kommunen. Det er mulig å stramme inn arealbruken ved 

f.eks. å definere fingarderobe og deler av kjøkkenareal som leke- og oppholdsareal (slik det f.eks. 
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48 enheter, med 9/36 under/over 3 år 48 enheter, med 9/36 under/over 3 år

Enheter < 3 år 12 Antall ansatte ped. norm <3 år 3

Enheter > 3 år 36 Antall ansatte ped. norm >3 år 6

Styrer 1

Samlet 48 Antall ansatte totalt 10

78 enheter, med 18/54 under/over 3 år 78 enheter, med 18/54 under/over 3 år

Enheter < 3 år 24 Antall ansatte ped. norm <3 år 6

Enheter > 3 år 54 Antall ansatte ped. norm >3 år 9

Styrer 1

Samlet 78 Antall ansatte totalt 16

102 enheter, med 36/54 under/over 3 år 102 enheter, med 36/54 under/over 3 år

Enheter < 3 år 48 Antall ansatte ped. norm <3 år 12

Enheter > 3 år 54 Antall ansatte ped. norm >3 år 9

Styrer 1

Samlet 102 Antall ansatte totalt 22

138 enheter, med 36/90 under/over 3 år 138 enheter, med 36/90 under/over 3 år

Enheter < 3 år 48 Antall ansatte ped. norm <3 år 12

Enheter > 3 år 90 Antall ansatte ped. norm >3 år 15

Styrer 1

Samlet 138 Antall ansatte totalt 28

168 enheter, med 45/108 under/over 3 år 168 enheter, med 45/108 under/over 3 år

Enheter < 3 år 60 Antall ansatte ped. norm <3 år 15

Enheter > 3 år 108 Antall ansatte ped. norm >3 år 18

Styrer 1

Samlet 168 Antall ansatte totalt 34

gjøres i Bergen kommune). Noen kommuner velger å definere en viss andel av fingarderoben som 

lekeareal. Bergen har i 2012 redusert arealnormen for barn under 3 år til 5 m
2
.  

Arealprogrammet er basert på antall ansatte jf pedagognorm med dagens grunnbemanning på 1 

pedagog og 2 fagarbeidere/assistenter pr 9/18 barn. Med en organisering med 1 pedagog og 1 

fagarbeider/assistent pr 7/14 vil antallet barn og voksne fordele seg litt annerledes. Det er ikke 

utarbeidet eget arealprogram for denne typen organisering i denne omgangen, og arealnormen 

nedenfor er brukt også til å beregne arealbehov for barnehager med overnevnte 

bemanningsplanvariant. 

 

2.2 Veiledende arealnorm for kommunale barnehager i Skaun kommune 

Tabell: Utkast til veiledende arealnorm:  

 

Tabell: Antall enheter og plasser under/over 3 år, samt antall ansatte jf pedagognorm med dagens 

grunnbemanning på 1 pedagog og 2 fagarbeidere/assistenter pr 9/18 barn.:  

48 enheter 78 enheter 102 enheter 138 enheter 168 enheter

Funkjson
M2 NTA

M2 pr 

barn
M2 NTA

M2 pr 

barn
M2 NTA

M2 pr 

barn
M2 NTA

M2 pr 

barn
M2 NTA

M2 pr 

barn

Leke og oppholdsareal 211 4,4 343,2 4,4 449 4,4 607 4,4 739 4,4

Baser/samlingsrom/lekerom i ulike størrelser 192 4,0 312 4,0 408 4,0 552 4,0 672 4,0

Kjøkken 19 0,4 31 0,4 41 0,4 55 0,4 67 0,4

Andre areal 99 2,1 158,2 2,0 206 2,0 277 2,0 337 2,0

Grovgarderobe 24 0,5 39 0,5 51 0,5 69 0,5 84 0,5

Fingarderobe 24 0,5 39 0,5 51 0,5 69 0,5 84 0,5

Toaletter og stellerom 22 0,5 35 0,5 46 0,5 62 0,5 76 0,5

Lager 22 0,5 35 0,5 46 0,5 62 0,5 76 0,5

Renhold 8 0,2 10 0,1 12 0,1 15 0,1 18 0,1

Personal 79 1,6 109 1,4 140 1,4 173 1,3 208 1,2

Administrasjon 15 0,3 15 0,2 15 0,1 15 0,1 15 0,1

Arbeidsplasser i felleskontor 18 0,4 30 0,4 42 0,4 54 0,4 66 0,4

Pauserom 13 0,3 20 0,3 28 0,3 35 0,3 43 0,3

Konferanserom/møterom 10 0,2 12 0,2 12 0,1 15 0,1 18 0,1

Kopi/data/rekvisitalager 8 0,2 8 0,1 10 0,1 12 0,1 15 0,1

Garderober/toaletter/dusj 15 0,3 24 0,3 33 0,3 42 0,3 51 0,3

Nettoareal ordinær barnehageplass 389      8,1 610      7,8 794 7,8 1 057   7,7 1 284   7,6

Bruttoareal (B/N-faktor 1,3) 506      10,5 794      10,2 1032 10,1 1 375   10,0 1 669   9,9

Nettoareal naturbarnehage 341      7,1       532      6,8       692      6,8       919      6,7       1 116   6,6       

Bruttoareal (B/N-faktor 1,3) 443      9,2       692      8,9       900      8,8       1 195   8,7       1 451   8,6       
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2.3 Føringer for utforming av skoleanlegg 

Det foreligger ingen nasjonale arealkrav eller standarder for utforming av grunnskolebygg, slik det 

er tilfelle for barnehagebygg. Det er den enkelte kommune selv som bestemmer utformingen av 

skoleanleggene. Noen kommuner har valgt å vedta egne veiledende arealnormer for skolebygg. 

Ofte er dette store og mellomstore kommuner med høy investeringsaktivitet i skolesektoren, 

elevtallsvekst og / eller ledig elevkapasitet i en desentralisert skolestruktur. Skaun kommune har 

alle disse utfordringene.  

Norconsult har utarbeidet et forslag til kommunale arealnormer tilpasset de aktuelle 

skolestørrelsene i Skaun kommune. Arealnormen er basert på nasjonale erfaringer og 

skolebyggprosjekter over hele Norge.  

2.3.1 Hvorfor kommunal arealnorm?   

En kommunal arealnorm vil på forhånd ha definert og kategorisert arealrammene i framtidige 

skoleutbyggingsprosjekter i Skaun. På denne måten er viktige premisser for et prosjekt fastlagt på 

et tidlig planstadium – og videre planprosess kan i større grad fokusere på pedagogiske 

utviklingsprinsipp – framfor arealdiskusjoner. Dette vil effektivisere plan- og utbyggingsprosessen. 

En vedtatt kommunal arealnorm for barneskoler i Skaun – innebærer ikke at skoler som ikke 

oppfyller normen - skal få innfridd denne. Det er først når det foreligger konkrete politiske vedtak 

om utbygging – at arealnormen skal brukes som planleggingsverktøy. 

Nye utbyggingsprosjekt bør dimensjoneres for ca. 10 prosent flere elever enn det elevprognosene 

tilsier, for å ta høyde for varierende størrelse på de enkelte årstrinnene og eventuelle feil i 

prognosene. Innenfor det normerte arealet i arealnormen, er det mulig å utforme enten en 

tradisjonell klasseromskole eller en skole med fleksible og varierte undervisningsarealer. Det er 

ikke grunnlag for å si at den ene eller andre skoletypen har behov for mer eller mindre areal enn 

den andre. Dersom skolene ønsker å drive en variert pedagogisk virksomhet, åpner dette for at de 

fysiske rammene også må kunne tilby variasjon og fleksibilitet i bruken av bygget. 

Det er et godt planleggingsprinsipp, at dersom noen av skolene skal ombygges eller påbygges bør 

en rådføre seg med pedagogisk personale om pedagogisk plattform og pedagogisk 

utviklingsretning før en avgjør utforming og innvendige løsninger i skolebyggene. Samtidig er det 

viktig at det er kommunen, og ikke det enkelte personalet som bygger.  

Krav i Kunnskapsløftet om tilpasset, individuell og differensiert undervisning, stiller noen 

funksjonskrav til den fysiske utformingen av skolene. I forslag til arealprogram for skoler i Skaun 

kommune er det tatt høyde for disse premissene innenfor arealrammene.    

2.3.2 Føringer for utforming av hovedfunksjonene i skoleanlegg 

Kapittelet tar utgangspunkt i Skaun kommune sine siste skoleutbyggingsprosjekter. Erfaringene fra 

Buvik skole og Skaun ungdomsskole tilsier at framtidige utbygginger må søke løsninger som er 

generelle, fleksible, universelt utformet og arealeffektive. Bygningsmassen skal - uavhengig av valg 

av pedagogisk organisering, læringsformer og skiftende elevtall – skape gode fysiske omgivelser 

som igjen gir grunnlag for et godt læringsmiljø og attraktive arbeidsplasser for elever og ansatte. 

Elevene er ulike, med ulike behov. Et bærende prinsipp i den norske fellesskolen er derfor at 

opplæringen skal tilpasses den enkelte elev og den enkeltes kunnskapsnivå. Tilpasset opplæring 

dreier seg om å se elevmangfoldet gjennom differensierte opplæringsløsninger. Dette vil kreve ulik 
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tilrettelegging med ulike pedagogiske virkemidler og varierte metoder. Skoleanleggene må derfor 

tilrettelegges for å bruke ulike pedagogiske virkemidler, ulik organisering og skiftende metoder 

I det følgende blir prinsipper for utforming av hovedfunksjonene i et skoleanlegg beskrevet. 

Kapittelet er utarbeidet med tanke på en mulig utbygging av Børsa skole som nybygg.  

Generelt læringsareal 

Det generelle læringsarealet omfatter de områdene i skolen hvor elevene har tilhørighet og 

oppholder seg mesteparten av tiden. I de eksisterende skolene i Skaun er klasse- og grupperom 

den vanligste organiseringen, men for nye og ombygde skoler kan man velge å organisere de 

generelle arealene på ulike måter, som f.eks ved Buvik skole som har store trinnareal. For å kunne 

tilpasse undervisningen til ulike situasjoner og aktiviteter bør hjemmeområdet bestå av et sett med 

rom av ulik størrelse og med ulik grad av skjerming. De generelle læringsarealene må utformes 

med: 

 Plass til formidling.  

 Plass til lesing, lesekrok med bøker/oppslagsverk.  

 Plass til elevsamarbeid.  

 Plass til selvstendig arbeid.  

 Plass til utforsking.  

 Veggplass til utstilling/opphenging av elevarbeider etc.  

 Plass til nærlager.  

 

Et skolebygg skal gi mulighet for å gjennomføre ulike læringsaktiviteter samtidig og for å tilpasse 

arealene til nye organisasjons- og læringsformer.  

Desentraliserte elevgarderober og toalett er med å avlaste trafikkarealet i bygget og må plasseres i 

tilknytning til de generelle læringsarealene for hvert trinn/elevgruppe. Garderobene skal fungere 

som skille mellom våt/skitten og ren sone, og ha plass for elevene til å henge fra seg yttertøy, skifte 

til innesko og eventuelt plass til henge fra seg skolesekken sin. Med tanke på at trengsel kan skape 

stress og uro må garderobene utformes og dimensjoneres slik at dette unngås.  

I eller ved garderoben for 1. – 4. trinn skal det være mulig å spyle og tørke tøy. Elever på disse 

årstrinnene har også behov for oppbevaringsplass for skiftetøy. 

Eldre elever skal ha mulighet for å henge fra seg yttertøy og sko i garderoben. 

Alle garderobene skal ha varme og avtrekk som er dimensjonert for å sikre et tilfredsstillende 

inneklima i garderoben. 

Elevtoalettene skal desentraliseres i skoleanlegget, hvor av de fleste til elevenes hjemmeområde. 

Videre skal noen toaletter være tilgjengelig fra utearealene og i skolens fellesarealer. Det skal som 

prinsipp kun etableres egne toalettrom. For å bidra til sosial kontroll/ forebygging av mobbing kan 

det, i tillegg til egne personaltoalett, tilrettelegges for at ansatte og elever kan benytte samme 

toaletter utenfor personalsonen. Det må påses at toaletter er tilgjengelige i arealer som er naturlig 

for utlån/utleie utenom skoletiden. 
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Spesialisert læringsareal 

Spesialisert læringsareal betegner arealer som krever ekstra installasjoner, eller som er forbundet 

med støy, gift eller fare. Spesielt gjelder dette arealer til naturfagene, kunst og håndverk, mat og 

helse, bibliotek, musikk og kroppsøving. Utformingen av disse arealene må fremme fagenes 

egenart.  

Utforming og plassering av de spesialiserte læringsarealenes må sees i sammenheng med det 

øvrige arealet. Med en gjennomtenkt modell for overlapp av funksjoner og sambruk av disse 

arealene ligger det muligheter for å få til et velfungerende, men samtidig arealeffektive bygg.  

Det er hensiktsmessig at de spesialutstyrte arealene legges lett tilgjengelig for det alderstrinnet 

som benytter dem mest. De skal fortrinnsvis tilrettelegges for sambruk, og trafikken til og fra skal 

organiseres på en slik måte at den ikke virker forstyrrende på arbeidet ellers i anlegget.  

For å skape et miljø som bærer preg av mangfold og likeverd bør de spesialiserte læringsarealene 

ha en transparent utforming. 

Administrasjon og personal 

Personalarealet skal gi alle ansatte gode muligheter for å utføre sitt arbeid til beste for elevenes 

læring, felles og egen utvikling og trivsel. For å få til dette er det avgjørende at en har inngående 

kjennskap til de oppgaver og behov ansatte i skolen har.  

Arbeidsplassene til Skaunlærerne skal tilfredsstille kravene oppstilt i lov og forskrift med hensyn på 

lys, skjerming for lyd, ventilasjon og areal. Lærernes arbeidsareal skal gi mulighet for individuelt 

arbeid, formelle og uformelle møter, telefonsamtaler, kopiering etc. Arbeidsrommet skal dekke 

behovet for individuelt kontor- og teamarbeid. Planlegging og forarbeid til tilpasset opplæring og 

varierte undervisningsformer krever et tett lærersamarbeid. Behov for faglige drøftinger, god 

informasjonsflyt og felles planlegging gjør det til en fordel at lærerne på hvert trinn/ elevgruppe 

disponerer felles arbeids- og møterom. I møterommene kan det gjennomføres elevsamtaler, 

telefoner til foresatte, o.l. En lokalisering nær hjemmeområdet kan være praktisk.  

For besøkende til skolene skal det være enkelt å orientere seg i byggene. Det er derfor nødvendig 

at skolens administrasjon er lett tilgjengelig og ligge nær hovedinngangen. Besøkende skal møte 

en resepsjon/forkontor som ligger i tilknytning til kontor til rektor, inspektør, SFO-leder, rådgiver og 

helsesøster. Det er hensiktsmessig med et eller flere møterom samlokalisert med disse 

funksjonene og ett av dem må ha en skjermet beliggenhet. Også personalrom, personalgarderober 

med toalett/dusj og kopirom bør plasseres her. 

SFO 

Skolefritidsordningen skal ha arealer ute og inne som er egnet til formålet. En størst mulig grad av 

sambruk mellom skolen og SFO vil gi en effektiv bruk av arealene, men det må gjøres tilpasninger 

for å tilfredsstille de særlige behov som SFO har. I sine særarealer skal SFO ha 

oppvarmingskjøkken og nærlager. Arealene skal ha nærhet til egnet spiseareal for en større 

gruppe elever. Det bør bestrebes at elevene kun har en garderobeplass, dvs. at de har tilgang til 

garderobeplassen sin både fra skolearealet og SFO. En oversiktlig sone for hente-/bringesituasjon 

må plasseres på egnet sted.  

Kontorplass for SFO-leder plasseres sammen med resten av administrasjonen og ledelsen ved 

skolen. 
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Fellesareal/ samlingsareal 

Hvis det planlegges fellesrom som samlingsrom/kantine må en søke å utnytte dette arealet effektivt 

gjennom sambruk. For eksempel vil det være hensiktsmessig å se samlingsrom/kantine, 

inngangsparti, spesialrom til musikk og idrett i sammenheng. Dette gir mulighet for å skape et rom 

med scene og amfi hvor en kan samle større elevgrupper til felles opplevelser. 

 

2.4 Veiledende arealnorm for kommunale grunnskoler i Skaun kommune 

 

2.4.1 Uteområdet 

Skolegården er en viktig arena for barns lek og utfoldelse, både i og utenom skoletiden. Når man i 

dag har flere ønsker og forventninger til hvordan uteområdet er utformet og utstyrt har dette flere 

årsaker. Blant annet har mange skoler de senere årene tatt i bruk uteskole som pedagogisk 

prinsipp i undervisningen. Det er blitt et politisk ønske å legge til rette for, og øke, aktivitetsnivået til 

barn og unge. En del av dette arbeidet har vært å gjøre fysisk aktivitet, i tillegg til 

kroppsøvingsfaget, obligatorisk for elever på mellomtrinnet. I 2012 publiserte Helsedirektoratet tall 

som viste at ungdom i 15-årsalderen er mindre aktiv enn voksne i alderen 65 – 85 år. Gjennom 

utformingen av skolegården kan en stimulere barn og unge til å holde seg i aktivitet og gi dem 

opplevelser som forsterker lysten til å utfordre egne grenser. En suksessfaktor for dette er å tilby 

gode utfoldelsesmuligheter for barn i alle aldre. Selv om det kan gjennomføres mange gode og 

engasjerende aktiviteter i den tradisjonelle skolegården vil vi hevde en kan lære noe av å se på de 

erfaringer som er gjort i barnehagene. 

Fra barnehagesektoren er det en kjent sammenheng mellom utformingen av barnehagens uteareal 

og barnas aktivitetsnivå, helse og positive adferd.  Barnehager med et stort uteareal bestående av 

en variasjon i natur- og kulturvegetasjon opplever at barna oftere leker fantasileker, at de har et 

roligere tempo og at barna er sjeldnere i konflikter.  

Det er ingen grunn til å anta at dette også vil gjelde for barn på alle grunnskolens trinn. Det er 

derfor viktig å inkludere utearealet i arbeidet med å forbedre et skoleanleggs kvaliteter og egnethet. 
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Skolegårdens tilbud og utrustning er det som bidrar mest til barns inaktivitet i skoletiden. Ser en på 

den tradisjonelle skolegården er den ofte utformet som en åpen plass og med begrenset mulighet 

for varierte aktiviteter. I rapporten «Skolens utearealer – Om behovet for arealnormer og 

virkemidler» (2003) nevner Sosial- og helsedirektoratet følgende punkt over hva et uteareal bør gi  

 rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet 

 rom for ulike typer sosial aktivitet 

 trygghet og være trivselsskapende 

 mulighet for endringer av det fysiske miljøet 

 rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring 

 rom for spenning og uforutsigbarhet og skape lokalt identitet 

 

Rapporten kommer også med en oversikt over hensyn en må ta ved plassering av og utforming av 

skoleanlegget: 

 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 

 

En må i arbeidet med utforming av skolegården se på hvordan barna benytter seg av tilgjengelige 

funksjoner. I dette arbeidet er det naturlig å trekke med barna for å avdekke hvordan arealene 

faktisk vil bli benyttet. 

Statlige råd om utearealenes størrelser 

Det er ikke egne statlige arealnormer for å fastsette størrelsen på skolenes uteområde. Rapporten 

«Skolens utearealer – Om behovet for arealnormer og virkemidler» (Sosial- og helsedir, 2003) 

kommer med råd og forslag til uteområdenes størrelser.  

 
 

Minimumskrav på 50 m
2
 netto uteareal per elev. 

• Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m
2
 

• Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): 

ca. 10 000 m
2
 

• Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m
2
. For hver 

elev over 300 kommer et tillegg på 25 m
2
. 

Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler 

Sosial- og helsedirektoratet 
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Det statlige arealforslaget innebærer plass til alle elevene ute samtidig. Mange skoler som har små 

utearealer organiserer friminuttene / pausene, slik at elevene bruker uteområdet til forskjellige tider. 

En sak er størrelsen på uteområdet, en like viktig sak er selve utformingen av uteområdet. 

Uteområdet må også gjøres variert og stimulere mange målgrupper (jente-gutt-nedsatt 

funksjonsevne, mv) på ulike aldersnivå. Videre må uteområdet fungere i alle årstider. Dette er 

kanskje vel så viktige kriterier som størrelsen på uteområdet.   

En utbygging ved Børsa skole vil tilsi at skolen bør ha et tilgjengelig uteområde opp mot 10 mål. 

Buvik skole bør ha et uteareal ved 500 elever på mellom 15-20 mål. Flere skoler i dag organiserer 

elevene, slik at ikke alle er ute samtidig. Kunstgressbane og arealer rundt idrettsanlegget kan 

defineres som del av uteområde for Buvik skole.  

Prinsipp for utforming av uteområder 

Uteområdet skal anlegges etter regler og prinsippene for universell utforming, samtidig som det 

skal utfordre alle barn og oppfordre til aktivitet. Alle elever i rullestol skal ha tilkomst og tilgang til 

alle soner og delområder i skolens uteområde.   

Ved prosjektering, valg av løsninger og utstyr til utearealene, skal kvalitet og minimal vedlikehold 

vektlegges, uten at det går ut over estetikk og funksjon. 

Skolen ønsker et variert område som tar hensyn til hele elevgruppens behov for utfoldelse: 

 Gutter - jenter 

 De funksjonsfriske - de med en funksjonshemming 

 De ville - de stille 

 Småtrinnet – Mellomtrinnet 

 

For elever med nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming vil uterommet ofte bli hovedarenaen 

som sikrer integrering, kontakt og relasjonsbygging med de andre elevene – og omvendt. Disse 

elevene må derfor kunne se og komme seg rundt til alle soner og områder i uterommet. Tilgang til 

mange sanseinntrykk fra uterommet må sikres for denne elevgruppen.  

På lik linje med skolebygget, skal uteområdene utformes slik at det kan være et sted for målrettet 

læring. Uteområdene skal være en lærings- og aktivitetsarena i forlengelse av innearealet, og det 

bør legges til rette for at deler av undervisningen kan foregå ute. 

 

Kravene skiller mellom eksisterende og nye skoleanlegg: 

• For nye skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal være samlet 

innenfor skolens uteareal. 

• 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. 

Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler 

Sosial- og helsedirektoratet 
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Utearealene skal anlegges slik at arealene og aktivitetene vokser med barna. Arealene ut for de 

enkelte innganger skal være tilpasset de elever som bruker aktuelle inngang. Det må være slik alle 

barn og især de minste barn og barn med en funksjonshemming, vil føle seg trygge i de arealer 

som er tilpasset barnet. Utearealene skal anlegges på barnas premisser og ikke som en park for 

de voksne 

 6-åringene har behov for aktivitet som krever mye bevegelse. Viktig for videre utvikling er 

følelsen av å lykkes. Lekeplassen må gi mulighet for dette, og for allsidig bruk av kroppen. 

 For 2. - 4. årstrinn bør skoleplassen gi utfordringer og spenning, muligheter til å trene på 

ferdigheter som å løpe og kaste, samt innby til annen fysisk aktivitet. 

 5 og 6. årstrinn setter ofte pris på ulike former for lek med ball. 

 For 7. årstrinn betyr det i tillegg mye at skoleområdet har møteplasser for ulike former for 

samvær. Jentene ønsker ofte slike møteplasser.  

 Uteområdet må fungere og gi tilbud til elever med ulike typer funksjonshemming.  

 Det må tenkes på at jenter og gutter av og til ønsker ulike aktiviteter og der må sikres et 

samlet aktivitetstilbud som er jevnt for delt over aktiviteter for jenter, gutter og 

kjønnsnøytrale. 

 Uteområdet skal deles i ulike aktivitetsmiljøer. Det er et ønske at hele uteområdet skal 

være tilgjengelig for alle elevene, men at ulike elever vil ta det i bruk på forskjellig vis 

avhengig av alder og funksjonsnivå. Det skolen i utgangspunktet ønsker er: 

o I størst mulig grad - ta vare på eksisterende naturterreng 

o Sandkasse og lekeapparater til de minste. 

o Forskjellige ball-aktiviteter som volleyball, basket og fotball. Der er ofte bedre med 

flere små ballbaner - enn en stor 

o Jente aktiviteter, som for eksempel gruppe av svingstenger 

o Gode sykkel muligheter.  

o Akebakke 

o Kupert tumleareal. 

o Disser.(UFO-/fuglerededisse er en meget populær aktivitet, men skal suppleres 

med vanlige disser) 

 

I tillegg bør det etableres flere, mer intime uterom. Rolige uteplasser med en mer intim karakter vil 

være et alternativ til den aktive plassen og representerer et godt utgangspunkt for uteundervisning. 
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3 Vurdering av kommunens eksisterende 

barnehage- og skolekapasitet  

3.1 Barnehagekapasitet 

I Skaun kommune er det 7 kommunale barnehager og 2 private barnehager. I de senere årene er 

det investert store midler for å øke den kommunale barnehagekapasiteten i tråd med den store 

befolkningsveksten lokalt.  

I Buvika og Børsa ligger to 8-avdelings kommunale barnehager (Oterhagen og Børsa barnehager). 

Dette er de største barnehagene i kommunen.  

STED BARNEHAGE Bhg-plass 

< 3 år 

Bhg-plass 

> 3 år 

Bhg-plass 

0-5 år 

Buvika Oterhagen barnehage 57 72 129 

Pundslia barnehage 14 37 51 

Ilhaugen barnehage 23 27 50 

Børsa Børsa barnehage 57 77 134 

Fredly private barnehage 12 27 39 

Venn Venn oppvekstsenter 8 36 44 

Trollhula private friluftsbarnehage 4 12 16 

Viggja Viggja oppvekstsenter 4 17 21 

Jåren Jåren-Råbygda oppvekstsenter 11 20 31 

SUM 190 325 515 

 

Totalt 515 barn har plass i barnehagene i Skaun (pr. 20 august 2012). Av disse er 190 små barn 

under 3 år og 325 barn over 3 år. 413 barn går 5 dager pr. uke, 61 barn går 4 dager pr. uke, 33 barn 

går 3 dager pr. uke og 8 barn går 2 dager pr. uke. 74 barn har søsken i barnehagen.  
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Det legges til grunn for utredningen at kapasiteten i barnehagene er fullt utnyttet, dvs. at det ikke er 

ledige plasser i noen av de kommunale barnehagene. Det er derfor ikke gjort en arealmessig 

kapasitetsvurdering for hver enkelt barnehage. 

3.2 Skolekapasitet  

3.2.1 Metode – beregning av elevkapasitet 

Beregninger av elevkapasitet på skolene gir et anslag over hvor mange elever skolen har plass til – 

og eventuelt potensialet ved en framtidig utbygging / tilbygg ved skolen. Beregningen kan gjøres på 

flere måter, avhengig av tilgjengelig grunnlagsinformasjon. I arealanalysene for Skaunskolene 

benytter Norconsult er en kombinasjon av følgende fire metoder: 

1. Kapasitet ut fra antall klasserom gjøres ved å telle antall klasserom og multiplisere med 

antall elever det er plass til i hvert klasserom. Barneskoleelevene i Skaun er i hovedsak 

organisert i klasser tilpasset de rammefaktorene byggene gir. Vi velger å benytte 2 m² pr 

elev i klasserommet og 4 m² til lærer. Dette gir en teoretisk beregning av hvor mange 

elever det maksimalt er plass til på skolen, uten at en tar hensyn til hva som er pedagogisk 

forsvarlige gruppestørrelser, kapasiteten på garderober, spesialrom eller andre 

støttefunksjoner. Hvorvidt det tekniske anlegget er dimensjonert for og kan håndtere denne 

elevmengden tas heller ikke hensyn til. Denne metoden integrerer ikke kapasiteten i 

spesialisert læringsareal, grupperom eller garderober og disse må derfor ha en særskilt 

vurdering. 

2. Kapasitet ut fra netto generelt læringsareal gjøres ved å måle og registrere læringsareal 

som klasserom, grupperom, formidlingsrom, allrom, garderober, mv. Dette arealet 

divideres 5 m2 pr. elev, tilsvarende det arealnormen angir for nye skoler. En svakhet med 

denne metoden, er at den ikke ser på skolebygningens struktur. Skoler med mye gang- og 

trafikkareal som ikke benyttes til læringsaktiviteter kommer ofte ut med lav kapasitet.  

3. Kapasitet i spesialisert læringsareal beregnes ved å dividere skolens avsatte areal til 

spesialiserte funksjoner på normen for en sammenlignbar skole. Er forholdstallet over 1 

indikerer det at skolen har kapasitet til flere elever i de spesialiserte arealene en det er i de 

generelle, og er forholdstallet under 1 indikerer det at de spesialiserte arealene ikke har 

kapasitet til elevene ved skolen. En svakhet ved denne metoden er at den ikke tar hensyn 

til om skolen mangler enkelte spesialiserte funksjoner eller til fordelingen av areal mellom 

de funksjoner skolen har. Derfor må dette vurderes særskilt. 

Gymsaler/idrettshaller med garderober blir vurdert i egen kategori. Dette for at skoler med 

store idrettsflater ikke skal få en kunstig høy vurdering. 

4. Kapasitet ut fra skolens bruttoareal tar utgangspunkt i bruttoarealet på skolen og 

beregner elevkapasiteten ved å dividere dette på bruttoarealet fra den aktuelle 

arealnormen. Metoden inkluderer idrettsareal, lager/tekniske rom, tilfluktsrom og annet 

unyttbart areal. Bruttoarealkapasiteten sier noe om arealeffektiviteten i bygget. En svakhet 

ved metoden er at den ikke tar hensyn til at nye skoler har større areal til tekniske 

installasjoner og at eldre skolebygg kan inkludere store unyttbare areal som tilfluktsrom 

osv. Dette kan det evt. korrigeres for i beregningene.   

I Skaun er det foretatt kapasitetsberegninger utfra de tre første metodene over, da skolenes 

bruttoarealer ikke er tilgjengelig. 



 Oppdragsnr.: 5122467 

 Dokument nr.: 1 

Kapasitetsutbygging i barnehager og skoler | Revisjon: 0 

 

19 

 

Kapasitetsberegningen som gjøres med bakgrunn i beregningene angir hvor mange elever skolen 
maksimalt har plass til. Det er viktig å påpeke at det ikke er mulig å utnytte en skoles 
kapasitet fullt ut. Variasjon i elevtallet på de ulike alderstrinn, hensyn til pedagogisk forsvarlig 
gruppestørrelse og kapasiteten til byggets tekniske anlegg bidrar til dette.  

Det er alltid vanskelig å anslå når det ikke er plass til «en elev til». En skole kan oppleves som full 

før den når sin maksimale kapasitet dersom rominndeling ikke passer til gruppestørrelsene på 

kullene. Kapasiteten er derfor angitt som et intervall. Nederste delen av intervallet angir en full 

skole, mens øverste tallet angir nå skolen må regnes som overfylt.  

3.2.2 Samlet skolekapasitet på barnetrinnet 

Samlet skolekapasitet i Skaun kommune er vurdert å ligge på 1150-1350 elever. Det samlede 

elevtallet i kommunen er høsten 2012 ventet å være 998 elever.  

Tabell: Oppsummering av elevtall høst 2012 og Norconsults kapasitetsvurdering: 

 

Videre i kapittelet er det vist hvordan kapasitetstallene i tabellen over er framkommet.  

3.2.3 Buvik skole  

Buvik skole er nylig bygd om og bygd ut. Det er god standard på læringsarealene. På grunn av at 

gruppestørrelsen på noen trinn er større enn det skolen er bygget for, har ett trinn base i det 

tidligere folkebiblioteket («kuben»). Skolen eier også et større areal i 2.etg av Skaunhallen, som 

kan brukes som læringsareal ved behov. Norconsult har ikke oversikt over arealene i «kuben» og 

Skaunhallen, men vurderer at kapasiteten kan økes med 100 elever (40 i «kuben» og 60 i 

Skaunhallen) i tillegg til kapasitetsvurderingen av selve hovedbygningen.  

 Generelt læringsareal i hovedbygningen: 5 avdelinger/baser (Mediateket er medregnet 

som baserom), 13 grupperom og 2 formidlingsrom.  

 1 base i folkebibliotek / «kuben». 

 Spesialisert læringsareal: Kun Kunst og håndverk 

 Administrasjon og personal: Noe mindre areal enn arealnorm for en B350-barneskole. 

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm  

 

Skole Elevtall 2012

Beregnet 

kapasitet

Buvik 312             400-430

Børsa 181             180-220

Jåren/Råbygda 33               40-60

Venn 126             120-150

Viggja 64               60-80

Skaun usk 282             350-380

Skaun kommune 998             1150-1350

SKOLE Buvik Norm B350

GENERELT LÆRINGSAREAL: 1620 1 750         

SPESIELT LÆRINGSAREAL: 147 455            

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON 332 430            

SUM NETTO LÆRINGSAREAL ekskl idrettsareal 2099 2635

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 0 350            

SUM NETTO LÆRINGSAREAL inkl idrettsareal 2099 2985
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Vurdert kapasitet Buvik

Elevtall høst 2012 312                   

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 80                     

Sammenlignbar norm B350

Kapasitet i netto generelt læringsareal 324             

Kapasitet etter klasseromsnorm 400             

Netto spesialisert læringsareal 0,32            

NO-vurdering kapasitet (hovedbygg) 300-330

NO-vurdering kapasitet (inkl. bibliotek og Skaunhallen) 400-430

Norconsults vurdering av kapasitet 

Buvik skole (hovedbygningen) har store og åpne avdelinger beregnet på ett til to årstrinn. 

Utformingen av læringsarealene gir relativt gode muligheter for varierte gruppestørrelser. Skolen 

får utfordringer når enkelte gruppestørrelser kommer over 75 elever.   

Strukturen i Buvik skole (hovedbygningen) tilsier at elevkapasiteten best kan regnes ut ved å 

sammenligne det totale generelle læringsarealet mot arealnormen. Beregning etter 

klasseromsnormen, som forklart ovenfor, angir at skolen kan ha kapasitet til i gjennomsnitt 

maksimalt 75-80 elever i hver avdeling (4 avdelinger/baser), og en maksimalkapasitet på 300-320 

elever totalt..  

Sammenligner man det generelle læringsarealet på hovedbygget på skolen med arealnormen, kan 

man se at skolen har et samlet generelt læringsareal som ligger litt under normen for en 

barneskole med 350 elever (B350), som gir en kapasitet på 324 elever. Kapasiteten i de 

spesialiserte arealene sjekkes ved å se på forholdstallet mellom skolens areal til spesialrom og 

arealnormen. Forholdstallet på 0,32 viser at skolen har langt mindre spesialareal enn normen 

angir. Norconsult medregner mediateket som baserom / generelt læringsareal i denne 

arealvurderingen.  

Bygget er planlagt slik at aktiviteter som andre steder ville foregått i spesialrom, her foregår i 

avdelingen. En må derfor trekke litt fra på kapasiteten i de generelle læringsarealene for å ta høyde 

for dette. 

Samlet kapasitet på 

hovedbygget på Buvik skole 

er vurdert til å være 300-330 

elever. Ved bruk av «kuben» 

(slik som i dag) kan 

kapasiteten økes med 40 

elever til 340-370 elever.  

I tillegg er det anslått at 

skolen vil kunne ha kapasitet 

til 60 elever mer, dersom 

arealene i Skaunhallen tas i bruk. Samlet kapasitet på Buvik skole blir dermed vurdert til 400-430 

elever. 

Utvidingsmuligheter:  

Skolen leier idrettsareal i Skaunhallen. Her eier skolen også et større areal i 2.etg som kan 

omdisponeres til skoleformål. Skolen har i tillegg store lagerareal uten dagslys som kan vurderes å 

omdisponeres til læringsareal (spesialrom) dersom kapasiteten må økes ytterligere. Det kan også 

være mulig å utvide hovedbygget med nybygg. 

3.2.4 Børsa barneskole 

Børsa barneskole er en tradisjonell klasseromskole. Skolen har vært bygd ut i tre omganger og 

består av tre frittstående bygg. De to eldste byggene har lav standard på læringsarealene, mens 

det nyeste bygget (modulbygg) har god standard. 
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Vurdert kapasitet Børsa

Elevtall høst 2012 181                   

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 30                     

Sammenlignbar norm B200

Kapasitet i netto generelt læringsareal 181             

Kapasitet etter klasseromsnorm 270             

Netto spesialisert læringsareal 0,77            

NO-vurdering kapasitet 180-220

 Generelt læringsareal: 9 klasserom og 8 grupperom. Noe mindre areal enn norm for en 

B200-skole. 

 Spesialisert læringsareal: Mediatek, datarom, musikkrom, kunst og håndverksrom. Skolen 

mangler skolekjøkken, men har en liten kjøkkenkrok i flerbruksrom. Noe mindre areal enn 

norm for en B200-skole. 

 Administrasjon og personal: Noe mindre areal enn arealnorm for en B200-barneskole.  

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm 

 

Norconsults vurdering av kapasitet 

Strukturen i skolen tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden for klasseromsnorm. 

Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 30 elever i hvert klasserom på Børsa barneskole. 

Beregning etter klasseromsnormen viser at Børsa barneskole har kapasitet til 270 elever. 

Sammenligner man det generelle læringsarealet på skolen med arealnormen, kan man se at 

skolen har et samlet generelt læringsareal som ligger litt under normen for en barneskole med 200 

elever (B200). Kapasiteten i de spesialiserte arealene sjekkes ved å se på forholdstallet mellom 

skolens areal til spesialrom og arealnormen. Forholdstallet på 0,77 viser at skolen har litt trange 

spesialareal, selv om den har de fleste av funksjonene.   

Børsa barneskole har ganske store 

klasserom. Byggene har relativt stiv 

struktur, i betydningen at det er 

begrensede muligheter for å variere 

gruppestørrelsene.  

Samlet kapasitet på Børsa barneskole er 

vurdert å være 180-220 elever.  

 

Utvidingsmuligheter: 

De to eldste bygningene er antagelig ikke regningssvarende å rehabilitere. Modulbygget er et 

midlertidig bygg.  Det vil være ønskelig å utvide kapasiteten på skolen ved å rive og bygge nytt på 

samme tomt.  

 

SKOLE Børsa Norm B200

GENERELT LÆRINGSAREAL: 904 1000

SPESIELT LÆRINGSAREAL: 349 455

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON 244 285

SUM NETTO LÆRINGSAREAL ekskl idrettsareal 1497 1740

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 307 350

SUM NETTO LÆRINGSAREAL inkl idrettsareal 1804 2090
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Vurdert kapasitet

Jåren/ 

Råbygda

Elevtall høst 2012 33                   

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 24                   

Sammenlignbar norm B50

Kapasitet i netto generelt læringsareal 44              

Kapasitet etter klasseromsnorm 72              

Netto spesialisert læringsareal 0,13           

NO-vurdering kapasitet 40-60

3.2.5 Jåren/Råbygda oppvekstsenter 

Jåren/Råbygda oppvekstsenter består av ett sammenhengende bygg. Skolen fikk et tilbygg i 1997 

som i dag rommer barnehagedelen av oppvekstsenteret. Det er behov for oppgradering av 

skoledelen av oppvekstsenteret.  

 Generelt læringsareal: 3 klasserom og 2 grupperom.  

 Spesialisert læringsareal: Mediatek/møterom. I tillegg er det et lite skolekjøkken i ved 

barnehagen/SFO. Skolen bruker dette som skolekjøkken. 

 Administrasjon og personal: Under arealnorm for en B50-barneskole. 

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm  

 

Norconsults vurdering av kapasitet 

Strukturen i skoledelen tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden for 

klasseromsnorm. Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 24 elever i hvert klasserom på 

Jåren/Råbygda. 

Beregning etter klasseromsnormen viser at Jåren/Råbygda oppvekstsenter har kapasitet til 72 

elever. Sammenligner man det generelle læringsarealet på skolen med arealnormen, kan man se 

at skolen har et samlet generelt læringsareal som ligger litt under normen for en barneskole med 

50 elever (B50). Kapasiteten i de spesialiserte arealene sjekkes ved å se på forholdstallet mellom 

skolens areal til spesialrom og arealnormen. Forholdstallet på 0,13 viser at skolen har stor mangel 

på spesialrom.   

Klasserommene på skolen er alle 52 m², og 

gir god plass til elevgruppene på skolen i 

dag. Skolen mangler spesialisert areal for 

kunst og håndverk, musikk og naturfag. 

Dette er ikke tilfredsstillende for en skole 

med 1.-7.årstrinn, men siden det er god 

plass i klasserommene kan mange av 

aktivitetene gjennomføres der. 

Samlet kapasitet på skoledelen på 

Jåren/Råbygda oppvekstsenter er vurdert 

å være 40-60 elever. 

Utvidingsmuligheter:  

Det er ikke behov for å utvide kapasiteten på skolen. Dersom det blir behov for mer skolekapasitet, 

kan ytterligere sambruk med barnehagen vurderes. 
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Vurdert kapasitet Venn

Elevtall høst 2012 126                   

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 22                     

Sammenlignbar norm B150

Kapasitet i netto generelt læringsareal 113             

Kapasitet etter klasseromsnorm 154             

Netto spesialisert læringsareal 0,52            

NO-vurdering kapasitet 120-150

3.2.6 Venn oppvekstsenter 

Skoledelen på Venn oppvekstsenter består av et sammenhengende hovedbygg, bygd ut i flere 

omganger. Skolen er en tradisjonell klasseromskole, med relativt små klasserom langs korridor. 

Standarden på læringsarealene er varierende. Den eldste delen av bygget har behov for 

oppgradering, mens den nyeste delen av bygget har god standard. 

 Generelt læringsareal: 7 klasserom og 6 grupperom.   

 Spesialisert læringsareal: Bibliotek, musikkrom, kunst- og håndverksrom, skolekjøkken  

 Administrasjon og personal: Omtrent på arealnorm for en B150-barneskole. 

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm  

 

Norconsults vurdering av kapasitet 

Strukturen i skoledelen tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden for 

klasseromsnorm. Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 22 elever i hvert klasserom på 

Venn. 

Beregning etter klasseromsnormen viser at Venn oppvekstsenter har kapasitet til 154 elever. 

Sammenligner man det generelle læringsarealet på skolen med arealnormen, kan man se at 

skolen har et samlet generelt læringsareal som ligger en del under normen for en barneskole med 

150 elever (B150), noe som gir en kapasitet på 113 elever. Kapasiteten i de spesialiserte arealene 

sjekkes ved å se på forholdstallet mellom skolens areal til spesialrom og arealnormen. 

Forholdstallet på 0,52 viser at skolen har små spesialareal, selv om den har de fleste av 

funksjonene.   

Skolens største utfordring er at 

klasserommene er små i forhold til de 

elevgruppene som er ventet på skolen i 

årene som kommer. Grupperommene 

ligger uhensiktsmessig til i forhold til 

mange av klasserommene. Den stive 

strukturen i bygget gjør det vanskelig å 

dele i ulike gruppestørrelser.  

Samlet kapasitet på skoledelen på Venn oppvekstsenter er 120-150 elever. 

Utvidingsmuligheter:  

Det kan være mulig å utvide kapasiteten ved å bruke arealene i kjelleretasjen i større grad. 

Arealene bør i så fall oppgraderes. 

SKOLE Venn Norm B150

GENERELT LÆRINGSAREAL: 563 750

SPESIELT LÆRINGSAREAL: 188 360

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON 225 230

SUM NETTO LÆRINGSAREAL ekskl idrettsareal 976 1340

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 149 250

SUM NETTO LÆRINGSAREAL inkl idrettsareal 1125 1590
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Vurdert kapasitet Viggja

Elevtall høst 2012 64                     

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 21                     

Sammenlignbar norm B100

Kapasitet i netto generelt læringsareal 57               

Kapasitet etter klasseromsnorm 105             

Netto spesialisert læringsareal 0,15            

NO-vurdering kapasitet 60-80

Ellers vil det være mulig å utvide kapasiteten ved utbygging. Klasseromfløyen kan evt. bygges om 

for å øke størrelsen på klasserommene og gjøre arealene mer fleksible. 

3.2.7 Viggja oppvekstsenter 

Skoledelen av Viggja oppvekstsenter består av ett skolebygg, bygd ut og om i flere omganger. Det 

er varierende standard på arealene i anlegget. De nyeste delene har god standard, mens de eldre 

delene er noe mer slitt. 

 Generelt læringsareal: 5 klasserom og 1 grupperom.  

 Spesialisert læringsareal: Skolekjøkken  

 Administrasjon og personal: Under arealnorm for en B50-barneskole. 

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm  

 

Norconsults vurdering av kapasitet 

Strukturen i skoledelen tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden for 

klasseromsnorm. Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 21 elever i hvert klasserom på 

Viggja. 

Beregning etter klasseromsnormen viser 

at Viggja oppvekstsenter har kapasitet til 

105 elever. Sammenligner man det 

generelle læringsarealet på skolen med 

arealnormen, kan man se at skolen har et 

samlet generelt læringsareal som ligger litt 

over normen for en barneskole med 50 

elever (B50). Kapasiteten i de 

spesialiserte arealene sjekkes ved å se på 

forholdstallet mellom skolens areal til spesialrom og arealnormen. Forholdstallet på 0,15 viser at 

skolen har stor mangel på spesialrom.   

Skolen har tre små (35-42 m²) og to større klasserom (56-60 m²). Det er mangel på grupperom. 

Skolen mangler det meste av spesialareal, med unntak av skolekjøkken. Dette er ikke 

tilfredsstillende for en skole med 1.-7.årstrinn, selv om mange av aktivitetene kan gjennomføres i 

klasserommene. Skolen har ikke romslige nok generelle læringsarealer til å kompensere for de 

manglende spesialromfunksjonene.Samlet kapasitet på skoledelen på Viggja oppvekstsenter er 

vurdert å være 60-80 elever. 

Utvidingsmuligheter: Det er mulig å utvide kapasiteten på skolen litt ved å ta i bruk trafikkareal i 

kjelleretasjen til grupperom/bibliotek. Ellers vil en evt. utvidelse måtte komme i form av tilbygg.  

SKOLE Viggja B50

GENERELT LÆRINGSAREAL: 286 270

SPESIELT LÆRINGSAREAL: 29 200

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON 124 145

SUM NETTO LÆRINGSAREAL ekskl idrettsareal 439 615

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 272 250

SUM NETTO LÆRINGSAREAL inkl idrettsareal 711 865
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Vurdert kapasitet Skaun usk

Elevtall høst 2012 282                   

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 37                     

Sammenlignbar norm U300

Kapasitet i netto generelt læringsareal 291             

Kapasitet etter klasseromsnorm 410             

Netto spesialisert læringsareal 1,31            

NO-vurdering kapasitet 350-380

3.2.8 Skaun ungdomsskole 

Skaun ungdomsskole består av et sammenhengende bygg bestående av en ny og en eldre del. 

Tilbygget har gode læringsarealer og god standard. Den eldste delen har langt dårligere standard 

og det er stort behov for oppgradering. 

 Generelt læringsareal: 11 ordinære klasserom, 2 store baser/avdelinger og 6 grupperom.  

 Spesialisert læringsareal: Mediatek/bibliotek, kunst- og håndverksrom, skolekjøkken, 

naturfag, musikkrom (i sambruk med kulturskolen). Kulturskolen har også fire øvingsrom 

som skolen kan benytte etter avtale. 

 Administrasjon og personal: Under arealnorm for en U300 ungdomsskole. 

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm 

  

Norconsults vurdering av kapasitet 

Det er stor forskjell på den gamle og den nye delen av skolen. For læringsarealene i tilbygget, vil 

kapasitet ut fra netto generelt læringsareal gi et godt bilde av kapasitet, mens for det eldste bygget 

vil klasserommetoden gi et bedre utrykk for kapasiteten.  Det må derfor gjøres en samlet 

skjønnsmessig vurdering. 

Strukturen i den eldste delen av bygget tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden 

for klasseromsnorm. Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 30 elever i hvert av de 11 

ordinære klasserommene, og maksimalt 40 elever i de to avdelingene på Skaun ungdomsskole. 

Beregning etter klasseromsnormen viser 

da at Skaun ungdomsskole har kapasitet 

til 410 elever. Sammenligner man det 

generelle læringsarealet på skolen med 

arealnormen, kan man se at skolen har et 

samlet generelt læringsareal som ligger 

litt under normen for en ungdomsskole 

med 300 elever (U300). Kapasiteten i de 

spesialiserte arealene sjekkes ved å se 

på forholdstallet mellom skolens areal til spesialrom og arealnormen. Forholdstallet på 1,31 viser at 

skolen har mye spesialisert læringsareal. På sikt må arealene til personal og administrasjon økes 

tilsvarende behovene fra elevtallsveksten. Skolen sin kapasitet er vurdert å være 350-380 elever. 

Utvidingsmuligheter:  

Det vil være mulig å utvide kapasiteten ved ombygging og utbygging. Det er stort behov for å 

oppgradere den eldste delen av bygget. 
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4 Førskole- og elevtallsprognoser 

Norconsult har på oppdrag fra Skaun kommune utarbeidet nye langsiktige førskole- og 

elevtallsprognoser.  

Prognosen er utarbeidet av Norconsult Bergen i egenutviklede regnearksmodeller, basert på 

grunnlagstall fra Statistisk sentralbyrå, historiske elevtall fra Grunnskolen sitt informasjonssystem 

(GSI) og opplysninger fra Trondheim kommune, Byplankontoret, om historisk boligbygging og 

planlagte boligfelt. Skaun kommune har levert forventet elevtall for kommende skoleår for alle 

skoler pr. juni 2012 for å få med de siste endringene. 

Det er utarbeidet prognoser for skoleområdene og for kommunen sett under ett fram mot 2030. 

De ulike skoleområdene (planområdene) består av følgende grunnkretser: 

 Buvika: 0201-0207 

 Børsa: 0301-0304 

 Viggja: 0306-0308  

 Venn: 0103-0107 og 0305  

 Jåren/Råbygda: 0101-0102. 

 

Utgangspunkt og forutsetninger for prognoseberegningene 

 Utgangspunkt: Befolkning pr. 1.januar 2012 (tall fra SSB på grunnkretsnivå) 

 Fruktbarhet og dødelighet: som gjennomsnittet for de siste 4 årene 

 Samlet boligbygging er lagt inn med 80 nye boliger årlig i hele perioden (dette er litt over 

den gjennomsnittlige reelle produksjonen de siste årene, men vurdert som et realistisk / 

svakt optimistisk tall ut fra tilgjengelige tomtearealer og faktisk befolkningsutvikling de siste 

årene).   

 Den geografiske fordelingen av boligbyggingen er gjort i henhold til informasjon om 

tilgjengelige boligfelt i ulike skoleområder, deres potensiale og antatte oppstartsår for 

boligproduksjon. Følgende beregning er lagt til grunn: Hvert år er 80 nye boliger fordelt 

prosentvis mellom områdene ut fra en «tilgjengelig mengde» nye boliger. I 2012 er 

gjenstående ubygde boliger i nye felt med oppstart i 2012 eller tidligere med i tilgjengelig 

mengde. I år x legges boliger i felt med forventet oppstart i år x inn i tilgjengelig mengde. 

Med de tall som foreligger vil en med alle felt med antydet oppstart i 2018 eller tidligere 

(1350 boliger) ha nok arealreserve til 80 nye boliger årlig til 2029. Hvis alle disse feltene 

blir realisert vil nesten en ikke ha behov for å starte bygging på de resterende feltene hvor 

det ikke er angitt oppstartsår (vel 1300 boliger) i perioden. Fordelingen av nye boliger som 

er lagt inn i prognosen er vist i tabellen nedenfor.  



 Oppdragsnr.: 5122467 

 Dokument nr.: 1 

Kapasitetsutbygging i barnehager og skoler | Revisjon: 0 

 

27 

 

 Flytting: Aldersfordelte flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen som i årene 2008-

2011, er lagt til grunn for aldersfordelt flytting i årene framover (beregningene korrigerer for 

boligbygging) 

 Elevtallsprognosene er justert for faktisk forventede elevtall i skoleåret 2012/13 (i den grad 

det er differanse mellom disse tallene og tallet på bosatte, er differansen videreført i 

elevtallsprognosene i hele grunnskoleperioden) – forskjellene er små, med unntak for kullet 

som skal starte i 10 klasse høsten 2012 (her er det 11 flere bosatte ungdommer enn det en 

finner igjen på den kommunale ungdomsskolen) 

 

Nye boliger i prognosen: 

 

Merk at boligpotesialet for Venn og Jåren/Råbygda kan være noe høyere enn det som er lagt inn i 

prognoseforutsetningene. Det er utbyggere i disse skolekretsene som planlegger flere nye 

boligprosjekter. Dette blir kommentert senere i dette kapittelet og kan gi en høyere andel 

førskolebarn og elever ved disse to skolekretsene.  

 

4.1 Befolkningsprognose for hele kommunen 

Figurene under viser Norconsults prognose (grønn farge) mot tre alternativer fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB). Hvor høy og hvor stor veksten i Skaun vil bli i de kommende år, avhenger mye 

av boligutbygging og innflytting.  

Norconsults prognose ligger høyere enn SSB sitt alternativ for høy nasjonal vekst (blå linje – SSB-

HHMH). Dette kommer i hovedsak av at Norconsult har tatt hensyn til planlagt boligbygging, mens 

SSB baserer seg på videreføring av siste års boligbygging.  

Figurer: Sammenligning av 

Norconsult (grønn) sin prognose 

2012 og SSB sine prognoser for 

høy nasjonal vekst (HHMH), 

middels nasjonal vekst (MMMM) 

og lav nasjonal vekst (LLML):  

Merknad:  

Ny prognose fra SSB (pr. 20. 

juni 12) viser en høyere vekst 

enn SSB prognosen som er vist 

i figuren  

Skoleområde

Årlig 

boligbygging i 

2008-12

2012

Årlig 

boligbygging i 

2013-14

Årlig 

boligbygging 

i 2015-17

Årlig 

boligbygging 

i 2018-->

Rest-

potensiale

Buvika 25 78 56 40 56 73

Viggja 4 1 11 16 8 1000

Børsa 22 1 13 24 16 240

Venn 3 0 0 0 0 0

Jåren/Råbygda 1 0 0 0 0 0

Sum 55 80 80 80 80
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4.2 Førskoleprognose (1-5 år) 

Barnehagebehovet er økende i Skaun. Norconsult sin prognose på kommunenivå, viser at det er 

ventet en økning på nesten 200 barn i aldersgruppen 1-5 år i prognoseperioden. 

 

Dette gir en økning på 117 store barn (3-5 år) eller et behov for ca. 6,5 nye storbarnsavdelinger 

(100 prosent dekningsgrad) 

For de minste barna kan kommunen forvente en vekst i 1-2 åringene på 71 barn i 

prognoseperioden eller 7-8 nye småbarnsavdelinger fram mot 2030 (100 prosent dekningsgrad).  
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4.2.1 Førskolebarn fordelt på skoleområder 

Buvik skoles inntaksområde 

Barnetallsprognosen for Buvik skoles inntaksområde viser at det er ventet kraftig vekst i antallet 1-

5 åringer, fra 240 i 2012 til omkring 360 i slutten av prognoseperioden. 

 

Børsa barneskoles inntaksområde 

Barnetallsprognosen for Børsa barneskoles inntaksområde viser at det er ventet stor vekst i 

antallet 1-5 åringer, fra dagens 168 barn til omkring 240 barn sist i prognoseperioden. 
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Jåren/Råbygda oppvekstsenters inntaksområde 

Barnetallsprognosen for Jåren/Råbygda oppvekstsenters inntaksområde viser at antallet 1-5 

åringer er ventet å holde seg stabilt på omkring 30 barn gjennom prognoseperioden.  

 

 

Venn oppvekstsenters inntaksområde 

Barnetallsprognosen for Venn oppvekstsenters inntaksområde viser at antallet 1-5 åringer er ventet 

å reduseres noe, etter en topp i barnetallet de senere årene. Gjennom prognoseperioden er 

barnetallet ventet å holde seg stabilt på omkring 80-90 barn.  
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Viggja oppvekstsenters inntaksområde 

Barnetallsprognosen for Viggja oppvekstsenters inntaksområde viser at antallet 1-5 åringer har økt 

kraftig de senere årene. Gjennom prognoseperioden er barnetallet ventet å holde seg stabilt på 

omkring 45-50 barn.  
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4.3 Elevtallsprognose (6-15 år) 

Figuren nedenfor viser at forventet elevtall på hvert årskull i grunnskolen i Skaun kommune er 

kraftig økende gjennom hele prognoseperioden. Det samlede elevtallet i kommunen er ventet å 

øke med omkring 570 elever. Veksten er noe ujevnt fordelt på skoleområdene.  
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4.3.1 Elevtallsprognose fordelt på skoleområder 

Buvik skole 

Elevtallsprognosen for Buvik skole viser at det er ventet kraftig vekst i antallet 6-12 åringer, fra 312 

elever i 2012/13 til i underkant av 550 elever mot slutten av prognoseperioden. 

 

Børsa skole 

Elevtallsprognosen for Børsa skole viser at det er ventet kraftig vekst i antallet 6-12 åringer, fra ca 

180 elever i 2012/13 til i overkant av 310 elever mot slutten av prognoseperioden. 
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Jåren / Råbygda oppvekstsenter 

Elevtallsprognosen for Jåren/Råbygda oppvekstsenter viser at elevtallet er ventet å holde seg 

stabilt på omkring 30-35 elever gjennom prognoseperioden. Merk at potensialet for boligbygging 

kan være noe større for det som ligger til grunn i prognosene, slik at denne skolekretsen kan få 

noen flere elever enn det som er vist i figuren under. Det vil ikke være snakk om vesentlige 

endringer ift prognosen.   

 

Venn oppvekstsenter 

Elevtallsprognosen for Venn oppvekstsenter viser at elevtallet er ventet å øke jevnt i første del av 

perioden, før det reduseres til omkring dagens elevtall i siste halvdel av perioden. Merk og at 

utbyggingspotensialet i denne skolekretsen kan være større enn det som ligger til grunn for 

prognosen. Derfor kan elevtallsprognosene for Venn oppvekstsenter bli noe mer positive enn hva 

som fremkommer i figuren under. Det vil ikke være snakk om store endringer og forskjeller.  
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Viggja oppvekstsenter 

Elevtallsprognosen for Viggja oppvekstsenter viser at elevtallet er ventet å øke kraftig i første 

halvdel av perioden, før det stabiliserer seg på omkring 80-90 elever i siste halvdel av perioden. 
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Skaun ungdomsskole 

Elevtallsprognosen for Skaun ungdomsskole viser at elevtallet er ventet å øke kraftig i hele 

prognoseperioden, fra omkring 280 elever i 2012 til omkring 460 elever mot slutten av 

prognoseperioden. 

 

Det er ventet at elevtallet vil passere 400 elever om 9-11 års tid. Den største elevveksten antas å 

komme i skoleåret 2029/20. Kommunen har dermed noen år i «fredstid» før elevveksten for alvor 

slår inn. Skaun ungdomsskole har kapasitet og skolearealer til å møte denne veksten i de 

nærmeste 7-8 årene. Prognosene gir grunnlag for å dimensjonere Skaun ungdomsskole for 450-

500 elever.    
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5 Kapasitetsutbygging i skoler og barnehager 

5.1 Forutsetninger 

Investeringskostnadene i dette kapittelet er basert på slike forutsetninger: 

 For nybygg/tilbygg er det brukt en prosjektkostnad på kr. 35 000 pr. m
2
 bruttoareal inkl. 

mva. 

 Noe opparbeidelse av uteområdet ligger inne i prosjektkostnad. Tilrettelegging av leke og 

oppholdsareal kan gjennomføres i enkelte prosjekt innenfor nybyggrammen, men 

kommunen må trolig regne med noe tilleggskostnader for opparbeidelse av uteområdene.  

 Sanerings- og rivekostnad er kalkulert til kr. 1000 – 1500 pr. m
2
   

 Tomtekostnader er ikke medregnet 

 Eksisterende skole- og barnehagestruktur er lagt til grunn for vurderingene  

 

5.2 Behov for framtidige investeringer – Barnehager 

I dag (pr. juni 2012) er det totalt ca. 530 barn i lokale barnehager i Skaun kommune (inkl. private 

tilbud). Dette gir en dekningsgrad for 1-5 åringene pr. 01.01. 2012 på 94 prosent. På mange måter 

er det god balanse mellom tilbud og etterspørsel lokalt. Ventelisten er ft. liten i Skaun. Store deler 

av ventelisten er barn som ønsker å bytte barnehage og ikke barn som ikke har fått tildelt 

barnehageplass.  

I figuren under ser vi at stabil vekst i antall førskolebarn (1-5 år) vil på mellomlang og lang sikt, 

kreve utbygging av barnehagekapasiteten – om eksisterende dekningsgrad på 94 prosent skal 

videreføres eller økes.  
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Størstedelen av veksten i gruppen førskolebarn, kommer i skolekretsene til Buvik og Børsa. Det er 

i disse områdene framtidig kapasitetsutbygging også bør realiseres.  

På lang sikt (2030) er det grunnlag for en trinnvis kapasitetsutvidelse til ca. 190 flere 

barnehageplasser.  

På mellomlang sikt (2020) er det i følge prognosene grunnlag for en kapasitetsutbygging tilpasset 

for ca. 70 flere barnehageplasser – innenfor en dekningsgrad på 94 prosent. Dette innebærer 

behov for over 600 barnehageplasser i 2020.   

 

Rundt 2014 vil trolig etterspørselen etter flere barnehageplasser melde seg. Mange mener at et 

godt utbygd barnehagetilbud lokalt, er et viktig grunnlag for økt tilflytting av ungdom og familier. Slik 

veksten av førskolebarn framkommer i prognosene, gir dette grunnlag for å vurdere trinnvise 

utbygginger av barnehagekapasiteten i Skaun.  

Behovet for barnehageplasser er ikke korrigert for eventuell innføring av lokal kontantstøtte for 2- 

åringer. 

Den delvis store veksten i førskolebarna, kan også gjøre kommunen i større grad attraktiv for 

private utbyggere. Det er viktig at eventuelle private initiativ dimensjoneres og lokaliseres etter de 

faktiske lokale behovene.  

 

5.2.1 Utbygging og dimensjonering fram til 2020 

Norconsult tilrår at ny barnehagekapasitet bygges ut i to-trinn fram til 2020 i Buvik-Børsa området 

slik; 

1. byggetrinn – 48 enheter (men planlagt for 78 eller 102 enheter) 

Ferdigstilles tidlig 2015.    

Bruttoareal: 506 BTA 

Kostnad: 17,7 mill NOK 

 

Lokalisering: Buvik-Børsa området 

 

Barnehagen tegnes og planlegges for behovene i byggetrinn 2, slik at framtidig utbyggingsløsning 

er tatt høyde for.    

 

2. byggetrinn – fra 48 enheter til 78 enheter eller 102 enheter 

Ferdigstilles tidlig 2020.  

Bruttoareal tilbygg/nybygg: 288 BTA (78 enheter) / 526 BTA (102 enheter) 
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Kostnad tilbygg: 10,0 mill NOK (78 enheter) / 18,4 mill NOK (102 enheter) (2012 priser) 

Dersom kommunen ønsker å erstatte eksisterende kapasitet ved Ilhaugen og Pundslia barnehager 

– som nybygg – kommer disse behovene som tillegg.  

 

5.3 Behov for framtidige investeringer – Grunnskole 

5.3.1 Børsa skole 

Børsa skole har behov for skolekapasitet tidlig i prognoseperioden. På lang sikt vil elevtallet vokse 

mot 300 elever. På mellomlang sikt (2020) vil dimensjonerende elevtall utgjøre ca. 270 elever.  

 

Dimensjonering: 270 elever / 1,5 parallell 

Bruttoareal: 3500 BTA (inkl. gymsal) 

Kostnad nybygg eks rive- og saneringskostnader: 122,5 mill NOK 

Ferdigstilling: Skoleåret 2015/16 

Rive- og saneringskostnader (trebygg): 1000 – 1500 pr m2 (eksisterende skole) 

 

Norconsult tilrår primært at Børsa skole bygges ut for 300 elever allerede til skoleåret 2015/16 – 

men da må bruttoarealet økes med 245 m
2
 BTA – til 3745 BTA til en samlet utbyggingskostnad på 

kr. 131,0 mill NOK eller 8,5 mill NOK mer enn ved en dimensjonering for 270 elever. Dersom 

tilleggskapasiteten for 30 skal bygges ut på et senere tidspunkt (mot slutten av prognoseperioden), 

vil dette trolig ha utbyggingskostnader over 8,5 mill NOK i 2012 priser. Derfor vurderer Norconsult 

at skolen bør bygges ut for ny kapasiteten i ett byggetrinn.     
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En eventuell overkapasitet ved nye Børsa skole kan fungere som «bufferkapasitet» for Viggja 

skole, ved at 7. trinn overføres til Børsas skole i den perioden hvor Viggja skole får plassmangel og 

kapasitetsutfordringer.  

 

I figuren nedenfor er det vist elevtallsutviklingen ved Børsa skole med 7. trinn fra Viggja skole.  

 

 
 

5.3.2 Buvik skole 

Buvik skole vil få en sammenhengende og stigende elevtallsvekst innover hele prognoseperioden. 

Norconsult vurderer at skolen vil få kapasitetsutfordringer rundt skoleåret 2017/18 (ledig kapasitet i 

folkebibliotek og i idrettsareal er da tatt med som tilgjengelig kapasitet i kapasitetsberegningene). 

Norconsult tilrår at kapasitetsbehovet møtes med en trinnvis utbygging i 2 byggetrinn.     
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1. byggetrinn – 500 elever (men planlegges for 600 elever / 2.byggetrinn) 

Ferdigstilles til skoleåret 2019/20    

Bruttoareal: 5 847 BTA. Arealbehov nybygg: 1824 BTA  

Kostnad tilbygg 500 elever: Kr. 64 mill. NOK 

 

 

Ombygging av Folkebibliotek og idrettshallarealer 

Det må påregnes noen kostnader for å bruke Bibliotek og idrettshallareal til skoleformål. Norconsult 

vurderer at disse lokalene kan omgjøres til undervisningslokaler innenfor vedtatte drifts- og 

budsjettrammer. Kommunen bør ta høyde for disse kostnadene allerede ved høstens 

budsjettarbeid.  

    

2. byggetrinn – fra 500 til 600 elever 

Ferdigstilles rundt skoleåret 2030/31  

Bruttoareal: 6 789 BTA.   

Kostnad tilbygg 100 elever: 942 BTA – Kr.33 mill. NOK (2012 priser) 

 

1. byggetrinn må integrere planforutsetningene i 2. byggetrinn, slik at skolen er planlagt for siste 

byggetrinn og endelig utbyggingsløsning for å skape helhet inne og ute.    

 

Samlet investeringskostnad for begge byggetrinnene er kalkulert til: Kr.  97,0 mill. NOK 

 

5.3.3 Venn oppvekstsenter (skoledel) 

Merk at Venn oppvekstsenter kan få noen flere elever (3-7) pr år i prognoseperioden under som 

følge av mulighet for økt framtidig utbyggingspotensiale i skolekretsen.  

Venn oppvekstsenter har små klasserom kombinert med få grupperom, noe som gir 

kapasitetsutfordringer når skolen får klasser over 20 elever. I dag er det store gang- og 

trafikkarealer i skolebygningen. Disse kan, gjennom ombygginger og rehabiliteringer «bygges» inn i 

klasserommene for å gjøre enkelte klasserom større og tilpasset størrelsen på framtidige klasser. 

Trolig kanl et slikt rehabiliteringsarbeid kobles til andre nødvendige utbedringer (eks. ventilasjon, 

mv). Denne utredningen omfatter ikke tilstandsvurderinger av skolene og barnehagene i Skaun 

kommune, men erfaringsmessig vil et kostnadsoverslag for moderat rehabilitering av skoledelen 

ligge på rundt 10-12.000 kr pr. m
2
.  
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Venn oppvekstsenter vil i løpet av de neste 7-8 årene oppleve kapasitetsutfordringer i de generelle 

læringsarealene for visse årstrinn.   

Behovet for større klasserom og økt tilgang på læringsarealer vil være størst i skoleåret 

2015/16/17.  

5.3.4 Viggja skole   

Viggja skole får trolig kapasitetsutfordringer rundt skoleårene 2016/17. Merk at det er få elever som 

gir delvis store utslag i figuren under. Underkapasiteten gjelder for under 10 elever. Få og små 

klasserom kombinert med få grupperom gir tilgang til lite læringsareal. Norconsult mener 

prognosen gir grunnlag for bygging av en barneskole, dimensjonert for 100 elever (B 100).  

Alternativt kan 7. trinnet overføres til Børsa skole – og på denne måten utnytte ledig 

«bufferkapasitet».  

 
 

Dimensjonering – 100 elever (B100) 

Bruttoareal: 1 750 BTA 

Ferdigstilling: Skoleåret 2018/19    

Arealbehov nybygg: 520 BTA 

Kostnad tilbygg: Kr. 18,2 mill. NOK 
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5.3.5 Skaun ungdomsskole 

Høy vekst i antall førskolebarn vil på sikt gi flere elever i grunnskolen i Skaun. På ungdomstrinnet 

vil veksten for alvor starte i skoleåret 2016/17 og øke gradvis fram til skoleåret 2024/25. Elevtallet 

er forventet å stige også på lang sikt. I denne prognoseperioden vil elevtallet ligg rundt 450 elever.  

 

Dimensjonering: 450-500 elever / 5 parallell 

Bruttoareal: 4 700 – 5 300 BTA (inkl. gymareal) 

Ferdigstilling: Skoleåret 2022/23 

Kostnad: Skaun ungdomsskole har et bruttoareal over 5 242 BTA. Mye gang- og trafikkareal gjør 

skolen lite fleksibel for et elevtall over 380 elever. Trolig vil det være behov for noe ombygging i 

kombinasjon med nybygg av noe læringsarealer.  

 

Kommunen bør ta sikte på å ha ferdig ombygging/tilbygg til ungdomsskolen – tilpasset behovene 

for 450-500 elever om 10 år (2022/23).   

 

 

 


