Vurdering av tomtealternativer for
ny Ringshaug barneskole
Tønsberg kommune har vedtatt at kommuneplanens arealdel skal gjennom en delvis
rullering. Som del av arbeidet skal behovet for areal til offentlig og privat tjenesteyting
avklares. Bakgrunnen er at det er avdekket behov for utredning av skole-, barnehage-, og
omsorgsboligkapasiteten i kommunen. Revidert kommuneplan forventes vedtatt høsten
2018.
Ringshaug skole har for tiden sprengt kapasitet og behov for utvidelse. Dagens skole er en 2
parallell barneskole, med omtrent 500 elever. Det er ønske om å utvide til 4-parallell
barneskole med plass til 800 elever.
Det er vurdert fire alternativer til areal for utvidelse av skolen. Det er tatt utgangspunkt i et
arealbehov på ca. 42 000 kvm. Den viktigste forutsetningen for lokalisering er
nærskoleprinsippet.
Her presenteres/vurderes de 4 arealalternativene som er vurdert med tanke på utvidelse av
Ringshaug skole. Alle tomtene ligger i LNF og er ubebygd. Ingen av alternativene er
imidlertid låst i størrelse eller utforming. Uansett hvilket alternativ som vurderes som best, må
det erverves grunn.
Det er lagt til grunn et arealbehov på 42 000 m2 for skole. Da legges Helsedirektoratets
anbefalte normer på 50 m2 pr elev lagt til grunn for utearealet og en 4 parallell barneskole,
og med et bygg med fotavtrykk på minst 5000 m2 (2 etg). Tallgrunnlaget er noe lavere enn
SSB prognoser for høy vekst, som vil gi en skole med 4,5 klassetrinn. Dersom
middelalternativet for befolkningsvekst legges til grunn vil en 3parallell skole i prinsippet være
tilstrekkelig til å ta opp veksten i elevtall, men tallene viser at skolen da vil få tre paralleller
med klasser på 26 elever. Å planlegge for skole med fulle klasser vil gi utfordringer når man
vet at størrelsen på årskullene varierer fra år til år. Fagenhet for oppvekst anbefaler derfor å
bygge ut til 4 parallell, som er noe lavere enn prognosene for høy vekst, men som vil være
mer robust i forhold til svingninger i elevtall/befolkningsvekst enn en 3parallell skole.
Vegareal/trafikkareal ikke regnet med i behovet på 42 000 m2. Det vil si at dersom skolen
ikke samlokaliseres med eksisterende anlegg (barnehage/ungdomsskole) vil arealbehovet i
realiteten være større enn 42 000 m2.
I 2015 ble det gjort vedtak i bystyret om at ny dobbel flerbrukshall skal prioriteres i neste
periode (2016-2023). Ny flerbrukshall skal ses i sammenheng med neste skoleutbygging.
Arealbehov for flerbrukshall vil komme i tillegg til ny barneskole. Arealbehovet vil være minst
3 000 m2.
Arealbehov for ny 4parallell barneskole med inkludert flerbrukshall vil være 45 000 m2.
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Det er pekt på fire ulike mulige plasseringer av ny skole.
1.
2.
3.
4.

Ringshaug skole, utvidelse mot øst.
Ringshaug skole, utvidelse mot vest - Bekketjønnmyra.
Areal nordøst for eksisterende skole.
Ilebrekke

Arealene er skissert opp i kartet for å illustrere størrelse og plassering:
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Alternativ 1: Ringshaug skole. Utvidelse østover i direkte tilknytning til eksisterende
barneskole.

Arealet er del av gnr 139/4. Hjemmelshaver er Anders Årdahl, Rosenlundveien 44, 3150
Tolvsrød. Arealet er dyrket mark og ligger i tilknytning til gårdens tun.
Kartillustrasjonene viser et areal på ca. 44 000 m2. Det aktuelle arealet er avgrenset av
dagens skoleanlegg i vest, kommunal vei i nord, et bekkefar og dyrkamark i øst, og
kommunal vei og tunet til gnr 139/4 i sør. Landskapet i området er åpent og flatt.
Arealet ligger i direkte tilknytning til dagens barneskole. Nærheten til dagens skoleanlegg gir
muligheter for felles trafikkanlegg/parkering med barnehage og ungdomsskole.
Planstatus: Arealet er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel.
Temakart kulturminner: Arealet er del av et kulturlandskap med flere tun med verneverdig
bebyggelse. Samtlige av bygningene på alle tre tun i nærområdet er SEFRAK registrert.
Kulturlandskapet med den verneverdige bebyggelsen på gårdene vurderes å ha stor
lokalhistorisk verdi. Kulturminnene påvirkes ikke direkte
Landskap: Arealet er markert som Enestående landskapsområde (Arealis).
ROS: Deler av området er markert som Aktsomhetsområde (NVE/flom).
Friluftsliv: går et barnetråkk gjennom området. Lekearealet som mer markert er dagens
skolegård.

3

Landbruk: hele arealet er dyrka mark
Vurdering:
-

Kulturlandskapet med verneverdig bebyggelse vil påvirkes
Grunnforhold/flom må utredes
Dyrka mark vil gå tapt
Driften av gården vil ikke kunne videreføres
Området ligger i direkte tilknytning til eksisterende skoleanlegg
Et barnetråkk vil kunne videreføres i et ev skoleområde.

Alternativ 2: Bekketjønnmyra – Utvidelse vestover i tilknytning til eksisterende skoleanlegg.
Arealet ligger i direkte tilknytning til eksisterende barnehage og ungdomsskole.

Arealet måler ca. 49 000 m2. Arealet omfatter deler av gnr 90/10 og 92/16, samt hele gnr
90/182. Hjemmelshavere er hhv Ole Henrik Aker, Basbergveien 161, 3114 Tønsberg, Bjørn
Reidar Aardahl, Åsgårdstrandveien 86, 3153 Tolvsrød, ogTønsberg kommune.
Arealet ligger i tilknytning til eksisterende skoleanlegg i øst, og er del av skog/friområdet
Bekketjønnmyra. Et skoleanlegg vil grense til/være omgitt av skog/friområde på alle andre
kanter enn mot øst, der det er skole og boliger i dag. Landskapet er flatt, skogbevokst,
stedvis små kupert, men mye skog på fuktig bunn/myr.
Planstatus: I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF og Nærmiljøanlegg og
Friområde/Lek. Nærmiljøanlegget er del av gnr 90/182 og er regulert gjenom Detaljplan for
Ringshaug ungdomsskole, planID 0407 20100028 (ca 3800m2). Området er ikke bygget ut,
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og skiller seg ikke ut fra LNF arealet. Friområdet/Lek, gnr 90/180 er regulert i
Reguleringsplan for Basbergrønningen syd, planID 0704 56005 (ca 4350 m2). Arealet er
gresslette/balløkke i dag.
Landskap: Verdifullt ås- og skogparti.
ROS: Deler av området er markert som Aktsomhetsområde – flom (NVE/miljøstatus.no).
Friluftsliv: det er registrert Barnetråkk og Kyst-, kultur- og natursti gjennom eller nært inntil
området.
Landbruk: hele området er skog på dyrkbar jord.
Vurdering:
-

-

Grunnforhold må utredes
Verdifull skog og dyrkbar jord vil gå tapt
Arealet ligger i direkte tilknytning til eksisterende skoleanlegg. Forslaget innebærer at
det bygges ny skole på vestsiden av veien at eksisterende skole kan tas i bruk som
barnehage og område der dagens barnehage ligger, kan benyttes til for eksempel
trafikkanlegg/parkering.
Et barnetråkk og natursti vil kunne videreføres i et ev skoleområde.

Alternativ 3: Nordøst for eksisterende skole (Del av gnr 139/6). Arealet ligger langs nord
for Fredly, mellom gårdene Fredly (gnr 139/105) og Bjerkely (gnr 88/6).
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Området er del av gnr 139/6 som eies av Berit Maurseth, Rosenlundveien 50, 3150
Tolvsrød. Arealene er ca. 52 000 kvm.
Området er bevokst skog i dag og ligger mellom vei og boligfelt på vestsiden, dyrka mark i
sør og nord, og myr og boligfelt mot øst. Området helles svakt nedover fra veien mot øst.
Arealet ligger ca. 350 m fra dagens barneskole.
Planstatus: I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til LNF.
Landbruk: Hele området er skog på dyrkbar jord og deler er registrert som dyrka mark, omgitt
av dyrka mark. Området vurderes som verdifullt i landbrukssammenheng fordi det er del av
en større helhet.
Landskap: Verdifullt ås- og skogparti.
Vurdering:
-

Verdifull skog og dyrkbar jord vil gå tapt, dyrkbar jord som er en del av en større
helhet, dvs. omgitt av dyrka mark
Arealet ligger ikke i direkte tilknytning til dagens skoleanlegg, men avstanden er ikke
mer enn ca. 350m.

Alternativ 4: Ilebrekke/Solvang. Gnr 93/12 og gnr 93/76 Solvang.

Gnr 93/76 (østlige halvdel) eies av Tønsberg kommune. Gnr 93/12 Solvang, eies av JM
Norge AS, Pb 453, 1327 Lysaker. Arealet er ca. 32 000 m2.
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Vestlige halvdel av arealet er brukt som fyllplass for rene masser. Østlige del er skog med
kultur- og natursti, og med adkomst til turområdet Bekketjønnmyra. Arealet er del av et mye
brukt tur-/rekreasjonsområde.
I området er det stedvis fuktig grunn, overvann fra Ilebrekkeområdet (Maxbo mfl, ledes ut i
området). Arealet ligger ca. 1 km i luftlinje fra dagens skole. Det vil være vanskelig med
sambruk av noen av funksjonene. I tillegg vil en lokalisering her kunne utfordre
nærskoleprinsippet.
Planstatus: Arealet er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel.
Landskap: deler av arealet er registrert som verdifullt skog- og åsparti.
Friluftsliv: det er barnetråkk og Kyst-, kultur- og natursti gjennom området. Et mye brukt turog rekreasjonsområde med natur-/kultursti.
Naturtyper: deler av området er skog på dyrkbar jord.
Annet: Det foreligger en tinglyst erklæring datert 14.7.1999 på gnr 93/76 som sier at gnr
93/76 «skal skjøttes og forvaltes av Tønsberg kommune slik at områdets kvalitet som naturog friluftsområde bevares». Denne erklæringen vil måtte oppheves, noe som må følges opp
av jurist.
Vurdering:
-

Ca. halvparten av arealet er påfylt med rene masser
Verdifullt natur- og rekreasjonsområde vil påvirkes.
Verdifull skog og dyrkbar jord vil gå tapt
Det foreslåtte arealet er mindre enn innmeldt behov.
Arealet ligger ca. 1 km fra dagens skole i luftlinje. Utfordrer nærskoleprinsippet
Erklæring om at «skal skjøttes og forvaltes av Tønsberg kommune slik at områdets
kvalitet som natur- og friluftsområde bevares» vil måtte oppheves.

Samlet vurdering av alternativene
Planstatus: Samtlige arealer er avsatt til LNF i kommuneplanenes arealdel. Ingen av
arealene er bebygd.
Størrelse: Arealalternativene som er vurdert er i størrelsesorden 32 000 – 52 000 m2.
Alternativet 4 Ilebrekke/Solvang, er minst med 32 000 m2, noe som er mindre enn beregnet
behov. Alternativ 3 er størst med 52 000 kvm. Ingen av alternativene er imidlertid låst i
størrelse eller utforming. Uansett hvilket alternativ som vurderes som best, må det erverves
grunn. Tønsberg kommune er eier av deler av alternativ 4.
Plassering: Alternativ 4 ligger ca. 1 km unna i luftlinje, ca. 2,5-3 km med bil, noe som gjør det
til et dårligere alternativ enn alternativ 1- 3, pga. infrastruktur, trafikk og nærskoleprinsippet.
Alternativ 3 ligger ikke i direkte tilknytning til dagens skole, men 350 m fra dagens
barneskole, og 300 m fra ungdomsskolen.
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Landbruk: Alle alternativene er enten dyrka mark (alternativ 1) eller skog på dyrkbar mark
(alternativ 2-4). For alternativ 4 er omtrent halvparten av arealet er påfylt med rene masser,
men området er like fullt LNF. For landbruksinteresser vil alternativ 1 være dårligst, og
deretter alternativ 3. Grunnen til at 3 vurderes som dårligere enn 2 (og 4) er størrelsen og
plasseringen i et jordbrukslandskap med tilliggende jorder/dyrka mark. Dette vil være lettere
å ta dyrke opp ved behov.
Landskap: Alternativ 1 er vurdert som dårligst ettersom dette er del av enestående
landskapsområde, deretter alternativ 3 som grenser til enestående landskapsområde Disse
to alternativ vil påvirke kulturlandskapet mest. Alternativ 2, 3 og 4 er del av verdifullt skog og
åsparti som vil påvirkes negativt.
Kulturminner/kulturmiljø: Alternativ 1 ligger på dyrket mark som er i full drift. Gårdstunet
ligger sentralt i/ved arealet. Gårdstunet har verneverdig bebyggelse. Det ligger flere gårdstun
med verneverdig bebyggelse i området, og området som det ligger i dag må sies å ha stor
lokalhistorisk verdi som kulturlandskap.
Friluftsliv: For alternativ 1, 2 og 4 er det barnetråkk og tursti gjennom/berører området.
Alternativ 2 og 4 vurderes som klart dårligst ut ifra friluftsinteresser. Alternativ 2 og 4 er
begge en del av kultur-/natursti i området Bekketjønnmyra, som er et mye brukt frilufts/rekreasjonsområde. Utbygging i området Bekketjønnmyra ble vurdert i forrige rullering av
kommuneplanen. Vurderingen var at kommunen ikke ønsket å slippe opp for utbygging i
området på grunn av store friluftsinteresser.
ROS: Alternativ 1 og 2 berører aktsomhetsområde, flom (NVE/miljøstatus.no). Grunnforhold
må imidlertid utredes for alle alternativer.
Annet: For alternativ 4 foreligger en erklæring som sier noe ombruken av arealet. Denne
erklæringen må ev oppheves.
Oppsummering/ Konklusjon
Når det gjelder størrelse, og plassering/nærhet til dagens skole, kommer alternativ 4 dårligst
ut. For kulturminner, landbruk og landskap og ROS er alternativ 1 dårligst. For friluftsliv
vurderes alternativene 2 og 4 som dårligst. For landskap og landbruk vurderes alternativ 1
som dårligst, deretter alternativ 3. 4 og deretter vurderes 2 som minst dårlig. Når det gjelder
ROS er det merket av fareområde for flom som berører alternativ 1 og 2. For friluftsliv
vurderes 2 og 4 som dårligst, deretter 1, mens 3 er beste alternativ.
Alternativ 3 peker seg ut som det beste alternativet, ev minst dårlige alternativ basert på
størrelse, lokalisering/nærhet til dagens skole, og de tema som er kartlagt gjennom temakart
i kommuneplanens arealdel.
Alternativ 2 vurderes som nr. 2, Alternativ 4 som nr. 3, men disse alternativene kommer
likevel dårlig ut på grunn av konsekvensene for friluftsliv/natur/dyrkbar jord. Alternativ 1
vurderes som dårligst ettersom området er dyrka mark som er vurdert som mer verdifullt enn
dyrkbar jord.
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Samlet vurdering etter tema i kommuneplanens arealdel, nærhet til dagens skole og
KU-tema
Alternativ 1
Øst for
dagens skole

Alternativ 2
Alternativ 3
Bekketjønnmyra Nord for
dagens skole

Alternativ 4
Ilebrekke

8
2
4/5
4

8
2
6
1

9
2
2/3
5

Nærhet til dagens
skole/
Nærskoleprinsippet
Planstatus –
Kommune-planens
arealdel
Naturmangfold
Landbruk
Landskap/ terreng
Jordbrukets
kulturlandskap
Kulturminner/
kulturmiljø
Klima og energi
By- og
tettstedsutvikling
Barn og unge
Skole og
barnehage
Friluftsliv og
rekreasjon
Vann og avløp
Trafikale forhold/
trafikksikkerhet
ROS

Sum Rød
Sum Gul
Sum Grønn
Sum ikke vurdert

6
5
4
1

Temaene er vurdert som enten negativ eller positiv, det er ikke gjort noen gradering av mer
eller mindre positivt eller negativt, selv om en nærmere vurdering viser at det kan være
relevant. Alternativ 4 kommer dårligst ut, deretter 2 og 1. Alternativ 3 vurderes som best, ev
minst dårlig.
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Vurdereingene ble presentert og diskutert på internt møte 23.1.2018, med fagene skole, eiendom og
idrett. Bydrift har gitt en foreløpig uttalelse for VA-situasjonen.

Møte 23.1.2018 kl 12-13:30
Til stede: Jon Sørseth, Erik Relander Tømte, John Nelvik Lie, Svenn Terje Venjum , Magnus
Ciril Martin , Cathrine Heisholt, Svanhild Sortland
1. Arealbehovet
Skole: Det er lagt til grunn et arealbehov på 42 000 m2 for skole.
Da legges Helsedirektoratets anbefalte normer på 50 m2 pr elev lagt til grunn for utearealet
og en 4 parallell barneskole, og med et bygg på minst 5000 m2. Dette er noe lavere enn SSB
prognoser for høy vekst, noe som vil gi en skole med 4,5 klassetrinn. Dersom
middelalternativet for befolkningsvekst legges til grunn vil en 3parallell skole i prinsippet
være tilstrekkelig til å ta opp veksten i elevtall, men tallene viser at skolen da vil få tre
paralleller med klasser på 26 elever. Å planlegge for skole med fulle klasser vil gi utfordringer
når man vet at størrelsen på årskullene varierer fra år til år. Anbefaler derfor å bygge ut til 4
parallell, som er noe lavere enn prognosene for høy vekst, men som vil være mer robust i
forhold til svingninger i elevtall/befolkningsvekst enn en 3parallell skole.
Vegareal/trafikkareal ikke regnet med i behovet på 42 000 m2. Det vil si at dersom skolen
ikke samlokaliseres med eksisterende anlegg (barnehage/ungdomsskole) vil arealbehovet i
realiteten være større enn 42 000 m2.
2. Kort gjennomgang av de fire alternativene og KU som er gjennomført for alternativ 2 og 3.
Resultatene fra foreløpig KU viser en
Enighet om at alternativ 4 ikke er aktuelt på grunn av størrelse og plassering. Beliggenheten
utfordrer også nærskoleprinsippet.
3. Diskusjon – vurdering av alternativ 2 og 3:
Idrett vurderer alternativ 2 som best:
- samlokalisering anses som viktig, her kommer alternativ 2 best ut.
- For alternativ 2 vurderes nærheten til turområdet det som positivt - muligheten til å lage
en skole med «grønn profil». En slik løsning kan bidra til tilgjengeliggjøring av turområdet
for alle.
Skole vurderer alternativ 2 som best:
- Legger vekt på at samlokalisering er viktig. Avstanden på 350 m til alternativ 3 er for stor
til at man får full uttelling for samlokalisering.
- Mulighet for aktiv bruk av friluftsområdet er positivt.
- Mulighet for å anlegge flisfyringsanlegg kan gjøre prosjektet mer miljøvennlig
EUT vurderer alternativ 2 som best:
- Synergien av flisfyringsanlegg
- Økonomisk bedre løsning
- Trafikksikkerhetsmessig bedre å samlokalisere
- Viktig å gjøre en god vurdering av plassering av nye bygg i forhold til friområdet.
- Må se på muligheten til å bygge i flere etasjer.
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VA vurderer alternativ 2 som best:
- VA(Ellen Pedersen) vurderer at av alternativene 2 og 3, er 2 bedre ettersom alternativ 3
trolig vil kreve flytting av VA anlegg som ligger over det aktuelle området. For begge
alternativ gjelder det at eldre anlegg (1968) øst for eksisterende Ringshaug barneskole
må oppgraderes.
4. Flerbrukshall
- Arealbehov vil være minst 3 000m2. Bør samlokaliseres med ny skole basert på
muligheter for sambruk av for eksempel p- og trafikkløsninger.
5. Konklusjon
Samlet sett vurderes fagenhetene skole, friluftsliv, EUT og VA alternativ 2 som det beste
alternativet. Vurderingen er basert på nærhet, mulighet for sambruk av p- og trafikkløsninger,
innarbeide friluftsområde i skolens uteareal, nærhet til turområde, muligheten til å etablere
flisfyringsanlegg, og flytting av VA anlegg. Arealplan vurderer alternativ 3 som noe bedre ut ifra
temaene i kommuneplanens arealdel.
Et skoleanlegg i dette området bør reguleres til kombinert formål, grøntareal og byggeområde. Bør
ikke binde arealbruken for mye, men heller innarbeide gode rekkefølgebestemmelser for å ivareta
grøntområdet.

11

