
Tilleggshøring: Notat om konsekvenser av utsettelse Tårnet 
ungdomsskole 
 

Skolebehovsanalyse 2021-2040 ble fremmet for førstegangsbehandling i februar 2021, før den 
deretter var på høring. Opprinnelig plan var endelig politisk behandling på forsommeren 2021.  

Grunnet arbeid med Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2022-2041 besluttet 
kommunedirektøren å utsette den endelige politiske behandlingen. Det foreligger nå også 
oppdaterte elevtallsprognoser som påvirker vurderingene i skolebehovsanalysen. 

I forbindelse med oppdatert skolebehovsanalyse, er det sammenlignet med analysen som var på 
høring våren 2021, gjort justeringer knyttet til utsettelse av tre skoler:  

• Sandvika barneskole – nytt tidspunkt for ferdigstillelse er 2030-2032 (i forrige høring: 2028) 
• Tårnet ungdomsskole – nytt tidspunkt for ferdigstillelse er januar 2027 (i forrige høring: 

2025) 
• Ny ungdomsskole Østre Bærum – nytt tidspunkt for ferdigstillelse er ca. 2040 (i forrige 

høring: ca. 2034) 

Kommunedirektøren ønsker at endringene knyttet til tidspunkt for Sandvika barneskole og Tårnet 
ungdomsskole skal høres hos berørte skoler. Sluttbehandling av skolebehovsanalysen vil skje når 
høring og vurderinger er gjennomført. Vurdering og høring knyttet til konsekvensene av forskjøvet 
tidspunkt ny ungdomsskole Østre Bærum er langt frem i tid og kan gjennomføres i forbindelse med 
neste skolebehovsanalyse.  

Når høringssvar er mottatt, innarbeides disse i endelig analyse før den fremmes for politisk 
behandling. For å sikre en helhetlig plan, hvor høringer er ivaretatt, er skolebehovsanalysen planlagt 
endelig behandlet i Hovedutvalg barn og unge januar 2022. 

Dette notatet omhandler utsettelsen av Tårnet ungdomsskole. 

Sammendrag 
Det er store utbyggingsplaner på Fornebu-området og det er pr dags dato bygget i underkant av 3000 
boliger på området. Etter vedtaket av Kommunedelplan 3 (KDP 3) i 2019 ble den totale boligrammen 
økt til 11 000 boliger, noe som tilsier at utbygging på Fornebu vil foregå i lang tid framover, også etter 
2040. Frem til 2040 er det anslått bygging av ca. 4700 nye boliger utover det som er bygget i dag. I 
tråd med angitt boligramme på 11 000 boliger i KDP3, vil det etter 2040 fortsatt stå igjen utbygging 
av ca. 3300 boliger på Fornebu. 

Det har over flere år vært presset kapasitet ved Hundsund ungdomsskole. Nye Tårnet ungdomsskole 
skal bygges som en ti parallell og vil sørge for god kapasitet for ungdomsskolene på Fornebu.   
 
Fremdriften på Tårnet ungdomsskole er svært presset, og det har derfor vært heftet usikkerhet ved 
om skolebygget kan ferdigstilles til 2025 slik som opprinnelig planlagt. Kommunedirektøren har 
vurdert ulike løsninger for å ivareta opprinnelig fremdrift, men ser at reguleringsmessige forhold og 
prosjektets kompleksitet gjør at realistisk tidspunkt for ferdigstillelse er januar 2027. Følgelig er ny 
tidslinje for ferdigstillelse av Tårnet ungdomsskole forskjøvet fra 2025 til skolestart 2027.  
 
Mulige løsninger for håndtering av kapasitetsbehovet på Fornebu frem til Tårnet ungdomsskole er 
ferdigstilt er: 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019111600&


1. Bruke ledig kapasitet ved Snarøya barneskole til å avlaste skolene Storøya og Oksenøya. 
2. Avlaste ungdomstrinnet ved bruk av Oksenøya barneskole frem til og med skoleåret 24/25. 

2025 
3. Mulig etablering av midlertidig kapasitet for ungdomstrinnet, på annen lokalisering enn 

Oksenøya skole, fra skoleåret 25/26. 
 

Notatet redegjør nærmere for disse løsningene. 
 
Oppdaterte elevtallsprognoser  
 

Oksenøya/Storøya 

Når Oksenøya skole står klar til skolestart i 2022, vil den samlede kapasiteten på skolene Storøya og 
Oksenøya være åtte paralleller. Storøya er en tre parallell, mens Oksenøya bygges som den første 
fem parallelle barneskolen i Bærum.  

De første årene vil kapasiteten 
(heltrukken linje i figuren) ved 
skolene samlet sett være god, og 
Oksenøya kan brukes til å avlaste 
ungdomstrinnet, men elevtallene 
stiger raskt.  

 

 

 

 

Oppdaterte elevtallprognoser indikerer at skolene samlet sett har relativt presset kapasitet fra tidlig 
2030-tallet og fra skoleåret 2035/2036 overstiger det samlede elevtallet kapasiteten.  

Hundsund /Tårnet 

Hundsund ungdomsskole er i dag en fem parallell ungdomsskole med presset kapasitet. 
Elevtallprognosene tilsier at skolen vil overstige sin kapasitet allerede ved skolestart 2022.  

Tårnet ungdomsskole skal bygges 
som ti parallell og skal stå klar til 
skolestart 2027. Elevmassen har en 
jevn stigning utover i 
analyseperioden. Kapasiteten 
(heltrukken linje i figuren) vil være 
god i lang tid fremover. Planlagt 
boligbygging vil gi elevtallsvekst også 
etter analyseperiodens slutt.   

 

 



Prognosene viser at Tårnet ungdomsskole alene vil ha kapasitet til alle ungdomsskoleelevene fra 
Fornebu-området (også inkl. elevgrunnlaget til Hundsund ungdomsskole). Tårnet vil ha en samlet 
kapasitet på 30 klasser og elevtallsprognosene overstiger ikke dette i analyseperioden.  

Snarøya 

Snarøya er en to parallell barneskole.  

Skolen har lenge hatt en anstrengt 
kapasitetssituasjon, men har nå 
synkende elevtall og vil få ledig 
kapasitet fremover. 

 

 

 

 

 

 
Mulige løsninger for håndtering av kapasitetsbehovet på Fornebu frem til Tårnet 
ungdomsskole er ferdigstilt 
 

1. Bruke ledig kapasitet ved Snarøya barneskole til å avlaste skolene Storøya og Oksenøya.  
Samarbeidsutvalget ved Snarøya skole har i sin høringsuttalelse til skolebehovsanalysen våren 2021 
foreslått at Langoddveien (grunnkrets 806) tilbakeføres til skolens inntaksområde.  

Snarøya barneskole har synkende elevtall. Samtidig har Storøya skole og Oksenøya skole (som skal 
stå klar i 2022) sterkt stigende elevtall. Oksenøya skole skal også brukes som avlastningskapasitet for 
ungdomstrinnet, da Hundsund ungdomsskole har svært presset kapasitet.  

Området markert med blå strek foreslås av 
kommunedirektøren flyttet fra felles 
inntaksområde for skolene Storøya og Oksenøya 
til Snarøya skole fra skoleåret 23/24. Dette bidrar 
til å opprettholde elevtall på Snarøya og avlaster 
felles inntaksområde. 

Dette er et område som tidligere har tilhørt 
Snarøya skole. Området omfatter grunnkrets 806. 
Elevgrunnlaget i området tilsvarer ca. 5 elever pr. 
årstrinn. 

 

 

 

Vurdering av skolevei 



Vei og trafikk i Bærum kommune vurderer at denne skolekretsjusteringen ikke medfører noe endring 
i risiko ved skolevei for disse barna.  

2. Avlaste ungdomstrinnet ved bruk av Oksenøya barneskole frem til og med skoleåret 24/25.  
Oksenøya barneskole ble etablert fra skoleåret 2019/2020 og er midlertidig lokalisert ved Storøya 
skole i paviljonger. Oksenøya skole, barnehage og idrettsanlegg skal stå klart i 2022. Storøya skole er 
en tre parallell barneskole og kapasiteten ved skolen er anstrengt.  

Skolene Storøya og Oksenøya har i dag felles inntaksområde (elevgrunnlaget fordeles mellom 
skolene ut ifra bosted og foresattes ønsker ved årlig inntak til 1. klasse). Nye Oksenøya skole er 
planlagt som kombinert barne- og ungdomsskole fram til nye Tårnet ungdomsskole står klar. 
Fremdriften på Tårnet ungdomsskole har vært presset, og realistisk tidspunkt for ferdigstillelse er nå 
januar 2027. 

Oksenøya skole vil ved ferdigstillelse i 2022 ha god kapasitet. Det er derfor hensiktsmessig å utnytte 
arealet og avlaste ungdomstrinnet. 

Slik elevtallsprognosene nå ser ut kan Oksenøya barneskole på en god måte, både for 
ungdomstrinnet og barnetrinnet, fungere som en avlastningsskole frem til og med skoleåret 24/25. 
Fra og med skoleåret 25/26 og frem til Tårnet ungdomsskole står ferdig må det planlegges for at 
elevtallsveksten tilsier at ungdomstrinnet må plasseres på annen lokasjon. Se omtale av dette i eget 
pkt. 3 under.   

Organisering Oksenøya skole 

Oksenøya ble opprettet som skole i 2019 med kun førsteklasse-trinnet og har vokst «nedenfra». Ved 
skolestart i 2022, vil skolen kun ha 1.-4. trinn og dermed tre ledige trinnområder (5., 6. og 7. trinn er 
helt ledige). I årene fram til skoleåret 25/26, vil det være god plass til de ungdomsskoleelevene det er 
behov for og Oksenøya skoles kapasitet vil utnyttes på en hensiktsmessig måte. 
Ungdomsskoleelevene vil i dette tidsrommet kunne bruke egne trinnområder og være adskilt fra 
barneskoleelevene.  

Fra skoleåret 25/26 har Oksenøya barneskole elever på alle trinn. Om Oksenøya skal være lokasjon 
for ungdomstrinnet fra dette tidspunktet må flere av barneskoletrinnene dele trinnområde for å 
skaffe tilgjengelige trinnområder for ungdomsskolen. Dette gitt dagens elevtallsprognoser.  

Prognosene viser også at det jevnt over er store klasser med elever opp mot 28 barn på alle trinn på 
Oksenøya barneskole. Det store sjanser for at det blir nødvendig å opprette flere klasser på trinnene. 

Inntaket de siste årene viser også at Oksenøya/Storøya opplever å få en del søkere fra Lysaker 
skolekrets til tross for at skolen har vært unntatt fra vedtaket om fritt skolevalg i Bærum. Fra 
skolestart 2022 er det igjen mulig å søke Oksenøya og Storøya etter retningslinjen om fritt skolevalg. 
Utbygging av E 18 er også en faktor som forventes å bidra til å øke antall søkere utenfor skolekretsen. 
Dette fordi foresatte ikke ønsker skolevei som krysser anleggsområdet. Det er også elever tilhørende 
Lysaker skolekrets som har søsken på Storøya skole i dag. 

Oksenøya er kommunens første fem parallelle barneskole, og det er viktig å sørge for trygge rammer 
for barna som skal gå der. Den beste måten å gjøre dette på, er å sikre at ungdomsskoleelevene kan 
bruke egne trinnområder. Dette vil også være til det beste for ungdomsskoleelevene.  

Det er en rettighet etter Opplæringslovens §9a å ha et fysisk og psykisk skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring. En utnyttelse av skolen der elever i ulike alderstrinn blandes i samme 



trinnområde og elever på samme trinn må fordeles på flere trinnområder, vanskeliggjør skolens 
arbeid i å ivareta denne rettigheten.  

Bygget Oksenøya skole vil med elever for både barne- og ungdomstrinn vil ha ca. 700 elever høsten 
2025. Det er da ikke talt med en sannsynlig økning i elevtall som følge av fritt skolevalg. Å etablere et 
trygt skolemiljø i en ny skole med så mange elever og så kraftig elevtallsøkning der en nærmer seg 
høy utnyttelse av skolens undervisningsarealer, kan være utfordrende og ressurskrevende for skolen 
og kunne påvirke elevenes læringsutbytte. 

3. Mulig etablering av midlertidig kapasitet for ungdomstrinnet, på annen lokalisering enn 
Oksenøya skole, fra skoleåret 25/26. 

Med bakgrunn i hva det er redegjort for i kapitlet over anbefaler Kommunedirektøren at det 
planlegges for at ungdomstrinnet kan plasseres på annen lokasjon enn Oksenøya skole, fra og med 
skoleåret 25/26. Elevtallsprognosene for området er svært usikre og er i stor grad knyttet til 
fremdriften på boligbyggingen. Det er behov for å innarbeide fleksibilitet i planene for hvordan dette 
kan håndteres. 

En mulig løsning fra skoleåret 25/26 til Tårnet ungdomsskole står ferdig, er å etablere midlertidig 
kapasitet som brukes disse to årene. Da har man også tilstrekkelig sikkerhet hvis Tårnet skulle bli 
ytterligere forsinket, selv om det pr. i dag ikke er noen indikasjoner på dette. Elevtallsprognosene 
tilsier at en slik løsning bør ha ca. 7 klasserom og andre nødvendige funksjoner. 

Det er flere aktuelle tomter på Fornebu hvor eventuell midlertidig kapasitet kan plasseres, som f.eks.:  

• Det står i dag to paviljonger i tilknytning til Storøya barneskole. Den ene brukes som 
avlastning av Storøya skole, den andre er midlertidige lokaler for Oksenøya skole. Etter 
planen skal disse fjernes når Oksenøya skole står klar i 2022. Det kan være en mulighet å 
vurdere forlengelse av denne leien for å sikre midlertidig kapasitet, men det vil ikke være 
bruk for kapasiteten i tidsrommet 2022-2025 og det er andre interessenter (f.eks. idretten) 
som ønsker å benytte det samme arealet.  

• Forneburingen barnehage er annet bygg som kan vurderes til midlertidig kapasitet for 
ungdomstrinnet. Barna i barnehagen skal i august 2022 flyttes over til nye Oksenøya 
barnehage og kommunen skal selv bruke deler av lokalene som avlastningsbarnehage. Det vil 
være ca. 2500 kvm ledig til annet formål og disse kan vurderes som avlastningskapasitet til 
ungdomstrinnet fra skoleåret 25/26. 

• Vurdere muligheter for plassering i nærheten av Hundsund ungdomsskole.   

Kommunedirektøren legger ikke opp til at det nå skal avgjøres nå hvorvidt det faktisk skal etableres 
midlertidig kapasitet for ungdomstrinnet fra skoleåret 25/26. Alternativet er synligjort for å vise 
hvilke muligheter som finnes for å sikre tilstrekkelig kapasitet for ungdomstrinnet fram til Tårnet 
ungdomsskole står klar.  

Det er fortsatt flere år til prognosene tilsier at det vil være behov for midlertidig kapasitet. 
Kommunedirektøren vil følge elevtallsutviklingen på Fornebu tett og vil sørge for at tilstrekkelig 
kapasitet er sikret i god tid før behovet er der. 
 
 

Vedlegg 
 



Bruke ledig kapasitet Snarøya barneskole til å avlaste skolene Storøya og Oksenøya 
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