
Tilleggshøring: Notat om konsekvenser ved utsettelse av Sandvika 
barneskole 
 

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 skolestart 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 Sandvika barneskole. 

Sammendrag 

Det pågår stor planaktivitet i Sandvika-området og det skal bygges minst 5000 boliger i eller nær 
Sandvika sentrum i løpet av de neste 10-15 årene. Med bakgrunn i dette, har det lenge vært planlagt 
en barneskole i Sandvika.  

Skolen er tidligere foreslått forskjøvet til 2028 grunnet noe senere elevtallsvekst enn tidligere 
forutsatt. For å bedre utnytte kapasiteten ved omkringliggende skoler ble inntaksområdene for Jong, 
Evje og Levre (KST 23.06.2021, 076/21) endret. Dersom den svake elevtallsveksten fortsetter, 
kombinert med bedre kapasitetsutnyttelse på tilliggende skoler, må det vurderes om Sandvika skole 
kan skyves ytterligere 2-4 år ut i tid. Skolen skal bygges som en barneskole, men kan i tillegg brukes 
for å avlaste ungdomstrinnet i en oppstartsfase. 
 
Kommunedirektøren legger til grunn med de siste elevtallsprognosene at Sandvika barneskole bør 
stå ferdig innen 2032. Kommunedirektøren vil følge elevtallsveksten tett, og det kan være aktuelt å 
fremskynde byggingen hvis elevmassen øker mer enn forventet. Tidligere ferdigstillelse vil være 
mulig ettersom det settes at midler til kjøp av skoletomt i Budsjett- og økonomiplan 2022-2025. 
 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020381759&


Tilsvarende vil det være mulig å forskyve prosjektet til etter 2032 hvis man ser at elevtallsveksten 
flater ytterligere ut.  
 
Kommunedirektøren utreder nå mulige løsninger for å håndtere elevtallsveksten, og 
høringsinstansene bes om å vurdere og gi tilbakemelding på de skisserte løsningene.  

Når det gjelder løsningsforslag nummer 1; håndtere Franzefoss-utbyggingen ved hjelp av 
eksisterende skoler, og dermed flytte grunnkretsene 1419 og 1709 fra Levre til Emma Hjorth, så er 
dette et konkret forslag til kretsjustering som vil gjelde fra skoleåret 2023/2024.  

Løsningsforslag nummer 2, mulige kretsjusteringer mot skolene Evje og Levre, skal ikke vedtas nå. 
Endringer i disse inntaksområdene må avklares ytterligere i senere skolebehovsanalyser. Formålet 
med å omtale denne mulige endringen i dette høringsnotatet er å vise eksempel på hvordan vi kan 
utnytte eksisterende kapasitet ved en utsettelse av Sandvika barneskole. Et annet formål er å få 
avdekket forhold som vil være viktige i senere vurderinger av denne mulige endringen.  

Nye Sandvika barneskole er planlagt som en fireparallell. Ved utnyttelse av kapasiteten ved skolene 
Emma Hjorth, Evje og Levre, vil det imidlertid være naturlig å ta en ny gjennomgang av 
kapasitetsbehovet ved den nye barneskolen. Dette er aktuelt å utrede nærmere på et senere 
tidspunkt når man også vet mer om boligbyggingen og hvordan dette påvirker flyttemønsteret i og 
omkring Sandvika.   

 
Oppdaterte elevtallsprognoser i området 
I de følgende avsnittene vises oppdaterte kapasitetsvurderinger klassevis for Jong og de 
omkringliggende skolene hvor det er aktuelt å utnytte eksisterende kapasitet.  

Nye Sandvika barneskole har vært planlagt som en kombinert barne – og ungdomsskole de første 
årene for å avlaste Bjørnegård ungdomsskole frem til en utvidelse. Derfor vises også prognosene for 
Bjørnegård.  

Alle prognosene er laget med utgangspunkt i dagens inntaksområder.  

Jong skole 

Jong skole er en tre parallell barneskole med kapasitet til 23 klasser totalt.  

De siste prognosene viser at 
elevgrunnlaget er stabilt, men svakt 
stigende fram mot omtrent 2030. 
Etter dette stiger elevmassen 
kraftigere grunnet planlagt utbygging 
i Sandvika.  

Denne prognosen indikerer at det er 
behov for å avlaste Jong skole senest 
2032. 

 

 

Elevtallsprognosene for Sandvika er svært usikre på grunn av stor usikkerhet knyttet til boligmengde, 
boligtyper og framdrift på boligbygging og må følges tett i årene som kommer.  



Evje skole 

Evje skole er en to parallell barneskole med kapasitet til 14 klasser. 

Elevgrunnlaget ved skolen er stabilt, 
men med relativt små klasser. Dette 
betyr at skolen har noe ekstra 
kapasitet slik situasjonen er i dag.  

 

 

 

 

 

 

Levre skole 

Levre skole ble åpnet som ny fire parallell barneskole til skolestart 2020/2021. Den har i dag 
kapasitet til 28 klasser.  

Skolen har en tilfredsstillende 
kapasitetssituasjon. Mot slutten av 
analyseperioden vil derimot 
kapasiteten utfordres grunnet 
planlagt utbygging i Sandvika-
området (Franzefoss utbyggingen 
som i dag ligger i skolens 
inntaksområde).   

 

 

 

Emma Hjorth 



Emma Hjorth barneskole er i dag en to parallell barneskole, men skolen skal utvides til en tre 
parallell. Den nye tre parallelle skolen står klar fra januar 2024. Dette er en nødvendig utvidelse for å 

håndtere elevtallsveksten på 2020-
tallet.  

Fra 2030 har Emma Hjorth skole 
synkende elevtall og vil på sikt ha 
mye ledig kapasitet. 

 

 

 

 

 

Bjørnegård 

Bjørnegård ungdomsskole er i dag en fem parallell ungdomsskole med kapasitet til 15 klasser. 

De nærmeste årene synker skolens 
elevtall noe, før det igjen stiger 
relativt raskt fra ca. 2030. Grunnet 
presset kapasitet, er det behov for 
en utvidelse av skolen, fortrinnsvis til 
en ni parallell. Utvidelsen er tidligere 
foreslått skjøvet til 2038 ved at man 
utnytter ledig kapasitet ved nye 
Sandvika barneskole når den står 
klar.  

 

 

Mulige løsninger for å utsette og/eller redusere kapasitetsbehovet for ny barneskole i 
Sandvika  
 

1. Håndtere utbyggingen av boliger på Franzefoss ved hjelp av eksisterende skoler 
Elevtallsvekst som følge av utbyggingen av boliger på Franzefoss, er i gjeldende skolebehovsanalyse 
forutsatt håndtert ved ny barneskole i Sandvika.  
 
Oppdaterte elevtallsprognoser viser at det vil være ledig kapasitet ved Emma Hjorth skole etter 
utvidelsen fra to til tre parallell. Levre skole har også ledig kapasitet.  
 
Prognosene indikerer at det er tilstrekkelig kapasitet ved disse to skolene til at de kan håndtere 
utbyggingen av Franzefoss med ca. 1500 boliger. Dette innebærer at kapasitet for ny barneskole i 
Sandvika bør vurderes når omfanget av øvrige fremtidige utbygginger i Sandvika er mer avklart.  
 



Det vil ta tid å bygge ut Franzefoss-området. Slik sett vil det være hensiktsmessig å legge hele 
området til en av skolene innledningsvis i utbyggingsperioden. Når det eventuelt blir behov for det, 
kan området deles mellom de to skolene. Emma Hjorth barneskole vil få god kapasitet etter 
utvidelsen og skolen kan også avlastes i retning Skui barneskole.  
 
Elevene på Emma Hjorth barneskole går videre på Vøyenenga ungdomsskole. Vøyenenga har 
tilstrekkelig kapasitet til å ta imot flere elever fra Emma Hjorth. Med bakgrunn i vurderingene gjort 
overfor, mener Kommunedirektøren at utbyggingsområdet Franzefoss derfor bør legges til Emma 
Hjorth skole fra og med skoleåret 23/24.  
 
 

Området markert med blå strek foreslås 
flyttet fra Levre skole til Emma Hjorth skole 
fra skoleåret 23/24. (Elevtallsveksten som 
følge av boligbyggingen vil komme senere). 
 
Området var opprinnelig planlagt lagt til ny 
skole i Sandvika. Dette endres da området 
også på lang sikt kan håndteres av ledig 
kapasitet Emma Hjorth. Kapasiteten ved 
Levre skole kan også utnyttes om 
kapasiteten ved Emma Hjorth ikke blir 
tilstrekkelig når man ser effekten på 
elevtallsveksten som følge av utbyggingen. 
 
Området omfatter grunnkretsene 1419 og 
1709.  Det bor svært få personer i disse 
grunnkretsene i dag. 

Større kart finnes som vedlegg. 
 

 
Vurdering av skolevei 
Vei og trafikk i Bærum kommune har ingen innvendinger til kretsjusteringen, men påpeker at det er 
krevende å uttale seg med sikkerhet om området lengst nord i kretsen da veisystemet ikke er ferdig. 
Planarbeidet vil avklare dette i god tid før boligene står ferdige. Foreløpig er det ikke boliger i dette 
området.  
 

2. Redusere inntaksområdet til Jong skole (og ny Sandvika barneskole) ved hjelp av skolene 
Evje og Levre 

Levre skole har ledig kapasitet etter utvidelsen til fire parallell skole. Evje skole har også noe ledig 
kapasitet, men her er det planlagt en del boligbygging i kretsen som gjør tallene mer usikre. Det kan 
på lengre sikt bli aktuelt å se nærmere på ytterliggere reduksjon av inntaksområdet til Jong skole (og 
ny Sandvika barneskole) ved å utnytte kapasiteten ved skolene Evje og Levre som vist i skissen under.  

Denne endringen foreslås ikke nå, men synliggjøres med sikte på innspill til videre vurderinger. 

 



Skissen viser en mulig fremtidig 
reduksjon av inntaksområdet til 
Jong skole ved at området markert 
med blå strek flyttes til Evje skole. 
Tilsvarende flyttes området markert 
med gul strek fra Evje skole til Levre 
skole. 
 

Området markert med gul strek 
omfatter grunnkretsen 1406. Det 
bor ca. 3 elever pr. årstrinn i dette 
området i dag. 

 
 
 

Større kart finnes som vedlegg. 

 
Området markert med blå strek omfatter grunnkretsene 1422 og 1516.  Det bor svært få personer i 
disse grunnkretsene i dag, men grunnkretsene inneholder utbyggingsområdet Hamang og det vil 
etter all sannsynlighet være elevtallsvekst i dette området. Eventuell fremtidig overføring av dette 
området til Evje skole vil måtte avstemmes i forhold til volumer og fremdrift på boligbyggingen.   
 
Vurdering av skolevei  
Området markert med blå strek på kartet ligger i et utbyggingsområde, og det vil sannsynligvis 
forekomme endringer veinettet som vi per i dag ikke har full oversikt over. Det er i dag flere gang – 
og sykkelveier barna kan benytte seg av for å komme seg til Evje skole og skoleveien innebærer ikke 
noen større risiko.  
 
For barna som bor i området markert med gul strek, vil endringen føre til en noe lengre skolevei enn 
de har til Evje i dag, men det er ingen endring i risiko ved skoleveien. Det er adskilte gang- og 
sykkelveier i området som kan benyttes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 
 

Håndtere utbyggingen av boliger på Franzefoss ved hjelp av eksisterende skoler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redusere inntaksområdet til Jong skole (og ny Sandvika barneskole) ved hjelp av skolene Evje og 
Levre 
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