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Tilleggsnotat til Emma Hjorth barneskole BP2 sak – svar på spørsmål fra møte
14.05.19 i Hovedutvalg for barn og unge

I møte i Hovedutvalget for barn og unge, BAUN den 14.05.19 ble saken behandlet. Rådmannen
ble i denne forbindelse bedt om å fremlegge et notat innen formannskapets behandling 21.05.19
som vurderer muligheten for at flerbrukshallen bygges i håndballbanestørrelse.
Vurdering av muligheten for at flerbrukshallen bygges i håndballbanestørrelse
Utvidelse av skolen fra 2- til 3-parallell medfører behov for økt gymsalkapasitet. Skolens behov vil
kunne dekkes ved en liten flerbrukshall i vollyballstørrelse med spilleflate på ca. 400 kvm, som kan
deles i to. Siden det er ønskelig å styrke Emma Hjort område med nærmiljøanlegg til bruk for
lokalsamfunnet, har Rådmannen foreslått etablering av en flerbrukshall i basketballstørrelse med
tribune og kiosk.

Plassering av flerbrukshallen i skoleanlegget
I utvikling av prosjektet er det vektlagt å tilpasse utvidelsen best mulig til eksisterende skoleanlegg og
omgivelser, samt at prosjektet skal kunne gjennomføres med kun mindre endringer til
reguleringsplan. Videre er det lagt vekt på best mulig utnyttelse av eksisterende areal, slik at nybyggdelen blir minst mulig. Dagens innvendige forbindelse mellom skolen og idrettsbygget og
gymgarderober i underetasjen/kulvert mellom byggene inngår derfor i konseptet for skoleutvidelsen.
Dette ivaretar videreføring av den logiske strukturen i skoleanlegget, slik at skolen også etter
utvidelsen oppleves som trygg og lett å orientere seg i.
Under vises skissert situasjonsplan for foreslått konsept for skoleutvidelsen.

Vurdering av flerbrukshall i håndballstørrelse
Flerbrukshall for basket er vist som mørkt rosa rektangel mellom skolebygget og Hjortehagen
gang/sykkelvei. Skissert plassering gir best mulig tilpasning til eksisterende skoleanlegg og
arealutnyttelse, jmf. overstående argumentasjon knyttet til garderober og adkomst.
Flerbrukshall for håndballhall er vist som skravert rektangel.
Som det fremgår av skissen er det ikke mulig å etablere flerbrukshall for håndballhall der
flerbrukshallen bør plasseres. I illustrasjonen viser at en flerbrukshall for håndball vil strekke seg
over regulert gang/sykkelvei og grensen til naboeiendommen. En plassering lenger syd på
skoletomten vil i stor grad gå ut over ballbanene og elevenes uteområde. Flerbrukshall for
håndballhall vil også være ca. 1 meter høyere enn en basketballhall, som vil kunne gi uheldige
konsekvenser for naboenes solforhold.
Fremtidig dekning av håndballhaller i Sandvika/ Emma Hjort/ Rud-området
Det finnes i dag flerbrukshaller med håndballhallstørrelse på Bærum idrettspark og Bjørnegård.
Videre planlegges det håndballhall i tilknytning til nye Sandvika skole. Rådmannen anser derfor at det
vil bli tilstrekkelig dekning av håndballhaller i området.

