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ELEVKAPASITET PÅ HVALSTAD SKOLE – RAMMESØKNAD VESTRE BILLINGSTAD 

Vi viser til brev datert 03.12.20 - «Vurdering av elevkapasitet ved Hvalstad skole ved rammesøknad 

om felt B3 og B5 Vestre Billingstad».  

I brevet viser dere til at utbyggingen av Hvalstad skole til en fire parallell barneskole skal stå ferdig i 

2025. Dette stemmer ikke med tidligere politiske vedtak og vi har derfor gjort egne undersøkelser av 

saken. 

I handlingsprogrammet 2021-2024, som ble vedtatt i kommunestyret den 15. desember 2020, ligger 

utvidelse av Hvalstad skole inne med ferdigstillelse i 2024 og følgende beskrivelse i kapittelet for 

oppvekst: «I påvente av ny sentrumsskole med ferdigstillelse i perioden 2027-2029, er det 

gjennomført en mulighetsstudie knyttet til Hvalstad skole. Hvalstad skole utvides fra en 2-parallell 

(inkl. paviljonger) til en fullverdig 4-parallell skole. Estimert budsjett er 273,75 mill. Kroner. Prosjektet 

planlegges ferdigstilt vinteren 2024.»  

De politiske vedtakene fra desember 2020 er i all hovedsak i tråd med tidligere vedtak1 og samsvarer 

med det vi har lagt til grunn i forbindelse med planlegging for gjennomføring av de ulike trinnene i 

utbyggingen på Vestre Billingstad. Vi ble derfor svært overrasket da dere skrev at disse forholdene 

ikke er avklart.  

Konsekvensen av manglende elevkapasitet vil være at videre fremdrift på Vestre Billingstad blir 

utsatt.  

Konsekvens av utsatt byggestart 

En utsatt byggestart av felt B3 og B5 vil medføre forsinket ferdigstillelse av utleieboligene i felt B5, 

seniorboligene i felt B6/B7 (utleie og selveier), næringsarealene i nærsentret i felt B7/B8 og den 

permanente gangforbindelsen fra de innflyttede boligområdene til bussholdeplasser/dagligvare. En 

utsettelse vil også medføre at de som allerede bor på Vestre Billingstad må leve med byggeplassen 

som nærmeste nabo i en lengre periode enn forventet. Dette påvirker også de andre 

utbyggingsområdene/boligområdene på Vestre Billingstad – ikke bare vårt. 

 

                                                           
1 I Handlingsplan 2020-2023 (vedtatt i desember 2019) omtales utvidelsen av Hvalstad skole med to ulike 
tidspunkter for ferdigstillelse: Tabellen med oversikt over investeringsprosjekter innenfor oppvekst (s 110) viser 
at utvidelse av Hvalstad skole skal være ferdig i 2024 mens det i den etterfølgende teksten (s 113) står at 
prosjektet planlegges ferdigstilt i 2023. Kommunen har også tidligere kommunisert ferdigstillelse i 2023. 



 

En utsatt byggestart vil i tillegg ramme våre ansatte, prosjekteringsgruppen, underentreprenører og 

leverandører. JM Norge har i dag ett byggetrinn i full produksjon og ett som er nesten ferdig 

innflyttet. Til nå har vi registrert ca. 700 personer som har utført en jobb på JMs byggeplass på Vestre 

Billingstad; i de mest hektiske periodene har ca. 110 personer sitt daglige virke på vår byggeplass. I 

en tid da mye annet må stenges ned er det ekstra viktig å holde hjulene i gang og sysselsettingen 

oppe i byggenæringen. 

Avklaring 

Som beskrevet over kan vi ikke se at det er fattet noen politiske vedtak som endrer de tidligere 

forutsetningene for den videre fremdriften på Vestre Billingstad. Vi ber derfor om at dere revurderer 

saken i lys av de tydelige politiske vedtakene som er gjort og gir oss en rask og fornyet tilbakemelding 

som sikrer kontinuitet i fremdriften på Vestre Billingstad.  

Gjennom det gode samarbeidet vi har hatt med Asker kommune om utviklingen av Vestre Billingstad 

har vi opplevd at kommunen sier «dere bygger boliger og vi sørger for skolekapasitet». Dette er fulgt 

opp gjennom tydelige politiske vedtak og har dermed gitt oss den nødvendige forutsigbarhet i 

prosessen. 

Vi håper Asker kommune gjør det som er nødvendig for å sikre at planlegges for, og avsettes midler 

til, både midlertidige og permanente tiltak for utbygging av elevkapasiteten - slik at både nåværende 

og fremtidige innbyggere sikres et godt skoletilbud samtidig som vi sikrer fremdriften og 

sysselsettingen på Vestre Billingstad. 

 
 
Med vennlig hilsen 
JM NORGE AS 
 
 
Tanja K. Guettler 
Prosjektsjef 
 
+47 976 80 389/tanja.kleive.guettler@jm.no 
 
 

Kopi:  

Saksbehandler Jo-Rasmus Holt Zachariassen  

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø 

 

 

 


