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Hvalstad skole skal utvides fra treparallell til fireparallell barneskole. I dette brevet 
informerer vi om bakgrunnen for utvidelsen, om planene, hva utvidelsen innebærer, status 
og framdrift, skole i byggeperioden og muligheten for elever og foreldre til å medvirke i 
utbyggingsprosjektet.  Denne informasjonen ble først gitt i et møte 11. november mellom 
Asker kommune, FAU, Hvalstad idrettslag, Hvalstad aktivitetspark og Asker idrettsråd. 
Presentasjonene fra møtet er lagt ved informasjonsbrevet.  

Bakgrunnen for utvidelsen  

Hvalstad skole som stod ferdig i 1999, ble bygd med tanke på å ha to klasser på hvert trinn. 
Etter hvert har skolen måtte utvide kapasiteten med paviljonger, og skolen fungerer i dag 
som en midlertidig treparallell barneskole. Prognoser viser at elevtallet vil fortsette å øke 
framover. Blant annet på grunn av utbygging på Vestre Billingstad. For å møte den ventede 
elevveksten, utvides skolen til fire klasser på hvert trinn.   

Utvidelsen vil gi plass til alle elevene i skoletiden, men lokalene vil også gi plass til 
kulturskolen og lånes ut til lag og foreninger på kveldstid.  

Oppstart reguleringsplan  

I 2019 ble det gjennomført et mulighetsstudie for utvidelse av Hvalstad skole. Den dannet 
grunnlaget for kommunens budsjettramme for skoleutbyggingen.  Etter mulighetsstudien er 
det gjennomført flere utredninger og undersøkelser: tomteanalyse og volumstudie, 
mobilitets- og trafikkanalyse og kartlegging av naturmiljø på tomten.  
 
Per dags dato er prosjektet i starten av arbeidet med en ny reguleringsplan for skoletomten. 
I denne fasen ser kommunen på adkomst for gående, syklende og kjørende, plassering og 
utforming av nye bygg på skoletomten, funksjonalitet og logistikk i nytt skolebygg inne og 
ute. I tillegg er bevaring av naturkvaliteter rundt bekken og skolens uteområder viktig. 
Planlagt konsept for skoleutvidelsen er vist i presentasjon lagt ved informasjonsbrevet.  
 
Parallelt med prosjektet jobber kommunen med forslag til standard for nye barneskoler, og 
det forventes at denne kommer til politisk behandling våren 2021. Standarden vil omhandle 
ønsket funksjonalitet og logistikk i nye skolebygg, hvilke type rom skoler skal inneholde etc. 
Konseptet for skoleutvidelsen på Hvalstad er basert på arbeid med standard for barneskoler, 
men tilpasset at prosjektet er en kombinasjon av eksisterende og nye bygninger. Som følge 
av dette er prosjektet oppskalert sammenliknet med forutsetninger for budsjettrammen i 
kommunens Handlingsprogram. Arealer er økt både for elever og ansatte. 
 
 

Asker kommune – Oppvekst/skole 

Til: Hvalstad skoles ansatte, elever og foreldre 

Fra:  Kommunedirektør 

  

Dato: 11. desember 2020 

Emne: INFORMASJON OM UTVIDELSE AV HVALSTAD TIL FIREPARALLELL BARNESKOLE 
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Mer om utvidelsen 

Utvidelsen av skolen er planlagt mot øst. Det etableres et nytt adkomsttorg og ny sentral 
hovedinngang. Innvendig vil administrasjon & personale, spesialutstyrte læringsarealer (mat 
og helse, naturfag etc.), musikk & forsamling ligge sentralt i skolen. 

Klasserommene holder til i to fløyer: Første- til fjerdetrinn i eksisterende klasseromsfløy mot 
vest, og femte- til syvendetrinn i ny klasseromsfløy mot øst. Elevene får kortest mulig vei til 
sentrale funksjoner. Spesialavdelingen ligger sentralt, slik at elever fra dette området lett 
kan benytte spesialutstyrte rom og ha forbindelse til begge klasseromsfløyer.  

Dagens gymsal bygges om til forsamlingssal og vil sammen med musikkrom og nytt øverom 
dekke ulike behov innen musikk, sang, teater, sfo-aktiviteter etc. Den nye idrettshallen (400 
m2) som kan deles i to gymsaler, er plassert i terrenget ned mot nord. Taket på hallen blir en 
naturlig forlengelse av nedre skolegård. På taket kan elevene drive med ulike uteaktiviteter. 

Det planlegges tre trafikkområder på skolen:  

 Kiss and ride i sørvest. 
 HC-parkering, varelevering og renovasjon ved hovedinngangen i øst. 
 Ny ansattparkering mot øst, med felles adkomst som Hvalstad barnehage.  

Rundt omkring på skoletomten settes det opp ca. 450 sykkelparkeringsplasser for elever og 
ansatte. 

Status og framdrift  

Vi er som nevnt i gang med reguleringsplanarbeidet. Oppstarten ble varslet i juni. Her kom 
det inn en god del tilbakemeldinger fra innbyggere, fylkeskommunen etc. Mange er 
engasjerte og positive til det som skjer rundt utbyggingen av Hvalstad skole. Alle innspill blir 
vurdert og besvart som en del av planprosessen, og økonomiske og praktiske hensyn vil sette 
rammer for hvilke innspill som kan imøtekommes. 

Arbeidet med reguleringsplanen tar ca. halvannet år. Kommunen planlegger å legge fram en 
sak for politikerne på nyåret. I saken ønsker kommunen å få godkjent hovedinnholdet i 
utvidelsen, grunnlaget for reguleringsplanen og revidering av budsjettrammen.  

I løpet av vår/sommer 2021 sendes planforslaget på høring. Alle som ønsker kan komme 
med tilbakemeldinger. Etter at kommunen har gått gjennom tilbakemeldingene fra 
høringsrunden og justert planforslaget, sendes reguleringsplanen til de folkevalgte i 
kommunestyret tidlig i 2022.  

Vi tar sikte på byggestart siste halvdel av 2022. Byggeperioden vil vare ca. to år. Det vil si  
ferdigstillelse 2024/2025.   

Skole i byggeperioden 

Vi er fortsatt tidlig i planleggingen, og spørsmålet om hva som skjer med elevene i 
byggeperioden er ikke avklart. Vi ser på flere løsninger. Én av dem er å holde deler av 
eksisterende skole i drift i byggeperioden, slik at en stor del av elevene kan gå på skolen 
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mens byggingen foregår. Det kan trolig la seg gjøre fordi det nye bygget settes opp på 
østsiden av det allerede eksisterende skolebygget. Mer informasjon om elevene i 
byggeperioden kommer når vi har vurdert dette nærmere.  

Medvirkning i prosjektet 

I møtet kommunen hadde med FAU, Hvalstad idrettslag og Hvalstad aktivitetspark 11. 
november, ble disse invitert til å danne en referansegruppe. Hensikten med gruppen er å 
medvirke til hvordan uteområdet på skolen skal se ut, sammen med skolen og kommunen. 
Skolen har allerede involvert elevene i prosessen. 

Når det gjelder medvirkning i planlegging av skolebygget, vil rektor være kontaktpersonen 
mellom skolen og kommunen. Det betyr at innspill fra ansatte, FAU og elever vil gå via rektor 
til kommunen. 

 

 

 


