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Førstegangsbehandling - reguleringsplan for gamle Reinsvoll barneskole 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget å legge forslag til 
detaljreguleringsplan for «gamle Reinsvoll barneskole» planid. 138, ut til offentlig høring. 
Det skal betales behandlingsgebyr i henhold til kommunens regulativ. 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse datert 21.5.2021 
2. Planbestemmelser datert 21.5.2021 
3. Plankart datert 27.5.2021 
4. Notat trafikktellinger datert 28.4.2021 
5. Overvannsnotat datert 21.12.2020 
6. Oversiktsplan - overvann datert 21.12.2020 
7. Flomvurdering datert 18.12.2020 
8. ROS-analyse datert 28.4.2021 
9. Støyanalyse datert 14.5.2021 
10. Mulighetsstudie – tekstdokument 
11. Mulighetsstudie – tegningsdokument  
12. Høringsinnspill ved varsel om oppstart/utvida varsel om oppstart (13 innspill) 

Bakgrunn for saken 

I 2002 ble det vedtatt å flytte Reinsvoll barneskole til ny tomt i søndre del av sentrum. Den 
gamle skolen ble nedlagt i 2006. I forbindelse med nedleggelsen av skolen besluttet 
kommunen å transformere området til boligutvikling, jfr. vedtak i utvalg for teknisk drift og 
plansaker (UTP) 27/05 den 11.4.2005.  

Det ble påbegynt et reguleringsarbeid, i tillegg til at skolebygningene ble solgt til privat 
boligutvikler. Denne reguleringsplanen for «nordre del av Skolevegen» ble ikke fullført, men 



dannet likevel grunnlag for påfølgende fradeling og ombygging av de gamle skolebygningene i 
perioden 2006 til 2018. 

Svein Erik Strandlies veg er en sentral trafikkåre i Reinsvoll sentrum, og trafikkeres blant annet 
av Ringruta og skoleruter. Vegen er prega av flere systemskifter for gående og syklister, i 
tillegg til en uoversiktlig kryssløsning ved Fredlygata. Strekningen er prioritert for tiltak i 
gjeldende trafikksikkerhetsplan. 
Intensjonen med planarbeidet er å fullføre reguleringsarbeidet som ble påbegynt i 2005, men 
samtidig ta inn over seg de endringer som har skjedd i den mellomliggende perioden, bl.a. i 
forhold til bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 

Prosess så langt: 
Det ble varslet oppstart av planarbeid tilbake i 2005. Ettersom det er gått såpass lang tid siden 
dette oppstartsvarselet, ble prosessen startet helt på nytt i 2019.  

Utvalg for teknisk drift og plansaker ga administrasjonen myndighet til å starte opp nytt 
planarbeid i møte den 1. april 2019. Varsel om oppstart ble sendt ut 3.4.2019, med høringsfrist 
25.5.2019. Som følge av innspill fra bl.a. Statens Vegvesen, ble det varslet ny oppstart med 
utvidet planområde den 19.9.2019, med frist 1.11.2019.  

Som del av planoppstarten ble det arrangert åpent møte på Reinsvoll 7. mai 2019. Her var det 
stort oppmøte og mye engasjement rundt sentrumsutvikling på Reinsvoll. 

I løpet av 2020/2021 er det arbeidet med prosjektering av nye veganlegg, samt 
mulighetsstudie for boligutvikling i området. Det er også utarbeidet nødvendige utredninger 
knyttet til bl.a. støy og flom. 

Som del av vegprosjektering er det vinteren 2021 sendt ut en foreløpig melding til grunneiere 
som kan bli berørt av framtidig grunnerverv. Disse ble gitt mulighet for orientering og innspill til 
planarbeidet. 

 

Vurdering 
Det vises i all hovedsak til vedlagte plandokumenter for nærmere vurdering av de enkelte 
forhold i planmaterialet. Noen overordnede problemstillinger i planarbeidet har vært som 
følger: 

Hvordan skal det gamle skoleområdet omformes til et boligområde? 
I 2005 ble det arbeidet med et planforslag, der det ble lagt opp til at den vestlige delen av 
området skulle bygges, ut, mens den østlige skulle videreføres som ballslette. Dette 
planforslaget har også dannet grunnlag for arealdisponering i gjeldende kommuneplan (se 
fig.1).  

Deler av området ble solgt til private interesser i 2007, sammen med de gamle 
skolebygningene. Øvrige arealer eies av kommunen. Det foreligger ikke konkrete byggeplaner 
for området, og planforslaget bygger derfor på en mulighetsstudie for området. Her er det blant 
annet sett på en fortetting i ulike skalaer – mange små eller færre store enheter (se vedlegg 10 
og 11).  

Mulighetsstudien foreslår bl.a. å legge bebyggelsen ut mot Svein Erik Strandlies veg i øst. 
Området som foreslås bebygd er tidligere opparbeidet som ballslette og skolegård. Behovet for 
ballsletta synes å være redusert, etter at skolen er flyttet. Det er dessuten etablert ny 
flerbrukshall og ny ballslette på Reinsvoll de senere årene. 



Vestlige deler av det gamle skoleområdet framstår som mindre påvirka av moderne inngrep, 
med intakt skogbunn og tynnet skog. Disse arealene foreslås bevart som turdrag/naturområde. 

  
Fig. 1: Gjeldende kommuneplan for den aktuelle delen av Reinsvoll 

 
Fig. 2: Mulig ny bebyggelse, sett fra Svein Erik Strandlies veg. Illustrasjon mot nordvest. 

 

I tillegg til hovedområdet ved gamleskolen («BKS1» i plankart og bestemmelser), er det sett på 
mulig utnyttelse to nærliggende arealer. BFS2 omfatter eksisterende boligtomt gnr. 43/14, eid 
av kommunen. BFS3 omfatter eksisterende boligeiendom gnr. 43/34, samt tilstøtende areal i 
sør. Eventuell fortetting her vil kun være aktuelt ved frivillig salg av denne boligeiendommen. 
Bestemmelsene åpner ellers for at eksisterende boligbebyggelse på gnr. 43/34 kan 
videreføres. 

 

Hvordan skal Svein Erik Strandlies veg tilrettelegges for gående og syklister? 
Som del av reguleringsarbeidet er det utført en foreløpig prosjektering av ny løsning for 
gående og syklister i Svein Erik Strandlies veg, samt kryssløsning mot Fredlygata m.v. Det er 



sett på to ulike løsninger; én løsning med sammenhengende gang- og sykkelveg langs 
østsiden, og én løsning med både fortau på vestsiden og gang- og sykkelveg på østsiden. 

 
Figur 3: Regulert løsning for gående og syklister i Svein Erik Strandlies veg 

 
Figur 4: Alternativ løsning for gående og syklister i Svein Erik Strandlies veg 

I planmaterialet er løsning vist i figur 3 lagt inn, der det åpnes for både gang- og sykkelveg og 
fortau. Dette sikrer at tilstrekkelige arealer avsettes til formålet fram mot endelig prosjektering 
og opprusting av vegen.  

Det arbeides med en konsekvensvurdering for stengning av søndre jernbaneundergang på 
Reinsvoll. En eventuell stengning av denne vil medføre økt trafikk gjennom Svein Erik 
Strandlies veg, til bl.a. skole, barnehage og idrettsanlegg på Reinsvoll.  

Den skisserte boligutbyggingen, sammen med annen boligutbygging i Reinsvoll sentrum, vil 
trolig også medføre økt trafikk i Svein Erik Strandlies veg. Det er likevel usikkert om trafikken 
gjennom Svein Erik Strandlies veg til sammen vil bli så omfattende, at den regulerte løsningen 
kan forsvares. Det kan derfor ikke helt utelukkes at det kan bli aktuelt å nedskalere prosjektet 
til kun å etablere gang- og sykkelveg, slik det er skissert i figur 4. 

 

Ny løsning for kollektivtrafikk? 
Statens Vegvesen har kommet med innspill om at det bør legges til rette for gode 
kollektivløsninger ved krysset Bøverbruvegen/Svein Erik Strandlies veg. Per i dag er 
vestgående busslomme i Bøverbruvegen god (oppgradert av Statens vegvesen for ca. fem år 
siden). For østgående trafikk er det kantstopp i Svein Erik Strandlies veg, samt en mer 
utflytende busslomme langs Bøverbruvegen (figur 5). 



 
Figur 5: Dagens kollektivholdeplasser i området. 

I forbindelse med prosjekteringen er det sett på flere mulige løsninger. Figuren nedenfor viser 
den valgte løsningen, der ny gang- og sykkelveg føres østover til ny busslomme nord for gnr. 
42/14. Det er knyttet rekkefølgekrav til at busslomma skal planlegges og istandsettes parallelt 
med opprustingen av Svein Erik Strandlies veg. 

 
Figur 6: Foreslått plassering av ny kollektivholdeplass for østgående trafikk. 

 

Lekeplass i Reinsvoll sentrum? 
I forbindelse med oppstart av planarbeidet i 2019 ble det arrangert folkemøte på Reinsvoll, der 
mange deltok. Ett tema som ble tatt opp der – og som kommunen har fått innspill om ved 
andre anledninger, er ønsket om en felles lekeplass på Reinsvoll. Per i dag er deler av 
utearealene sør for den gamle skolen brukt til formålet, men lekeapparatene er slitt og lite 



vedlikeholdt etter at skolen ble flyttet. Ansvar for vedlikeholdet er heller ikke klart definert, 
ettersom det ikke lengre er en del av et skoleområde. 

I planforslaget foreslås dette arealet regulert til felles grøntområde for Reinsvoll sentrum. Det 
åpnes for at arealet kan innredes med benker og lekeapparater. Det er knyttet 
rekkefølgebestemmelser til at arealet skal planlegges og istandsettes parallelt med 
opprustingen av Svein Erik Strandlies veg. 

  
Figur 7: Kryssområdet ved Fredlygata, Skaubovegen og Svein Erik Strandlies veg, med det foreslåtte 
grøntområdet sentralt plassert. 

Slokkevann på Reinsvoll: 
Tilgangen på slokkevann har lenge vært problematisk innenfor Sivesind vannverks 
virkeområde, ettersom vanntrykket er for lavt til å tilfredsstille krav i teknisk forskrift. Ved bl.a. 
ved den nye barneskolen på Reinsvoll og nyere bygg ved Gimle på Bøverbru er det derfor 
etablert alternative løsninger for slukkevann.  

Den siste tiden er det satt fortgang i prosessen med kommunal overtakelse av Sivesind 
vannverk. På bakgrunn av dette er det innarbeidet rekkefølgebestemmelse knyttet til løsning 
for slokkevann, før det kan etableres ny konsentrert småhusbebyggelse innenfor planområdet 
(BFS1). 

 

Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til detaljreguleringsplan for «gamle Reinsvoll 
barneskole» planid. 138, legges ut til offentlig høring. 

 

 

Bjørn Fauchald  

Kommunedirektør Eirik Røstadsand 

 Plansjef 
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