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Arealoversikt, jamfør plankart

Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse -frittliggende småhusbebyggelse  (BFS)   3.876 m2

Sentrumsformål          (BS)    3.266 m2

Undervisning          (BU)    5.900 m2

Energianlegg          (BE)          14 m2

Kombinert idrett og undervisning      (BKB)         12.187 m2

Kombinert parkeringshus og sentrumsformål   (PHS)   4.223 m2

Bevertning          (BB)          30 m2

Øvrig særskilt anlegg – ventilasjon     (BAS)           8 m2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Samferdselsareal          (S)    8.160 m
Veg             (SV)    6.984 m
Fortau            (SF)     4.600 m
Torg            (ST)    4.650 m
Gatetun           (SGT)   2.220 m
Gang-/sykkelveg          (SGS)   2.390 m
Gangveg           (SG)    3.180 m
Annen veggrunn - grøntareal       (SVG)   5.034 m
Parkering           (SPA)   1.056 m
Parkeringshus          (SPH)   1.168 m
Holdeplass          (SH)          33 m2

Grønnstruktur
Blågrønnstruktur          (G)    7.137 m
Turveg            (GT)    1.143 m
Naturområde          (GN)    4.249 m

Formålsnavn (etter Plan- og bygningsloven)                 Forkortelse   Areal i planen
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1.1 Bakgrunn
Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for modernisering og utvidelse av 
Os skole i kombinasjon med et nytt idrettsanlegg som kan betjene fl ere av 
byens skoler og idrettsmiljøer.

Planområdet er attraktivt beliggende i bykjernen i Halden sentrum, 
og tiltaket må ansees som et ledd i å styrke sentrums bo- og besøks-
attraktivitet. Skolebygget fra 1914 svarer ikke på dagens krav og 
forventninger til skolebygg, og må gjennomgå betydelig oppgradering for 
å kunne bli et foretrukket skolevalg for foreldre i etableringsfasen. Tiltaket 
må derfor sees i sammenheng med overordnede mål for bosettingsmønster 
og samfunnsutvikling i Halden.

Planforslaget må forstås som en forlengelse av utredningene som ble gjort 
i forbindelse med sentrumsplan-arbeidet i 2014; En kartlegging av Haldens 
helsetilstand viste at sentrum skiller seg ut negativt, blant annet fordi 
mange fl ytter fra sentrum når barn når skolealder. Sentrumsplanen peker 
derfor på at oppgradering av skole og oppveksttilbudet, samt å tilrettelegge 
for at fl ere familieleiligheter blir bygd i sentrum, vil være viktige grep for å 
øke sentrums bo-attraktiviteten for barnefamilier.

Idrettsfunksjonene inkluderer en fl eksibel fl erbrukshall, samt en basishall 
for turn. Flerbrukshallen har en stor gulvfl ate (45x45m) som kan inndeles 
i seks fl ater, slik at den betjener både elever ved barne- ungdoms- og 
videregående skoler, samt bredde- og toppidretten. Grunnstammen i 
prosjektet er at funksjonene sett samlet bidrar til å gjøre Os-området til en 
attraktiv møteplass og en motor i sentrumsutviklingen i Halden. 

Planen skal tilrettelegge for at skole- og idrettsanlegget integreres godt 
i omkringliggende bystruktur, og får eff ektive og trygge adkomstveier. 
Planen omfatter derfor mer enn det som skal bebygges. 

Tiltakshaver og forslagstiller

Halden kommune er tiltakshaver, og planen er utarbeidet av kommunen.

Skravert rødt : planområde
Gult omriss :  byggeområde
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Planområdet ligger i Os allé i forlengelsen av Storgata, som er hovedaksen 
gjennom bykjernen. Planområdet utgjør ca 74,4 daa (skravert med rødt). 
Skolen og idrettsanlegget skal bygges innenfor  eiendommen 66/473, som 
utgjør byggeområdet og utgjør ca. 13 daa (gult omriss). Planområdet er 
vesentlig større enn området som skal bebygges. Hensikten med et så 
stort planområde er å sikre en helhetlig regulering og en god tilpasning til 
tilstøtende områder og infrastruktur, særlig gode gang/sykkelforbindelser 
til skolen og idrettsanlegget. 

Byggeområdet omfatter dagens skolebygg og skolegård, samt bygget som 
rommet Halden bad, med tilstøtende areal som i dag benyttes til parkering. 
I tillegg til eksisterende skolebygg står det ytterligere to bygg på skolens 
område, henholdsvis gymsal og SFO-bygg. Skolens uteområde  grenser 

til fylkesvei 220 i øst, og Os allé i vest. Bebyggelsestrukturen preges av 
kompakt by-struktur i syd og trehusbebyggelse fra tidlig 1900-tall i nord. 
Byggeområdet ligger mellom naturområdet Schultzedalen i nord og Os 
gravlund i øst. Begge disse grøntdragene er viktige bilfrie gangforbindelser 
inn til området, og mye brukte ferdselsårer for barn i området. Busterud-
parken rett syd for planområdet representerer en grønnstruktur av mere 
urban kvalitet, og er opparbeidet med lekeapparater og skøytebane/
vannspill.

Planavgrensingen følger plangrenser og formålsgrenser i tilstøtende 
eksisterende reguleringsplaner, eiendomsgrenser og veikanter der det er 
hensiktsmessig.  

Beliggenhet og planavgrensning
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14.11.2019 
Vedtak, PS107/2019:

Os-prosjektet igangsettes med følgende endrede veivalg og 
forutsetninger:

1. Os barneskole beholdes og totalrenoveres under forutsetning av   
 at man når kravene til universell utforming og et moderne skole   
 bygg. Prosjektering av skole og idrettshall skal sees    
 i sammenheng. 

2. Idrettsarena med basishall som er planlagt på Os-tomta, skal   
 bygges så raskt som mulig slik at den står ferdig til skolestart   
 2022. 

3. Innen utgangen av året skal det utarbeides en vurdering av de   
 pedagogiske, praktiske og økonomiske fordeler og ulemper ved   
 1-10 skole og 1-7 skole i sentrum, basert på dagens skolegrenser.

1.2 Tidligere vedtak i saken
Reguleringsplanarbeidet skal svare på vedtakene fattet i kommunestyret 
14.11.2019 (PS107/2019), og  19.12.2019 (PS 150/2019):

Vedtakspunkt 3 i sak PS107/2019 ble besvart i form av 
en tverrfaglig rapport som konkluderte med følgende 
anbefaling:

“Gruppas anbefaling er at det etableres en 1-7 skole på 
Os ved at eksisterende skole rustes opp til dagen krav 
og det bygges et tilbygg for å få nok plass. Samtidig 
jobbes det med å erverve tilleggsareal slik at det er 
klart til å bygge til for en1-10 skole når arealet er stort 
nok.
Dette planlegges ved å sette av areal på tomta til et 
tilbygg. Rødsberg blir der de er inntil det er klart til å 
bygge til på Os-tomta.”
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1.3 Planprosessen
Som svar på vedtakspunkt 4 i sak PS150/2019, ble arbeidet med denne 
planen igangsatt. Før kunngjøringen om oppstart av planarbeider ble 
det vurdert som mest hensiktsmessig å påbegynne nytt planarbeid 
til erstatning for den reguleringsplan som ble utarbeidet for 1-10 
skole og idrettsarena (vedtatt 03.09.2019, ugyldiggjort 14.11.2019). 
Forutsetningene for planarbeidet var endret, og en ny start ville gi en 
tydelighet rundt premissene for arbeidet.

Konsekvensutredning (KU) 
Formålet med Forskri   om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet 
til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer 
og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak 
kan gjennomføres. Alle planer etter plan- og bygningsloven blir vurdert i 
forhold til forskri  en ved oppstart, for å avklare om de utløser krav til KU. 

Kommunen vurderer i dette tilfellet tiltaket til ikke å utløse direkte krav om 
konsekvensutredning etter § 6, men at det faller inn under tiltak som etter 
KU-forskri  ens vedlegg II, §11, bokstav j), skal vurderes konsekvensutredet 
etter kriteriene i §10. 
Tiltaket berører noen tema i kriteriene i §10.  Det er derfor konkludert 
med at det skal utarbeides konsekvensutredning av planen, men uten 
planprogram eller KU-melding. Forskri  ens § 21 presenterer en liste med 
potensielle utredningstemaer for en konsekvensutredning. Ut fra listen i 
forskri  en utpeker følgende temaer seg som relevante å utrede i denne 
planen:

- Uteoppholdsareal  
- Universell utforming 
- Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
- Kriminalitetsforebygging 
- Stedstilpasning/landskapstilpasning 
- Transportbehov og trafi kk 
- Kulturminner og kulturmiljø 
- Arealbruk 
- Nærings og samfunnsinteresser  
- Forurensning  
- Sikkerhet og beredskap

Kunngjøring
Det ble varslet oppstart av planarbeidet den 19.01.2020. Planen fi kk 
arbeidstittelen “Detaljreguleringsplan for Os - Rødsberg” og Plan ID G-728. 
Planen har i ettertid fått navnet “Detaljregulering for Os skole og 
idrettsanlegg”. 

1.4 Innspill

19.12.2019 
Vedtak, PS150/2019:

1. Os skole utbygges og totalrenoveres som en moderne og   
 universelt utformet 1-7-skole.

2.  Kommunedirektøren bes arbeide videre med å erverve   
 tilleggsareal. Det må sikres tilstrekkelig uteareal på bakkeplan.

3.  Beslutning om Rødsberg ungdomsskoles fremtid utredes   
 videre, ved blant annet å se på muligheten for å etablere en  
 fremtidig ungdomsskole på Os-området.

4.  Kommunedirektøren bes igangsette detaljregulering.

5.  Kommunedirektøren bes fremlegge en tidsplan for hele   
 prosjektet, hvor også medvirkning fra involverte parter er med.

19.12.2019 
Vedtak, PS150/2019:

Det kom inn totalt 18 innspill til planarbeidet. I tillegg søker planen å 
imøtekomme de innspill, merknader og klager som kom til foregående 
plan. Innspillene som formelt sett er gitt til denne planen er vedlagt 
planforslaget, både i sin helhet og sammenstilt i tabell med kommentarer.
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1.5 Medvirkning
Parallelle prosesser

Arbeidet med å tilrettelegge for skole- og idrettsanlegg på Os har hastet. 
Hastverk er ikke et ideelt utgangspunkt i planleggingsfaser, men kan 
håndteres. Tempoet i prosjektet har forutsatt parallelle prosesser, når det 
har vært mulig uten å gå på bekostning av medvirkning og sluttprodukt. 
“Vi har ikke tid til ikke å lytte” har vært et mantra.

Parallelle prosesser fordrer imidlertid at brukere og interessenter 
medvirker på fl ere plan samtidig. Dette kan være krevende, men er i noen 
tilfeller også en fordel.
Ved at prosjektering og planarbeid pågår parallelt kan brukere få 
større innblikk i de fysiske konsekvensene av reguleringsplanen 
før den er vedtatt. Dette gir lavere terskel for medvirkning, da 
detaljerte plantegninger o  e er lettere tilgjengelig og forståelige enn 
reguleringsplaner. Innspillene vil følgelig være av en bredere art enn det 
som er håndterbart i en reguleringsplan. Det har derfor vært nødvendig at 
både skisseprosjektet og reguleringsplanen blir gjenstand for diskusjon 
i møte med medvirkningsgruppene. Innspill og merknader har deretter 
kunne blitt håndtert på det plan de naturlig hører hjemme; noen innspill 
får konsekvens i planforslaget, mens andre innspill blir håndtert i 
skisseprosjektet. Noen innspill manifesterer seg i begge underlag.

Dette er befriende fordi medvirkningsgruppene kan uttale seg til hva de 
vil, uten å bli møtt med at det ikke har relevans for den aktuelle fasen.

Som en innledende øvelse ble aktører kartlagt etter kategori:

Planprosessen er ett av fl ere ledd i prosjektet. 
Medvirkning i premissgivende beslutningsprosesser forut for planprosesser 
er vesentlig, da de påvirker rammebetingelsene for arealplanleggingen i 
stor grad. For dette planarbeidet kan følgende delprosesser nevnes:

nov.- des. 2019 Utredning - 1-10 skole eller todelt sentrumsskole
jan. - mai  2020 Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram
jan.  - d.d. 2020 Detaljregulering
jun. - des. 2020 Utarbeidelse av skisseprosjekt

nov.- des. 2019 Utredning - 1-10 skole eller todelt sentrumsskole
jan. - mai  2020 Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram
jan.  - d.d. 2020 Detaljregulering
jun. - des. 2020 Utarbeidelse av skisseprosjekt
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Gruppene

Gruppene som har vært aktivt involvert i plan/
prosjekteringsarbeidet arbeidet er:

- Ansatte v/Os & Rødsberg skoler
- Elever v/Os & Rødsberg skoler
- FAU v/Os & Rødsberg skoler
- KFU (Kommunalt Foreldreutvalg)
- Utdanningsforbundet
- Hovedverneombudet, Halden kommune
- Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Halden og Aremark
- Idrettsrådet
- Turnforeningen

Direkte berørte naboer og virksomheter (m.m.) har blitt invitert til møter 
enten som følge av eget initiativ, eller pro-aktivt fra kommunens side, i 
tilfeller der konkrete avklaringer har vært nødvendig.

Tidlig fase

I tidlige fase av reguleringsarbeidet ble romprogrammet utprøvd i 3D 
modell, som dannet basis for gjennomgang i medvirkningsmøter via 
Teams. Fysiske møter var uaktuelt, gitt tiltakene i forbindelse med 
Covid-19 pandemien. Disse møtene var en form for forskuttering av det 
arbeidet prosjekteringsgruppa skulle igangsette i juni. Nytteverdien lå 
hovedsakelig i å få en omforent forståelse av romprogrammet, tomtens 
smertegrense. I tillegg utløste det dialog om spesifi kke problemstillinger 
og avklaringsbehov, som ville vært vanskelig uten et konkret underlag for 
diskusjon.

Romprogrammet, slik det til enhver tid forelå i 
tabellform, ble  brutt ned i “brikker” med riktig 
arealutstrekning.

“Brikkene” fra trinn 1 ble utprøvd i varianter med ulik 
organisering. 

De ulike prinsippene for organisering gir forskjellige 
utslag i form av hvordan tomta kunne disponeres. 
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Forklaring, assosiasjonsoppgaven:

Plan- og bygningsloven
I henhold til plan- og bygningsloven skal tiltakshaver legge til rette for 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder 
barn og unge. Barn og unges medvirkning må ansees som høyst relevant i 
utformingen av denne planen. 

Covid-19
Medvirkning i planarbeidet har vært preget av tiltakene rundt Covid-19, 
og begrensede muligheter for fysiske møter. Samtlige barneskoler holdt 
stengt i perioden fra 11. mars til 27. april, og direkte kontakt med elevene 
var umulig også ut over perioden. Det var derfor nødvendig å fi nne 
alternative tilnærminger til medvirkning fra elevene. 

Assosiasjonsoppgave
Det ble utarbeidet “klassesett” av en assosiasjonsoppgave. Elevene får 
utdelt et sett bilder som er tilfeldig plukket fra en bildebank. Bildene har 
liten åpenbar relevans for utforming av en skole.  Elevene blir bedt om å 
plukke 3 bilder som representerer egenskaper de ønsker at den nye skolen 
skal ha. Neste ledd i oppgaven er å forklare hva de assosierer bildet med, 
og hvorfor de har valgt nettopp det bildet. Besvarelsene må ansees å være 
tidlig-fase innspill til arbeidet.

Ved gjennomgang av svarene er det begrunnelsen for bildevalget som 
vektlegges, og ikke bildet.Oppgaven ble gjennomført i perioden frem til 8. 
mai 2020 av elever fra 1-4 trinn. Skolen var i perioden fortsatt stengt for 5-7 
trinn. Oppgaven er forklart og elevenes svar er gjennomgått i påfølgende 
sider.

Presentasjon av planforslaget til elevråd
I perioden mot slutten av planprosessen ble det avholdt fysisk møte 
med elevrådene ved Os skole og Rødsberg ungdomsskole. Elevene ved 
Rødsberg er en relevant gruppe  da de vil benytte seg av idrettsanlegget 
i undervisningssammenheng. Elevene ble forelagt foreløpige plankart og 
prosjektert materiale (plantegninger utomhus/innomhus). Videre prosess 
ble også vektlagt, med forklaring av de demokratiske prinsipper som 
plan- og bygningsloven baserer seg på, med oppfordring til elev-rådene til  
å også komme med merknader ved off entlig ettersyn.
Elevråd ved Os skole har i tillegg hatt et arbeidsmøte der skolens uteområde 
ble presentert i mere detalj, og hvor det ble åpnet for kommentarer og 
forslag til endringer.

Presentasjon av planforslaget til ungdomsrådet
Ungdomsrådet er ikke å anse som en medvirkningsgruppe, men et politisk 
organ. Deres deltagelse er likevel kommentert her, da det representerer 
en kanal for barn og unge.
Status for planarbeidet ble presentert i rådet 20. mai 2020. Gjennomgangen 
inkluderte overordnede målsettinger for prosjektet, rammer og føringer, 
og foreløpige utkast til arealdisponering.

Barn og unges medvirkning
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Elevenes besvarelser

Nedenfor er besvarelsene fra 6 ulike grupper avfotografert, og utdrag fre 
besvarelsene er fremhevet. Gruppene har valgt 3 bilder hver, og beskrevet 
på hvilken måte bildene representerer deres ønsker for den nye skolen. 
Innspillene må betraktes som overordna tidlig-fase innspill, og metoden 
som er benyttet er myntet på nettopp det. Intensjonen har ikke vært å 
sammenfatte innspillene som en tiltaks-liste men heller å søke innsikt i 
hvilke kvaliteter skolebarna mener at skolen bør ha. 

En generell betraktning til innspillene er at de er nøkterne, og at kvalitetene 
som beskrives ikke er av typen som driver kostnader opp.

“...ser ut som det var meningen at det var der”

“...mange farger på skolen, så den ikke blir kjedelig”

“...et veldig fi nt tursted å gå til”

“Vi vil ikke ha publikum”

“...trenger blomster, gress og busker...”

“...i god stand, med faste plasser og skap”



Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg        planID: G-728

12

1.6 Føringer og rammebetingelser

Statlige planer og føringer:

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges in-
teresser i planleggingen

Retningslinjen skal 
a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og  
 byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og   
 unges interesser i sin løpende planlegging og     
 byggesaksbehandling. 
c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser   
 kommer i konfl ikt med andre hensyn/interesser.

Barn og unges interesser er utgangspunkt for planforslaget. 
Sentrumsskolen har sterkt behov for oppgradering, og idrettsanlegget 
skal sikre tilgjengelige idrettsfl ater for breddeidretten såvel som 
eliteidretten. Gjennom å tilby et idrettsanlegg som også binder et 
videregående skoletilbud til Halden gjennom langsiktig leieavtale, 
er tiltaket ledd i å sikre et lokalt videregående opplæringstilbud i et 
langsiktig perspektiv.

Rammene for planforslaget har blitt betydelig revidert siden forrige plan 
for området ble fremmet (2019), med halvering av antall elever i den 
planlagte skolen (revisjon fra “kombinert skole 1-10 trinn; 660 elever” 
til “ren barneskole 1-7 trinn; 330 elever”). Revisjonen av rammene for 
planarbeidet er gjort nettopp med utgangspunkt barn og unges interesser, 
da begrunnelsen for revisjonen var at uteoppholdsarealet pr. elev ville 
bli for knapt med 660 elever. (Jf. Rapport; “Pedagogiske, praktiske og 
økonomiske fordeler og ulemper ved 1-10 skole og 1-7 skole i sentrum”- av 
des. 2019)

Barn og unges interesser har også vært et utgangspunkt for 
arealdisponeringen og alternativvurderingene som ligger til grunn for 
planforslaget. Vel vitende om at uteområdet vil være begrenset i mengde, 
har de alternativer som maksimerer elevenes uteområde blitt lagt til 
grunn for arealdisponeringen.

Å sikre elevenes medvirkning har vært krevende i planarbeidet, gitt de 
begrensninger som har fulgt av tiltakene rundt Covid-19 pandemien. 
Det har likevel blitt lagt til rette for å høste elevenes innspill så tidlig som 
mulig i planarbeidet - samt presentasjon av planforslaget og opplysning 
om deres påvirkningskanaler i forkant av off entlig ettersyn. I tillegg er 
det gjennomført et eget opplegg for å høste elevenes innspill til konkret 
opparbeidelse av skolens uteområde.

Ut over dette har det blitt innarbeidet betydelige grep i det omkringliggende 
trafi kksystemet, for å sikre en tryggest mulig skolevei for gående og 
syklende elever.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging (2014)

Et hovedmål i planretningslinjene er at arealbruk og transportsystem skal 
utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk eff ektiv ressursutnyttelse 
med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafi kksikkerhet og eff ektiv trafi kkavvikling med et langsiktig, bærekra  ig 
perspektiv i planleggingen.

Planforslaget må sies å være fullstendig i tråd med planretningslinjene, 
da hovedintensjonen med lokaliseringen av idrettsanlegg i sentrum- 
samt satsningen på sentrumsskole - er å konsentrere byveksten nettopp i 
sentrum, til fordel for vekst i randsonen. Ved å ta byveksten i sentrum vil 
man på sikt oppnå et mere energieff ektiv transportsystem, som i større 
grad vil kunne basere seg på gang- og sykkeltrafi kk. Skole må ansees som 
en ”motor” for byutviklingen og bosettingsmønsteret, da gode skoler 
påvirker valg av bosted for familier i etableringsfasen.

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)

Planforslaget vurderes til ikke å påvirke vassdragbelter i og ved byer og 
tettsteder, som har eller kan få stor betydning for frilu  sliv.

Det vurderes til heller ikke å legge opp til inngrep som er til skade for 
pedagogiske verdier, frilu  sverdier, herunder fi ske og framkommelighet i 
og langs vannstrengen, eller opplevelsesverdier, bør unngås. Planforslaget 
legger snarere opp til å øke frilu  sverdier, gjennom å forbedre 
allmennhetens adkomst til naturområdet i Schultzedalen.

Fylkesmannens forventningsbrev for 2020 og 
”...forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-
2020”

Planforslaget vurderes til å være i tråd med Fylkesmannens 
forventninger til kommunene, og anses som et direkte svar på følgende 
overordnede tema i forventningene:
-  Bærekra  ig arealutvikling (minimere transportbehovet og legge  
 til rette for at veksten i persontrafi kken tas med kollektivtrafi kk,   
 sykkel og gange)
-  Folkehelse og boligsosiale hensyn
-  Tidlig innsats – kommunens arbeid med barn og unge
-  Fremming av folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller

Nødvendige vurderinger og tiltak er gjort i forhold til temaene:
-  Samfunnssikkerhet
-  Klimatilpasning og naturbaserte løsninger

Planforslaget er samordnet og nødvendige interesseavveininger 
er gjennomført for å sikre et planforslag som svarer til nasjonale 
forventninger.
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Regionale planer og føringer:

Fylkesplan for Østfold – ”Østfold mot 2050”

Fylkesplan for Østfold ble vedtatt av fylkesutvalget 22. August 2018. 
Planens arealstrategi er et verktøy for bærekra  ig utvikling. Vi skal utnytte 
arealene godt og lage kompakte og attraktive byer, og vende oss mot 
en klimavennlig utvikling hvor vi tilrettelegger for mindre forurensende 
biltrafi kk.

Fylkesplanens 1. punkt i “Regionale strategier for Halden og Aremark” er:
1. Vi skal legge til rette for kompakt by- og  tettstedsutvikling

Uteområder i barnehager og skoler - 2019
ISBN: 978-82-575-1659-8

Rapporten er utarbeidet av NMBU på oppdrag  for Helsedirektoratet og 
Utdanningsdirektoratet. Anbefalingene i rapporten er ment som grunnlag 
for lokale myndigheter og fagmiljøer, samt eiere og ledere av virksomheter 
i forbindelse med planlegging av nye eller utbedring/utvidelse av 
eksisterende skoler og barnehager. 

Utgangspunktet for rapporten er den foregående rapporten «Skolens 
utearealer. Om behovet for arealnormer og virkemidler» som ble utgitt 
av Helsedirektoratet i 2003 (Thorén, 2003). Bakgrunnen for  sistnevnte 
rapport var erkjennelsen om at skolens uteområder er viktige for barns 
fysiske aktivitet, og de kan derfor motvirke trenden med stadig mindre 
fysisk aktive barn. Rapporten om skolens uteområder har vært fl ittig 
brukt og inngår blant annet som underlag for veiledningen til forskri   om 
miljørettet helsevern i skoler og barnehager (Helsedirektoratet, 2014b). Det 
har etter hvert vist seg å være et behov for å oppdatere anbefalingene og 
dessuten få fram mer bakgrunnskunnskap om barnehagenes uteområder, 
et tema som ikke inngikk i rapporten fra 2003. 

Planforslaget legger til grunn at rapportens anbefaling om 18m2 / elev
i sentrumsområder er en akseptabel standard for Os skole. Anbefalingen 
gjelder for nye anlegg. Gitt den betydelige opparbeidelsen og endringen Os 
skole gjennomgår i planarbeidet, er anlegget vurdert som et nytt anlegg. 
Rapporten er brukt aktivt i planarbeidet. Det siteres her til relevante 
utdrag fra anbefalingene (side 11 i raporten):

”Utgangspunktet og hovedanbefalingen er at 30 m2 pr. elev i grunnskolen 
og 25 m2 pr.  barn i barnehager gjelder generelt. I bysentrum/ tett by-
bebyggelse anbefales det at arealet kan reduseres til 18  m2 pr elev og 15 
m2 pr  barn i barnehager.
(....)
Det anbefales at for små uteområder bør kompenseres ved å høyne 
innholdskvalitetene.”

Videre gir rapporten følgende anbefalinger:
”Tak-løsninger for nye anlegg bør unngås og er ingen fullgod erstatning for 
uteområder på bakken for barnehager og skoler.
Dersom man likevel må benytte tak-løsninger, bør det fi nnes et 
minimumsareal på 2000 m2 på ett sted for både skoler og barnehager.”

Planforslaget legger opp til bruk av tak-areal for å oppnå 
planbestemmelsenes krav til MUA=18m2/elev. samlet areal på bakkeplan er 
imidlertid på ca. 4.500m2, og tak-arealet er direkte og trinnfritt tilgjengelig 
fra øvrig areal, uten at adkomst gjennom bygning er nødvendig. Dette betyr 
i praksis at oppholdsareal på tak kan vurderes som en sammenhengende 
del av utearealet forøvrig. Dette er muliggjort ved at den bygningsdelen 
som har oppholdsareal på tak, er senket ned i terreng i tilstrekkelig grad 
til at takfl aten gjøres tilgjengelig. 

Temaet er ytterligere belyst i eget kapittel om skolens uteareal.

Tiltaket er lokalisert i senter av fylkesplanens tettstedsgrense for 
Halden, og intensjonene i planforslaget ansees å være et direkte svar på 
fylkesplanens retningslinjer for areal- og energibruk.

Regionale temaplaner

Ut over Fylkesplan for Østfold, vurderes planforslaget som en 
oppfølgning og konkretisering av følgende regionale temaplaner:

- Fylkesdelplan barn og unge, vedtatt 2009
- Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024
- Regional plan for fysisk aktivitet 2018 - 2029

Planområdet i fylkesplanen
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Overordnede planer - Kommuneplanens samfunnsdel

“Kommuneplan for Halden - Samfunnsdelen 2018 - 2050” ble vedtatt 
i kommunestyret 1. november 2018. Overordnede målsetninger i 
kommuneplanens samfunnsdel er:

• I Halden skal arbeid, kunnskap og klima være viktigst, det gir også 
disse målene for planperioden

• En attraktiv kommune basert på bærekra  ig utvikling
• En kommune det er godt å bo i – gode levekår, en trygg oppvekst for 

barna med mangfold og høy livskvalitet
• Omstilling og innovative løsninger gir økt sysselsetting og 

etableringsattraktivitet
• Utdanningsnivået skal heves og resultatene i skolen forbedres

Samfunnsdelens målsetninger for arealbruk som er funnet relevant for 
dette planarbeidet:

• Utvikling av en kompakt by
• Ivareta den historiske arven som byen og kommunen er svært rik på

Det vil i planperioden bli sterkt fokus på byutviklingsområdet da det er 
her den største befolkningsveksten kommer, og at det er her næringslivet 
ekspanderer.

1.7 Dagens planstatus



Overordnede planer - Kommuneplanens arealdel

Formannskapet i Halden kommune vedtok 7 juni i PS 2018/58  å starte 
opp arbeidet med rullering av arealdelen av kommuneplan for Halden. 
Ny arealdel skal erstatte gjeldende arealdel fra 2011. Opprinnelig var 
det planlagt å ferdigstille arealplanen i løpet av sommeren 2019. I 
kommunestyrets møte i april ble det vedtatt å endre fremdri  splanen. Pr. 
dags dato er det derfor planen fra 2011 som er gjeldende. Området som 
omfattes av sentrumsplanen er tenkt innarbeidet i den nye kommuneplan 
(arealdelen) i sin helhet, uten formålsendringer.

Kommuneplanens arealdel av 2011 avsetter store deler av byggeområdet 
til formålet “Off entlig/ privat tjenesteyting” - vist i rosa farge i 
plankartutsnittet.

Overordnede planer - Sentrumsplan for Halden

Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029 ble vedtatt av Halden kommune- 
styre 9. mars 2017. Sentrumsplanens formål er å ha et sammenhengende 
plangrunnlag for Halden sentrum. Sentrumsplanen er en kommunedel-
plan under kommuneplanens arealdel. Sentrumsplanen består av 
5 hoveddokumenter og en rekke temakart. Av relevante føringer fra 
Sentrumsplanen fremheves følgende:

• Mål om å bygge opp under bysentrums attraktivitet og evne til å 
tiltrekke seg og ta imot en voksende befolkning.

• Retning, dimensjon og dynamikk i bebyggelsen. Mål at ny bebyggelse 
tilpasser seg eksisterende bebyggelsesstruktur. Det er ikke ønskelig 
med lange enhetlige fasader. Føring i sentrumsplanen er at tiltak i 
området skal tilpasse seg det eksisterende og bygge på kontinuitet.

• Mål om styrking av Os allé og re-etablering av historiske plasser, 
herunder Christian Sindings plass, i krysset Hannibal Sehesteds gate 
x Os allé.

• Vurderinger og anbefalinger for bebyggelsens høyder og 
utnyttelsesgrad.

Eksisterende reguleringsplaner

Byggeområdet omfattes av reguleringsplanen ”Østre tangent - syd” (G-
149) fra 1978. Denne planen vil erstatte store deler av den gamle planen, 
i tillegg til å erstatte deler av fl ere andre planer. Planer som overlappes/
berøres er:

PlanID: Plan-navn:         År vedtatt:
G-508  Os alle - Oskleven     1918
G-149  Østre tangent-syd     1978
G-150  Østre tangent-nord     1978
G-608  Del av Østre Tangent syd     2008
G-368  Reguleringsendring for del av Nordsiden nord  1996
G-327  Nordsiden nord      1989
G-224  Busterud gt, Karl Johans gt, Kristian August gt  1984
G-385  Østre Tangent syd, felt Q.     1997
G-285  Østre tangent syd, felt A-F     1987
G-549  Os allé 5-7      2001
G-675  Os allè 4, 9, 11 og 13     2013
G-561  Marcus Thranes plass     2002
G-335  Damhaugen      1991
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Temaplan - Hovednett for sykkeltrafi kk i Halden

Planen ble vedtatt 18.05.2017, og fokuserer hovedsakelig på å 
tilrettelegge for sykkel for arbeidsreiser og skolereiser.

Sykkelvegnettet er delt i et hovednett og et lokalnett. Hovednettet er i 
planen lagt gjennom det aktuelle planområdet, men strekningen er ikke 
opparbeidet pr. dags dato. I planen står følgende om strekningen:

“Lenke 1.6: H. Sehesteds gate – Halden Bad
Det anbefales å bygge ny gang- og sykkelveg langs fv. 22, fra gangbrua og 
i en sving ned på vestsiden av Os skole og langs Halden Bad, med
rekkverk forbi dette hjørnet mot fv. 22 (Nå Fv220). Fra Halden Bad mot 
Vaterland bru er det eksisterende gang og sykkelveg langs fv. 22.”
(...)
“Alternativt kan ruta følge Rektor Frølichs gate fra gangbrua og videre 
i Os allé til Halden Bad. Herfra er det eksisterende gang- og sykkelveg 
langs fv. 22 til Vaterland bru, og det er i tillegg gangbru til sentrum (som 
ikke er en del av hovednettet). Det antas at dette alternativet vil oppleves 
som en omveg, inn i et boligområde, og derfor ikke vil bli benyttet. Lenken 
anbefales derfor ikke, men kan benyttes av de som ønsker det.”

Temaplan - Klima og energiplan for Halden kommune

Planen ble vedtatt 18. juni 2020. Tidspunktet for vedtaket er ca. et halvt 
år etter igangsettelsen av arbeidet med dette planforslaget, og planen 
har derfor søkt å justere seg etter klima- og energiplanen, men har ikke 
hatt den som utgangspunkt.

Klima- og energiplan for Halden kommune har følgende hovedmål:
• Innen 2030 skal klimagassutslippene i Halden være redusert med 

minst 60 prosent sammenlignet med 2016. 
• Innen 2023 skal utslippene være redusert med 30 prosent
• Halden skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null 

klimagassutslipp innen 2050 gjennom kra  ig å redusere utslippene 
og øke opptakene av CO2.

• Halden skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 
2050.

• Innen 2050 skal all energibruk i Halden være fossilfri eller avfallsbasert.

Planen inneholder strategier for redusert energibehov med høy relevans 
for planarbeidet:
• Halden kommune skal kun ha fornybare energikilder i egne bygninger.
• Bidra til å øke fokuset på energieff ektiviseringstiltak. Både i 

kommunale bygninger, industrien og i private boliger er det muligheter 
for eff ektivisering.

• I kommunale byggeprosjekter bør det legges til rette for bruk av 
solenergi.

• Fokus på energieff ektivisering i kommunale bygg.
• Kommunen skal ta klimahensyn i hele verdikjeden og gjennom hele 

byggets livstid.
• Halden kommune skal legge til rette for bruk av massivtre og andre 

skogprodukter i konstruksjoner og stille krav til klima- og miljøvennlige 
bygningsmaterialer i egne prosjekter.

Fra kunnskapsgrunnlaget i planen kan man lese at transportsektoren 
står for nesten halvparten av utslippene i kommunen, hele 45 %. Dette 
er en nedgang innenfor veitransport på 20 % siden 2009. Personbiler er 
det største bidraget til utslippene, deretter følger tunge kjøretøy, varebiler 
og busser. Reduksjon i utslippene kan tilskrives at fl ere busser benytter 
biogass og at fl ere person- og varebiler har blitt elektriske. I tillegg er det 
en økning i andelen Biodrivstoff  i bensin og diesel.

1.8 Relevante temaplaner
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Kommunedelplan for trafi kksikkerhet 2017-2029

Halden kommune ved ordfører og rådmann inngikk i 2014 en 
intensjonsavtale med skadeforebyggende forum, om at kommunen skal 
jobbe for å bli godkjent som et trygt lokalsamfunn. Det ble valgt ut tre 
fokusområder, hvorav trafi kksikkerhet er et.   Områdene ble prioritert etter 
en faglig vurdering basert på oversiktsdokumentet om helsetilstandene i 
befolkningen. Bildet på forsiden viser målrettet trafi kksikkerhetsarbeid 
i Stangeløkka barnehage. Stangeløkka ble godkjent som trafi kksikker 
barnehage i 2016, som et ledd i arbeidet med å skape et trygt lokalsamfunn. 
Alle kommuner oppfordres til å ha en trafi kksikkerhetsplan ,og det er også  
en forutsetning for å motta tilskudd fra Fylkestrafi kksikkerhetsutvalget 
(FTU) i Østfold. Trafi kksikkerhetsplanen skal vise hva kommunen vil gjøre 
for å bedre trafi kksikkerheten langs fylkes- og kommuneveiene. Haldens 
første trafi kksikkerhetsplan ble vedtatt i kommunestyret 14. desember 
2000. 

Trafi kksikkerhetsplanen skal være kommunens styringsverktøy i arbeidet 
med trafi kksikkerhet og sikre at trafi kksikkerheten blir ivaretatt på en god 
måte i hele kommunen og i alle aktiviteter. 
Tema som er aktuelle og viktige i planen er:

• Barn og unge i trafi kken
• Organisering av trafi kksikkerhetsarbeid
• Holdningsskapende arbeid
• Folkehelse og klimavennlig transport
• Universell utforming

Trafi kksikkerhetsplanen prioriterer tiltak som kommunen selv kan 
gjennomføre i tilknytning til kommunale veier plasser, fylkesveier og ikke 
minst holdningsskapende arbeid.

Kommunedelplan Oppvekst 2020-2032

Planen ble vedtatt 18. juni 2020. Følgende punkter fra planens 
målsetninger mot 2032 er funnet relevante for dette planarbeidet:

• Alle skoler skal være godkjente helsefremmende skole.
• Det skal være utbedrede fortauer (breddeutvidelse, belysning og 

universell utforming) for optimal fremkommelighet til skole og 
fritidsarenaer. Strategier for universell utforming i Halden kommune 
skal ligge til grunn.

• Det skal være god vinterdri   av fortau (måking, strøing og fjerning av 
grus) for optimal fremkommelighet til skole og fritidsarenaer.

• Kommunedelplan for trafi kksikkerhet 2018-2029 og planens 
atferdsrettede tiltak som gjelder barn og unge, skal gjennomføres i 
planperioden.

• Det skal være oppgraderte lekeparker for å favne fl ere alderstrinn samt 
tilrettelegging i forhold til barn/unge med nedsatt funksjonsevne.

• Sti-nettet i byen er tilrettelagt slik at idrettsanlegg, lekeparker, 
kulturminner og kulturarenaer er lett tilgjengelig for barn/ungdom og 
småbarnsfamilier.

• Barnehager og skoler har gode uteområde som stimulerer til lek og 
aktivitet.

• Kommune og frivillige lag/organisasjoner/ idretten samarbeider om 
videreutvikling/tilrettelegging av aktiviteter for barn og unge.
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1.9 Potensiale for tilleggsareal

Tilnærming

En økning i areal kan, slik tiltakshaver ser det, kun oppnås gjennom to 
grep:

1. Erverv av tilstøtsnde eiendom
2. Et mer arealeff ektivt trafi kksystem

Her oppsummeres hvilke tilstøtende eiendommer som har blitt vurdert, 
samt hvorvidt eventuelt erverv er hensiktsmessig og/eller mulig. 

I de tilfellene som har vist seg å ha et potensiale til å lø  e kvaliteter i 
prosjektet, har grunneier blitt kontaktet for møter og forhandlinger. På 
samme måte er det gjort studier av hvorvidt trafi kksystemet kan utformes 
mere arealeff ektivt, og hvorvidt slike tiltak er eff ektive for å øke kvaliteter 
i prosjektet. 

1. «Reiseeff ekten, Os allé 5
Eiendommene utgjør ca. 11,5 daa og eies og benyttes av Institutt 
for energiteknikk (Ife). Ife har gitt tydelig uttrykk for at de ikke har 
ønske om å fl ytte sin virksomhet, og at de har behov for arealet de 
disponerer for fremtidig ekspansjon. Kommunedirektøren vurderer den 
samfunnsmessige verdien av Ife`s tilstedeværelse som stor, og ønsker 
ikke å utfordre deres ståsted i saken.

2.  «Baardsen-bygget», Os allé 4
Eiendommen utgjør ca. 3 daa, og ligger gunstig til med tanke på økning 
av tilgjengelig areal for prosjektet. Det har vært ført forhandlinger med 
grunneier, men disse har ikke ført frem. 

Ref. kommunestyresak PS 86 /2020.
Vedtak: Halden kommune arbeider på det nåværende tidspunkt 
ikke videre med erverv eller leie av Os allé 4, «Baardsenbygget», som 
tilleggsareal for Os skole.

3. Del av parsellen tilknyttet Fv220
Eiendommen eies av Viken fylkeskommune. Det aktuelle arealet utgjør 
kun 150m2, men har på et tidligere stadium i planarbeidet blitt vurdert 

som interessant med tanke på å orientere arena og basishall langs 
Fv220. Eventuelt erverv av arealet ville frigjort et areal på rundt 530m2 
uteoppholdsareal på østsiden av arenaen. Problemstillingen har blitt 
mindre aktuell i løpet av arbeidet.

4. «Betel», Olavs plass 4
Eiendommen eies og benyttes som menighetshus av Kristi Menighet 
Betel. Eventuelt erverv av arealet måtte vært drevet frem av et ønske 
om å legge om veitraséen til Hannibal Sehesteds gate for å frigjøre areal 
tilknyttet Os skole. Selv ved sammenslåing av arealet med arealet som i 
dag huser gjenvinningsstasjonen langs Fv220 (66/117) ville ikke arealet 
vært tilstrekkelig til å romme arenaen uten å komme i konfl ikt med 
naturområdet for Schultzedalen. Arealet kunne rommet basishallen, men 
ikke uten at det hadde medført vesentlig ulempe for sambruk av arealer 
i skole- og idrettsanlegget. Arealet vurderes som uegnet til skolegård, 
da det er svært støyutsatt. Det er ikke utført kostnadskalkyle for denne 
tilnærmingen, men det vurderes som svært usannsynlig at kost/nytte-
forholdet knyttet til erverv av menighetens areal i tillegg til kostnader for 
ny veitrasé kan rettferdiggjøres. Eventuelle inngrep i naturområdet og 
prosjektering av ny vei vil også utgjøre en betydelig fremdri  srisiko. Det 
er derfor ikke ført forhandlinger med grunneier.

Som del av vedtak PS150/2019, fattet den 19.12.2019, ble Kommunedirektøren bedt om å arbeide videre 
med erverv av tilleggsareal (vedtakspunkt 2). Dette har ikke ført frem, og har vært gjenstand for tidligere 
politisk behandling. Underlaget presenteres her, for å gi en oversikt over de prosesser som har gått.
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Tilstøtende eiendommer som er vurdert

1

2

3

4

Konklusjon

Det har ikke lykkes å øke tilgjengelig areal for prosjektet i dette planarbeidet. Kommunen 
har derfor arbeidet videre med det areal som var tilgjengelig ved oppstart av prosjektet. 
Det viste seg tidlig i prosessen at det var mulig å oppnå nasjonale anbefalinger om 
18m2 uteoppholdsareal / elev (sentrumsskoler) . Fleksibiliteten i organiseringen av 
romprogrammet er ikke stor, men tilstrekkelig til å oppnå gode løsninger.
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1.10 Konsekvensutredning (KU)

 kulturminner og kulturmiljø
 arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet
 landskap

tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett
barn og unges oppvekstvilkår
befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
kriminalitetsforebygging
virkninger som følge av klimaendringer (risiko ved havnivåstigning, stormfl o, fl om og skred)

transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
forurensning (utslipp til lu  , herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, støy)

beredskap og ulykkesrisiko

relevante tema fra forskri  ens kapittel 10 

Metode

I henhold til forskri   om konsekvensutredning (KU-forskri  en) skal 
konsekvensutredningens innhold og omfang tilpasses den aktuelle 
planen, og være relevant for de beslutninger som skal tas. 
I detaljreguleringsplan med konsekvensutredning skal planens virkninger 
for miljø og samfunn beskrives, og det skal redegjøres for behov og omfang 
av aktuelle avbøtende tiltak som kan medføre at utbyggingen tilpasses 
omgivelsene og at eventuelle skadevirkninger reduseres.

Veilederen ”Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygnings-
loven” (2020) påpeker at politiske avveininger som er gjort i en 
beslutningsprosess, ikke er en del av konsekvensutredningen.

Det er gjort alternativvurderinger for fl ere forhold underveis i prosessen, 
både som har vært gjenstand for politisk behandling, og vurderinger 
av administrativ karaktér. Vurderinger som er besluttet og er gitt som 
rammer for arbeidet, utgjør ikke en del av konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningens hovedoppgave er i dette tilfellet å tilby et 
samlet underlag for å forstå og drø  e planens virkninger, sammenliknet 
med virkningene av å ikke foreta seg noe. Metoden vil derfor bestå av 
sammenlikninger av løsningsforslaget opp mot dagens situasjon. 

Konsekvensutredningen er en presentert som en integrert del av 
planbeskrivelsen. Planforslaget presenteres i kapitler etter tema, og for 
de temaene som er relevante å konsekvensutrede, vil det inkluderes en 
vurdering av planforslaget sett opp mot dagens situasjon.  

2.0 Situasjonsanalyse;
         stedskarakter, landskap og bebyggelse

Under hvert tema vil det konkluderes med om planforslaget har positiv 
eller negativ konsekvens sammenliknet med dagens situasjon - for det 
aktuelle temaet. Noen kapitler har under-tema, og her vil det presenteres 
del-konklusjoner før det gis en samlet konklusjon. 

Dagens situasjon er i noen tilfeller kartlagt gjennom situasjonsanalyser, 
som danner basis for sammenlikningen. For andre temaer er det 
gjennomført fag-utredninger som danner bildet av dagens situasjon. 

Temabenevnelsene korresponderer ikke direkte med KU-forskri  ens 
temaer, men er tilpasset det aktuelle planarbeidet. Oversikten nedenfor 
viser temaene som er konsekvensutredet, og hvilket tema i forskri  en det 
svarer til. Konsekvensutredningen søker å være objektiv og etterprøvbar 
- men ikke alle temaer lar seg vurdere objektivt. Konsekvensutredningen 
må derfor ikke leses som et absolutt svar, men som en vurdering, og som et 
grunnlag for diskusjon. Der det er knyttet stor usikkerhet til vurderingene, 
er dette uttalt.

Noen tema vil være mere utfordrende og/eller relevante enn andre, og får 
derfor mere plass, både i situasjonsanalysen, beskrivelsen av planforslaget 
og i konsekvensvurderingen. 

Konsekvensutredningen har blitt brukt som et verktøy for utarbeidelse 
og kvalitetssikring av plankart og bestemmelser, og har generert en 
rekke justeringer av planforslaget. Øvelsen har vært gjort gjennom fl ere 
iterasjoner, uten at dette er gjengitt i planbeskrivelsen.

tema i planbeskrivelsen

2.9 Forurensning
2.8 Transportbehov og energiforbruk

2.7 Grunnforhold og naturelementer

2.5 Oppvekst og folkehelse
2.4 Tilgjengelighet for alle

2.6 Kriminalitetsforebygging

2.1 Hovedgrep, arkitektur, landskap
2.2 Kulturminner og kulturmiljø

2.3 Adkomst, trafi kk og parkering

2.11 ROS-analyse
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Vurdering

Virkningene av planforslaget vil vurderes opp mot dagens situasjon etter 
skalaen:

vurdering av planforslaget 

Dagens situasjon er referansealternativ, og er ikke gjenstand for vurdering.
Hver temautredning oppsummeres verbalt i tillegg til skalaen. 

I noen tilfeller pekes det på hvilke reguleringsbestemmelser som er 
innarbeidet. Oppsummeringen vil i noen tilfeller også peke på muligheter 
for avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger. Avbøtende tiltak 
utgjør imidlertid ikke del av konsekvensvurderingene, i den forstand at 
vurderingene er gjort som om avbøtende tiltak ikke var satt i verk.

Konsekvenser vurderes ikke som en matematisk øvelse basert på 
kvantifi serbare verdier. Det skal ligge en faglig vurdering til grunn for både 
de tematiske og de samlede vurderingene. Antall berørte tema, vektingen 
av temaenes betydning og ev. samlet belastning (sumvirkninger) vil legges 
til grunn for vurderingen.

Konsekvensene samstilles til slutt i en tabell der den samlede vurderingen 
framkommer. 
De tematiske vurderingene vil også danne grunnlag for Risiko- og 
sårbarhetsanalysen av planforslaget.

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

Dagens situasjon

Planforslaget

Tema   X

+/-

(ref.)

Tema X

Tema Y

SAMLET  VURDERING

+/-

Tema Z +/-

+/-

Utredningsområde

Området som utredes er primært byggeområdet for skole og idrettsanlegg 
på Os, mens planområdet forøvrig regnes som infl uensområde. Likevel 
har tiltaket ”forgreninger” av påvirkning ut over byggeområdet som 
tilsier at visse arealer ut over byggeområdet kan få virkninger som bør 
inkluderes i konsekvensvurderingene. Det opereres ikke med et klart 
skille mellom utredningsområde og infl uensområde. I visse tilfeller 
har tiltaket samfunnseff ekter som ikke lar seg avgrense geografi sk. 
Illustrasjonskartet viser tentativt utredningsområde med graderinger av 
rosa, mens infl uensområdet er vist i gult.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
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2.0 Situasjonsanalyse;
        stedskarakter, landskap og bebyggelse

Strukturerende elementer
I enhver by fi nnes overordnete elementer som har preget byens fysiske 
utvikling. De er konstitusjonerende og virker som generatorer eller 
begrensninger for byens fysiske utvikling. De virker strukturerende i den 
forstand at de påvirker endringer i byens arkitektur. 
De primære elementene er ikke nødvendigvis fysiske elementer, det 
kan også eksempelvis være reguleringsplaner, eiendomsgrenser eller 
hendelser (et godt eksempel er de fysiske resultatene av branner). 
De strukturerende elementene kjennetegnes i byen særlig ved sin 
permanens. For det aktuelle planområdet er det identifi sert to betydelige 
strukturerende elementer, hvor begge er fysiske:

Fylkesveien - vil virke strukturerende både i form av sin barriærevirkning, 
avgrensning av byggeområdet, og støypåvirkning på byggeområdet.

Os allé - vil virke strukturerende i form av å avgrense byggeområdet, gi 
kulturhistoriske føringer for arbeidet, men ikke minst gjennom å være 
den naturlige ”adkomstsiden” for skolen og idrettsanlegget. 

Stedsanalysen ser både landskapet og bebyggelsen i en sammenheng, og danner så et grunnlag for 
lokalisering av bebyggelse, gater og veger. Stedsanalysen er utgangspunkt for planforslaget som helhet.

Bebyggelsen
Byggeområdet ligger i overgangen mellom sentrumsbebyggelsen 
(sort avgrensning) og trehusbebyggelsen (lyserøde felt). Sentrums-
bebyggelsen kjennetegnes av større bygningsvolum, o  e fl erfunksjonelle 
(bolig + næring). Trehusbebyggelsen på Os kjennetegnes av frittliggende 
eneboliger oppført tidlig på 1900-tall, med egen hage og generøse 
off entlige parkanlegg. Byggeområdet for skole- og idrettsanlegget ligger 
akkurat der det skjer et ”sprang” mellom de to bebyggelsestypene - men 
har sin naturlige tilhørighet til sentrumsbebyggelsen.

Eksempel på hvordan skalaen på bebyggelsen gjør 
et ”sprang”i umiddelbar nærhet til byggeområdet. 
Herillustrert med Os allé 12/13:

Os allé 12

Os allé 13
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Bebyggelsesstruktur/mønster
Typisk sentrumsbebyggelse i Halden har 3-4 etasjer, hvor 1. etasje historisk 
sett har hatt utadvendt næringsvirksomhet.  Sentrums-bebyggelsen er 
organisert i kvartalstruktur der kvartalenes utstrekning varierer rundt 
50x50m. Os allé utgjør en ”forgrening” av sentrums-bebyggelsen, og har 
et annet mønster enn sentrumsbebyggelsen forøvrig. Bebyggelsen i alléen 
består av større bygningsvolum, med et lineært bebyggelsesmønster der 
kvartalets ”bakside” utgjør parkeringsfl ater. I den eldre bebyggelsen er 
typisk hele kvartalets ytterkant er bebygget, med et indre gårdsrom. 

Formspråk og skala 
Kvartalsbebyggelsen er preget av oppdelte fasader, mens bebyggelsen i Os 
allé har større, enhetlige fasadefl ater med sammenhengende gesims og 
formspråk. Forskjellen er en følge av at i kvartalene i den eldre sentrums-
bebyggelsen, som er av før-industriell årgang, består av fl ere mindre 
byggetiltak, mens bebyggelsen i Os allé er av post-industriell årgang, da 
behovet for større produksjonsbygg hadde meldt seg. 

Eiendomsteigene i Os allé består derfor av hele kvartal, mens kvartalene i 
den eldre bebyggelsen er oppdelt i mindre teiger - med tilhørende oppdelt 
bebyggelse. Dette uttrykker seg som ”oppdelte fasader” mot gatene rundt. 
Os-bebyggelsen har ikke dette karaktertrekket.

52m

68m 48m

17m

15m

9m

Typisk bebyggelses-
mønster i sentrums-
kjernen; kvadratur

Typisk bebyggelses-
mønster i Os allés stor-
skalabebyggelse; lineær

Typisk trehus-kvartal i Os 
allé; hageby

Typisk kvartal, sentrum nord
Kvartalet har oppdelt eiendomsstruktur og er utbygd trinnvis, 
som gir stor variasjon i fasadelivet langs kvartalets lengde.

Typisk ”kvartal”, Os allé
Hvert ”kvartal” tilhørte én enkelt grunneier, som oppførte større 
næringsbygg. Større, sammenhengende og enhetlige fasader er 
derfor det typiske uttrykket i Os allé.
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Landskapstrekk

Planområdet ligger i utløpsområdet til bekkene Schultzebekken og 
Osbekken, i det som har vært et ravinelandskap i marine avsetninger 
fra siste istid. Os allé ligger på en morenerygg mellom Schultzebekken 
og Osbekken, som ble lagt i kulvert (noen segmenter av gangen) fra 
tidlig 1800-tall. Vest for Os gravlund reiser Månefjellet seg i en rygg som 
strekker seg mot utløpsområdet for bekkene, og i Busterudkleiva rett 
nord foir ”Snippen” ser man fjell i dagen. Fjellryggene beskriver vannets 
ferd mot et felles utløp ved Osbekkgata (!) og Vaterland (!) ved Tistaelva. 
Områdene langs elvekanten på Damhaugen (Stranda) bestod inntil midt 
på 1800-tallet av en naturlig elvekant med ”banker” av avsetninger ute i 
elva, da disse ble påfylt og elvekanten fi kk et stramt, lineært parkanlegg.

Dagens hovedveg (Fv220) tegner seg i landskapet omtrent der vannet 
løp, fra Schultzebekkens innløp i kulverten og sørover. Sannsynligvis er 
dette en konsekvens av at denne traséen hadde dårlig byggegrunn og 
derfor hovedsakelig var bebygget av lettere, selvgrodd trehusbebyggelse 
med lav tetthet. Når Hååkon VII`s vei (FV220) skulle anlegges mot slutten 
av 70-tallet valgte man en trasé som ikke raserte den mest verdifulle 
bebyggelsen, men så heller en anledning til å sanere den delen av by-
bebyggelsen som var av en enklere byggteknisk standard, og derfor ikke 
lengre tilbød ideelle levekår.

Fylkesveien ligger i et slags ”dalsøkk”, som på mange måter gjenspeiler den 
naturgitte landskapsformen som har ligget der siden lenge før mennesker 
satte sin fot i Halden.

Bildene til venstre er hentet fra Kartverkets side høydedata.no, og viser 
laserscanninger av landskapet i forskjellig oppløsning. Utsnittet er 
identisk for de tre bildene.
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Grøntstruktur

Flyfotoet viser de mest vesentlige grøntdragene i 
nærområdet til planområdet. Schultzedalen i nord er et 
viktig sammenhengende tur/naturområde som strekker 
seg til marka nord for sentrum, via mange etablerte 
boligområder. Schultzedalen er viktig som både ferdselsåre,  
rekreasjonsområde, og biotop. Os gravlund, som utgjør 
brorparten av grøntområdet i øst ligger innenfor en 
hensynssone bevaring (kulturmiljø) i kommuneplanen og 
sentrumsplanen, mens deler av Månefjellet, samt Rødsfjellet 
i vest er satt av til grønnstruktur i kommuneplan og 
sentrumsplan for Halden. Busterudparken i sør-enden av Os 
allé ligger i hensynssone bevaring kulturmiljø. Os allé (grønn 
stiplet) er i sentrumsplanen angitt med grønnstruktur på de 
karakteristiske grøntrabattene i alléens lengderetning.

Barriærer og adkomster

Fylkesveien representerer en barriere i området. Den krysses av to 
gangbruer, samt en innbygd gangbru mellom P-huset og tidligere Halden 
Storsenter.  I tillegg fi nnes to overgangsfelt i forlengelsen av Garvergta-
Svenskegata og Porsnesbakken-Hougs gate. Ut over dette er den 
krevende å forsere. Sannsynligvis vil det være mulig å ”sy sammen” de to 
sidene av veien gjennom småskala tiltak som ikke går på bekostning av 
fremkommelighet for biltrafi kk. Et eventuelt fremtidig reguleringsarbeid 
i samarbeid med veimyndighet og regional veiforvaltning vil kunne gå i 
dybden på slike forhold. Dette planarbeidet vil strekke seg så langt det lar 
seg gjøre i kommunal regi.
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Byggeområdets umiddelbare omgivelser

I nord grenser byggeområdet til Rektor Frølichs gate og 
trehusbebyggelsen nord for denne. ”Spranget” mellom 
bebyggelses-skala vil skje her, og overgangen må 
håndteres på en slik måte at trehusbebyggelsens bo-
kvaliteter ivaretas, og helst forbedres. Regional myndighet 
for kulturminner har gitt helt konkrete innspill om at 
trehusbebyggelsen bør gis en hensynssone ”bevaring”. 
Rektor Frølichs gate bør bli et felles oppholdssted for 
beboerne og de planlagte funksjonene.

Nabo`n i øst, Os allé 4 (Baardsen-bygget), vil være den 
som får den nye bebyggelsen tettest på, og bli berørt mest. 
Bygget huser i dag ”Familiens hus” og leies av Halden 
kommune. Det er ført dialog om erverv av eiendommen, 
uten at dette har ført frem. Ny bebyggelse må ta hensyn til 
eiendommens fremtidige utviklingsmuligheter. Samtidig 
må det erkjennes at en viss påvirkning vil være innenfor 
hva man kan forvente i sentrumsbebyggelsen.

Os allé er det viktigste kulturminnet å å ta hensyn til - ikke 
som objekt, men som bygd miljø. Alléen er vurdert som 
kulturminne av regional betydning, og ny bebyggelse 
må forholde seg til ”spillereglene” etablert av Haldens 
første reguleringsplan, fra 1918. Området var planlagt og 
påbegynt lenge før reguleringsplanen forelå.

Fylkesvei 220. Etablert på slutten av 1970-tallet og for 
mange haldensere med forkjerlighet for gammel by, selve 
hat-objektet. Realiteten er at veien ble anlagt skånsomt 
mht. sentrumsbebyggelsen, i en trasé som forutsatte 
sanering av noen av byens dårligste bo-miljø. Os allé 
ble ”radbrukket og delt i to”. Fylkesveien er en betydelig 
kilde til støy, og har en barriære-eff ekt. Byggeområdet vil 
søke å skjerme seg fra denne siden, og samtidig etablere/
forsterke forbindelser.

Koblingen nordover. Her ankommer gang/sykkelvegen 
fra Brødløs via Dyrendalsveien, ganbrua fra Busterudgata, 
og turveien fra naturområdet i Schultzedalen. Et svært 
viktig ”påkoblingspunkt” for byggeområdet. Her må det 
tilrettelegges for videre ferd mot sentrum.

A

B

CD

E

B

C D

E

A
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Utvikling i området

SENTRUM NORD

Tidl. kjøpesenter, “Halden Storsenter” transformeres til bibliotek, 
kino, familiens hus, Frivilligsentral, m.m. Status; under bygging Transformasjon fra kontorvirksomhet til boliger. Her: Os allé 11/9.

Status; realisert/under prosjektering. Illustrasjon: Os alle 9/HABO

eksist. skole
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Bebyggelsesstrukturen langs Os allé er en tydelig, strengt geometrisk 
hagebystruktur, med allé-aksen som hovedretning inn mot bykjernen, og 
med ”sideveier” organisert 90 grader på denne. Alléen hadde imidlertid 
allerede vært påtenkt siden 1905, som del av byutvidelsen. 

Hannibal Sehesteds gate/Gimleveien var en viktig transportåre i retning 
Asak, mens Kirkegårdsgata koblet Os med Damhaugen. Sett i sammenheng 
med samtidens idealer må aksen Os allé må forstås som koblingen mellom 
”by og land”. Idealet for byplanlegging på tidlig 1900-tall var hagebyen, som 
representerte en form for ”fl ukt fra byen” i kjølvannet av at byene hadde 
fått svært dårlige boforhold som følge av industrialiseringen. Selv om 
dette i mindre grad gjaldt Halden enn de tungt industrialiserte storbyene 
på kontinentet, så gjorde de gjeldende byplan-idealene seg gjeldende 
gjennom hageby-bevegelsen. Det åpenbare ”spranget” i bebyggelsens 
skala speiler overgangen fra boligbebyggelse til moderne bedri  er. 
Bebyggelsen ble konsentrert om aksen både av estetiske, praktiske og 
byggtekniske årsaker; bebyggelsen bidrar til å defi nere aksen,  og alléen 
tilbyr eff ektiv adkomst til bebyggelsen. Ikke minst ligger alléen organisert 
langs en morenerygg, som utgorde den beste byggegrunnen. Bebyggelsen 
var avgrenset av Schultzebekken i vest og Os gravlund/Osbekken i øst. Det 
åpenbare bruddet kom med gjennomføringen av ”østre tangent” i 1979 
(i dag Fv220). Fylkesveien delte alléen, og dagens gangbru ble etablert.  
Fylkesveien representerer i dag et av de mest dominerende elementene i 
området.

Byutvidelse / idealer 

Haldens første reguleringsplan
Os alle - Oskleven, 1918

Bykart, 1905

Områdets historiske utvikling
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Samtidens planidealer: 
Ebenezer Howard`s diagrammer av hagebykonseptet

Plasser og gater som 
er tapt/svekket 

Haakon 
VII`s
plass

Olavs 
plass

Christian Sindings 
plass
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“Ous” er landbruksområde - utenfor 
byen. Det mørke grå feltet er påtegnet i 
denne sammenheng, men indikerer hvor 
originalkartet gjør markeringer av dalfør/
ravinelandskap. På dette kartet er bekkeløpet 
påtegnet helt frem til Tista, men andre kilder 
tilsier at Osbekken/Schultzebekken allerede lå 
i kulvert langs Osbekkgata.

Os gravlund etableres - bankene på begge 
sider av Tista blir landfaste, og Osbekken/
Schultzebekken er med sikkerhet lagt i kulvert 
gjennom deler av bykjernen.

Byen vokser - og bykjernen må utvides. 
Byutvidelse planlegges vestover mot 
Rødsberget, østøver mot Porsnes, og nordover 
mot Os - i streng geometrisk gatestruktur.

Personbilveksten har preget halden noen tiår 
- og tiden er moden for et hovedveinett som 
tar unna trafi kken. Østre tangent blir regulert 
i 1977. Traséen er skånsom mot Storgata og 
bykjernen, men Os allé - sammen med andre 
viktige gateløp som Garvergata, Hannibal 
Sehesteds gate og Arbeiderstredet blir brutt.

“Ous”

1886

1824

1905

1977
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Østre tangent blir regulert i 1977. Traséen er skånsom 
mot Storgata og bykjernen, men Os allé - sammen 
med andre viktige gateløp som Garvergata, Hannibal 
Sehesteds gate og Arbeiderstredet blir brutt. Bildet er 
sannsynligvis fra 1979.
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2.1 Hovedgrep, arkitektur, landskap

Planen i grove trekk
Planforslaget løser arealbehovet for idrettsanlegget og skolen, med det 
rom- og funksjonsprogram som lå til grunn. Det er ikke funnet plass til 
fremtidig utvidelse av skolen til 1-10 trinn innenfor dette planarbeidet. 
Skolens uteområde svarer til det areal pr elev som var forutsatt ved 
oppstart (18m2/elev). Ut over å sikre areal for den planlagte bebyggelsen, 
sikrer planforslaget gode og trafi kksikre adkomster for elever og brukere 
av idrettsanlegget. Planforslaget legger opp til redusert biltrafi kk i skolens 
nærområde, og prioriterer gående og syklende trafi kanter ved å snevre inn 
veibredder og kryss, som vil bidra til å redusere hastigheten i biltrafi kken.

Kulturminneinteressene i Os-området er godt ivaretatt gjennom 
tilbakeføring og “reparasjon” i så stor grad som mulig. Unntaket er Halden 
bad, som ikke har latt seg innarbeide i planforslaget, og er foreslått revet. 
Rivning av Halden bad var et forventet utfall, men det er gjort vurderinger 
av muligheten for bevaring i planarbeidet, som forsikring mot irreversible 
feilslutninger. Det er gjort avbøtende tiltak for å forhindre at Os allé som 
bygningsmiljø forringes som konsekvens av riving av Halden bad.

Planforslaget reduserer parkeringskapasiteten i Os allé, men sikrer til 
gjengjeld en økt kapasitet i nærområdet, med gode gangadkomster til 
skole- og idrettsanlegget. 

Skolen fremstår som et moderne anlegg med høy grad av stedstilpasning. 
Skolens uteoppholdsareal er begrenset i areal, og er i det nedre sjiktet, 
men innenfor hva som er anbefalt i oppdaterte fagrapporter utgitt av 
helsedirektoratet og utdanningsdirektoratet.

Planforslaget omfatter fl ere historiske byrom og gateløp, og legger opp til at 
disse opparbeides med klare historiske referanser. Planforslaget etablerer 
også en del nye snarveier mellom off entlige rom i planområdet, med 
intensjon om å gjøre gangtrafi kken i området mere eff ektiv. 

Planforslaget tilbyr en løsning for sykkelvei gjennom området i tråd med hva 
som er skissert i kommunens plan for hovedsykkelveinett, men det fordrer 
aksept og vilje til gjennomføring fra regional veimyndighet- og forvalter. 

Det overordna bilveisystemet anbefales planlagt helhetlig, og planforslaget 
legger ikke opp til store trafi kale endringer på hovedvei, men gir noen 
anbefalinger. Det er avsatt betydelig areal i den 25m brede hensynssonen 
langs Fv220, og denne skal ta høyde for eventuell fremtidig ombygging 
av hovedveinettet. Dette vil sannsynligvis kreve en egen detaljregulering i 
samarbeid med regional veimyndighet/forvaltning, og hensynssonen er i 
praksis en reservasjon av areal til fremtidig infrastrukturplanlegging.

C+28

C+24.5

C+35.5

C+16.5

C+23.5C+33.0
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Skole 
rehabilitering + tilbygg

Flerbrukshall 
6x hallfl ate / 2000 pax

Basishall turn 
nedsenket - uteopphold på tak

P-hus (m.m.) 
Kombinertformål 
sentrumsformål og P-hus 

Planlagt bebyggelse
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Hovedgrep

Defi nér byggeområdet
Etter at byggegrenser mot naboeiendommer, hensynssone mot 
fylkesvei og sikkerhetsavstander til brohoder er avklart, er det 
tilgjengelige arealet for romprogrammet ca 12 dekar.

1

en litt forenklet prosessbeskrivelse...
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Organisér tomta
Man vil trenge noen klare prinsipper å styre etter. En 
enkel grunnleggende organisering av tomta vil bli et 
godt styringsverktøy i prosessen. Tomta deles tvers 
over rett nord for den gamle skolen. 
”Sirkustomta” nord i byggeområdet er det eneste 
stedet hallen får plass.

2

Etablér gangorbindelser
Gangveier inn til (og gjennom) området legges utenfor 
byggegrense mot tilstøtende eiendom. Det er eff ektiv 
bruk av ubebyggelig areal.

3

Plassér bygningene
Plassér bebyggelsen så kompakt som mulig. Grav det 
laveste bygget ned i terrenget, så blir det lettere å nå 
opp til taket. Det er en stor fordel om funksjonen du 
graver ned ikke har dagslysbehov. Så er det klart for 
å regne på resterende uteareal (MUA). Vi regner først 
areal  med Halden bad stående igjen på tomta. Gymsal 
og SFO- bygg har vi revet. 

4

MUA m/bad   ≈ 17m2/elev
MUA u/bad   ≈ 19m2/elev

areal for fl erbrukshall  ≈ 4,6 daa
areal for skole    ≈ 7.5 daa

MUA m/bad   ≈ 17m2/elev2

MUA u/bad   ≈ 19m2/elev2

Anbefalt minimum uteoppholdsareal/elev for sentrumsskoler er 18m2. Det vil gå med noe uteareal i 
installasjoner og opparbeidelse av skolegården. 
Planforslaget legger opp til riving av Halden bad for å ivareta skolefunksjonen på en forsvarlig måte. 
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Planforslaget - bebyggelsens formspråk

De fi re foreslåtte bygningskroppene

Planforslaget legger opp til fi re nye bygningskropper - i tillegg til at det 
på mere generell basis åpnes det for bebyggelse som det ikke foreligger 
konkrete planer for. De fi re planlagte bygningene er:

1. Tilbygg til Os skole
2. Flerbrukshall
3. Basishall
4. Parkeringshus

Det legges ikke opp til at bygningene skal ha et enhetlig formspråk eller 
visuelt uttrykk. Begrunnelsen for dette er først og fremst at et enhetlig 
formspråk ville blitt opplevd som et brutalt brudd med skalaen i den øvrige 
bybebyggelsen i Halden - en ”megastruktur”. Allerede har fl erbrukshallen 
en utstrekning som utgjør et brudd - og utfordrer den etablerte forståelsen 
av bebyggelsen i byen. Det gir derfor mening å bryte opp bebyggelsen 
i individuelle volumer som snarere enn å relatere seg til hverandre - 
fi nner relasjoner med andre bygningsmessige eller landskapsmessige 
elementer i bystrukturen, eller fi nner sin egen utrykksform som et ønsket 
fremmedelement.

Sortering i sysakene

For at den bebyggelsen skal oppleves som sammenhengende - og som et 
verktøy for videre detaljprosjektering av bebyggelsen - tilbyr planforslaget 
her retningslinjer i form av hvilke ”relasjoner” de fi re bygningsvolumene 
skal ha i den omkringliggende byen. Relasjonene vil i noen tilfeller være 
helt konkrete bygg, og i andre tilfeller mere abstrakte referanser.
Dette må forstås som retningslinjer og ikke entydige føringer. Det fi nnes ikke 
noe enkeltstående ”riktig” svar på hva som bør være Haldenbebyggelsens 
formspråk. Muligens fi nnes det likevel mange ”feil” svar. Den foreslåtte 
”sorteringen” i bebyggelsens relasjoner er:

1. Tilbygg til Os skole 
Relaterer seg til Os skole og øvrig allébebyggelse

2. Flerbrukshall 
 ”Objekt” - selvstendig/uten klare relasjoner

3. Basishall
 Relaterer seg til landskap - oppleves ikke som bygning

4. Parkeringshus (m.m.)
 Relaterer seg til kvartalene i Niels Stubs gate

1

2

3

4
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Os skole 1914 + 2023

Planforslaget legger opp til at tilbygget til skolen tilpasser seg eksisterende 
skolebygg i formspråk og materialbruk. Takformen tar opp vinkler og 
horisontale linjer fra eksisterende bygg, men har en klar egen identitet. 
Møtet mellom byggene får en skyggefuge og koblingen er utført i et 
glassfelt. Fasaden er tenkt utført i tegl/puss.

1
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Flerbrukshall - Frittstående ”objekt” 

Flerbrukshallen er planlagt med fasadekledning i aluminium på øvre del, 
mens sokkel er tenkt utført i eksponert betong. Det er gjort vurderinger av 
hvorvidt fasaden bør tilpasses trehusbebyggelsen nord for Rektor Frølichs 
gate. Det er konkludert med at forsøk på å assimilere eller tilpasse seg 
trehusbebyggelsen vil være lite troverdig. Det er derfor tatt et valg om 
å heller søke å rendyrke det store volumet som et strengt, geometrisk 
”objekt”. Følgende føringer er lagt:

Bebyggelsens formspråk to-deles horisontalt ca. på C+17.0. Delelinjen 
skal være presis, sammenhengende, og lesbar. Delelinjen skal gi et tydelig 
skille i fasadeuttrykk, og dele inn i to kategorier:

Kategori 1:
Fasader og bygningsdeler som befi nner seg lavere enn delelinjen skal ha 
en enhetlig, massiv/landskapsmessig utførelse med tydelig tilhørighet til 
landskaps- og naturelementer. Tettvokst vegetasjon skal prege fasader og 
støyskjerm mot fylkesveien. 

Kategori 2:
Fasader som befi nner seg høyere enn delelinjen skal leses som en streng, 
enhetlig og presis geometrisk «sluttet» form. Gesimslinjer og skjørt skal 
være sammenhengende. Fasademateriale: aluminium/stål.  Materialbruk 
skal være enhetlig og volumet skal oppleves som lett/fl yktig, gjennom 
å spille på refl ektert dagslys og ev. lavmælt kunstig belysning. Animert 
belysning tillates ikke. Se referanser på motstående side.

Flerbrukshallens takfl ate

Flerbrukshallen har en takfl ate på nesten 4000m . Den vil representere 
en betydelig økning i mengden ”hard” flate i planområdet. Dette har stor 
betydning for overvannshåndtering, da det vannet som i dag blir fordrøyd 
og infiltrert i grunnen må begrenses på andre måter - for ikke å overbelaste 
avløpsnettet. Det er skissert flere alternativer for håndtering av takvannet 
fra hallen - men samtlige baserer seg på et vegetasjonsdekke på halltaket. 
Et vegetasjonsdekke av sedum vil bremse og absorbere vannet til en 
håndterbar mengde. Sedumtak har en kostnad - men sannsynligvis 
ikke større enn de tilleggskostnader som vil påløpe i alternativ 
overvannshåndtering. I tillegg gir et sedumtak betydelig bedre visuelle 
kvaliteter enn tradisjonelle taktekkingsmaterialer i storskalabebyggelse. 
Takflaten vil være godt synlig fra omkringliggende bebyggelse og 
høydedrag. Det åpnes for høsting av solenergi på takflaten - og dette er 
fullt mulig å kombinere med sedumtak.

2



Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg        planID: G-728

Bydelshus / Architecture 00 / EnglandHouse Hafner / Hornung and Jacobi / Tyskland M3A2 / Antonini + Darmon / Frankrike

The Munich Technology Centre / Tyskland

“delelinje”

Referanseprosjekter; formspråk, fasadekledning og takfl ate:
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Museum / Belzberg Architects / Los Angeles Gellért Hill / Ungarn

Basishall - integrert i landskap

Basishallen ligger nedsenket i terreng, for å gjøre det mulig for alle 
å nå opp til takfl aten uten bruk av heis. Nordlige fasade ligger inntil 
fl erbrukshallen, og er derfor ikke eksponert. Kortsiden mot øst er planlagt 
som klatrevegg. Bygget har i realiteten bare én fasade, mot fylkesveien i 
vest. Denne er tenkt utført i betong, som en forlengelse av ”sokkelen” til 
fl erbrukshallen. Betongsokkelen skal ha rikelig med vegetasjon foran/på 
seg, slik at sokkelen i størst mulig grad fremstår som en del av landskapet.

Referanseprosjekter; formspråk:

3
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P-hus / JAJA Architects / København

Parkeringshus (m.m.) relaterer seg til kvartalsstrukturen

Planforslaget åpner for et parkeringshus på arealet rett syd for krysset 
Vognmakergata x Fv220. P-husets skala og proporsjoner relaterer seg til til 
bygningsvolumene i Niels Stubs gate, vis-á vis Vognmakergata. Ved 1. gangs 
behandling av planforslaget ble formålet utvidet til kombinert parkering/
sentrumsformål.
Det anbefales å senke gesimshøyden mot trehusbebyggelsen trehusbebyggelsen 
i Busterudgata, og dette vil sammenfalle godt med et avtrappende nivå på 
gulvdekkene (halvplansløsning). Det anbefales å plassere trapp/heishus i nordre  
hjørne, for å markere Vognmakergata som innfallsport til sentrumskjernen.

Fasaden anbefales primært utført i tegl, med åpne, brede fuger som 
sikrer lu  gjennomstrømning. Det åpnes også for fasader utført i murpuss, 
eksponert betong, perforert metall og naturstein. Fasaden anbefales 
underdelt i felt med varierende utførelse, fortrinnsvis med relieff -
virkninger (at fl atene har en viss dybde i mønstringen).

Referanseprosjekt; formspråk og fasadekledning:

4
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Skolens uteområde

Dagens situasjon Planforslaget

Kvalitet
Dagens skolegård er romslig, men er av dårlig innholdsmessig kvalitet. 
Av apparater og utstyr fi nnes følgende:
- Ballbinge av god kvalitet
- Klatrestativ av dårlig kvalitet/størrelse
- Fotballbane(r), ca. 40x40m m/5 mål m/tett bakvegg
- Noe benker/møblering av dårlig kvalitet
- Håndballfl ate + basketballfl ate m/asfaltdekke av dårlig kvalitet
- Leskur med tette vegger på 3 av 4 sider, tett tak, ca 60 m2

Romlige kvaliteter
Skolegården tilbyr både åpne uterom og arealer av mere intim karaktér, 
men hovedandelen består av en stor grusplass forbeholdt fotball.

Vegetasjon/naturelementer
- Klynge med almetrær, tre-rekke mot Halden bad, frittstående lindetrær 
- helling mot gangbru i nord (akebakke)

Støy
Dagens skolegård svarer ikke til retningslinjen T-1442/2016 Nasjonale 
retningslinjer til behandling av støy i arealplanlegging, jf kapittel om 
forurensning. Uteområdet som overskrider terskelverdien 55 dB Lden er 
markert med gult på fl yfoto nedenfor.

Kvalitet
Planforslaget ligger i det lavere sjiktet for uteoppholdsareal kvantitativt, 
men er planlagt av høy innholdsmessig kvalitet. 
Av apparater og utstyr gis det rom for følgende:
- 2x ballbaner
- Rikelig med klatrestativ / aktivitetsapparater
- Rikelig med benker/møblering
- Rulleområde 
- Utekjøkken
- Lett-tak / scene

Romlige kvaliteter
Skolegården tilbyr både åpne uterom og arealer av mere intim karaktér, 
men ikke de stor, vidstrakte uteområdene.

Vegetasjon/naturelementer
- Klynge med almetrær, tre-rekke mot Halden bad bevares (indikert med         
  grønn, stiplede rammer på plan nedenfor)
- helling opparbeides mellom tak basishall og mark (akebakke)

Krav til innhold og kvalitet er stilt gjennom planbestemmelsene § 5.5 - 5.7.

8.471 m2 6.265 m2
fordelt på dimensjoneringstall : 25,67m2/elev (330 elever) fordelt på dimensjoneringstall : 18,98m2/elev (330 elever)
fordelt på dagens elevtall :           29,21m2/elev (290 elever) fordelt på dimensjoneringstall : 21,60m2/elev (290 elever)

Vurderingene baserer seg i stor grad på kvalitetsbeskrivelser i rapporten ”Uteområder i barnehager og skoler” fra 2019”, 
utarbeidet av NMBU på oppdrag på oppdrag for Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Flere av reguleringsbestemmelsene 
er også basert på kvaliteter fremhevet i rapporten. Rapporten følger som vedlegg til plandokumentene.
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Dagens situasjon Planforslaget

Vårjevndøgn
20/03  -  12:00

Sommersolverv
21/06  -  12:00

Sol og skygge 

Sol/skyggestudien til høyre tar utgangspunkt i 3D 
modell (McNeel-Rhino 3D) satt opp til henholdsvis 
klokken 12:00 den 20/03 - vårjevndøgn og klokken 
12:00 den 21/06 - sommersolverv, år 2020.

Kun vegetasjon relevant for skolegården er tatt med. 
Vegetasjon er innmålt med bistand fra kommunens 
geodata- seksjon, og metoden har vært triangulering 
av hvert enkelt tre på stedet. Det er noe usikkerhet 
knyttet til trærnes høyde, som er estimert gjennom 
høydedata.no kombinert med visuelle kontroll på 
tomta. Trærnes høyde er her overdrevet noe, for å 
ta høyde for vekst.

Det er stilt krav gjennom planbestemmelse (§5.6)
om at utearealene ved skolen skal ha sol på minst 
halvparten av arealet kl. 12 vårjevndøgn.

Skolegårdens avgrensning er vist med rød linje. 
Studien viser gode solforhold i skolegården både 
i dagens situasjon og i planforslaget. Sol er ikke 
bare positivt - skolegården skal også tilby arealer 
skjermet for sol. Planforslaget har tilstrekkelig 
margin i tilgang på solfylt areal til at skjerming i form 
av leskur/poergola/lett-tak, vil kunne opparbeides 
uten problemer.

Sol/skyggestudien viser også fl erbrukshallens 
kasteskygger mot Rektor Frølichs gate, og P-husets 
kasteskygge i Fv220, samt det nye skolebyggets 
kasteskygge over naboeiendommen Os allé 4. Kartgrunnlag: NORKART - UTM32_NN2000

Planforslaget - tilgjengelighet for alle 

C+ 16.5

C+ 12.5

rampe 
iht. Tek 17

Utdrag fra planbestemmelsene, §5.5-5.6
Areal på tak kan inngå i beregning av uteoppholdsareal dersom 
kvalitetskriteriene er tilfredsstilt (jf. § 5.6). 
Den totale andelen uteoppholdsareal på tak skal ikke overstige 30% av det 
totale uteoppholdsarealet. Uteareal skal ikke være brattere enn 1:3 i store, 
sammenhengende fl ater. Brattere terreng enn angitt må ha særskilte 
kvaliteter, for eksempel at et avgrenset område er egnet som akebakke.

Samtlige større, sammenhengende oppholds- og aktivitetsfl ater skal ha 
universell adkomst gjennom hele døgnet, uten bruk av heis. Det tillates 
at soner for krevende motorisk lek ikke er universelt utformet gitt at den 
oppholdsfl aten de naturlig inngår i har likeverdig tilgjengelighet. 

Soner for lek og opphold skal være tydelig adskilt fra gangsoner. Gangsoner 
skal være tydelig visuelle og være uten møbler og andre innretninger.
Ledelinjer skal føre til/fra uteområdets adkomstpunkter til bebyggelsens 
innganger og naturlige samlingspunkt i uteområdet. Ledelinjer skal 
utformes som en integrert del av designet. Det skal utover ledelinjer 
leveres taktil merking (varselfelt og oppmerksomhetsfelt) i topp og bunn 
av alle trapper.

Utearealene skal ha kunstig belysning med plassering og lysstyrke som 
skaper trygghet og god lesbarhet over området for alle brukere – også på 
kveldstid. Belysning skal utformes iht. krav i Lyskulturs publikasjoner 1C, 
NS 11001-1 universell utforming.
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Tegnforklaring

Planforslaget - landskapsplan, skolegård
Skolegårdens landskapsplan er gjort retningsgivende i planbestemmelsene.
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Skolegård, planforslaget
Illustrasjon:     Asplan Viak 

Delkonklusjon, skolens uteområde:

Vurderingene tilsier at planforslaget vil gi en reduksjon i antall kvadratmeter 
uteoppholdsareal for skolen - men ligge innenfor det som er anbefalt minstekrav for 
sentrumsskoler, jf. rapporten ”Uteområder i barnehager og skoler”. 

Kvaliteten på skolens uteområde vil imidlertid heves betraktelig i planforslaget, 
sammenliknet med dagens situasjon. Kvalitetskriterier er vanskelig å forankre gjennom 
planbestemmelser. Det er lagt vekt på både å lage bestemmelser som lar seg etterprøve 
- samt ”formålsbestemmelser” som beskriver intensjonene i tilstrekkelig grad til at 
de vil fungere som et styringsverktøy videre. Det er ikke ønskelig med bestemmelser 
som spesifi serer nøyaktig hvilke lekeapparater og funksjoner som skal inkluderes, av 
hensyn til elevenes videre medvirkning i utformingen. En samlet vurdering av kvalitet/
kvantitet vurderes som en forbedring sammenliknet med dagens situasjon.
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Nedsenking av fl erbrukshallen i terreng har vært gjenstand for 
vurderinger gjennom planarbeidet / prosjekteringen. I planarbeidet som 
ble gjennomført i 2018/2019 van nedsenking langt på vei en forutsetning 
- for at det i det hele tatt skulle være mulig å nå opp til takfl aten. Elevtallet 
var i foregående 660, som følge av foreslått sammenslåing av barne- og 
ungdomsskolen i sentrum. Forutsetningene er endret i dette planarbeidet 
- og halltaket trenger ikke lenger å benyttes som uteoppholdsareal. 

Med det som bakteppe har det vært naturlig å se på muligheten for å 
legge arenaen på mark. Øvelsen belyser kun ikke-prissatte konsekvenser. 
Priskonsekvensen av nedsenkning handler i stor grad om hvilken 
fundamenteringsmetode totalentreprenør vil legge til grunn, og  for å være 
i stand til å gjøre kvalifi serte kalkyler må det legges spesifi kke metoder 
til grunn. Dette vil sannsynligvis være det mest vesentlige kompetitive 
elementet i anbudskonkurransen. Tiltakshaver ønsker ikke å legge føringer 
for valg av fundamenteringsmetode. 

I all hovedsak er det tre forhold som vil belyses her:
 1. Høyden i forhold til omkringliggende bebyggelse
 2. Bruksmessige og praktiske konsekvenser 

Høydene som vil legges til grunn er:

 a) planforslaget, overkant gulv på C+9,2

 b) ”Høy” hall, dvs. overkand gulv på C+ 11.7

Høydene er satt med tanke på å korrespondere med øvrige nivå i 
bebyggelsen.

C+ 11.7

C+9,2

Dagens situasjon

Hensynet til omkringliggende gater og bebyggelse
Bebyggelsen i Rektor Frølichs gate vil være den som eksponeres mest for 
fl erbrukshallen. Bebyggelsen ligger riktignok i et ”skille” mellom kompakt, 
storskala by-bebyggelse, og må kunne tåle at Os-området bebygges av 
noe av større skala enn trehusbebyggelse. Flerbrukshallen er heller ikke 
høyere enn eksempelvis Baardsen-bygget (Os allé 4), dersom den bygges 
som ”høy” hall.  På den annen side er hallen ikke bare høy, den har også en 
betydelig utstrekning i plan, som gir en økt visuell tilstedeværelse:

Flerbrukshall 
Gjennomførte alternativvurderinger 

Nedsenket hall 
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Anvendelighet
Hallen er planlagt bygget etter ”arena”-standarden. Årsaken til valg av 
halltype er ikke utelukkende begrunnet med å kunne tilrettelegge for 
2000 tilskuere. Hallen er en ”transformer”, som eff ektivt lar seg under-dele 
i 6 fl ater - for å tilrettelegge for variert bruk av et mangfold av idrettslag. 
Halden har de senere åra redusert antallet hallfl ater, blant annet som 
følge av skolesammenslåinger. Idrettsmiljøet er avhengig av tilgang på 
hallfl ater, og stordri  smuligheten i en storhall gjør dette mulig. 

Hallen skal altså benyttes av et mangfold brukere. Nedsenkning av hallen 
gir anledning til adkomst fra hele hallens ytterkant, uten konfl ikt mellom 
brukerne. Dette er ikke mulig med ”hevet” hall, innenfor eiendommens 
avgrensning. En ulempe med nedsenket hall er den tilgang man har til 
hallfl aten med tunge installasjoner, f.eks. i sammenheng med messer eller 
andre typer bruk. Hallen er imidlertid primært en idrettshall, og dette har 
vært styrende for valg av løsning.
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Flerbrukshall - bebyggelsens formspråk
Gjennomførte alternativvurderinger

Basisform:

Underdelt:

Western-by:

Horisontal:
Anbefalt:
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Konklusjon, hovedgrep/arkitektur/landskap:

Bebyggelsen etterstreber å være kontekstuell - hvert enkelt bygg tilpasser seg sitt umiddelbare 
nærområde, og hvert enkelt bygg leverer unike svar. Dette er en stor fordel for bygningsmassen 
sett samlet - snarere enn å bestå av en enhetlig kjempestruktur, så innlemmes bebyggelsen 
i omgivelsene i en tilpasset skala. Unntaket er åpenbart fl erbrukshallen, som har helt egne 
proporsjoner - og er et fremmedelement i bybildet. Det trenger ikke å være negativt. Det vil 
imidlertid kreves øye for detaljer og materialbruk, og ikke minst tett oppfølgning gjennom 
detaljprosjektering og oppføring for at fl erbrukshallen skal bli et vellykket arkitekturobjekt. 
Bebyggelsen har tydelig defi nerte adkomster og vil være intuitivt lesbar. Landskapsmessig 
tilbyr bebyggelsen en rekke velproporsjonerte ”mellomrom” i variert skala.

Sammenliknet med dagens situasjon - som består av en gjenværende grusfl ate i et forøvrig 
tettbygd område, et lite stedstilpasset SFO-bygg og gymsal, vil bebyggelsen komplettere 
området - som i utgangspunktet er positivt. Usikkerheten knytter seg til fl erbrukshallens skala 
og støyskjermens uttrykk - som utgjør de mest fremtredende elementene i bebyggelsen. Det er 
fullt mulig å lykkes, og det er gitt bestemmelser om utformingen. Bestemmelser om estetikk og 
formspråk er imidlertid krevende i oppfølgning. 

Skolens uteområde
Vurderingene tilsier at planforslaget vil gi en reduksjon i antall kvadratmeter uteoppholdsareal 
for skolen. Kvaliteten på skolens uteområde er imidlertid hevet betraktelig i planforslaget, 
sammenliknet med dagens situasjon.

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

Vurdering av tilnærmingene

Av den foreslåtte bebyggelsen er det fl erbrukshallen som er det desidert 
mest krevende volumet å tilpasse omgivelsene, gitt sin skala. Byggets høyde 
er ikke voldsom - gesimshøyden er tilsvarende Baardsen-byggets laveste 
gesimslinje, og det er lavere enn mønehøyden på trehusbebyggelsen 
nord for Rektor Frølichs gate. Byggets utstrekning horisontalt er derimot 
større enn noe annet bygningsvolum i nærområdet. Sentrumsplanen 
er klar i sitt råd; lange fasader bør under-deles i lengderetningen. 
Sentrumsplanen gir føringer på generell basis, og det er mulig å gjøre 
steds- og situasjonsspesifi kke vurderinger gjennom reguleringsplan. 

Det er gjort studier av forskjellige tilnærminger til problemstillingen, og 
planforslaget følger et annet spor:

Overdriv byggets horisontalitet, og la det være et 
særegent objekt i bybildet. 

Det lar seg ikke kamufl ere uansett, så fi nn et harmonisk 
proporsjonsforhold innenfor byggets egen skala.
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Nytt og gammelt skolebygg, side om side
Illustrasjon: Asplan Viak
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2.2 Kulturminner og kulturmiljø

Innfallsvinkel

Dette kapittelet dedikeres til å studere og beskrive dagens situasjon, fra 
et kulturhistorisk perspektiv. Os allé vil vies spesiell oppmerksomhet, da 
dette er det delområdet innenfor planområdet som får størst påvirkning. 

Gjennom arbeidet har det fremkommet helt tydelig at det ikke vil være mulig 
å bevare Halden Bad i Os-prosjektet. Det er derfor naturlig å vie Halden 
bad mye plass i både situasjonsanalysen og i konsekvensutredningen. 
Vurderinger av byggets betydning for bygningsmiljøet og byggets egnethet 
for transformasjon beskrives i dette kapittelet. 

Vurderinger og konklusjoner av arealkonsekvensen ved å innlemme badet 
i planen er tilstrekkelig til at måltall for uteoppholdsareal/elev ikke oppnås.  
Os allés ”tålegrense” for tap av tilstøtende bebyggelse, og mulighetene for 
avbøtende tiltak ved rivning, er gitt senere i dette kapittelet. 

Hensikten i denne situasjonsanalysen er ikke å fortelle historien om Os 
allé, men søke å defi nere hvilke elementer har størst betydning for det 
historiske bygningsmiljøet.

Os allé, nedre del 1949

Føringer

Viktige grep for ivaretagelsen av historiske verdier i området er allerede 
gitt i føringene for planarbeidet, gjennom kommunestyrets vedtak om å 
bevare skolebygget fra 1914. Bygget er vurdert til å ha høy lokalhistorisk 
verdi som enkeltobjekt (sentrumsplan for Halden). 

Os allé som område er av fylkeskonservatoren vurdert til å ha høy 
regional kulturhistorisk verdi. I praksis betyr det at de regionale 
vernemyndighetene i hovedsak har interesse i å ivareta Os allé som 
miljø, snarere enn enkeltbygg. Når det er sagt, så er bebyggelsen langs 
alléen en av de komponentene som defi nerer alléen, og bygningene har 
derfor en viss verneverdi som del av et miljø.  Dette har en viss betydning 
for rivningen av Halden Bad. 

Halden bad har i sentrumsplanen blitt vurdert til å ha høy verdi som del 
av et miljø, og deler denne statusen med “Baardsen-bygget” (Os allé 
4) og “Reiseeff ekten” (Os allé 5). Det er altså ikke bygningen i seg selv, 
men snarere hvordan bygget bidrar til helheten i Os allé, som er av størst 
verdi.  Et ledd i situasjonsanalysen vil derfor være å studere hva dette 
bidraget består av. Dersom om noen av kvalitetene lar seg videreføre til 
tross for rivning, kan dette bringes inn i konsekvensutredningen, som 
avbøtende tiltak.
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Dagens situasjon - Områdets status i overordnet planverk

I sentrumsplan for Halden (2017 – 2029), er det gjort følgende verdisetting av bebyggelsen i Os allé:

Os skole
Halden Bad

Baardsen-bygget
Reiseeff ekten

Os allé 9
Os allé 11
Os allé 13

kvartalet 
H. Sehesteds gt/

Rektor Frølichs gt/
Os allé

Selve alléen er defi nert som ”viktig gateløp”. De defi neres i sentrumsplanen som gater som ble tidlig steinsatt og har bygninger som historiske «veg-
ger». Verneverdivurderingen er utvidet til også å innbefatte disse gateløpene og en bør være svært varsom med tiltak i gaten og på bygninger som 
ligger inn til gaten. Tiltak i gategrunnen bør medføre at en tilbakefører gategrunnen med den opprinnelige belegningssteinen som var i gateløpet. Os 
allé som område er av fylkeskonservatoren vurdert til å ha høy regional kulturhistorisk verdi. I praksis betyr det at de regionale vernemyndighetene i 
hovedsak har interesse i å ivareta Os allé som miljø. Bygningene som ikke er gitt høy verdi som enkeltobjekt, kan typisk ha verdi som (eksempelvis):

1. Innramning av alléen
2. Formidlere av den historiske utviklingen i området
3. Beriker opplevelsen av miljøet totalt sett

Det gjennomføres i dette kapittelet en egen verdivurdering av Halden bad som enkeltobjekt, samt en verdivurdering av Os allé som miljø. 
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Halden bad som enkeltobjekt

Halden Bad, Haakon VIIs plass 5 i Halden, var et kommunalt eiet, 
off entlig bad som ble åpnet for publikum 21. september 1932. Det avløste 
Fredrikshalds Badehus på Stranda. Arkitekt var Wilhelm Christian Suhrke 
(1863–1950), som selv var fra Halden. Byggearbeidene ble påbegynt 12. 
juni 1930. Byggeperioden var preget av langvarige arbeidsstanser og 
storlockouten (1931). Bygget kom til å koste en del mer enn opprinnelig 
tenkt. Deler av overskridelsen ble dekket av midler fra Fredrikshalds 
Brennevinssamlag. I sin morgenutgave 19. september 1932 hadde 
A  enposten omtale av badet (utdrag):

”Det er et vakkert anlegg Halden har fått i dette bad. Der er karbad, 
medisinske bad, badstue og svømmebasseng, alt fullt moderne med 
tiltalende og tidsmessig utstyr. ... Som badet står i dag koster det kr. 310.000. 
Bygningen er 29, 5 m. lang, 18,5 m. bred og 545 kvm. bebygget areal. De 
forskjellige avdelinger er installert i to etasjer med det tekniske anlegg 
i kjelleren. Der er 4 varmtvannsbeholdere, som hver rummer 6000 liter. 
Badets interiør er gitt vekslende og friske farger. En foranstaltning, som vil 
vekke særlig opmerksomhet er et spesielt avklædningsrum for skoleklasser, 
som under opsyn besøker badet.”

Badet var kommunalt eiet til 1997, da det ble solgt til private. Det ble 
ikke lagt noen føringer eller begrensninger for bruken av bygget, og mye 
av interiøret ble demontert. Garderobeanlegget var håndtverksmessig 
utført i keramiske fl iser og edeltre, og ville i dag sannsynligvis blitt 
vurdert som verneverdig. Av interiør er det lite som gir det nevneverdig 
autentisitetsverdi. Selve bassenget er i dag bygget igjen med bjelkelag 
og gulv. Bygningen er eksteriørmessig bevart, også merkingen “Bad” og 
“1932” over inngangspartiet. 

Badet er representativt for moderniseringen av samfunnet, og en tidsånd 
der utbedring av sanitære og hygieniske forhold i bymiljøene ble viktig, 
både i Norge og internasjonalt. Badet har sånn sett en verdi som ”historisk 
dokument”.

Byggets fotavtrykk utgjør ca. 600 m2, hvorav bassengets fotavtrykk 
opptar ca 120 m2. Bygningen er i høyeste grad et formålsbygg, og vil være 
krevende å transformere til annen bruk. Bygningen har vært brukt som 
treningssenter i en periode, men må sies å ha vært lite arealeff ektivt med 
tanke på bassengvolumets store andel av fotavtrykket. Som off entlig bad 
ville bygget ikke svart til dagens krav eller forventninger. Gjenbruksverdien 
for bygget slik det står vurderes som liten. 

Noen av bygningselementene vurderes som av høy verdi, både fordi de er 
av historisk betydning, men også fordi de fremstår som av en kvalitet man 
sjeldent fi nner i moderne bygg. Dette gjelder særlig de utvendige trappene 
i iddefjordsgranitt, som er representative for den lokale steinindustrien. 
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Gjenbruk av bygningselementer

For å i størst mulig grad ivareta Halden Bads verdi som historieformidler, 
bør det etterlates reminisenser av byggets eksistens. Reminisenser 
er bygningsdeler som, dersom de blir etterlatt, kan bidra til å sette 
etterkommere ”på sporet” av hva som har vært. I dette tilfellet handler det 
ikke om å etterlate elementer som fremtidige arkeologer kan gjenfi nne, 
men mer umiddelbart tilgjengelige og forståelige deler av bygningen, som 
bidrar til å fortelle stedets historie. Bygningen er gjennomgått utvendig og 
innvendig for å spore opp elementer av interesse. Flere av elementene er 
av utførelse som utelukker utomhus bruk. Disse vil sannsynligvis ikke være 
aktuelle å gjenbruke i dette byggeprosjektet, men kan være interessante 
for gjenbruk i andre sammenhenger, eksempelvis ved oppføring av nytt 
svømmeanlegg i byen.

Tv: Halden bad`s planløsning
Bassenget, med et fotavtrykk på 120 m2, samt 
bærekonstruksjonene under bassenget opptar mye 
av byggets fotavtrykk på rundt 600 m2 over fl ere 
etasjer. Bygget har en rekke bærende innervegger, 
og er krevende å bygge om. Det er åpenbart mulig å 
gjenbruke bygningsmassen, men neppe med en eff ektiv 
planløsning - hverken som bad eller til andre formål.

Over: Halden bad`s bygningselementer
Elementer av bygget lar seg gjenbruke. Blant annet har bygget 
fl ere utvendige trapper i krysshogd/prikket iddefjordsgranitt 
som er et eksklusivt materiale som forteller lokalhistorie.
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Romlige forhold
Som tidligere omtalt er vernemyndighetens interesse i hovedsak å 
ivareta Os allé som miljø, snarere enn enkeltbygg. Når det er sagt, så er 
bebyggelsen langs alléen en av de komponentene som defi nerer alléen, 
og har derfor en viss verneverdi som del av et miljø.  Dette har betydning 
for rivningen av Halden Bad, og enkeltbyggets betydning som del av 
miljøet er derfor her beskrevet særskilt. 

Badet var fondmotiv mot Haakon VII plass, som lå inntil Os allé der 
Fv220 ligger i dag. Plassen beliggenhet er markert med gul stiplet linje på 
illustrasjonene. 

Utbyggingen av fylkesveien fratok ”badet” noe av sin posisjon i byrommet 
ved at Haakon VII plass ble erstattet av en nedsenket bilveg uten fortau 
eller annet sideareal for gående. Det ble etablert gangbru i krysningen Os 
allé X Fv 220. Brua er buet i lengdeprofi len for å gi klaring for høye kjøretøy, 
og lander på fyllinger på hver side av Fv220. Veibredden snevres inn fra 
”Os allé - standarden” på 8,5m til 3,5m på fyllingene, noe som gjør at bruas 
lengde oppleves som 124m. Brua er i realiteten 52m lang fra brukar til 
brukar. 

I dag er Halden Bads ”romdannende” verdi for nærmiljøet som et element 
bidrar til å defi nere alléen. Sammen med de øvrige fasadene som ligger 
strengt arrangert på linje langs alléen, rammer den inn byrommet.  
”Hull i tanngarden” til alléen vil svekke den karakteristiske lineære 
organiseringen, og rommet vil ”fl yte ut”. Fasadene alene er imidlertid bare 
ett av fl ere elementer som bidrar til å defi nere alléen. I tillegg til fasadene, 
er grøntrabattene, den konstante veibredden og tre-rekkene med på å 
defi nere allé-aksen. 

Halden bad som del av et miljø

Fasadene i alléen rammer inn og defi nerer aksen (røde felt).
Fasaden som tidligere dannet fondmotiv for Haakon VII`s plass 
er markert i gult.
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I tillegg til fasadene, er grøntrabattene, den konstante 
veibredden og tre-rekkene med på å defi nere allé-aksen. Riving 
av Halden bad svekker fasade-rekka, men åpner for å styrke de 
øvrige ”defi nerende elementene”. Bildet er fra rundt 1949.

Romlig sett har Halden bads eff ekt som innramming blitt noe svekket, 
etter at fyllingen som gangbrua lander på, har etterlatt bygget i et 
søkk i terrenget, og alléen leses ikke som et sammenhengende rom i 
bredderetningen. At allévegetasjonen opphører der fyllinga til gangbruas 
begynner, bidrar til at ”bruddet” på alléen skjer tidligere en nødvendig. 
Fyllingene er bratte, og på vestsiden lander skjæringa tett på badets 
fasade. Uterommet som gjenstår er en bakevje, og av dårlig kvalitet. 

Halden bad bidrar til å defi nere Os allé romlig. Samtidig har den posisjon 
det har fått, etter gjennomføring av fylkesveien, svekket byggets verdi 
som ”romdanner” betraktelig.

Tilgjengelighet
Bygget er visuelt lett tilgjengelig, da det ligger eksponert langs 
hovedveinettet og mot gangbrua. I fysisk forstand er bygged mindre 
tilgjengelig - adkomsten er tilstede, men alt annet enn innbydende. 
Bygget mangler den forplassen man forventer å fi nne i off entlige bygg, og 
fremstår også noe amputert uten. 

Historisk verdi
Som ”historieforteller” må bygget tilskrives en verdi, da det står som 
eksempel på moderniseringen av samfunnet, med institusjonsbygging 
og folkehelse som overordnet agenda. Os allé som helhet står også som 
eksempel på dette tankegodset, og sånn sett inngår badet i en overordnet  
fortelling om en epoke og det rådende sosioøkonomiske paradigmet.
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Verdivurdering av Os allé som bygget miljø

Alder: Høy alder har gjennom kulturminnevernets historie vært  et av de 
viktigste kriteriene når verneverdi skal fastsettes. Dette gjenspeiles blant 
annet gjennom Kulturminneloven der blant annet bygninger fra før 1650 
er automatisk fredet.
Vurdering: Lav verdi
Området ble bygget ut i 1905 - 1940, og er sånn sett av nyere tid.

Historisk betydning: Objekter som har en viktig formidlingsrolle fordi 
de forteller en historie som belyser en historisk utvikling eller tendens. 
Objekter som styrker historieforståelsen til et område eller en hendelse.
Vurdering: Høy verdi
Os allé som helhet står også som eksempel på moderniseringen av 
samfunnet etter industrialiseringa, og det rådende sosioøkonomiske 
paradigmet.

Miljøverdi: Objekter som beriker opplevelsen av et større kulturmiljø. 
Dette kan for eksempel være en bygning i en husrekke eller beplantning 
og veier i et kulturlandskap. 
(ikke relevant - Os allé vurderes her som et miljø, og ikke et objekt som 
utgjør del av et miljø)

Tilgjengelighet: Objekter som ligger godt eksponert eller lett tilgjengelig 
for mange bør prioriteres når utvelgelse av viktige kulturminnes skal 
foretas. Nærhet til skoler og synlighet fra off entlig vei bør vektlegges.
Vurdering: Høy verdi
Os allé er svært lett tilgjengelig.

Sjeldenhet: Objekter som er sjeldne enten i nasjonal eller mer lokal 
målestokk bør sikres. 
Vurdering: Middels til høy verdi
Hagebyer ble etablert i hele landet, og internasjonalt, i perioden. Os allé 
er imidlertid svært lesbar og eksemplarisk.

Representativitet: Det bør sikres et bredt utvalg av kulturminner fra ulike 
perioder, samfunnslag og type virksomheter for å gi et bredest mulig bilde 
av lokalmiljøets kulturhistorie.
Vurdering: Høy verdi
Halden er i hovedsak en empireby, og hagebyeksempelet beriker sånn 
sett ”samlingen”.

Autentisitet:  Objektet er lite endret og fremstår som opprinnelig enten fra 
byggeåret eller en eldre ombygging.
Vurdering: Høy verdi
Os allé er i stor grad intakt, og svært lesbar.

Gjenbruksverdi: Anvendbarheten av objektet til nye formål.
Vurdering: Høy verdi
Bebyggelsesstrukturen er fl eksibel, og klarer å absorbere varierende type 
bebyggelse. 

Verdivurdering av Halden bad som enkeltobjekt

Alder: Høy alder har gjennom kulturminnevernets historie vært  et av de 
viktigste kriteriene når verneverdi skal fastsettes. Dette gjenspeiles blant 
annet gjennom Kulturminneloven der blant annet bygninger fra før 1650 
er automatisk fredet.
Vurdering: Lav verdi
Badet ble bygget ut i 1930 - 1932, og er sånn sett av nyere tid.

Historisk betydning: Objekter som har en viktig formidlingsrolle fordi 
de forteller en historie som belyser en historisk utvikling eller tendens. 
Objekter som styrker historieforståelsen til et område eller en hendelse.
Vurdering: Høy verdi
Badet står som eksempel på moderniseringen av samfunnet etter 
industrialiseringa, og det rådende sosioøkonomiske paradigmet. 
Området forteller samme historie, og badet styrker sånn sett områdets 
historieforståelse.

Miljøverdi: Objekter som beriker opplevelsen av et større kulturmiljø. 
Dette kan for eksempel være en bygning i en husrekke eller beplantning 
og veier i et kulturlandskap. 
Vurdering: Middels til høy verdi
Badet bidrar til å defi nere allé-aksen. Imidlertid er den romlige 
sammenhengen brutt i det aktuelle området, og badet har allerede 
forringet verdi som ”romdanner”. 

Tilgjengelighet: Objekter som ligger godt eksponert eller lett tilgjengelig 
for mange bør prioriteres når utvelgelse av viktige kulturminnes skal 
foretas. Nærhet til skoler og synlighet fra off entlig vei bør vektlegges.
Vurdering: Middels verdi
Visuelt tilgjengelig, men adkomstmessig mindre tilgjengelig.

Sjeldenhet: Objekter som er sjeldne enten i nasjonal eller mer lokal 
målestokk bør sikres. 
Vurdering: Lav verdi
Badet er eksempel på funksjonalistisk arkitektur, men ikke noe unikt 
objekt.

Representativitet: Det bør sikres et bredt utvalg av kulturminner fra ulike 
perioder, samfunnslag og type virksomheter for å gi et bredest mulig bilde 
av lokalmiljøets kulturhistorie.
Vurdering: Lav til middels verdi
Halden har bedre eksempler på arkitektur fra perioden, men i liten grad 
off entlige bygg.

Autentisitet:  Objektet er lite endret og fremstår som opprinnelig enten fra 
byggeåret eller en eldre ombygging.
Vurdering: Lav til middels verdi
Eksteriøret er bevart, men interiøret er nærmest fullstendig borte.

Gjenbruksverdi: Anvendbarheten av objektet til nye formål.
Vurdering: Lav verdi
Bygget er lite fl eksibelt for ombygging til annen bruk, og svarer dårlig på 
dagens krav og forventninger til et svømmeanlegg.

Verdivurdering, Os allé
Verdi tilskrives etter skalaen:  ingen - liten - middels - stor

Verdivurdering, Halden bad
Verdi tilskrives etter skalaen: ingen - liten - middels - stor
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Oppsummering, verdivurdering

Os allé
Os allé har utvilsomt stor verdi som kulturmiljø, delvis på grunn av sin 
helhet og autentisitet. Os allé som bebyggelsesstruktur og plan har stor 
gjenbruksverdi fordi den er tilstrekkelig fl eksibel til å romme varierende 
skala, bruksformål og aktivitet.

Halden bad
Halden bad har primært verdi som ”historieforteller” og ”tidsdokument” 
fra en epoke, og de idealer og den tidsånd som rådet. Det inngår i den 
overordna fortellingen som Os allé formidler. Videre har badet en 
miljøverdi i form av å bidra til å defi nere Os allé romlig, gjennom å ramme 
inn aksen. Byggets gjenbruksverdi er lav.

Konsekvens av rivning for Os allé som miljø
Rivning av Halden bad må sies å ha en viss konsekvens for noe som er 
”større enn seg selv”. Området som helhet vil endres som følge av rivning. 
Rivning vil ha følgende konsekvenser for alléen som helhet:

• Svekker ”innramningen” av alléen, og alléens romlige karaktér
• Svekker formidlingen av en historie som belyser en historisk utvikling 

og tendens
• Svekker alléens autentisitet

Os allés ”tålegrense” - og avbøtende tiltak
Romlig sett er Os allé en svært robust struktur, som vil leses tydelig også uten 
badet. Et slikt argument kan selvsagt føres i en rekke enkelttilfeller, inntil 
tålegrensen er passert. Som avbøtende tiltak kan det være hensiktsmessig 
å markere linjen der badets fasade mot Os allé står med et ”romdannende” 
element. Dette kan eksempelvis være en mur, beplantning, eller en enkel 
kant. På den måten vil man opprettholde innrammingen og ”holde linja”. 
Et høyt element vil sannsynligvis ha større eff ekt enn en linje på marken.

Os allé er også robust som formidler av sin tidsånd, da den er svært 
tidstypisk og lesbar. Badet som institusjon var representativ for tidsånden 
også som funksjon, og sånn sett vil området miste en del av fortellingen. 
Å etterlate reminisenser (påminnere) etter badet vil være et avbøtende 
tiltak, om enn med begrenset eff ekt.

Alléens autentisitet vil svekkes som konsekvens av rivning, og det lar seg 
vanskelig bøte på.

Verdiøkende konsekvenser 

Rivning av Halden bad kan også ha  sider ved seg som styrker Os allé som 
kulturhistorisk miljø. 

Rivning av Halden Bad åpner for noen interessante muligheter til å bøte på 
tidligere tiders forringelser av Os allé.  Byggingen av fylkesveien på slutten 
av 70-tallet resulterte i at Os allé ble brutt ved krysningen. Etableringen 
av gangbrua krevde en terrengfylling som starter tidlig i alléens lengde-
retning, for å nå opp til gangbruas kotehøyde. 
Fyllinga er smal, som følge av at den må ”lande” før badets fasade. Den 
begrensede bredden gjør at veibanen på toppen holder gang-bruas 
bredde, og ikke alléens, og brua oppleves dermed som lengre enn den 
strengt tatt er. Nivåforskjellen gir et uterom som ligger i et «søkk» mellom 
gangbrua og badet, og som både er av dårlig kvalitet - og romlig sett 
avskåret fra alléen. 

Rivning av Halden Bad åpner for muligheten til å heve terrenget i en større 
bredde ved bru-landinga. Dette muliggjør arrondering av terrenget slik at 
Os allé kan «forlenges». 
Innramningen av alléen kan ikke forstås som et resultat av tilgrensende 
fasader alene, men en totalitet av fasadene, de snorrette grøntrabattene, 
den konstante veibredden, og ikke minst tre-rekkene. Gjennom arrondering 
av terrenget tilrettelegges det for at denne strukturen kan forlenges opp 
på det som i dag oppleves som brukonstruksjonen, men i realiteten er en 
terrengfylling. Dette vil gi redusert ”opplevd avstand” mellom de to sidene 
av Fylkesveien, og muliggjøres kun ved riving av badet.

En terrengmur som avslutning av fyllingens breddeutvidelse vil kan da 
fungere som ”erstatningsfasade” for å opprettholde innramningen av 
alléen. Planting av to nye linnetrær i fyllingens bredde forlenger trerekka 
og bidrar til å kamufl ere vekk fylkesveien.

PlanforslagetDagens situasjon
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Rivning av Halden Bad åpner for muligheten til å heve terrenget i en større 
bredde ved bru-landinga. Dette muliggjør arrondering av terrenget slik 
at tverrsnittet i Os allé kan opprettholdes over en lengre strekning - og at 
”opplevd avstand” fra én side av brua til den andre reduseres. 
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Konklusjon, kulturhistoriske verdier:

Halden bads verdi som enkeltobjekt er ikke stor, men det inngår i en totalitet i Os allé, og har 
dermed en verdi både som formidler av en tidsepoke, og som romlig objekt.  Rivning av Halden 
bad vil derfor også ha en negativ konsekvens for Os allé som kulturhistorisk miljø. Samtidig 
åpner rivning for - til en viss grad -  å ”sy sammen” alléen i området hvor Fv220 delte den på 
slutten av 70-tallet. Os allé er en tydelig og robust struktur, og ”tålegrensen” for inngrep er 
relativt stor - selv om ethvert inngrep vil svekke dens autentisitet. 
Halden bad er lite egnet til gjenbruk som bygg, men bygningselementer kan gjenbrukes, og på 
den måten videreformidle badets eksistens. Planforslaget vil ha en middels negativ konsekvens 
for kulturhistoriske verdier.

Det er foreslått avbøtende tiltak, som er innarbeidet i planbestemmelsene, §5.11 og §29 (#4).

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral
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2.3 Adkomst, trafi kk og parkering

I det følgende presenteres studier av dagens situasjon og 
problemstillinger som kan eller må løses planarbeidet. Dagens situasjon 
vil være sammenlikningsgrunnlag for løsningene i planforslaget. 
Vurderte løsninger og anbefalt løsning presenteres avslutningsvis 
i kapittelet. Innledende trafi kkanalyse er gjort med bistand fra 
Multiconsult (jf. vedlegg 10219394-RIT-NOT-02). Kommunens veiavdeling 
har vært aktiv i planarbeidet, har gjort de fl este vurderingene som 
fremkommer her.

Skolens plassering

Os skolekrets omfatter begge sider av Fv220 som er en hovedåre mot 
sentrum av Halden. Skolen ligger sentralt i skolekretsen på østsiden 
av Fv. 220 med ca. 1  km til  yttergrensene av kretsen både vest, øst og 
nord for skolen. Skolen er lokalisert ca. 0,5 km nord for Halden sentrum 
(N) langs Fv220 og med atkomst via Os allé. Skolens nærmiljø er preget 
av næringsbebyggelsen øst for skolen, leilighetsbygg i vest og øst samt 
villabebyggelse på nordsiden av tomta. 

Dagens situasjon
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Kollektivknutepunkt

Os skole ligger i nærhet til kollektivholdeplasser for både regionale og 
lokale bussruter. Bussholdeplassen i Busterudparken er i en gangavstand 
av 250m fra skolen. Busterudparken er et knutepunkt for regionale og 
lokale bussruter. Den nære avstanden til Busterudparken sørger for at 
alle som bor i nærhet til de lokale ringrutene har et kollektivtilbud til 
skolen og idrettshallen. 

OS
skole
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Trafi kkanalyser - overordna trafi kksystem

Trafi kkavviklingen i området har blitt analysert ved to anledninger: Av 
SWECO i 2011 på oppdrag fra Statens vegvesen i forbindelse med utredning 
av rundkjøring i krysset Marcus Thranes gate og Haakon VIIs vei (Rv204 x 
Fv200), og av Multiconsult i forbindelse med konsekvensutredningen til 
pågående reguleringsarbeid for skole og idrettsarena på Os. Det foreligger 
en trafi kkanalyse utarbeidet av A.R. Reinertsen i 1991, som studerte 
trafi kkavviklingen ved Vaterland, Grønland, Wiels plass og Ohmes plass. 
Det er også utarbeidet en mobilitetsanalyse av Telenor – mobility analytics 
i forbindelse med rulleringen av kommunens arealplan.

Analysen fra Multiconsult tar for seg krysset Hannibal Sehesteds gate x 
Marcus Thranes gate.

Analysen av SWECO fra 2011 tar for seg kryssene fra Marcus Thranes gate 
og ned til Vognmaker gata. Den adresserer også kapasitetsproblemene i 
rundkjøringen på Vaterland. Ingen av rapportens 4 evaluerte alternativer 
består av kun endring i kryssene Marcus Thranes gate x Haakon VIIs 
vei og Hannibal Sehesteds gate, men ser dette i sammenheng med 
Vognmakergata og rundkjøringen på Vaterland.

Mobilitetsanalysen viser at det kun var 150 personer i området Os og Gimle 
som forfl ytter seg gjennom Halden sentrum i morgen rushet den dagen 
målingene ble tatt. Fra Grimsrød var det 150 personer og fra Stenrød/
Tosterød var det 107. Dette utgjør totalt 407 personer. Sammenligner man 
med trafi kkmålingene i vestgående retning i Hannibal Sehesteds gate 
(435 biler), kan man anta at en stor del av trafi kken i Hannibal Sehesteds 
gate i morgen rushet generes av trafi kk fra Grimsrød og Stenrød/Tosterød. 
Trafi kkmengden fra Grimsrød og Stenrød kan ikke tilskrives levering av 
barn på Os skole, da disse områdene sokner til Gimle og Hjortsberg.

Om trafi kk fra Stenrød og Grimsrød alternativt kjører om Brødløs er dette 
en ekstra lengde på 1km. Halvparten av trafi kken i Hannibal Sehesteds 
gate har således gode alternative ruter til sentrum som kan benyttes om 
trafi kkavviklingen i krysset oppleves som utilfredsstillende.

Trafi kktellinger

I november 2005 ble det gjennomført trafi kktellinger med 
nummerskiltanalyse i området. Trafi kkdataene ble benyttet i 2011 
i forbindelse med utredningen av rundkjøring i Haakon VIIs vei. 
Trafi kkdataene ble da korrigert for den økte trafi kkmengden. Målingene 
viste at trafi kkmengden var størst i perioden 0730 til 0830 i morgenrushet 
og i perioden 1500-1600 i ettermiddagsrushet.

Målinger med radar ble gjennomført av Halden kommune i desember 2018. 
Målinger fra Haakon VIIs vei er hentet fra Statens vegvesen sin målestasjon 
ved Halden bad.  Data for målingene er gjengitt i tabellene under.

Av tallene kan man lese at trafi kkbelastningen i området er lavere nå 
enn den var i 2010. Reduksjonen i trafi kkmengde i Haakon VIIs vei kan ha 
sammenheng med etableringen av innfart vest i 2008 (Stadionbakken/
Fridtjof Nansens gate).

Datagrunnlag

I NVDB er det registrert en gjennomsnittlig døgntrafi kk på 15.800 
kjøretøy pr. døgn (årsdøgntrafi kk, ÅDT) i 2017. En trafi kkanalyse fra 2011, 
som undersøkte situasjonen i krysset på fv. 22, viste en timetrafi kk på ca. 
770 kjt/time i ettermiddagsrushet i Hannibal Sehesteds gate, hvilket gir 
en trafi kk på anslagsvis 7000 ÅDT (biler/døgn). Dette samsvarer godt med 
døgntrafi kktall fra fartsmålinger utført i desember 2018.  I Os allé, som er 
atkomst for bil til skolen, har vi ingen trafi kktall. 
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Registrerte trafi kkulykker innenfor planområdet

Hovednett for sykkeltrafi kk

Halden kommune fi kk i 2017 vedtatt planen “Hovednett for sykkeltrafi kk 
i Halden”.   Planen fokuserer hovedsakelig på å tilrettelegge for sykkel for 
arbeidsreiser og skolereiser.
Sykkelvegnettet er delt i et hovednett og et lokalnett. Hovednettet er i 
planen lagt gjennom det aktuelle planområdet, men strekningen er ikke 
opparbeidet pr. dags dato. I planen står følgende om strekningen:

“Lenke 1.6: H. Sehesteds gate – Halden Bad
Det anbefales å bygge ny gang- og sykkelveg langs fv. 22, fra gangbrua og 
i en sving ned på vestsiden av Os skole og langs Halden Bad, med
rekkverk forbi dette hjørnet mot fv. 22 (Nå Fv220). Fra Halden Bad mot 
Vaterland bru er det eksisterende gang og sykkelveg langs fv. 22.”
(...)
“Alternativt kan ruta følge Rektor Frølichs gate fra gangbrua og videre 
i Os allé til Halden Bad. Herfra er det eksisterende gang- og sykkelveg 
langs fv. 22 til Vaterland bru, og det er i tillegg gangbru til sentrum (som 
ikke er en del av hovednettet). Det antas at dette alternativet vil oppleves 
som en omveg, inn i et boligområde, og derfor ikke vil bli benyttet. Lenken 
anbefales derfor ikke, men kan benyttes av de som ønsker det.”

1

2
3

4

5

6
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Adkomst - skoleområdet

Adkomst med bil
Adkomst til skoleområdet skjer via Hannibal 
Sehesteds gate, enten fra øst eller vest og videre 
ned Os allé. Alléen er blindvei og har derfor 
ingen gjennomgangstrafi kk. Biltrafi kken i Os 
allé genereres av kjøring av elever til skolen, 
virksomhetene og beboerne. Os allé benyttes 
også til parkering for handlende i sentrum. 
Avviklingen av venstresvingende trafi kk fra 
Hannibal Sehesteds gate ut på Fv220 skaper kø  
i Hannibal Sehesteds gate i kortere perioder i 
rushtiden.

Adkomst med sykkel og gange
To gangbruer krysser Fv220 inn mot skolens 
nærområde. Hannibal Sehesteds gate har 3 
opphøyde gangfelt. Et gangfelt i vest ved Fv220 
og to gangfelt som krysser Hannibal Sehesteds 
gate i en forlengelse av Os allè. 
Det er anlagt gang- og sykkelvei langs Fv220 
fra Os allè og sydover mot Vaterland.. Naturlige 
sykkelruter videre går via gangbruene inn til 
sentrum og via Os allé gjennom området. 
Os allè er opparbeidet med 2m brede fortau. 
Det er per i dag ett markert overgangs ved Os 
allè 7. Det er tilrettelagte krysningspunkt i syd 
og nord og  ved Os allè 7 og 9.

Parkering - skoleområdet

Området er et gunstig lokalisert parkerings-
område for besøk i sentrum for trafi kanter som 
ankommer fra nordøst.
Ingen parkeringsplasser i området er 
avgi  sbelagt eller regulert gjennom beboerkort. 
Parkering løses primært ved parkering på egen 
eiendom. Os allè nord for Hannibal Sehesteds 
gate benyttes i noen grad til parkering av 
personer som arbeider i sentrum.

Parkering for ansatte
Parkeringskapasiteten for biler til skolens ansatte 
er svært god med ca 30 parkeringsplasser ved 
Halden bad og 10 reserverte parkeringsplasser 
i den tidligere dropp-sonen i Rektor Frølichs 
gate. Sykkelparkering løses på egen eiendom. 
Familiens hus, Ife, Os allè 13 har parkering på 
egen eiendom.

Besøks- og beboerparkering
Parkering for beboere i Os allè løses primært 
på egen eiendom. Det er i tillegg ca 10 
parkeringsplasser i Rektor Frølichs gate, 25 
plasser i Os allè og 10 plasser ved Os kirkegård.

Gateparkering, Os Alle
Ca. 25 plasser 
(ikke avgi  sbelagt)

Parkering for Os kirkegård
Ca. 10 plasser
(ikke agi  sbelagt)

Parkering v/Halden Bad
Ca. 30 plasser
(ikke agi  sbelagt)

Parkering v/ Rektor F. gt. 
Ca. 10 plasser
(ikke agi  sbelagt)

Gateparkering, Rektor F.gt
Ca. 10 plasser 
(ikke avgi  sbelagt)

Parkering: 
ca. 85 plasser

gang/ sykkel     bil     vendehammer

Schultzedalen

Os gravlund

Sentrum N

P-hus

Rv21
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Dropp-sone og korttidsparkering SFO

Det er i dag ikke avsatt eller skiltet egne plasser til av/påsetting, «Kiss and 
ride» eller levering på SFO. Levering skjer i Os allé og i Rektor Frølichs gate. 
Vest i Rektor Frølichs gate er det snu-muligheter for personbiler. Biler som 
kjører ned Os allè må  rygge i ”vendehammer-manøver” for å snu. Det er 
også rapportert at parkeringsplassen bak Os allè 5 (Ife) benyttes at foreldre 
som venter på barna sine. Statens Vegvesen har, ved varsel om oppstart av 
dette planarbeidet, blant annet spilt inn følgende: 

”Vi mener at Os skole bør utformes slik at miljøet rundt skolen blir bilfritt. 
Det ønskes en «Hjertesonene» rundt skolen. En «Hjertesone» er en bilfri 
sone rundt skolen. Barn som kjøres må slippes av på markerte stopp- 
og hentesteder utenfor denne sonen. Det skaper trygghet og inspirerer 
foreldre, elever og skoleledelsen til samarbeid. «Hjertesonene» skal først 
og fremst sikre trygge og attraktive skoleveier for barn. Vi anbefaler at en 
«Hjertesone» og et bilfritt skolemiljø blir lagt til grunn for planleggingen 
av nye Os skole.”

Viktige kryssinger for gående og syklende

• Kryssningspunkt for gående som bør vies spesiell oppmerksomhet i 
planarbeidet er vist med røde sirkler. 

• Veisystemet i umiddelbar nærhet til skole- og idrettsanlegget bør bli 
gjenstand for alternativvurderinger for å sikre eff ektiv og trafi kksikker 
adkomst for gående. Prinsippene for ”Hjertesoneskole” bør studeres 
nærmere (rød stiplet strek).

• Parkeringskapasiteten i området må helhetsvurderes i planforslaget

• Fylkesveien og gang/sykkelveitrasé tilknyttet denne er ikke 
kommunens ansvarsområde. Avklaringer med Viken fylkeskommune 
søkes i størst mulig grad gjennom planarbeidet, og planforslaget 
bør etterstrebe å gi en planmessig avklaring på sammenkobling av 
hovednett for sykkel, til tross for at dette ligger utenfor kommunens 
ansvar, myndighet og kontroll (sort stiplet strek).
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Premisser - kapasitet og avviklingskvalitet

Som basis for drø  ing av de trafi kale vurderingene som er gjort i planen, 
er det nedfelt noen overordna premisser. Disse presenteres i dette 
avsnittet.

• Dersom trafi kkbelastningen er større enn kapasiteten, vil dette 
føre til overbelastning. Dette fører igjen til kø, forsinkelser og dårlig 
avviklingskvalitet.

• Men, redusert avviklingskvalitet er ikke nødvendigvis koblet til 
overbelastning.

• Et kryss som er godt under kapasitetsgrensen kan oppleve 
konfl ikter. Man kan altså ha relativt dårlig avviklingskvalitet selv om 
trafi kkbelastningen er lavere enn kapasitetsgrensen. Det er derfor 
viktig å vurdere parameteren: «forsinkelse» eller «reisetid» i stedet for 
belastningsgrad.

• En fl askehals i trafi kken beskytter nedstrøms vegnett mot 
overbelastning. En fl askehals vil også påvirke valg av kjørerute da 
trafi kanter fi nner alternative ruter med kortere reisetid eller velger 
andre tidspunkter for når de skal passere fl askehalsene.

• Veg og kryssutforming påvirker trafi kantadferd og trafi kksikkerhet.
• Viktige faktorer for valg av krysstype er:
 - Trafi kksikkerhet
 - Trafi kkavvikling
 - Vegtype og funksjon
 - Andre kryss i området
 - Arealbruk
 - Økonomi
• Kan trafi kkbelastningen reduseres ved å forskyve trafi kkmengden 

over en større periode vil dette kunne redusere behovet for 
investeringer. Dette lar seg ikke regulere med trafi kkskilter, men må 
løses av hver enkelt og kanskje i samarbeid med arbeidsgiver.

Alle veisystemer vil ved en bestemt trafi kkmengde få utfordringer knyttet 
til trafi kkavviklingen. Det vil oppstå fl askehalser. For å optimalisere 
trafi kkavviklingen må man i stor grad ha et forhold til hvor vi ønsker
fl askehalser, da fl askehalser løser opp trafi kken nedstrøms. Om alle 
fl askehalser løses opp i Haakon VIIs vei vil rundkjøringen på Vaterland 
belastes ytterligere. På samme måte vil en endring av rundkjøringen på 
Vaterland endre dynamikken i trafi kken videre opp Haakon VIIs vei.
Regulering av trafi kk kan gjøres gjennom fysiske tiltak, gjennom regulering 
med skilter og gjennom holdning-/informasjonsarbeid. Uten å fysisk 
stenge gater er det utfordrende å fi nne løsninger som forbyr noen typer 
trafi kk, men åpner for annen. En løsning som krever tilstedeværelse av 
politi, parkeringsvakter eller lærere er ressurskrevende og vil ikke fungere 
over tid.

Gimleveien er med sine mange utkjøringer ikke egnet for økt trafi kk. 
Tilrettelegging for økt trafi kkavvikling i krysset Hannibal Sehesteds gate 
x Fv220 vil kunne forventes å øke mengden biler i Gimleveien og i krysset 
med Haakon VIIs vei.

Forventet trafi kkmengde
Da skolen ikke utvides med elever vil elevtransport til/fra skolen ikke være 
endret fra dagens situasjon i Os allé. 
Da idrettshallen vil ha funksjon som gymsal for både Rødsberg 
ungdomsskole og Porsnes videregående skole, vil det være en økning av 
gående og syklende innenfor skoletiden.

Da det ikke vil være parkeringsplasser på skolens eiendom vil noe 
av trafi kken fl yttes til nærliggende områder. Disse områdene er: 
Parkeringshuset i Garvergata, boligområdet nord for Hannibal Sehesteds 
gate, parkeringsplassen syd for Vognmakergata (sone 3/langtidsparkering) 
og parkeringsplassen i krysset Haakon Vis vei x Hannibal Sehesteds gate. 
Parkerinsplassene på de private eiendommene i området vil også kunne 
bli belastet.

Om ettermiddagen Kan det forventes en økt trafi kkmengde i Os allé 
i forbindelse med av/påsetting av brukere av fl erbrukshallen. Denne 
trafi kken vil imidlertid skje utenfor rushtiden. Hvor og om parkeringsplasser 
etableres innenfor planområdet og hvordan det tilrettelegges for av/
påsetting vil påvirke hvor stor denne økningen bli i Os allè og Rektor 
Frølichs gate.

Familiens hus, adresse Os allé 4, er besluttet fl yttet til Os allé 3 (tidligere 
Halden storsenter). Det arbeider i dag ca 70 ansatte i Familiens hus (ca 60 
oppmerkede parkeringsplasser). De ansatte har arbeidstid fra kl 0800 til 
1600 og påvirker således trafi kkmengden i krysset Marcus Thranes gate x 
Hannibal Sehesteds gate i morgen- og ettermiddagsrushet. Det forventes 
at lokalene i Os allé 4 vil fylles opp av ny virksomhet og at dette vil generere 
tilsvarende trafi kkmengde.

Faktorer som vil kunne påvirke trafi kkmengden
Trafi kkmengden i krysset Hannibal Sehesteds gate x Marcus Thranes 
gate vil påvirkes av faktorer slik som: Trafi kkreguleringen og utformingen 
av krysset, etablering av nye boligfelt, fortetting av områder, endret 
kjøremønster i byen og i vesentlig grad av en fremtidig tunell mellom 
Vaterland og til Fv220 (Iddeveien). Det kan forventes at en slik tunell vil 
overføre store trafi kkmengder fra Fridtjof Nansens vei (Stadionbakken) 
og Walkers gate og til østre tangent (Haakon VIIs vei). En slik fremtidig 
omlegging av trafi kken vil være det dimensjonerende for kryssløsninger 
langs Haakon VIIs vei. 

En endret kryssutforming for å øke kapasiteten i Hannibal Sehesteds 
gate x Marcus Thranes gate vil potensielt kunne øke trafi kkmengden i 
Gimleveien, Atomveien og Oskleiva.

En endret kryssløsning for Hannibal Sehesteds gate x Marcus Thranes 
gate vil kunne overføre nordgående trafi kk fra Busterudkleiva til 
Dyrendalsveien (Fv220 retning nord). Med dagens kryssutforming er det 
i ettermiddagsrushet enklere å kjøre opp Busterudkleiva enn å kjøre opp 
Dyrendalsveien

Eventuelle trafi kkreguleringer innenfor sentrum nord for å redusere 
biltrafi kk i gater som: Repslagergata, Wærnsgate, Marcus Nilsens gate, 
Oscars gate og Vognmakergata vil også påvirke trafi kkmengdene i Haakon 
VIIs vei.

Det vil bli en reduksjon i antall parkerinsplasser i Os allè. Dette vil overføre 
noe trafi kkmengde fra Os allè til nærliggende områder. Det vil kunne 
forventes økt parkering i Os allè nord for Hannibal Sehesteds gate og i   
parkeringshuset i Garvergata. 

Ved valg av løsning må man ha et forhold til hvilken trafi kk som skal 
prioriteres, om trafi kksikkerhet skal vektes høyere enn fremkommelighet, 
hvordan økt kapasitet vil kunne påvirke trafi kkmengden/trafi kkstrømmene 
og om utbedring av alternative veier vil kunne avlaste trafi kken.

Ingen av analysene adresserer alle disse vurderingene. Det anbefales 
derfor at trafi kkavviklingen i og rundt Halden sentrum analyseres i et 
eget prosjekt. Halden kommune vil i sammenheng med utarbeidelse 
av kommunens arealplan gjennomføre en mobilitetsanalyse. 
Mobilitetsanalysen, kommunens kommende arealplan og eksisterende 
analyser vil måtte være utgangspunkt for anbefalinger. Det viktigste grepet 
i sammenheng med dette planarbeidet, er å avsette tilstrekkelig areal i 
korridoren langs Fv220, for sikre tilstrekkelig areal. En slik arealavsetning 
følger også som et krav fra overordnet veimyndighet, og må nødvendigvis 
innarbeides i planen.

Overordna trafi kksystem - hovedvegnettet
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Alternativ 0 - Dagens situasjon (referanse)

Det er beregnet og vurdert avviklingssituasjonen i krysset fv. 22 x H. 
Sehesteds vei med dagens utforming som fullkanalisert T-kryss med 
venstresvingefelt på fv. 22 på Hannibal Sehesteds gate.  
I og med at skolen ikke utvides utover dagens elever/ansatte, er det den 
planlagte fl erbrukshallen som vil gi nyskapt trafi kk og behov for fl ere 
p-plasser i området. Trafi kken til hallen vil imidlertid for det meste skje 
utenfor rushtiden. Analysen i forbindelse med hallen vil derfor primært bli 
vurdert ut fra parkeringsbehovet med tilhørende atkomstsituasjon.
Beregningen av avviklingen i krysset viste en betydelig overbelastning på 
venstresvingende trafi kk fra H. Sehesteds gate med dagens trafi kk med 
betydelig kø og forsinkelse som resultat - riktignok i kortere perioder i 
rushtiden. Det er tidligere vurdert ulike løsninger av kryssene langs fv.22 
som tilsier tiltak i kryssene uavhengig av utbyggingen ved Os skole.  

Alternativ 1 - Lysregulert kryss

Trafi kkavvikling: 
En ombygging til lyskryss vil bedre situasjonen for trafi kken på Sehesteds 
gate på bekostning av avviklingen på fv.22 – noe avhengig av prioritering 
og faselengder på tilfartene.  Bussprioritering i krysset av de 2 rutene 
langs Fv220 vil gi dårligere avvikling med lengre køer på H. Sehesteds 
gate. Denne vil imidlertid kunne forbedres ved opparbeiding av et 
tifartsfelt nr. 2.

Ulykkesrisiko: 
Et lysregulert kryss vil gi lavere ulykkesrisiko enn dagens 
forkjørsregulerte kryss, men normalt noe høyere ulykkesrisiko enn en 
rundkjøring.

Anleggs- og dri  skostnader:  
Etablering av et lyskryss vil medføre vesentlig lavere anleggskostnader enn 
etablering av en rundkjøring, også om krysset utvides med et tilfartsfelt 
nr. 2 på H. Sehesteds gate. Dri  skostnadene vil imidlertid øke vesentlig i et 
lysregulert kryss i forhold til dagens kryss eller en rundkjøring.  

Inngrep/miljø/støy:
Et lyskryss vil ikke gi vesentlige inngrep mot naboeiendommer/sideområde 
– også om en utvider krysset med et tilfartsfelt på H. Sehesteds vei. Pga. 
mere stopp og start for trafi kken ved faseski  er, vil et lysregulert kryss 
medføre mer støy og vibrasjoner – sistnevnte særlig fra tunge kjøretøyer på 
Fv220.

Alternativer som har blitt vurdert
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Alternativ 2 - rundkjøringer

Dagens kryss på fv. 22 forutsetts ombygd til rundkjøringer med ytre dia-
meter 30 -32 m. Krysset med H. Sehesteds gate utvides med 2 tilfartsfelt 
også på fv. 22 fra sør. Ved å fl ytte krysset noen meter nordover, kan en 
sannsynligvis unngå at rundkjøringen vil medføre problemer i forhold til 
den nærliggende gangbrua – blant annet av hensyn til siktkravet sørover 
fra H. Sehesteds gate.  

Trafi kkavvikling: 
Beregninger er utført tidligere både for morgen- og ettermiddagsrushet 
i den tidligere analysen. Disse viste en vesentlig forbedring av avviklin-
gen både på fv. 22 og H. Sehesteds gate i forhold til dagens kryss. Dette 
betyr at også bussrutene både på fv. 22 og på H. Sehesteds gate kan 
få forbedret avviklingen i dette alternativet. Rundkjøring gir imidlertid 
ikke mulighet for å gi kollektivtrafi kk prioritet.

Ulykkesrisiko: 
Rundkjøringer gir lavere ulykkesrisiko enn dagens forkjørsregulerte 
kryss, men normalt også i forhold til et lysregulert kryss. 

Anleggs- og dri  skostnader:  
Etablering av en rundkjøring vil medføre vesentlig høyere anleggskost-
nader enn et lysregulert krysskrysssærlig dersom en må bygge om el-
ler erstatte gangbrua på sørsiden av dagens kryss. Imidlertid bør dette 
kunne unngås – for eks. ved at senteret av krysset fl yttes et par meter 
nordover. Dri  skostnadene vil imidlertid være vesentlig lavere enn for 
et lysregulert kryss, men noe høyere enn for dagens kryss.

Inngrep/miljø/støy:
Rundkjøringen beslaglegger et mindre areal mot det kommunale 
arealet på nordøstsiden av krysset og i skråningen/sideområdet på 
vestsiden av krysset. Tiltaket vil også kunne medføre et større inngrep 
ved at gangbrua på sørsiden må bygges om, i verste fall erstattes av en 
ny konstruksjon.  Pga. mere stopp og start for trafi kken på fv. 22 vil en 
rundkjøring medføre noe mer støy og vibrasjoner enn dagens T- kryss.    
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Alternativ 3 A og B 
– rundkjøring i krysset med Makus Tranes gate

Dagens kryss på Fv220 stenges ved at H. Sehesteds gate føres over mot 
krysset med Markus Tranes gate som bygges om til rundkjøring med 
tilsvarende størrelse som i alt 2. Det er vurdert to traséalternativer: 
Alt 3A som går via eks boligveier; Olav Bjelkes gate og Olavs plass mot 
dagens kryss med  
Fv220 x M. Tranes gate.  
Alt 3B dreier av fra H. Sehesteds gate langs eks. renovasjonsplass mot 
krysset med Fv220 x M. Tranes gate.

Trafi kkavvikling: 
Det er ikke utført beregninger for dette krysset. Samlet kryssbelastning 
er imidlertid lavere i dette 4-armede krysset enn krysset i alt 2, hhv 2070 
biler/time og 2265 biler/time. Avviklingssituasjonen antas derfor å være 
enda bedre enn i alt. 2 selv om trafi kken fra H. Sehesteds gate overføres 
til krysset med Markus Tranes gate.  
Forskjellen i avvikling mellom alt 3A og alt 3B antas å være marginale. 
Utkjørt distanse med bil vil imidlertid øke for trafi kk fra H. Sehesteds gate 
til/fra sentrum av Halden.

Ulykkesrisiko: 
Rundkjøringer gir, som alt 2, lavere ulykkesrisiko enn dagens 
forkjørsregulerte kryss og normalt også i forhold til et lysregulert 
kryss. Alt 3A, som inngår i berørte boligveier, vil medføre en høyere 
ulykkesrisiko. 

Anleggs- og dri  skostnader:  
Etablering av en rundkjøring vil medføre vesentlig høyere 
anleggskostnader enn et lysregulert kryss i alt 1. Det samme gjelder også 
i forhold til en rundkjøring alt 2 da omleggingen av H. Sehesteds gate 
bort til nytt kryss med M. Tranes gate vil være kostbar. Dri  skostnadene 
vil imidlertid være vesentlig lavere enn for et lysregulert kryss, men noe 
høyere enn dagens kryss. 

Inngrep/miljø/støy:
Omleggingen av vil medføre vesentlige ulemper og inngrep for naboareal 
og bebyggelse - gjennom fysiske inngrep, støy og vibrasjoner.  
Alt. 3B vil være det minst inngripende, men en betydelig del av den 
kommunale renovasjonsplassen vil bli berørt traséen. Det samme gjelder 
det nærliggende menighetshuset som vil få en betydelig trafi kk svært 
nær bygget. Noe av beslaglagt areal kan imidlertid gjenvinnes på dagens 
veiareal mot krysset med Fv220.
Alt. 3A vil medføre betydelig ulempe mht støy mot eks boligbebyggelse 
og gi betydelige inngrep langs boligveiene. Det berører dessuten 
naturområdet i Schultzedalen, på nordsiden av traséen.

Delkonklusjon: 
En samlet vurdering tilsier at dagens kryss med Fv220 bygges om med lysregulering (alt. 1) da dette medfører en 
vesentlig lavere kostnad og mindre inngrep enn en rundkjøring vil medføre. Den økte ulempen for øvrig biltrafi kk, som 
et lyskryss vil gi, er dessuten begrenset i tid.   

Da utbyggingen ved Os skole ikke gir noen tilleggsbelastning mht trafi kk i dimensjonerende time (rushtiden), bør en 
endelig vurdering av utforming og ombygging av krysset kunne skje uavhengig av dette prosjektet for Os skole. Ved 
utforming av kryssløsninger er det av stor betydning at trafi kksystemet sees samlet - og at systemvalg er konsekvent. 
Ombygging til lysregulert kryss krever ikke plangrunnlag og kan utelates fra planforslaget.



Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg        planID: G-728

”Dropp-sone” og SFO-parkering for skolen

Statens Vegvesen har, ved varsel om oppstart av dette planarbeidet, spilt 
inn følgende: 

”Vi mener at Os skole bør utformes slik at miljøet rundt skolen blir bilfritt. 
De ønsker en «Hjertesonene» rundt skolen. En «Hjertesone» er en bilfri 
sone rundt skolen. Barn som kjøres må slippes av på markerte stopp- 
og hentesteder utenfor denne sonen. Det skaper trygghet og inspirerer 
foreldre, elever og skoleledelsen til samarbeid. «Hjertesonene» skal først 
og fremst sikre trygge og attraktiveskoleveier for barn. Vi anbefaler at en 
«Hjertesone» og et bilfritt skolemiljø blir lagt til grunn for planleggingen 
av nye Os skole.”

Det vil være behov for noe transport frem til skolen slik som: HC-parkering, 
transport av elever med midlertidige fysiske skader, samt ved henting 
og levering til SFO for de yngste elevene. Dette innebærer at det må 
tilrettelegges parkeringsplasser i nærhet til skolen og at strekningen fra 
parkeringsplassen og til inngangsparti må sikres universell utforming. I 
tillegg er det bedri  er og beboere i området som er avhengige av tilgang 
til sine bygg.

Det er et mål å oppnå så lite biltrafi kk inn til skoleområdet som mulig, 
samtidig som tilgangen fi nnes. Løsningen ligger ikke alene i de fysiske 
rammene som gis i reguleringsplanen, men vil også kreve oppfølgning 
i form av holdningsskapende tiltak og god dialog mellom skole/hjem. 
Det bør legges opp til at de fysiske rammene i reguleringsplanen bidrar 
til å redusere ønske og behov om å kjøre elever ”til døra”, men rammene 
bør også være fl eksible nok til at justeringer lar seg gjennomføre uten 
reguleringsendring, dersom behovet skulle melde seg.

Gjennom utredningsfasen har det blitt studert fl ere overordna 
prinsippløsninger for til-transport av elever i skolens nærområde, 
som presenteres i det følgende. Deretter konkluderes det med valg av 
løsning, sett opp mot kriteriene, kost/nytte og begrensningene innenfor 
planområdet. Avslutningsvis i dette kapittelet presenteres avbøtende 
tiltak og detaljutforming av de mest vesentlige områdene.

Trafi kkavviklingen tilknyttet skolens nærmiljø berører i størst grad Os 
allè og Rektor Frølichs gate, men også krysningspunkter for gående og 
syklende i Hannibal Sehesteds gate.

For å sikre krysningspunkter for gående og syklende i Hannibal Sehesteds 
anbefales følgende tiltak:
• Ved krysningspunkter skal det gjennom skilting og fysiske tiltak sikres 

at hastigheten ikke er høyere enn 30km/t
• Det skal sikres frisikt til fotgjengeroverganger og tilstøtende veier i 

henhold til krav i Statens vegvesen sine retningslinjer.
• Alle krysningspunkter skal belyses i henhold til i Statens vegvesen sine 

retningslinjer.
• Det skal være forutsigbarhet knyttet til hvor man kan fi nne 

parkeringsplass. Anleggelse av parkeringsplasser i skolens nærmiljø 
vil kunne øke trafi kkmengden da man vil kjøre inn for å se om det 
er ledig parkering nærme skolen. Dette løses ved å ikke anlegge 
parkeringsplasser ved skolens inngangspartier, men istedenfor i litt 
avstand fra skolen.

• Hvor det er mulighet for å anlegge parkeringsplasser i nærhet til 
skolen, skal disse benyttes til HC-parkering.

For å redusere trafi kkmengden i skolens nærmiljø og som ledd i etablering 
av en Hjertesone rundt Os skole er følgende kriterier lagt til grunn for valg 
av løsning:

• Mengden trafi kk i Os allè og Rektor Frølichs gate skal reduseres ved at 
området ikke skal benyttes til parkering. 

• Adkomst til eksisterende eiendommer via Rektor Frølichs gate skal 
ikke endres.

• Trafi kk i skolens åpningstider skal kun tilrettelegges for HC-parkering, 
levering og henting av barn på SFO.

• Dropp-soner skal tilrettelegges utenfor skolens nærmiljø, primært på 
allerede opparbeidede arealer.

• En arenahall stiller krav til oppstillingsplass for ambulanse og lastebil 
med tv-produksjonsutstyr i umiddelbar nærhet til hallen.

• Det skal sikres adkomst og oppstillingsplass for nødetater, brann og 
ambulanse.

Strategien har vært å komme frem til en løsning som er praktisk nok til 
å fungere i hverdagen, men som ikke er så lettvint at den stimulerer til å 
kjøre elevene helt frem til skolen. 

Da skolen ikke utvides med elever og ansatte, vil det ikke generes mere 
trafi kk. Derimot vil fjerningen av ca 30 parkeringsplasser ved gamle 
Halden bad og 10 parkeringsplasser i Rektor Frølichs gate redusere 
trafi kkmangden i Os allè. Dette vil kunne veie opp for etableringen av fl ere 
leiligheter øst for Os allè.

Basishallen og fl erbrukshallen vil øke hall-kapasiteten i sentrum. Dette 
vil potensielt øke trafi kkmengden mot sentrum på ettermiddag og kveld. 
Det må forventes økt trafi kk i Os allé i forbindelse med av/påsetting til 
basishallen. Denne trafi kken vil imidlertid skje utenfor rushtiden og 
skoletid og vil ikke være dimensjonerende for kapasitetsberegning av 
vegsystemet. 

Trafi kkavvikling ved skolens nærmiljø
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Alternativ 1 - Rektor Frølichs gate

Trafi kkavvikling/regulering: 
Innledningsvis i prosjekteringen (høst 2020) ble det lagt opp til plass for 
Kiss and ride innerst i Rektor Frølichs gate som skal dekke både skolen 
og fl erbrukshallen. Denne plassen er trang, og vil kunne gi fare for opp-
stuving av trafi kken og konfl ikter i forhold til syklende og gående fra 
gangbrua og gangfeltet i forbindelse med vending og utkjøring tilbake til  
Os allé. 

Ulykkesrisiko/trygghetsfølelse: 
Av/påsetting nær skole og fl erbrukshallen må anses positivt for barn 
og for foreldre mht trygghetsfølelse. Dette gjelder særlig for de minste 
barna på 1. - 4. trinn. Ulykkesrisikoen for skolebarn og øvrig trafi kk 
(bil/syklister) anses å være større i dette alternativet enn ved dagens 
situasjon.
Pga. de trange forholdene vil det oppstå konfl ikt både mellom bilister og 
mellom bilister og syklende/gående. Kiss and ride for fl erbrukshallen bør 
heller legges til eks. p-plass på den andre siden av H. Sehesteds gate.

Anleggs- og dri  skostnader:  
Annleggs- og dri  skostnader ansees å være minimale ved dette alternativet.

Inngrep/miljø/støy:
Oppstuving av trafi kk vil kunne føre til at biler blir stående lengre enn 
nødvendig, med tilhørende støy og lokal lu  forurensing.

Alternativ 2 - ”Satellitter”

Trafi kkavvikling/regulering: 
Det kan være ønskelig å redusere trafi kken i OS allé i forbindelse med 
avsetting og henting. Det er derfor vurdert et alternativ med «Kiss 
and ride» utenfor Os allé. Dette alternativet er det som går lengst i å 
etablere ”hjertesone”. Avsetting og henting er i alt. 2 lagt til fl ere steder i 
nærområdet til skolen på nærmere defi nerte punkter, 
«satellitter» med tilknytning til gangveinettet mot skolen.  
Dette medfører at Os allé og Frølichs gate avlastes mht. trafi kk til/fra 
skolen 2 ganger daglig og fl erbrukshallen  om ettermiddagen. Også 
trafi kken i H. Sehesteds gate ned til krysset ved Fv220 vil bli avlastet i alt. 
2. Det vil imidlertid bli noe mer trafi kk i de mindre trafi kkerte gatene - 
spesielt på vestsiden av Fv220.  
Avsetting og henting vil skje til dels langt fra målpunktene med unntak av 
pos. 6 nær hallen på plassen vis a vis.    
Alt 2 vil dessuten medføre vesentlig mer skilting/regulering i form av 
visningskilt mm.

Ulykkesrisiko/trygghetsfølelse: 
Av/påsetting langt fra skolen kan være negativt – særlig for de minste 
barna og for foreldre mht trygghetsfølelse. En må derfor regne med 
at mange foreldre likevel vil kjøre barna helt frem til skolen i Os allé. 
Riktignok skjer av/påsetting  på steder i tilknytning til gangveier/fortau 
som fører helt frem til skolen.

Anleggs- og dri  skostnader:  
Kostbar å anlegge, avhengig av omfang.

Inngrep/miljø/støy:
Vil gi god distribusjon og lite oppstuving.

Alternativer som har blitt vurdert

1

2

3

4

5

6
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Alternativ 3 - Rundt Rektor Frølichs gate

Trafi kkavvikling/regulering: 
Eff ektiv. Sannsynligvis er løsningen så eff ektiv at den vil 
stimulere til økt trafi kk (skolekjøring) i Os allé, som er 
uønsket fra et trafi kksikkerhetsperspektiv.

Ulykkesrisiko/trygghetsfølelse: 
Potensiale for høy hastighet inn mot dropp-sone.

Anleggs- og dri  skostnader:  
Lav

Inngrep/miljø/støy:
Vil kunne generere betydelig trafi kk i Rektor F. gate.

Alternativ 4 - Snuplass ved Os gravlund

Trafi kkavvikling/regulering: 
Rektor Frølichs gate holdes stengt mot Hannibal Sehesteds gate som i 
dag. Nedre del av Os allé reguleres til gatetun/gågate, med tilhørende 
skilting etter vegtrafi kkloven. Kjøring til privat P-plass tilhørende Os allé 
3 (Ife) skjer enten via ”rondell” mellom Os allé 7/9 eller som enveiskjørt 
innkjøring ”på gåendes premisser”. Dagens gateparkering i Os allé 
tilrettelegges for korttidsparkering i levere/henteperioden, og som 
gateparkering gjennom resten av døgnet.

Ved å tilrettelegge for Alternativ 2 i kombinasjon med denne løsningen, 
vil man kunne avlaste løsningen.

Ulykkesrisiko/trygghetsfølelse: 
Os allé er trang, og  farten blir lav.

Anleggs- og dri  skostnader:  
Baserer seg på eksisterende gatestruktur.

Inngrep/miljø/støy:
Kan gi oppstuving i ”rundkjøringen”.
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Planforslaget

Kort-tid SFO-parkering i angitte 
tidsrom.

Gatetun. Kjøring på gåendes 
premisser. Ingen gjennomkjøring.
Møbleres for opphold. Fungerer 
som ”forplass” for hall. Oppstilling 
mediabil/beredskapsbil v/arr.

Sammenhengende fortau til skole.

Kiss`n ride.

Innkjøring forbudt. Utkjøring 
tillatt. Fortau krysser vei.

Gangvei.

Gangvei
til P-huset. Snarvei

Gang/sykkelvei?
(må godkj. - SVV)

Nytt P-hus. 
170 plasser

P-plass. 
HC/MC

Kryss strammes
opp/vei snevres
inn til 6m

Mediabil utkj.
(over kantstein)

Torg

Turvei

Torg

Gateparkering
Christian Sindings plass

varer

Gatetun. Kjøring på gåendes 
premisser. Ingen gjennomkjøring.
Møbleres for opphold. Fungerer 
som trafi kksikker adkomst fra 
Rødsberg ungdomsskole.

Torg. Planforslaget legger 
opp til en rekke små og store 
torg, som skal fungere som 
møteplasser, historiebærere og 
trafi kksikkerhetstiltak.

Kryss strammes opp til å treff e 
vinkelrett - fartsreduserende. 
Busslomme fjernes (blir kantstopp)
Veibredde reduseres til 6m.
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mot Vaterland

fra Dyrendalsvn.

Tilrettelegging for sykkeltrafi kk

Hovedvegnett sykkel
Planforslaget løser ikke fullt ut sammenkoblingen av hovedvegnett for 
sykkel innenfor planområdet. Både etablering og dri   av anlegg for gang/
sykkeltrafi kk ligger i fylkeskommunens ansvars- og myndighetsområde, 
og det foreligger ingen konkrete planer for gjennomføring pr. i dag. 

Planforslaget har imidlertid åpnet for at det kan etableres gang/sykkelveg 
innenfor formålene SVG1-2, gjennom bestemmelser. De aktuelle arealene 
ligger likevel innenfor hensynssone H410, hvor det ikke kan gjennomføres 
tiltak uten involvering og godkjenning fra overordnet veimyndighet.

Planforslaget har avsatt arealene SVG1-2 etter en studie av hvorvidt en 
gang/sykkeltrasé kan innlemmes. På illustrasjonene vises en løsning 
med 3 m bredde på gang/sykkelveg, hvor det er avsatt 1,5m sideareal til 
fylkesvei for å håndtere veibelysning, areal til snøopplag, osv.
Unntaket er lengst syd, der sideareal til vei minker over en kort strekning.
To alternative ruter er skissert i nord, markert med henholdsvis gul og 
turkis farge.

Med tanke på de betydelige anleggsarbeidene som skal gjennomføres i 
strekningen vil det være nærliggende å vurdere om gang/sykkelveg kan 
gjennomføres samtidig. Planen åpner derfor for dette. Nøyaktig plassering 
av støyskjerm ved skolen er ikke angitt, med tanke på at dette bør sees i 
sammenheng i detaljprosjektering. 

Planforslaget

A

B
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Sykkeltrafi kk forøvrig
Planforslaget legger opp til å begrense motorisert ferdsel og prioritering 
av gående og syklende i planområdet. Dette gjøres ved å redusere 
parkeringskapasitet for bil i skolens nærområde og gjennom å omregulere 
veiareal til formål som gatetun, gangveier, torg, osv. Dette er formål som 
legger opp til blandet trafi kk, og er ikke egnet for høy hastighet på sykkel. 

Kapasitet på sykkelparkering økes samtidig, og tilknyttet skolen og 
idrettsanlegget legges det føringer for minstekrav i bestemmelsene 
(§13.4):

”Innenfor SGT1 skal det opparbeides 20 låsbare sykkelparkeringsplasser for 
idrettsanlegget. Sykkelparkering skal ligge i nærhet til inngangsparti.

Innenfor SG1 skal det opparbeides låsbare sykkelparkeringsplasser for 
skolen tilsvarende 0,5 plasser pr. elev på 5.-7. trinn og 0,4 plasser pr. ansatt. 
50% av skolens sykkelparkeringsplasser skal være under tak. Det skal i 
tillegg opparbeides låsbare stativ for sparkesykler. Sykkelparkering skal 
ligge i nærhet til skolens inngangsparti.”

Minstekravet er ikke veldig ambisiøst. Samtidig åpnes det for opparbeidelse 
av sykkelparkering innenfor en rekke arealformål og områder, slik at 
tilrettelegging for sykkelparkeringsanlegg i off entlige rom kan skaleres 
ved behov. 

Planforslaget

Olavs plass
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Planforslaget
Gangbruene
Vel vitende om at gangbruene er Viken fylkeskommunes 
eiendom og forvaltningsansvar, legger planforslaget opp til 
breddeutvidelse av gangbruene. Det er ikke gitt noen form for pre-
aksept på dette fra eier, og det foreligger ingen konkrete planer 
for utski  ning av brubanene. Forslaget må forstås som et grep 
for å sikre seg juridisk adgang til å breddeutvide gangbruene en 
gang i fremtiden - uten å måtte regulere på nytt eller dispensere 
fra planen. Det tillates uansett ikke tiltak innenfor hensynssonen 
rundt fylkesveien uten at Viken fylkeskommune og Statens 
vegvesen har godkjent tiltaket. Breddeangivelsen på plankartet 
er gitt i form av stiplet linje som indikerer maksimal brubredde.

En gangbru med samme bredde som veibanen i Os allé (8,5m) vil 
bidra til at alléen leses som mere sammenhengende, og kunne 
tilrettelegges for gående og syklende i separate felt. 

Det er også foreslått beplantning i midtrabattene på fylkesveien 
- heller ikke et tiltak som lett lar seg gjennomføre - men som vil 
bidra til å binde sammen alléen visuelt.
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Kryssing av vei - trafi kksikkerhet

Nedenfor er viktige kryssningspunkt for fotgjengere illustrert med 
sammenstilling av dagens situasjon og foreslått løsning. Det er knyttet 
følgende rekkefølgebestemmelse til kryssene:

”Overgangsfelt som krysser Hannibal Sehesteds gate og Gimleveien, 
opparbeidelse av fortau fra Os gravlund til inngang skole samt stenging av 
nedre del av Os allé (SG2) skal være opparbeidet før det gis ferdigattest for 
nytt skolebygg.”

Krysset Gimleveien x Os allé
Planforslaget legger om veitraséen i krysset 
Gimleveien x Os allé. En mere rettvinklet 
orientering av veiene kombinert med smalere 
veibredde  vil redusere farten. Bussholdeplasser 
er foreslått som kantstopp. Utkjøring fra 
Kirkegårdsgata til Os allé er foreslått stengt for 
motorferdsel. 
Gangfelt er i dag opphøyd. Det er ikke stilt krav 
om opphøyde gangfelt i bestemmelser, da dette 
må vurderes i  . fl omvei. Løsningen reetablerer 
Chr. Sindings Plass.

Planforslaget

Dagens situasjon Planforslaget

Krysset Gimleveien x Os allé
Planforslaget strammer inn krysset og øker 
fortausareal tilsvarende. Areal foran Olavs plass 
4 (Betel) er gitt arealformålet ”torg”. Rektor 
Frølichs gate er gitt farealformålet ”gatetun”, og 
åpnes ikke for inn/utkjøring til Hannibal S. gt. for 
ordinær trafi kk. 
Hannibal Sehesteds gate er gitt veibredde = 6m 
som fartsreduserende tiltak. Fortauenes bredde 
økes som følge av dette.  Det er ikke stilt krav om 
opphøyd gangfelt i bestemmelser, da dette må 
vurderes i  . fl omvei. 
Løsningen reetablerer Olavs plass som byrom.

Os allé
Planforslaget legger opp til sammenhengende 
fortau fra utgangsport v/Os gravlund til skolen.  
Gravlunden er en mye brukt skolevei. Løsningen 
tilrettelegger for ”kiss`n ride” langs fortauet. Det 
vil ikke være mulig å fullstendig stenge biltrafi kk 
ute fra Os allé. Derfor er det lagt vekt på at biler 
ikke skal trenge å rygge inn mot fortau for å snu 
(vendehammer-manøver) i Os allé. Planforslaget 
ivaretar adkomst til alle øvrige funksjoner og 
parkeringsanlegg i området.
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Parkering
Planforslaget legger opp til en reduksjon av parkeringsplasser i Os allé på 
50-75 plasser. Mengden avhenger av hvilket parkeringsregime kommunen 
vil føre, og kan være gjenstand for justering over tid, og til dels uavhengig 
av regulering etter plan- og bygningsloven.
Deler av reduksjonen skjer i form av omdisponering til arealformål som 
ikke åpner for parkering. Deler av reduksjonen skjer også  i form av at 
areal skal forbeholdes HC-parkering, som er mere plasskrevende - men 
nødvendig.
Planen stiller ikke minimumskrav til parkering for noen av formålene som 
inngår i skole- og idrettsanlegget (BU, BKB). Behovet for P-plasser for MC/
moped vil øke som følge av at Halden videregående skole skal benytte 
idrettsanlegget i undervisningssammenheng. 
Ut over dette vil parkeringsbehovet på dagtid vil ikke øke betydelig ut 
over dagens. En andel av parkeringsplassene som har vært tilgjengelige 
har vært knyttet til sentrumsbesøk for beboere nordøst for planområdet. 
Dette parkeringsbehovet vil tas opp av omdistribusjon i byens øvrige 
parkeringskapasitet. Samtidig omdisponeres sentrumsareal fortløpende 
fra parkering til andre formål, og det kan forventes at denne trenden, 
akkumulert sett, vil gi utslag av kon ikt mellom beboeres parkeringsbehov 
og parkeringsbehovet til brukere av byen. 
Ved større arrangement i idrettshallen vil det være en underdekning av 
parkeringsbehovet dersom det ikke innarbeides parkering i planforslaget.
Følgende grep er tatt for å sikre parkeringsdekning i området.

1  nytt P-hus
Planforslaget legger derfor til rette for et nytt P-hus ved krysset Vognmaker- 
gata x Fv220.  Arealet er markert som felt 1 i kart på motstående side. 

Med de høydebestemmelser som er angitt i planen er det gjort et grovt 
anslag som tilsier at huset vil gi ca. 160 p-plasser. Et slikt P-hus vil kunne 
betjene sentrum nord e  ektivt, ved at det ligger tett på hovedveinettet 
og er lett å  nne, samtidig som det har gode gangforbindelser til 
storsenteret (kino, bibliotek, m.m.), handelsområdet i gågata og Os allé. 
Høydebestemmelsene er gitt mht. trehusbebyggelsen i Busterudgata.

Planforslaget

Tverrsnitt, P-hus - felt 1

2 HC/MC - parkering
HC-plasser er markert med blå linjer i kartet. Planforslaget har 
bestemmelser for lokalisering av HC-parkeringsplasser tilknyttet skolen 
og idrettshallen. Det er stilt krav om minimum 4 plasser som gateparkering 
i Os allé, i umiddelbar nærhet til skolens hovedinngang. Av disse plassene 
bør en andel avsettes til av/påstigning for elever med særskilte behov, 
mens resterende andel avsettes til ansatte og/eller besøkende ved skolen. 
Det er i tillegg stilt krav om 3 plasser i Rektor Frølichs gate. Disse plassene 
vil ha mulighet for større bredde enn minstekravet til HC-parkering, og er 
derfor et viktig supplement til plassene i Os allé. Plassene i Rektor Frølichs 
gate vil også kunne betjene idrettshallen e  ektivt.

Arealet v/ Olavs plass (dagens gjenvinningsstasjon) er allerede regulert 
til parkeringsformål, og dette vil videreføres. Det er gjort justeringer 
på avgrensningen. Arealet skal avsettes til HC-parkering ved større 
arrangement. Det stilles i utgangspunktet ikke krav til antall HC-plasser 
når det ikke stilles krav til parkering for øvrig, men det er vurdert som mest 
hensiktsmessig at besøkere med særskilte behov blir prioritert.
Det er i bestemmelsene stilt krav om minimum 12 HC-plasser som ut-
gangspunkt. Arealet skal også tilrettelegge for parkering for MC/moped, 
for å ta høyde for brukere fra videregående skole.

3 eksisterende P-hus
P-huset tilknyttet �Halden Storsenter� eies i dag av Halden kommunale 
Pensjonskasse, og kommunen har opsjon på fremtidig kjøp. P-huset 
benyttes av kommunal virksomhet som base for hjemmetjenester, og en 
andel plasser er pr. i dag knyttet opp til dette. Resterende kapasitet er på 
ca. 150 plasser.  Det er lagt til rette for at huset skal kunne betjene Os- 
området ved å sette av areal til ny gangforbindelse direkte fra plan 2 til 
terreng i retning Os allé. Tiltaket krever en kort gangbruforbindelse. 
Planforslaget legger også opp til ny turvei i randsonen av Os gravlund. 
Denne vil kunne sammenkoble gravlunden og P-huset, som vil kunne bidra 
til å løse gravlundens parkeringsbehov ved seremonier. Kombinasjonen 
av den foreslåtte turveien og gangbrua til �Storsenteret� vil gi et nytt 
nettverk av snarveier i området. 
Det er gjort overordna vurderinger av mulighet for  ere etasjer for å øke 
kapasiteten, men eksisterende fundamentering tilsier at dette vil være 
kostbart.

Konklusjon, (adkomst, tra kk, parkering):

Vurderingene tilsier at planforslaget vil gi bedre tra kksikkerhet og adkomst for gående i området. 
Det er tilrettelagt for sykkeltrasé langs Fv220 i arealdisponering og bestemmelser, men tiltaket fordrer 
godkjenning fra overordna veimyndighet og vei-eier. Det er gjort grep i planforslaget for å ivareta 
parkeringsbehovet i området, som følge av redusert parkeringskapasitet i Os allé. Det legges ikke opp 
til endringer av hovedvegnettet (FV220), men planforslaget legger heller ikke begrensninger på valg av 
løsning sammenliknet med dagens situasjon.

                  NEGATIV         POSITIV                                     
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2.4 Tilgjengelighet for alle

Planforslaget
Planforslaget legger opp til en hovedombygging av Os skole, som 
innebærer at bygget må svare fullt ut på kravene til universell utforming 
i byggteknisk forskri  . Skolen vil fortsatt være organisert over fi re 
etasjer, med de ulemper det innebærer. Planforslaget legger opp til at 
tilbygg til skolen legges inntil eksisterende bygg, for å betjene den eldre 
bygningsmassen med heis og større, åpne rom. 
Planforslaget baserer seg på at krav til universell utforming håndteres 
i byggteknisk forskri   både for inne- og uteområder. Det er likevel 
innarbeidet visse presiserende bestemmelser. Eksempelvis presiseres det 
at skolens uteområde skal være tilgjengelig uten å basere seg på bruk av 
heis, samt at belysning skal utføres i hht. standard 1C, NS 11001-1 universell 
utforming. Bestemmelsene åpner for at mindre deler av skolegården 
utformes med henblikk på krevende fysisk aktivitet, og at disse arealene 
aksepteres som ikke universelt utformet.

I skisseprosjektet som har gått parallelt med planprosessen er det 
lagt opp til å bevare ett av de gamle trappeløpene. Trapperommene 
har en monumentalitet og utførelse som har en kulturhistorisk verdi. 
Trapperommene er identiske, og ved å ta vare på ett har man sikret noe 
som er representativt. Det har blitt reist spørsmål ved om det vil være 
diskriminerende at dette inngangspartiet ikke kan benyttes av alle. Ved 
hovedinngang er imidlertid  den gamle trappa foreslått revet, og heis er 
planlagt ved det området. Løsningen er i tråd med kravene til universell 
utforming i byggteknisk forskri  , og det legges til grunn at det er et 
akseptabelt nivå. 

Dagens situasjon

Dagens situasjon:
Snittet modell viser den 
krevende ruta fra 4. etasje 
til WC i kjelleretasje.

Konklusjon, tilgjengelighet for alle:

Planforslaget legger opp til hovedombygging av Os skole, som 
innebærer betydelig forbedring sammenliknet med dagens situasjon.

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

WC

Skolebygget

Os skole svarer ikke til krav om universell utforming som gjelder for nye 
publikumsbygg. Klasserommene er organisert over 4 etasjer + kjeller. 
Toaletter befi nner seg i kjelleretasje. Bygget er ikke utstyrt med heis. Lav 
alder vil i seg selv være en hemsko når man skal ta seg ned fem etasjer på 
egenhånd for et toalettbesøk i timen. Det er ingen visuelle forbindelser 
mellom etasjene og lite utsikt fra vinduer i trapperom. Kombinert med en 
planløsning som er speilvendt om senterlinjen gjør dette det krevende å 
orientere seg i byggets korridorer og trapperom.
Bygget har ikke noe rom der besøkende kan orientere seg i bygget før 
man beveger seg videre. Bygget har to innganger, en på hver kortside. 
Inngangene fremstår som likeverdige, noe de også er i praksis. Det fi nnes 
dermed ikke noe åpenbart sted å henvende seg.
SFO-bygg og gymsal er av nyere dato, og har trinn-fri adkomst. 

Uteområdet

Skolegården er lu  ig og åpen, med mye areal avsatt til grusbaner. Arealene 
i umiddelbar nærhet til skolebygget asfaltdekke, mens resterende 
skolegård har dekke i grus/sand. Ledelinjer og taktil merking fi nnes ikke. 
Området er ikke godt belyst på kveldstid. 

Adkomst

Adkomst til skolen via gang/sykkelveger er tydelig og lesbar. Ved vedlikehold 
og gravetiltak utføres kantstein ved overgangsfelt med nedsenk, men det 
er ikke lagt taktil merking ved gangfelt. Det er god adkomst med bil til 
skolens inngangspartier, for elever som trenger transport.
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2.5 Oppvekst og folkehelse

Tilnærming

Det vil her vises kort til FHI`s oppvekstprofi l for Halden. Temaet vil være 
krevende å konsekvensutrede, da folkehelseeff ekter er sammensatte. Å 
konkludere hvordan et fysisk tiltak vil ha fremtidig direkte påvirkning på 
folkehelsa vil være spekulasjon, og uegnet i en konsekvensutredning. Det 
kan imidlertid konstateres at Halden har utfordringer innen folkehelse- og 
oppvekstvilkår og at skole- og idrettsformål er viktige for folkehelsa både 
som sosial arena, ramme for fysisk aktivitet, og kontaktpunkt mellom 
skole og hjem. Dette sannsynliggjør en forbedring fra dagens situasjon

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral
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2.6 Kriminalitetsforebygging

Dagens situasjon

Vurderingene baserer seg på i hvilken grad dagens situasjon/planforslaget tilrettelegger for uønsket aktivitetet 
gjennom å tilby ”blindsoner”. Både skolen og off entlige rom har åpenbart mere indirekte - og kanskje større - 
kriminalitetsforebyggende potensiale enn de som vurderes her. Inkluderende og relasjonsbyggende byrom danner 
sannsynligvis de beste forutsetningene for kriminalitetsforebygging. Samtidig er de avhengige av komplekse 
årsakssammensetninger, og lar seg vanskelig analysere - og enda vanskeligere prognosere, uten å spekulere.
Denne vurderingen begrenser seg derfor til å studere de fysiske rammene i byrommet, og hvorvidt de er egnet for 
lyssky virksomhet. 
Det presiseres at vurderingen ikke baserer seg på statistisk underlag av faktisk rapporterte 
hendelser, men vurderinger av områdenes synlighet fra tilstøtende gater og byrom.
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Planforslaget

Konklusjon kriminalitetsforebygging (forenklet vurdering):

Halden bad fremstår som det området som i dagens situasjon utpeker seg som uheldig med tanke på kriminalitetsforebygging. 
Dette er et direkte resultat av at bygget står tomt, og ikke bør ikke i seg selv tas til inntekt for rivning. Samtidig er det en 
kjensgjerning at bebyggelse som blir stående tom, er en egnet arena for kriminell aktivitet. Halden bad har vært gjenstand 
for innbrudd utallige ganger mens det har stått tomt. Videre ser man at ved rivning av badet og gymsalen, vil skolegården få 
bedre innsyn. Skolegården har fått bestemmelser om kunstig belysning på kveldstid, som ikke gjenspeiles her. I planforslaget 
utpeker nytt P-hus og arealet vest for fl erbrukshallen seg som potensielle arenaer for kriminalitet. For P-huset er det gitt 
bestemmelser om transparens i fasade, samt belysning. For arealet v/ fl erbrukshallen bør det etterstrebes å ta arealet i bruk 
som ferdselsåre, aktivitetsområde eller å massiv beplantning som del av overvannshåndtering.

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral
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2.7 Grunnforhold og naturelementer;

Kartlegging av relevante tema

Av NVEs kartbaserte veiledning for reguleringsplaner fremkommer 
det forhold som må avklares på på detaljreguleringsnivå. Veilederen 
gjennomgår 16 sjekkpunkter for det det aktuelle planområdet, med 
tilknyttede kartlag. Temaene som har gitt utslag i området er:
• Aktsomhetsområde for fl om
• Kvikkleire 
 - allerede kartlagte områder (SVV) og;
 - områder under marin grense
Ut over disse temaene peker veilederen på at reguleringsplanen må vise 
hvordan overvann skal behandles, både i kart og bestemmelser, uten at 
det fører til negative konsekvenser for grunnvann, overfl ateavrenning, 
bekker, elver og innsjøer (resipient).

MAKSIMAL VANNSTANDSSTIGNING

I dette kapittelet gjøres vurderinger av grunnforhold og naturelementer som kan påvirke planområdet. En betydelig 
del av forholdene ligger i ansvarsområdet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som overordna myndighet. 
Kapittelet vil analysere dagens situasjon, for å avdekke hvilke forhold som må utredes nærmere i forbindelse med 
fremstillelsen av planforslaget. Kapittelet vil også dekke noen forhold utenfor NVE`s ansvarsområde.

Aktsomhetsområde for fl om

Kartet til høyre viser at planområdet ligger innenfor et aktsomhetsområde 
for fl om i Schultzebekken og Osbekken.
Videre ser man at Schultzebekken er markert med oransje strek, som 
tilsier en maksimal vannstandsstigning på 3-4 m, mens Osbekken har 
grønn strek som tilsier 2,5 m. Dette er statistiske tall som er beregnet blant 
annet basert på størrelsen til nedbørsfeltet. Dersom tiltak eller område 
ligger med større høyde over vassdraget enn denne verdien, trenger ikke 
fl omfare vurderes nærmere.

For å avklare behovet for videre utredning er dette vurdert innledningsvis. 
Schultzebekken går i kulvert fra et innløp rett nord for byggeområdet, og 
frem til utløp i Tistaelva lenger syd. Innløpet er innenfor planområdet, 
men utenfor byggeområdet.
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Kartgrunnlag: NORKART - UTM32_NN2000

N

Byggeområdets nivå og maksimal vannstand

Landskapsmodellen vist nedenfor (sydvendt) angir vannstand i 
Schultzebekken ved innløp til kulvert til C+7.2. Byggeområdet er angitt 
med sort stiplet strek. “Terskelen” til byggeområdet ligger på C+14.5, 
mens fylkesveien ligger på C+12.3. Begge nivå ligger høyere enn angitt 
maksimal vannstandsstigning, som vil være C+11,2m. Ved eventuell fl om 
som følge av tilstopping av kulverten vil fylkesveien være naturlig fl omvei 
(rød skravert linje). Et utsnitt av høydeplott fra høydedata.no (illustrasjon 
til høyre) bekre  er fl omveien.

Konklusjon: 
Forholdet trenger ikke utredes nærmere. Flomvei vil angis på plankartet 
ut fra høydeforhold og naturlig fl omvei.

C+7.2

C+14.5
C+12.3

C+7.2
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Grunnforhold
I NVE`s kartbase fremkommer det at området ligger under marin grense, 
samt at det er påvist kvikkleire i området i forbindelse med bygging av 
Fv220 på slutten av 1070-tallet. 

I slike tilfeller skal planområdet vurderes nærmere av geotekniker. Det 
skal også gjøres vurderinger av faren for at eventuelle skred utenfor 
planområdet kan ha utløp inn i planområdet.

I forbindelse med detaljregulering for området i 2019 fremmet NVE 
innsigelse til detaljreguleringsplanen, fordi faren for fl om og skred ikke 
var tilstrekkelig vurdert avklart iht. sikkerhetskrav i byggteknisk forskri   
(TEK 17). Innsigelsen ble trukket etter at problemstillingen ble ytterligere 
vurdert og belyst. 

Geoteknisk vurdering, områdestabilitet
For fullstendig notat, se vedlegg: 10219394-RIG-NOT-001 (Multiconsult). 
Geotekniske vurderinger utført av Grunnteknikk AS i 2018 følger også vedlagt.

Multiconsult har blitt engasjert for å bistå med vurderingene. Utdrag fra 
deres notat er gjengitt i det følgende. 

Det er tidligere utført både geotekniske grunnundersøkelser og 
vurderinger i/ved Schultzedalen. Disse er lagt til grunn for innledende 
vurderinger i dette planforslaget. Utførte grunnundersøkelser i området 
viser løsmasser grovt sett bestående av øvre lag av sand, over leire eller 
fi nsand. Før overgang til antatt berg er det ett lag med fastere masser, 
antatt sand/grus eller morene. 

Nord i dalen er det fylt opp med diverse avfall fra industri, masser 
bestående av sagfl is, bark og trerester. Dalsidene har stort sett helning 
mellom 1:3 og 1:2, men lokalt er det brattere partier. Gjennomsnittlig 
helning på dalbunnen er omtrent 1:20. 

Basert på utførte grunnundersøkelser og vurderinger er ett område i sør-
vest ansett som mest utsatt for ras/ utglidninger. 
Det er også i dette området gjennom tidligere grunnundersøkelser 
påvist sprøbruddmateriale. Østover er det observert berg i dagen langs 
Schultzebekken og oppover mot skråningstoppen. Sonderinger antyder 
bergoverfl ate med helning mot vest. 

Utløpsområde for eventuelle masser som raser ut vil være langs dal-
bunnen/Schultzebekken. Dalen er ravinert og gir kanalisert utløp for 
massene. 

Sør i Schultzedalen går bekken inn i kulvert/skjult under fylling. Det 
vurderes som trolig at det her kan bli oppdemning av rasmasser. Topo-
grafi en sør i dalen gjør det mulig å ta opp store volum av rasmasser, skissert 
utløpsområde er dermed begrenset til sørlig ende av dalen. Topografi  vil 
fungere som en «energidreper» for rasmasser. 
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Delkonklusjon:

Vurderingene konkluderer med at byggeområdet for ny Os skole ikke 
ligger i utløpsområde for eventuelle ras inne i Schultzedalen. 
Sannsynligheten for ras i Schultzedalen vurderes som liten, med 
bakgrunn i stabilitetsberegninger og utførte stabiliserende tiltak i 
forbindelse med Fv220. 
Ev. utløpsområde ligger imidlertid innenfor planens avgrensning, og 
det vil være hensiktsmessig å angi en hensynssone i plankartet for å 
opprettholde topografi en og den “energidrepende” funksjonen den vil 
ha i tilfelle skred skulle forekomme, samt for å synliggjøre at området 
må behandles med varsomhet. Det aktuelle arealet ligger innenfor 
areal avsatt til naturområde. 
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Plankartet får angitt hensynssone (H310) i arealet som er vurdert som 
potensielt utløpsområde for kvikkleireskred. Området sydvest for 
hensynssonen avsettes til blågrønnstruktur (G51), med bestemmelser 
som åpner for stabiliseringstiltak og/eller fl omavledning ved behov. 
Arealet markeres ikke som hensynssone, da det ikke er forhold som 
tilsier det. Bestemmelsene til naturområdet rundt Schultzebekkens 
innløp til kulvert åpner for ev. sikringstiltak. Arealet i hensynssone 
H310 overlappes av hensynssone for fl omfare (H320), som angir fl omvei 
fra Schultzebekken og videre til resipient (Tista) dersom kulvertinntak 
tilstoppes. 
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Grunnforholdene i området har vært vurdert ved fl ere anledninger. 
For det aktuelle tiltaket (skoleutvidelse + idrettsanlegg) har området 
blitt undersøkt og vurdert av Grunnteknikk AS i 2016/2017, samt med 
supplerende geotekniske grunnundersøkelser i 2018, som gir en generell 
beskrivelse av grunnforholdene. Utdrag fra rapporten presenteres her. 
For fullstendig rapport, se vedlegg: Grunnundersøkelser - 113519r2 
(Grunnteknikk AS).

Grunnundersøkelsene er utført av GeoStrøm AS med hydraulisk 
borerigg i mai 2018. Borprogrammet er utarbeidet av GrunnTeknikk AS. 
Undersøkelsene ble utført før det forelå konkrete planer for utbyggingen.
Multiconsult (Fredrikstad) har bistått med overordna vurderinger i 2020, 
da de er lokalkjent med grunnforhold i Halden. 

Ved boreprøvene i 2018 ble følgende utført:
• 5 stk. totalsonderinger. Boringene er avsluttet i faste masser på stort 

dyp. Det er utført innboring i antatt fjell i 2 av borpunktene. Overgangen 
til fjell må vurderes som høyst usikker.

• 1 stk. 54 mm prøveserie med opptak av uforstyrrede løsmasser for 
analyse på laboratorium.

• Det er installert 2 stk elektriske piezometer i 6 m dybde fra terreng. for 
registrering av poretrykk (grunnvannstand).

Grunnundersøkelsene viser et topplag av tørrskorpeleire/sand/fyllmasser 
med varierende mektighet, derunder fi nkornig materiale (antatt leire, 
eventuelt siltig leire) ned til overgang mot morene i dybde 20-25 m.  
Sonderingsprofi lene viser stedvis lav/konstant og til dels fallende 
motstand mot dybden, dette indikerer sprøbruddmateriale/kvikkleire. 

Fra 20-25 m er det er utført videre boring inn i morenemassene for å evt. 
fi nne antatt fjell.

I borpunkt 13 og 14 er det vurdert at fjell er påtruff et og boret 2 m inn 
i for sikrere fjellpåvisning. I slike masser er det vanskelig å fi nne evt 
korrekt overgang mellom svært faste morene masser og fjell, slik at denne 
overgangen er høyst usikker.  

I boring 15-17 er sonderingen avsluttet i morene på 50 m. Det må påregnes 
varierende mektighet av morenelaget over fjell over hele området. 
Fra 6 m er det registrert 1 m med siltig sandig leire derunder middels 
sensitiv leire. Leiren karakteriseres som bløt til middels fast. Det er 
registrert innhold av organiske masser i hele prøveserien.

Piezometermålingene ga følgende resultat:
PZ13 (sonde nr. 11858): målt vannsøyle fra bunn piezometer er 4,1 m dvs 
1,9 m under terreng. 
PZ16 (sonde nr 11859): målt vannsøyle fra bunn piezometer er 1,5 m dvs 
4,5 m under terreng. 
Grunnvannstanden vil generelt variere med nedbørsforhold og årstid.

Delkonklusjon, grunnforhold i byggeområdet:
Grunnforhold og fundamenteringsmetode må bli gjenstand for 
ytterligere vurdering i detaljprosjekteringsfase. Det innarbeides ikke 
bestemmelser for dette i reguleringsplan.

Grunnforhold i byggeområdet
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Overvann
Reguleringsplanen må vise hvordan overvann skal behandles både i kart 
og bestemmelser. NVE anbefaler at kommunen planlegger sin arealbruk i 
henhold til tretrinnsstrategien. Det må avsettes tilstrekkelige og hensikts-
messige arealer for å håndtere overvann.

Reguleringsplanen må vise hvordan overvann skal håndteres uten at det 
fører til negative konsekvenser for grunnvann, overfl ateavrenning, bekker, 
elver og innsjøer (resipient). Bestemmelser bør sikre:
• bruk av tretrinnsstrategien og naturbaserte, åpne løsninger
• at små og mellomstore regn infi ltreres og fordrøyes på egen eiendom, 

med føringer for hvordan dette skal gjøres
• at tiltaket ikke blokkerer fl omveier fra høyereliggende områder, 

fl omveier bør holdes åpne
• at avrenningen til naboeiendom ikke øker som følge av utbyggingen
• forsvarlig forvaltning av bekker og vassdrag for å motvirke korte og 

spisse fl omtopper
• avrenningen fra planområdet skal ledes trygt til kommunens 

overordnede fl omveinett. Hvis slikt nett mangler, kan trygg bortledning 
sikres gjennom rekkefølgebestemmelser eller utbyggingsavtale

Planforslaget - overvann
Håndtering av overvann er prosjektert av Asplan Viak som del av 
anbudsunderlaget for skole- og idrettsanlegget. Informasjonen gitt her 
er utdrag hentet direkte fra den tekniske beskrivelsen av prosjektet. 
Beskrivelsen inneholder foreløpige estimater som gjengis overordnet her.

Føringer

Utvendige anlegg skal dimensjoneres i henhold til off entlige 
og kommunale normer/forskri  er og anvisninger. Grunnlag for 
dimensjonering er:

• Klimafaktor 1,4
• Overvannet skal tas hånd om på egen tomt/eiendom i henhold til 

tretrinnsstrategien;
Trinn 1: Infi ltrere mindre regn i grøntstrukturen på tomta for å   
  opprettholde naturlig grunnvannstand og vannbalanse i   
  området. Dimensjonering: 2-årsregn.
Trinn 2:  Fordrøye og forsinke store regn lokalt. Maksimalt 15 l/s pr   
  ha av tomteareal (eiendom) påslipp til off entlig nett.
  Dimensjonering: 25-årsregn. Trinn 2 er dimensjonerende   
  for foreslåtte løsninger.
Trinn 3:  Ekstreme regn ledes trygt i  åpne fl omveier. Flomveier på   
  egen tomt kobles til godkjente fl omveier utenfor tomta.   
  Dimensjonering: 200-årsregn. 
• Kommunen har oppgitt krav til maksimal vannstand på overfl aten av 

overvannsanlegg i skolegård på 20 cm.
• For dimensjonering og utførelse av overvannsanlegg gjelder relevante 

VA/Miljø-blad.

Nødvendig fordrøyning (Trinn 2)

Deler av planområdet ligger i Os allé, langs Hannibal Sehesteds gate 
nord for gangbru samt i veiareal i Rektor Frølichs gate. Disse områdene 
er utenfor byggeområdet, og ikke inkludert i overvannsberegningene. 
Avrenningen i disse områdene håndteres lokalt med fordrøyning i nedsenk 
eller tilsvarende løsning som tilrettelegger for infi ltrasjon og vannopptak 
i planter, så langt dette er mulig og hensiktsmessig. Fordrøyning og 
infi ltrasjonsområder skal ha overløp til eksisterende fl omvei i vei. Påslipp 
fra disse delene av planområdet kan gjøres til vei og veisluk tilsvarende 
som for eksisterende situasjon. 
Tabellen på motstående side viser estimert nødvendig omfang av 
overvannstiltak for hvert felt. Det er estimert nødvendig fordrøynings-
volum, og i aktuelle felter også regnbed og evt regnbed i kombinasjon med 
infi ltrasjonsmagasin. Foreslått valg av veiledende dimensjoneringsverdi 
er markert i fet skri  . 
I sør planlegges overvannsanlegg (blå stiplet ramme) som vil få 
tilrenning fra fl ere delfelt. Påslippet til off entlig nett fra overvannsanlegg 
i sør skal reguleres til samlet tillatt påslipp for feltene som avvannes til 
overvannsanlegget.

Overvann skal ledes til regnbed, infi ltrasjonsmagasin, grøntområder 
eller tilsvarende løsninger som gir vannet mulighet for infi ltrasjon og 
opptak i planter. Disse løsningene skal ha kapasitet for 25-årsregnet med 
klimafaktor. Overvann skal også fordrøyes i løsninger med kapasitet 
for 25-årsregnet med klimafaktor. Etter fordrøyning og mulighet for 
infi ltrasjon skal vannet som ikke absorberes i vekstjord eller i grunnen 
ledes til regulert påslipp til off entlig nett. Fortrinnsvis gjøres påslipp mot 
sør og vest til overvannsledning for Schultzebekken. 



Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg        planID: G-728

94

1

2
3

4

5

6

7

8

Felt 1
alternativ 1:  Takvann ledes til fordrøyning i overvannsanlegg i sør
alternativ 2:  Takvann fordrøyes på taket, med overløp til    
  overvannsanlegg i sør.
alternativ 3:  Takvann ledes til infi ltrasjonsmagasin under regnbed vest  
  for hallen.
Alle tre alternativene forutsetter innvendige taknedløp og at taket er 
dekket med ekstensivt sedumtak. Sedum anlegges under evt. solceller.

Felt 2 
Takvann fra det nye skolebygget skal ledes til overvannsanlegg i sør for 
fordrøyning og mulighet for infi ltrasjon før regulert påslipp til off entlig 
nett, jamfør tabell. Takvannet kan ledes til regnbedmagasin-anlegget 
eller til skateanlegget. Dette må detaljprosjekteres og utføres iht. føringer 
og krav. 

Felt 3
Avrenning til regnbed-magasin-anlegget, som også gir overvannet 
mulighet for infi ltrasjon og opptak i planter. 

Felt 4
Avrenning til skateanlegget. Det er innenfor skolegården stilt et 
generelt krav om maksimal vannstand i overvannsanlegg på 20 cm av 
sikkerhetshensyn. Dersom det viser seg forsvarlig å lempe på dette kravet 
vil skateanlegget kunne fordrøye et større volum. 

Felt 5
Dimensjonerende vannmengder fra skal fordrøyes i gropmagasinering 
på overfl aten i grøntstripen. Overskytende vann skal ledes i overløp til 
veien og veisluk. Feltet har ikke påslipp til off entlig nett, bortsett fra det 
indirekte påslippet som kan skje via veisluk. 

Felt 6
alternativ 1:  Fordrøyning på terreng med avrenning til vei
alternativ 2:  Regnbed med drenssystem
alternativ 3: Infi ltrasjonsmagasin langs bygg
alternativ 4:  Avledning til overvannsanlegg i sør (krever oppskalering)

Felt 7
Overvann ledes til lokal håndtering i tilknytning til trær langs forplassen. 
Det skal legges linjeavvanning langsmed søndre halvdel av østsiden av 
idrettshallen for å lede avrenning til trærne.

Felt 8
Området gjøres mest mulig grønt og utføres med permeable dekker slik 
som gressarmering eller tilsvarende, så langt dette er mulig, og vurdert å 
være forsvarlig og hensiktsmessig.

Flomveier

Ved større regn skal overskytende avrenning fra planområdet og områder 
oppstrøms planområdet ledes i trygge fl omveier over terreng gjennom 
planområdet og til eksisterende fl omveier i vei. Flomveier er anvist med 
rød skravur i kart på motstående side.

Tabell: 
Oversikt over delfelt og 
estimert totalt areal (Atot), 
estimert redusert areal 
(Ared) og forutsatt påslipp, 
samt estimert nødvendig 
omfang av overvannstiltak. 
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Delkonklusjon:
Overvann er tilstrekkelig avklart for byggeområdet for Os skole- og 
idrettsanlegg. Planen omfatter fl ere formål som kan bli aktuelle som 
byggeområder i fremtiden. For å sikre at overvann håndteres for disse 
arealene ved ev. utbygging er følgende fellesbestemmelse innarbeidet:

”4.8 Overvann
Ved byggetiltak skal utvendige anlegg dimensjoneres i henhold til off entlige 
og kommunale normer/forskri  er og anvisninger for overvannshåndtering. 
Takvann og overfl atevann skal fordrøyes og infi ltreres/tas opp i beplantning 
på egen tomt/eiendom og innenfor avgrensning av hver enkelt søknad om 
rammetillatelse. Overvann/takvann må ikke tilføres kommunalt nett uten 
samtykke fra kommunen. Bortledning av overvann og drensvann skal skje 
uten at det oppstår oversvømmelse eller andre ulemper.”

For å sikre overvannshåndtering for parkeringshus (SPH) har 
tilstøtende felt med formål blågrønnstruktur (G7, G8, G59) fått følgende 
formålsbestemmelse:

”Innenfor feltene G7, G8 og G59 tillates infi ltreringsmagasin/regnbed for 
håndtering av overvann fra parkeringshus (SPH).”

Med dette vurderes  overvann som tilstrekkelig avklart på 
reguleringsplan-nivå.

Grenfall
Innenfor byggeområdet står det fl ere store trær, og det er ønskelig å 
beholde mest mulig vegetasjon i planen. Trærne er derfor avsatt til 
bevaring i planen. 
Ansatte ved skolen har rapportert om at det har falt store greiner fra trærne. 
Høydeinformasjon fra høydedata.no tilsier at trærne har en maksimal 
høyde på ca 19 m over bakken. Trærne har grove grener som vil kunne 
påføre folk skade ved nedfall. Med tanke på skoleformålet må det gjøres 
regelmessige vurderinger av trærnes tilstand, samt eventuelt behov for 
skjøtsel, for å sikre skolegården. 

Delkonklusjon:

Trærne er inspisert i forbindelse med planarbeidet, og vurderes 
som friske, men med behov for skjøtsel. Følgende bestemmelse er 
innarbeidet:

”5.12 Vegetasjon
(...)
Det skal utarbeides oppsyns-/skjøtselsplan med henblikk på å unngå 
personskade som følge av grenfall.”
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Tilstand, bekkekulvert
Schultzebekken går i kulvert fra ca. 100 m før byggeområdet.
Innløpet er inkludert i planområdet. Kulverten går tvers over arealet 
som er tiltenkt skole- og idrettsanlegget, vist med sort stiplet linje. 
Kulverstrekningen er totalt ca 720 m lang. Strekningen fra kryssingen av 
Garvergata til der den krysser Hougens gate er sannsynligvis den eldste, 
og stammer antakelig fra 1700-tallet. 

Kulvertens tilstand ble vurdert av Cowi i 2016. Utdrag fra notatet 
presenteres her. For fullstendig notat, se vedlegg: Mulige tiltak på eksist 
kulvert fra Osbekken (Cowi).

Dybde
I kum nr. 10909 i Hannibal Sehestedsgate og gjennom kum nr. 10917 i 
Haakon VII`s vei er bunn kulvert målt til henholdsvis 6,7 og 6,1 meter under 
asfaltert veg. Nøyaktig hvor kulverten ligger sideveis og høydemessig 
mellom disse kummene er noe uklart. Med antatt rettlinjet fall mellom 
ovennevnte kummer vil det tilsi at det er om lag 4-5 meter overdekning 
over topp kulvert-tak.

Kulvertens oppbygning 
Kulverten er trolig bygget i fl ere etapper hvorav den øvre delen med 
bekkeinntaket i Osbekken er den nyeste parsellen. Innvendig målt er 
kulverten gjennomsnittlig 1 meter bred og 2 meter høy. Når det er lite 
vannføring er det dermed mulig å gå gjennom kulverten. Den ble inspisert 
og videofi lmet innvendig så sent som i februar 2016 (se ”skjermbilder”). 
På den aktuelle strekningen for idrettshallen består kulverten av 
granittblokker som er stablet direkte på et underlag av tømmerstokker. 
Tak-konstruksjonen er utført med granittheller som på noen korte partier 
er forsterket ved å støpe innvendig betongtak. Det er i senere år trukket 
et Ø = 400mm PE-rør for spillvann samt trekkerør for fi berkabler gjennom 
kulverten. Med jevne mellomrom kommer det overvannsrør inn i selve 
kulverten eller spillvannsrør som er koblet til PE-røret. 

Det er utført en overvannsberegning av Osbekken som anbefaler at et 
eventuelt nytt overvannsrør bør ha en diameter på 2,4 meter. COWI AS har 
også gjort en beregning og kommer frem til at røret trolig kan reduseres 
til 1,8 meter. Dagens kulvert har mindre kapasitet enn begge disse rørene.

I kjølvannet av disse vurderingene fra 2016 har det blitt vurdert fl ere 
traséer, og diskutert alternative tilnærminger. Halden kommune, som har 
ansvar for anlegget, ønsker ikke å overbygge slik infrastruktur da det vil 
gjøre det vanskelig å utføre eventuelt vedlikehold. Mye taler for å legge 
om kulverten i randsonen av byggegropa til byggeområdet. Løsningen må 
sees i sammenheng med fundamentering for skole- og idrettsanlegget, og 
endelig kapasitetsberegning og utførelse må vurderes i forbindelse med 
detaljprosjektering.

Delkonklusjon: 
Løsning for omlegging av kulvert må sees i sammenheng med 
detaljprosjektering av skole- og idrettsanlegget, og utredes ikke 
ytterligere i reguleringsplan. 
Endelig løsning må være utarbeidet i samråd med kommunens 
VA-ansvarlig, som lokal myndighet og eier av anlegget.  Faren for 
tilstopping av kulverten nedstrøms for byggeområdet må vurderes som 
ledd i arbeidet. Det er innarbeidet bestemmelser i reguleringsplan for å 
sikre en samråds- og godkjenningsprosess av lokal myndighet. 
Det er lagt til rette for at kulvert kan anlegges innenfor arealene SVG1-2 
i planen, med tilhørende krav om at byggetiltak innenfor hensynssone 
infrastruktur (H410) skal  godkjennes av SVV/Viken fylkeskommune som 
eier av fylkesvei og sideareal til denne. Dette vil i planforslaget angis i 
kart og bestemmelser.    
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Konklusjon, Grunnforhold og naturelementer:

Aktsomhetsområde for fl om:
Forholdet trenger ikke utredes nærmere, da byggeområdet ligger høyere enn maksimal 
vannstandsøkning med god margin. Flomvei vil angis på plankartet ut fra høydeforhold 
og naturlig fl omvei. Areal rundt innløp kulvert har likevel fått formålet ”overvannstiltak” 
i plankart, for å tilrettelegge for eventuelle fremtidige tiltak. Planforslaget reduserer 
risiko, og er en forbedring fra dagens situasjon.

Områdestabilitet:
Vurderingene konkluderer med at byggeområdet for ny Os skole ikke ligger i utløpsområde 
for eventuelle skred eller ras inne i Schultzedalen. Ev. utløpsområde ligger imidlertid 
innenfor planens avgrensning, og det vil være hensiktsmessig å angi en hensynssone 
i plankartet for å opprettholde topografi en og den “energidrepende” funksjonen den 
vil ha i tilfelle skred skulle forekomme, samt for å synliggjøre at området må behandles 
med varsomhet. Det aktuelle arealet ligger allerede innenfor en sone båndlagt etter 
naturmangfoldloven. Plankartet får angitt hensynssone (H310) i arealet som er vurdert 
som potensielt utløpsområde for kvikkleireskred. Området sydvest for hensynssonen 
avsettes til blågrønnstruktur (G51), med bestemmelser som åpner for stabiliseringstiltak 
og/eller fl omavledning ved behov. Planforslaget reduserer risiko, og er en forbedring fra 
dagens situasjon.

Grunnforhold i byggeområdet:
Det er gjort grunnundersøkelser innenfor byggeområdet, som viser at det forekommer 
kvikkleire og sprøbruddmateriale. Det er gjort boringer langs vestsiden av byggeområdet 
hvor man har avsluttet boringene på 50 m dyp, uten å nå fjell. Grunnforholdene er 
sannsynligvis krevende, og er i stor grad byggherres risiko. Konsekvensutredningen er 
ikke ment som en økonomisk risikoanalyse. I denne sammenheng er det lite som tilsier 
at tiltaket vil gi negative konsekvenser sammenliknet med dagens situasjon. 

Overvann:
Overvann er tilstrekkelig avklart for byggeområdet for Os skole- og idrettsanlegg. 
Planen omfatter fl ere formål som kan bli aktuelle som byggeområder i fremtiden. For 
å sikre at overvann håndteres for disse arealene ved ev. utbygging er det innarbeidet 
fellesbestemmelser. Planforslaget øker andelk areal med ikke-permeable fl ater, men 
reduserer sannsynligvis likevel andelen overvann som påføres nett betydelig, og er en 
antatt forbedring fra dagens situasjon.  

Trefall:
Trærne i skolegård som er planlagt bevart er inspisert i forbindelse med planarbeidet, 
og vurderes som friske, men med behov for skjøtsel. Det stilles krav om utarbeidelse 
av oppsyns-/skjøtselsplan med henblikk på å unngå personskade som følge av grenfall. 
Planforsleget reduserer risiko, og er en forbedring fra dagens situasjon.

Bekkekulvert:
Det legges opp til felles byggegrop for idrettsanlegget og ny kulvert. Løsning for 
omlegging av kulvert må derfor sees i sammenheng med detaljprosjektering av skole- og 
idrettsanlegget, og utredes ikke ytterligere i reguleringsplan. Det stilles krav om vurdering 
av faren for tilstopping nedstrøms og hvilke konsekvenser det ev. vil ha oppstrøms i 
forbindelse med søknad om rammetillatelse. Planforslaget legger opp til økt kapasitet 
og fornyet bekkekulvert, og er en forbedring fra dagens situasjon.

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral



Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg        planID: G-728

98

2.8 Transportbehov og energiforbruk

Dagens situasjon

Situasjonsanalysen baserer seg på kunnskapsgrunnlaget i ”Klima- og 
energiplan for Halden kommune”, vedtatt 18. juni 2020.

Klimagassutslipp i Halden
Miljødirektoratet gir ut statistikk for klimagassutslipp i kommuner. De 
nyeste tallene gjelder for 2017, og klimagassutslippene i Halden kommune 
ble beregnet til 85 899,4 tonn CO2-ekvivalenter, eller 2,8 tonn CO2-
ekvivalenter pr innbygger. Dette er direkte utslipp innenfor kommunens 
geografi ske område. Utslippene nådde en topp i 2011 og har siden da gått 
nedover. Fra 2009 til 2017 har det vært en reduksjon på 27 %.  Utviklingen av klimagassutslipp i Halden fra 2009-2017. Kilde: Miljødirektoratet.

Transportsektoren står for nesten halvparten av utslippene i kommunen, 
hele 45 %. Det er en nedgang innenfor veitransport på 20 % siden 2009. 
Personbiler er det største bidraget til utslippene, deretter følger tunge 
kjøretøy, varebiler og busser.

«Avløp og avfall» har også betydelige utslipp knyttet til seg, 20 % av 
utslippene i 2017. Innenfor denne kategorien er avfallsdeponigass fra 
Rokke den største bidragsyteren. Gassen fakles allerede av og dette fanges 
opp av statistikken. Metan utgjør hoveddelen av deponigassen. 

Sektoren «oppvarming» har gått ned med 79 % siden 2009. Her 
inngår«fossil oppvarming» som er kra  ig redusert i perioden. Dette er lite 
overraskende ettersom forbud mot fyring med fossil olje er vedtatt fra 
1.1.2020. «Vedfyring» inkluderer utslipp av metan og lystgass, mens CO2-
utslipp regnes som netto nullutslipp. Utslippene fra vedfyring er ganske 
stabile i kommunen. 

Direkte klimagassutslipp i Halden i 2017, fordelt på sektor. 
Kilde:  Miljødirektoratet.

Energi og klimagassutslipp fra bygg og anlegg 
Bygninger, deres lokasjon og bruken av dem, bidrar til utslipp av 
klimagasser og energi- og ressursbruk innenfor disse fasene av byggs 
livsløp:

1. Produksjon og transport av materialer til bygget
2. Anleggsfasen med tilrettelegging av tomt og konstruksjonsarbeid
3. Energibruk i daglig dri  
4. Brukernes transport til og fra bygget
5. Ved endt livsløp knyttet til rivearbeid, transport og avfallshåndtering

Klima og energi i Halden
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Direkte og indirekte utslipp av klimagasser – klimafotavtrykk 
Forbruk av varer og tjenester fører til utslipp av klimagasser der varene 
produseres og under transport. Dette kalles indirekte utslipp. Summen 
av direkte og indirekte utslipp er klimafotavtrykket til en bedri  , en 
kommune eller en person. De indirekte utslippene til en kommune utgjør 
en vesentlig større del av klimafotavtrykket enn de direkte utslippene, for 
eksempel anslo en fotavtrykksanalyse at de indirekte utslippene i Oslo var 
ni ganger større enn de direkte utslippene i kommunen.  

Gjennom verktøyet «Klimakost» har Halden kommune fått beregnet 
klimafotavtrykket fra kommunens egen aktivitet. 

Nedenfor vises gjennomsnittlig utslipp for ulike innkjøpsarter, fordelt 
prosentvis. Her kommer det tydelig fram utslippene bygg gir et stort 
bidrag til kommunens klimafotavtrykk. 

Halden kommunes gjennomsnittlige klimafotavtrykk fordelt på 
ulike innkjøpsarter i perioden 2013-2016. Kilde: Asplan Viak. 

Nettoforbruk av elektrisk kra   i Halden i 2017, fordelt på sektor. 
Kilde: SSB, tabell 10314

Energiforbruk i Halden
I 2008 var totalt energiforbruk i Halden 2408,2 GWh, og av dette var 1871,5 
GWh nettoforbruk av elektrisk kra  . I 2017 var nettoforbruk av elektrisk 
kra   ifølge SSB 1665,5 GWh8. Dette tilsvarer en reduksjon på 11 % fra 2008 
til 2017. 
De tre siste årene, 2015-2017, har derimot elektrisk energiforbruk økt, stort 
sett knyttet til industrien. Dette kan ha sammenheng med nedgangen i 
bruk av fossil fyringsolje. 

Industrien er den klart største forbrukeren av elektrisk kra   i kommunen, 
med hele 78 % av forbruket i 2017. Deretter følger husholdningene, 13 
%, og tjenesteyting, den aktuelle sektoren for denne reguleringsplanen, 
ligger på 8 %.   

Sammenlignet med de andre kommunene i Østfold, har Halden et høyt 
forbruk av elektrisk energi pr. innbygger. Det er industrien i kommunen 
som forbruker mye mer elektrisitet i forhold til andre kommuner. For 
tjenesteyting ligger Halden like over fylkessnittet, med 4222,2 Kwh/
innbygger, mot Østfoldsnittet på 4043,5 Kwh/innbygger.
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Transportbehov og energiforbruk i planforslaget

Grunnleggende klima- og miljøaspekter ved prosjektet

Idéen om en satsning på skole- og idrettsfuksjonen på Os er bygget på 
prinsippene for samordna areal og transportplanlegging, som er en 
forutsetning for å lykkes med å nå miljømålene. Transportsektoren står for 
nesten halvparten av utslippene i kommunen, hele 45 %. Lokaliseringen 
av funksjoner som idrettsanlegg og skoler har stor betydning for 
trafi kkmengden. Gjennom lokalisering i sentrum kan fl ere nå anlegget 
uten bil, samtidig som man øker bostedsattraktiviteten i sentrum, og 
forhåpentligvis oppnår en økt befolkningstetthet innenfor bykjernen. 

Videre er det lagt føringer for planarbeidet i form av at Os skole skal 
bevares. Det er utenfor enhver tvil at det har en positiv miljøeff ekt å 
gjenbruke gammel bygningsmasse, selv om dette aspektet foreløpig ikke 
gir stort positivt utslag i sertifi seringsordningene. Det er ventet at dette 
vil få betydelig mere plass i beregningsmodellene og lovverket fremover. 

Forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings) v/NTNU, viser gjennom 
illustrasjonen (t.h.) de ulike fasene av et byggverks levetid, som inngår i 
de ulike ambisjonsnivåene. Fornybar energiproduksjon (grønn sirkel) 
kompenserer eksempelvis for alle klimagassutslipp over bygningens 
totale levetid. Samtidig ser vi at en betydelig andel utslipp er imidlertid 
knyttet opp til materialproduksjonen i forkant av oppføring av bygg. 
Det er derfor et poeng å strekke levetiden lengst mulig. Dette forutsetter 
imidlertid at bygget er egnet for ny bruk, for på den måten å gjøre nybygg 
overfl ødige. 

Os skole viser seg fullt brukbar som moderne skole, i kombinasjon med et 
tilbygg.

Som oppfølgning av ambisjonene i Halden kommunes Klima- og energiplan (vedtatt 18. juni 2020), er det lagt opp 
til høy energieff ektivitet i bygningsmassen. Energiberegninger- og prosjektering er utført av Asplan Viak som del 
av prosjekteringsarbeidet for skole- og idrettsanlegget. Energiberegningene som presenteres er avgrenset til disse 
komponentene i planforslaget. Det er gjennomført BREEAM preanalyse, men det legges ikke opp til sertifi sering av 
bygget. Det er knyttet bestemmelser til oppnåelse av miljømålene, til utarbeidelse av klimagassregnskap, og til 
kartlegging av bygningselementer med tanke på gjenbruk.

Byggene ligger an til å oppnå energimerke A med god margin. Foreløpige beregninger viser at både idrettsbygg og 
nytt skoletilbygg kan oppnå 11 BREEAM-poeng under ENE 01, grunnet en forbedring av beregnet leverte energi på 
hhv. 63 % og 59 % for idrettsbygg og skolebygg i forhold til nivået for å oppnå energimerke C. Byggene tilfredsstiller 
passivhuskravet til netto oppvarmingsbehov og kjølebehov.

Illustrasjonen viser de ulike fasene av et byggs levetid, som inngår i de ulike 
ambisjonsnivåene. Fornybar energiproduksjon (grønn sirkel) kompenserer 
eksempelvis for alle klimagassutslipp over bygningens totale levetid. Kilde: ZEB
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Miljøtekniske føringer for videre prosjektering
Fra teknisk program (Asplan Viak)

Det skal legges stor vekt på materialanvendelse og utførelse slik at en 
oppnår gode miljøkvaliteter og rasjonelle dri  - og vedlikehold. Det skal 
velges miljøvennlige løsninger der disse har minimum samme kvalitet 
som standardiserte løsninger. 

Klimagassreduksjon dokumenteres ved utarbeidelse av klimagassregnskap 
iht. NS 3720:2018 «metode for klimagassberegninger for bygninger». 
Regnskapet skal omfatte produktstadiet (A1-A3), transport til byggeplass 
(A4), bruksstadiet (B1-B4), og livsløpets slutt (C1-C4). Omfang etter NS 
3720:2018 er «basis, uten lokalisering».  

Reduksjon i klimagassutslipp samlet for A1-A3, A4, B1-B4, B6, C1-
C4 dokumenteres ved klimagassregnskap av prosjektet hvor dette 
sammenliknes med et representativt referansebygg iht. TEK17. Det skal 
oppnås minst 20% reduksjon kun for materialer iht. Breeam Mat 01, og en 
reduksjon på minst 30% for materialer og energi i dri   samlet. 

Det skal leveres klimagassregnskap ved ferdig detaljprosjekt og 
som bygget. Totalentreprenør skal i tilbudet redegjøre for hvordan 
reduksjonskravet skal oppnås. 

Referansebygget defi neres slik: 
Referansebygget skal ha samme størrelse i kvadratmeter BRA og oppfylle 
samme funksjonelle krav (bygningstype, bruksmønster, levetid og antall 
brukere) som det prosjekterte bygget. Referansebygget skal oppføres 
med standard materialer (med standard levetid) som antas å bli benyttet 
hvis det ikke stilles noen miljøkrav til materialer (bransjereferanse/
bransjesnitt). Referansebygget skal ha en standard utforming (skoeske) 
og utelukke estetiske krav. I tillegg skal referansebygget tilfredsstille 
krav til teknisk kvalitet gitt i gjeldende byggteknisk forskri   (blant annet 
energibehov, energiforsyning, dagslys, utnyttelse av tomt, osv.). 

BREEAM-NOR brukes som verktøy for miljø- og kvalitetskontroll 
men prosjektet skal ikke sertifi seres. En preanalyse er utarbeidet i 
skisseprosjektet og gjenspeiler kravene og tiltak som øker kvaliteten 
på skolen. Preanalysen tar skolen som utgangspunkt, men kravene 
videreføres til hele prosjektet. Kravene skal ivaretas og dokumenteres iht. 
utarbeidet BREEAM preanalyse selv om prosjektet ikke skal sertifi seres. 

Bygget skal kartlegges mtp. potensialet for ombruk. Formålet er å 
bevare mest mulig materialressurser intakte og på et høyest nivå iht. 
gjenbrukspyramiden i en rehabilitering/riveprosess. Dokumentasjonen 
skal følge dokumentasjonskravet til BREEAM NOR-krav Wst 01, punkt 7. 

Energimerkeordningen og BREEAM Ene 01 
Beregnet behov for levert energi skal ha en prosentvis forbedring i forhold 
til krav for å oppnå energikarakter C i energimerkeordningen på 55 % for 
skolebygget (nytt tilbygg) og 60 % for idrettsdelen. Behov for levert energi 
til bygget beregnes i henhold til NS 3031:2014, med standardisert inndata, 
Oslo-klima og to bygningskategorier (skolebygg og idrettsbygg).  
Bygg skal energimerkes på www.energimerking.no. 

Passivhus og BREEAM Ene 23 
Byggenes netto energibehov til oppvarming og kjøling beregnet i henhold 
til NS3701:2012, skal være mindre eller lik kravene til passivhus for den 
aktuelle bygningskategorien. Overskridelse av maksimalt varmetapstall 
angitt i passivhusstandarden (NS 3701:2012) tillates imidlertid.
Energiberegningene skal utføres med et anerkjent dynamisk 
simuleringsprogram som er validert etter NS-EN 15265 eller NS-EN ISO 
52016-1.  

For kontroll mot energikravene i TEK17, Energimerkeordningen og 
Passivhuskravene skal det benyttes faste og standardiserte verdier for 
bruksavhengige data. Dette omfatter blant annet innetemperaturer, 
dri  stider, internvarmetilskudd, energibehov til varmtvann, belysning 
og elektrisk utstyr, samt utetemperatur og soldata og strålingsfl uks for et 
referanseklima. Verdiene fi nnes i NS 3031:2014 og NS 3701:2012. 

Beregningene skal dokumenteres med et energinotat utarbeidet iht. 
i NS3031 som leveres før overlevering. Rapporten skal inneholde 
dokumentasjon på valgte komponenter og løsninger, samt en bekre  else 
av at inndata som er benyttet for energiberegningen er representativt 
for den ferdigstilte bygningen. Inndata benyttet for beregning av reelt 
energibehov skal også medtas i rapporten. 

Konklusjon:
Prosjektet er fundert på essensen i prinsippet om samordna areal- og 
transportplanlegging, som er grunnleggende for energieff ektivitet, 
men som paradoksalt nok gir begrenset utslag i miljøsertifi seringer. 
Gjenbruk av bygningsmasse (Os skole) gir betydelige energi- og 
miljøbesparelser i livsløpsregnskap, men også dette gir lite utslag i 
BREEAM-sammenheng. Føringer fra Klima og energiplanen er ivaretatt 
så langt i planarbeidet, men kan ikke innarbeides i bestemmelser da det 
ikke fi nnes hjemmel for å spesifi sere krav ut over TEK 17 i Pbl. Utslag i 
konsekvensutredning er langt på vei avhengig av hva man defi nerer som 
null-alternativ. Dersom null-alternativet defi neres som å ikke gjennomføre 
tiltaket, vil energi- og miljøvurderinger av ethvert prosjekt nødvendigvis få 
negativt utfall; det mest miljøvennlige og energibesparende vil alltid være å 
ikke bygge. Dersom null-alternativet defi neres som å gjennomføre tiltaket 
uten større ambisjoner enn det som stilles som krav gjennom byggteknisk 
forskri  , vil planforslaget slå ut positivt i konsekvensutredningen. 
Sistnevnte er lagt til grunn.

Potensiale for termisk energi 
Forholdene for utnyttelse av varmeutveksling med de lokalene bergartene 
virker å være gunstig for lokasjonen ved Halden. NGU sin kartdatabase 
indikerer at bergarten i området er av type gneis, noe som generelt gir 
relativt høye verdier på varmeledningsevne, noe som er gunstig for 
utnytting av grunnvarme.

I 2016 ble det utført testbrønner, av Grunnteknikk AS, rundt på den aktuelle 
tomten for å sondere grunnen. Det ble utført om lag 12 boringer ned mot 
17 – 30 meter. Generelt ble boringen avsluttet uten fjellkontroll, altså ikke 
sikkert at boringen nådde fjell. Den søndre del av tomten viste tendens av 
fastere masser. Grunnvannsnivået ble funnet å være på ca. 2 meter under 
overfl aten, noe som er gunstig mht. energibrønner. 

I rapport utarbeidet av Grunnteknikk indikeres det at det potensielt kan 
være kvikkleire i løsmassene. Kvikkeleire er noe som spesielt må hensyntas 
ved etablering av energibrønner, da dette kan forårsake setningsskader i 
grunnen og følgelig skade på nærliggende bygningsmasse – dersom en 
ikke tar forhåndsregler.  

Enkelt beskrevet går det på at det blir ekstra viktig å ikke kjøre brønnparken 
for hardt (kaldt). En må overvåke temperaturen i brønnvæsken, og blir den 
for lav må uttaket fra brønnpark begrenses inntil temperaturen har steget 
tilbake til akseptabelt nivå.

For fullstendig notat, se vedlegg:  
”NOTAT Termisk energiforsyning”, Asplan Viak. 

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral
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2.9 Forurensing; 
     lu  kvalitet, støy og grunnforurensing

Forskri   om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og 
læringsmiljø for elevene i skolen. Alle virksomheter som omfattes av forskri  en skal være godkjent av kommunen, 
og godkjenning gis etter søknad. Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskri  en, skal 
det tas hensyn til trafi kkforhold, lu  forurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets 
utforming og topografi . Renovering og tilbygg ved eksisterende skoler må også godkjennes. Os skoles lokalisering 
i sentrum, i nærhet til hovedvei gjennom byen, tilsier at det bør gjøres vurderinger av lokal lu  kvalitet og støy. 
Os-tomta har tidligere vært brukt som fylling, og det er derfor gjort undersøkelser og vurderinger av forurensing i 
grunnen. Undersøkelsene og vurderingene er gjort med bistand fra Multiconsult, Asplan Viak og GrunnTeknikk.

Avgrensning
I følge retningslinjen T-1520 [1] er svevestøv (PM10) og nitrogendioksider 
(NO2) de viktigste lu  forurensningskomponentene å utrede med 
tanke på folkehelseeff ekter. Det er gjort beregninger av konsentrasjon av 
svevestøv(PM10 ) og nitrogendioksid(NO2 ) for byggeområdet, som dekker 
relevante krav til utredninger i henhold til Retningslinje for behandling av 
lu  kvalitet i arealplanlegging T-1520 [1] og Forurensingsforskri  en [2].

Beregningene er utført med modellen MISKAM i beregningsverktøyet 
SoundPLAN Air. Emisjonsdata fra vegtrafi kk er modellert ut fra norsk bilpark 
med HBEFA (Handbook of Emission Factors). Bidrag fra andre kilder enn 
vegtrafi kk er ikke medtatt i beregningene som egne utslippskilder, men er 
inkludert i bakgrunnskonsentrasjonene. 

Vindroser for Halden for perioden 1.1.2015 til 31.12.2015. Lengden på bladene representerer hvor o  e det har blåst fra den retningen. 
Fargen representerer styrken. 

Hentet fra thredds.met.no

år: vinter:

Vind 
Målte vindhastigheter vil variere fra år til år, og valg av meteorologi 
har avgjørende betydning for hvilke konsentrasjoner beregningene 
vil vise. Høye verdier av lu  forurensning opptrer o  e under tilnærmet 
vindstille forhold. Det er ønskelig å ta utgangspunkt i referanseår med 
vindhastigheter som vil være mest mulig representative for hva som i 
snitt kan forventes. Da det ikke er noen representative målestasjoner i 
nærheten til planområdet er meteorologiske data hentet fra thredds.met.
no, som er Meteorologisk institutts tjeneste for nedlastning av modell- og 
forskningsdata [9]. Meteorologisk institutt har modellert vinddata for hele 
Norge med en oppløsning på 2,5 km. Meteorologiske data for området for 
perioden 01.01.2015-31.12.2015 er valgt benyttet.

For fullstendig rapport - fremtidig situasjon, 
se 10219394-RILU-RAP-001 (Multiconsult)Lokal lu  kvalitet

Data - vind

For fullstendig rapport - dagens situasjon, 
se vedlegg: 10216506-RILU-RAP-001 
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Data - trafi kk
Relevante veger er vist i tabell og kart. Det er angitt trafi kkdata som 
er benyttet i emisjonsberegningene. Trafi kkdata er hentet fra Norsk 
vegdatabank (NVDB) [6] og fra Halden kommunes egne trafi kktellinger. 
Trafi kktallene er fremskrevet til 2040 i henhold til TØIs prognoser [7] og [8].
Det er beregnet emisjonsdata for vegtrafi kk basert på data fra Handbook of 
Emission Factors (HBEFA) versjon 3.3 [10]. 

Slitasjeutslipp (vegslitasje, dekkslitasje og bremseklosser) er modellert på 
tilsvarende måte som i SSBs nasjonale utslippsmodell [11].  
Omregningen fra ÅDT til timetrafi kk er basert på standardfordelinger fra 
Statens vegvesens Håndbok 714 Veileder i trafi kkdata [12]. 
Bakgrunnskonsentrasjonsdata for årsmiddel og vintermiddel for NO2 er 

hentet fra bakgrunnsapplikasjonen på Lu  kvalitet.info -MODlu  .
Andre utslippskilder som industri, vedfyring og skipstrafi kk er ikke inkludert 
som egne utslippskilder i beregningen, men er inkludert i de benyttede 
bakgrunnskonsentrasjonene. Utfyllende beskrivelse av metoden er gitt i 
Vedlegg D til rapporten.

Det er stor usikkerhet rundt framtidig emisjonsutvikling og hvor mye av 
reduksjonene i utslipp som vil gjenspeiles i faktisk kjøremønster. Det er 
derfor valgt å bruke 2020 som beregningsår for emisjon for den fremtidige 
trafi kksituasjonen. Dette er et konservativt valg som gjør at beregningene 
høyst sannsynlig vil ligge på den sikre siden, dvs. vise høyere nivåer enn det 
som trolig blir realiteten i fremtiden.

trafi kkdata som er lagt til grunn beregnet emisjon

1
2
3
4
5
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7
8
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2
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8



Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg        planID: G-728

Planretningslinjen for lu  kvalitet (T-1520)

Miljøverndepartementet (anm.: nå Klima- og miljødepartementet) vedtok 
i 2012 retningslinje for behandling av lu  kvalitet i arealplanlegging[1]. 
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan lu  kvalitet bør 
håndteres i kommunenes arealplanlegging. Det er utarbeidet anbefalte 
lu  forurensningsgrenser som skal legges til grunn ved planlegging av ny 
virksomhet eller bebyggelse. Det anbefales at kommunene i samarbeid 
med anleggseiere kartlegger lu  kvaliteten i henhold til disse grensene i 
en rød og gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse 
som er følsom for lu  forurensing unngås, mens den gule sonen er en 
vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav.

Retningslinjen har ikke status som en statlig planretningslinje etter 
plan- og bygningslovens Â§ 6-2. Anbefalingene i retningslinjen er 
veiledende, men vesentlige avvik fra anbefalingene kan imidlertid gi 
grunnlag for innsigelse til planen fra off entlige myndigheter, blant annet 
fylkesmannen og Statens vegvesen. Grenseverdiene for rød og gul sone 
for lu  forurensning er vist i tabellen under. 

Helsebaserte kriterier

Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets lu  kvalitetskriterier ble første 
gang utarbeidet av Nasjonalt folkehelseinstitutt og daværende Statens 
forurensingstilsyn, SFT [13], i 1992. Partikkelkriteriene ble skjerpet i 
1998, og i 2013 kom det en ny revisjon av kriteriene [14]. Kriteriene er i 
hovedsak satt ut fra at eksponeringsnivåene må være 2 ganger høyere 
enn kriteriene før det med sikkerhet er konstatert skadelige eff ekter. 
Overskridelser kan derfor ikke tolkes som defi nitivt helseskadelige, men 
en kan heller ikke utelukke eff ekter hos spesielt sårbare mennesker 
ved nivåer under kriteriene. Lu  kvalitetskriterier for utvalgte stoff er er 
gjengitt i tabellen under.

Nasjonale mål for lu  kvalitet

Regjeringen fastsatte i oktober 2016 nye langsiktige nasjonale 
mål for lu  kvalitet [15]. Disse samsvarer med årsmiddelverdier fra 
lu  kvalitetskriteriene i avsnittet Helsebaserte kriterier ovenfor.

Årsmiddel PM10 : 20 μg/m3

Årsmiddel PM2,5 : 8 μg/m3

Årsmiddel NO2 : 40 μg/m3

Årsmiddel PM : 20 μg/m3

Føringer og retningslinjer



Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg        planID: G-728

105

Delkonklusjon
Beregningene viser at lu  kvaliteten for planområdet 
i all hovedsak vil være tilfredsstillende iht. nasjonal 
retningslinje for behandling av lu  kvalitet i 
arealplanlegging T-1520, men med noe redusert 
lu  kvalitet på vinterstid for arealene nærmest 
Fv220 helt sør i området. Dette gjelder både dagens 
situasjon og fremtidig situasjon. Arealene utgjør 
ikke del av skolegård.
Veiforvalter kan ha behov for mere sideareal til vei, 
og kommunen har interesse av å reservere arealet 
til gjennomføring av gang/sykkelvei.

Det er i bestemmelsene tatt høyde for å kunne øke 
støyskjermens høyde ved behov. Støyskjerm vil ha 
eff ekt på lu  kvalitet, og kan være et aktuelt tiltak 
dersom forholdene skulle endre seg i fremtiden. 
Støyskjerm vil kunne gi økte konsentrasjoner av 
forurenset lu   på vei-siden av skjermen. Dette er av 
betydning for eventuell plassering av sykkelvei, og 
taler for at sykkelvei bør anlegges på skole-siden 
av støyskjermen, for å unngå å eksponere syklister 
for forurenset lu  . Planforslaget representerer i seg 
selv ingen stor endring fra dagens situasjon.

Tiltak i byggeperioden
Anleggsarbeidet vil kunne øke lu  forurensning 
i området, jf. kap 1.2 i retningslinje T-1520 [1]. 
Avbøtende tiltak kan være, men er ikke begrenset 
til:

• Vasking av kjøretøy
• Vanning for å hindre støv
• Unngå tomgangskjøring.
• Stille utslippskrav til maskinparken og lastebiler 

som skal inn og ut av anleggsområdet. Kjøretøy 
med Euro VI-teknologi har vesentlig lavere 
utslipp av NOX enn eldre, tunge kjøretøyer.

• Ta i bruk utslippsfrie anleggsmaskiner.
• Legge til rette for bruk av strøm fra kra  nettet 

for å minimere bruk av dieselaggregater som 
både støyer og forurenser lu  en til planområdets 
naboer.

Dagens situasjon Planforslaget
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Støyutredningskravet i arealplanlegging gjelder ikke bare for planer 
for støyende virksomhet, men også for planer for ny arealbruk (ny 
støyfølsom bebyggelse) som utsettes for støy. Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) innebærer en 
forventning fra statlige myndigheter om at kommunenes areal-
planlegging skal forebygge støyplager.

Som referansegrunnlag for det planlagte skole- og idrettsanlegget er 
det gjort beregninger av støy ved Os skole for dagens situasjon, med 
bistand fra Asplan Viak. Beregningen er basert på trafi kktall fra 2019. 
Beregningen av dagens situasjon inkluderer ikke støy påvestsiden av 
Dyrendalsveien. Beregningene av dagens støymiljø er kun utført som 
referansegrunnlag for fremtidig situasjon, og utløser ingen tiltak.

Beregningsforutsetninger

Underlagsdata for trafi kk
Trafi kktallene er hentet fra Nasjonal vegdatabank og trafi kk-målinger utført av kommunen. 
For støyberegningene er tallene for de store veiene framskrevet til år 2040 basert på 
prognoser for trafi kkfremskrivning fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Nasjonale forventninger til behandling av støy i arealplanlegging:
Retningslinjen T-1442/2016 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble 
fastsatt av Klima- og miljødepartementet 26.1.2005, og ble sist revidert 
i 2020. I tabell 3 i retningslinjen fastsettes anbefalte støygrenser for 
uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk.

Tabellen1 tilsier at støy i skolegården og skolebyggets fasade ikke bør 
overstige overstiger Lden 55 dB. Verdien er vist med lys gul farge på 
støykartene på påfølgende side. Byggteknisk forskri   etter Plan- og 
bygningsloven gir funksjonskrav med hensyn på lyd og lydforhold inne i 
bygninger. Det er ikke uvanlig at moderne bygg støyisoleres tilstrekkelig 
til at fasadestøy ikke er relevant, da særlig bygg med balansert 
ventilasjon, som ikke har behov for å åpne vinduer. 

1 https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b-
626f8e12/t-1442_2016.pdf      - side 9

For fullstendig notat - , se vedlegg: 
Notat - støyvurderinger (Asplan Viak), samt 
Notat - støyvurderinger (Asplan Viak)

Retningslinjen T-1442/2016, Tabell 3

Støy Retningslinjer
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Støysituasjon 1,5 meter over terreng
Kartet viser støysituasjonen beregnet 1,5 meter 
over terreng, en representativ beregningshøyde 
for opplevd støy ved opphold på bakkeplan. 

Beregningene viser at dagens støyskjerm 
har en god støyskjermingseff ekt for ute-
oppholdsarealet, men at det likevel er støynivåer 
Lden > 55 dB på deler av uteoppholdsarealet til 
skolen.

Dagens situasjon:

Planforslaget:

Beregningen viser at dagens situasjon 
ved ikke tilfredsstiller Miljødirektoratets 
retningslinjer.
(T-1442/2016: Behandling av støy i arealplanlegging)

Beregningen viser at Miljødirektoratets 
retningslinjer vil tilfredsstilles gjennom  å 
oppføre støyskjerm med høyde på 3m over 
terreng, og 2,5 m over uteoppholdsareal 
på basishallens tak.

Det åpnes for støyskjerm med høyde opp 
til 3,5 m i planbestemmelsene.

Delonklusjon:

Høye støyskjermer fanger mye vind, og krever god fundamentering. Støyskjermenes 
nøyaktige plassering vil vurderes nærmere i detaljprosjektering, for å søke å fi nne 
den mest arealeff ektive løsningen. Spunting, gjennomføring av kulvert, eventuell 
sykkeltrasé, arrondering av terreng og støyskjerm bør sees i sammenheng.
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Refl ektert støy til nærliggende bebyggelse

Støyskjermene vil til sammen bli en stor refl ekterende fl ate som kan føre 
til økt støynivå for bebyggelse på andre siden av veien for skolen. Det er 
derfor undersøkt om oppføringen av skjermen vil gi en økning i støynivå 
for støyfølsom bebyggelse her. 
Først beregnes støynivå for bygningenes fasader uten oppført skjerm 
på skoletomten, for så å sammenlignes med fasadenivå med skjerm på 
skoletomten. Beregningene er kjørt med 2. ordens refl eksjoner. 

Figur til venstre viser høyeste fasadenivå Lden på nærliggende støyfølsom 
bebyggelse uten støyskjermer på skoletomta. 

Figur 3-2 viser høyeste fasadenivå med støyskjermer. Det er kun 0-1 dB 
forskjell mellom de to. 

Delkonklusjon

Tiltaket utløser ikke krav til støyskjerming ved nærliggende bebyggelse.

Uten støyskjerm: Med støyskjerm:
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Vurderte alternativ, tidlig fase

For fullstendig notat, se vedlegg:  Notat - Os skole- beregnet lydnivå på utearealer og fasader (Multiconsult)

Allerede innledningsvis i prosjektet var det klart at fl erbrukshallen nødvendigvis måtte lokaliseres helt nord i byggeområdet, da volumet har gitte 
proporsjoner, og ikke får plass noe annet sted i byggeområdet. Basishall måtte følgelig lokaliseres rett syd for Arena, for å dele garderobefasiliteter 
og fungere som bindeledd mellom skole og idrettsanlegget. Det var derfor mulig å skissere alternativer som kunne danne grunnlag for bestillingen 
av støyberegninger fra Multiconsult. To hovedalternativ ble skissert; ett som benytter bygningsmassen som støyskjerm, ved å orientere bebyggelsen 
langs Fv220, og et andre alternativ som orienterer bebyggelsen parallelt med den øvrige bebyggelsen i Os allé. De to hovedalternativene ble deretter 
delt i to underalternativ; et alternativ a) bygg lagt på terreng, og b) semi-nedgravd bebyggelse. Kun Arena og Basishall ble beregnet, da størrelsen 
på tilbygget på skolen var ukjent på daværende tidspunkt (revisjon av romprogrammet pågikk i samarbeid med ansatte v/Os). Skolentilbygget  ville 
uansett ligge tilbaketrukket fra støykilden, da nærhet til eksisterende skolebygg var en åpenbar forutsetning.

Alternativ 1     - bygningsmassen som støyskjerm
Arena (50x50m / 14m høy)   - langs Fv220
Basishall (45x25m / 10m høy)  - langs Fv220

Alternativ 2     - etter etablert bebyggelsesstruktur
Arena (50x50m / 14m høy)  -           parallelt med Os allé
Basishall (45x25m / 10m høy) -           parallelt med Os allé

Alternativvurderinger - støy

a)
Bygd på terreng; C+14

b)
Semi-nedgravd; C+8

a)
Bygd på terreng; C+14

b)
Semi-nedgravd; C+8

Konklusjon

Det har minimal betydning for støyskjerming om bebyggelsen legges på terreng eller senkes. Alternativ 1 gir 
bedre støyskjerming, men det må uansett påregnes utstrakt skjerming i tillegg til bygningskroppene. Støy bør 
derfor ikke gi føringer for arealdisponering og bebyggelsesplan.



Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg        planID: G-728

110

Dagens situasjon 
For fullstendig notat, se vedlegg: 
Miljøteknisk rapport-supplerende undersøkelser (GrunnTeknikk)

Området som i dag utgjør skolegård har vært oppfylt med diverse 
fyllmasser opp gjennom årene. GrunnTeknikk AS utførte i 2016 miljø-
tekniske undersøkelser på tomta, for å etablere et førsteinntrykk 
av forurensningssituasjonen i grunnen på eiendommene. I forkant 
av paralleloppdraget i 2018 ble GrunnTeknikk engasjert for å gjøre 
supplerende undersøkelser.  Det ble boret i 8 punkter i 2016, og 17 nye 
punkter i 2018. 

I forbindelse med dette planarbeidet har Multiconsult bistått med 
rådgivning basert på GrunnTeknikk sine underøkelser. Rådgivningen har 
i hovedsak vært knyttet opp mot alternativvurderinger rundt nedsenking 
av Arena, og grove kalkyler knyttet til fjerning av forurenset masse. Dette 
er ikke oppsummert i egen rapport, men inngår i grunnlaget for vurdering 
av nedsenket Arena, som dekkes i eget kapittel. Dette kapittelet vil likevel 
henvise til grunnlaget der det er relevant.

Grunnforurensing
Føringer og retningslinjer

I henhold til Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 (Helsebaserte 
tilstandsklasser for forurenset grunn) skal analyseresultater fra 
miljøtekniske grunnundersøkelser sammenstilles mot helsebaserte 
tilstandsklasser for forurenset grunn. 
Veilederen deler forurenset grunn inn i 5 forskjellige tilstandsklasser, 
avhengig av påvist konsentrasjon av utvalgte miljøgi  er. Inndelingen gir 
et uttrykk for hva myndighetene regner som god eller dårlig miljøtilstand, 
og bygger på en generell risikovurdering av human helse. Øvre grense i 
klasse 1 (”meget god”) tilsvarer normverdien for ren jord, mens øvre 
grense i klasse 5 (”svært dårlig”) tilsvarer grensen for farlig avfall.

Naverboring, prøveresultat i sjikt 0-1m
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Data

Boring for miljøteknisk prøvetaking er utført på totalt 28 punkter 
(11 boringer i 2016 og 17 nye i 2018). Det ble naver-boret til 
naturlig grunn i alle punkter, og det ble tatt ut prøver for hver 
meter av fyllmassene. Prøvene ble tatt ut som samleprøver, 
direkte fra naveret.
29 prøver ble levert til ALS Laboratory Group Norway for 
analyse av olje, tungmetaller, og PAH, som er de vanligste 
forurensningskomponentene i slike fyllmasser. 6 av prøvene ble 
også analysert for PCB.

Prøveboring med naverbor
GrunnTeknikk AS med Geostrøm AS som underleverandør

Naverboring, prøveresultat i sjikt 1-2m

Resultat

Analyseresultatene for de stoff er som det fi nnes tilstandsklasser for, er 
sammenlignet med Miljø-direktoratets helsebaserte tilstandsklasser for 
forurenset grunn, og sammenstilt i kart over borepunktene nedenfor, 
med prøveresultater for henholdsvis sjikt 0-1m og 1-2m.

Det er generelt påvist tungmetaller og PAH tilsvarende tilstandsklasse 2-3 
i massene. På den nordre delen av tomta er det påvist tungmetaller og 
oljeprodukter i tilstandsklasse 4-5 i fl ere prøvepunkt.  
Det foreligger ikke tilstandsklasser for alle PAH komponenter. Det er 
påvist forurensning over norm-verdi for na  alen, fl uoren, fl uoranten 
og pyren. Dette ivaretas av tilstandsklassen for ∑PAH, og er ikke videre 
kommentert. 
Den kra  igste forurensningen virker å være konsentrert til den nordre/
sentrale delen av eiendommen.

For utfyllende tabeller med oversikt over prøveresultater, se vedlegg:
Miljøteknisk rapport - supplerende undersøkelser  (Grunn Teknikk)
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Akseptkriterer og føringer

Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 beskriver grenseverdier for hva 
som kan aksepteres av forurensning i masser som ligger igjen på en 
eiendom etter et terrenginngrep. Akseptkriteriene avhenger av planlagt 
arealbruk.  

Det skal etableres skole og idrettshall på området, og det er derfor tatt 
utgangspunkt i arealbruk for boligområder som innebefatter denne 
arealbrukskategorien. Det betyr at det kan aksepteres tilstands-klasse 2 
eller lavere i øvre meter, og tilstandsklasse 3 eller lavere i dypereliggende 
jord (> 1m). Tilstandsklasse 4 kan aksepteres i dypereliggende jord dersom 
en risikovurdering dokumenterer at det er forsvarlig. 

Det er utført Risikovurdering for å avklare om det er forsvarlig å la registrert 
forurensning bli liggende igjen på lokaliteten iht. Miljødirektoratets 
veileder TA-1629/99 [4]. Det skal iht. veilederen utføres både helsemessige 
og spredningsmessige vurderinger.

Helsemessige vurderinger
Risikovurderingen tilsier at det vil være godt innenfor akseptkriteriene 
å la registrert forurensning i tilstandsklasse 4 bli liggende igjen i dypere 
lag på området.  Selv om undersøkelsen er basert på stikkprøver er det 
lite sannsynlig at det foreligger forurensning som overstiger gjeldende 
akseptkriterier. 

Spredningsmessige vurderinger
Generelt vil fare for spredning av forurensning fra jord til miljøet rundt være 
knyttet til spredning via grunnvann eller i forbindelse med terrenginngrep/
anleggsarbeider. Andre potensielle spredningsveier kan være via planter 
og mikroorganismer eller ras og erosjon. De sistnevnte er lite aktuelle i 
dette tilfelle. 

Spredning av forurensning knyttet til anleggsarbeider foregår ved 
graving og uforsvarlig håndtering av oppgravde masser i forbindelse med 
mellomlagring, transport og disponering, eller ved utslipp av forurenset 
vann fra byggegrop. Fare for inntrengning vann i byggegrop må vurderes 
når planene er detaljprosjektert. 
Påvist forurensning er i stor grad partikkelbunden, og det er i utgangspunkt 
liten fare for at det foregår noe særlig spredning til Tista. Beregningene 
viser at konsentrasjonene tilsvarer myndighetenes krav til god kjemisk 
tilstand i overfl atevann med god margin. Det er derved også miljømessig 
forsvarlig å la eksisterende forurensning bli liggende på eiendommen.

Føringer for å unngå spredning via massehåndtering er gitt som forslag til 
bestemmelser i oppsummeringen av dette kapittelet.

Alternativvurderinger
Basert på  Miljøteknisk rapport-supplerende undersøkelser (GrunnTeknikk)
Multiconsult har i 2020 gjort nye vurderinger av kostnader for å ta høyde 
for prisutvikling, samt for å bekre  e at GrunnTeknikks innledende 
vurderinger er relevante for prosjektet som nå foreligger.

Alternativer

Registrert forurensning overskrider gjeldende akseptkriterier for arealbruk 
skole/idrettshall i øvre meter sentralt på den nordre delen av området, og 
sentralt på den søndre delen. 

Her må masser som overstiger tilstandsklasse 2 fjernes i den øvre meteren 
(rød stiplet linje). Det er utarbeidet en risikovurdering som dokumenterer 
at det er forsvarlig å la registrert forurensning tilsvarende tilstandsklasse 
4 bli liggende i dypere lag (se kap 6 i vedlegg: Miljøteknisk rapport-
supplerende undersøkelser). 

Masser som overstiger tilstandsklasse 4 må fjernes fra dypereliggende lag. 
Dette gjelder deler av massene fra den nordre delen av området. Det er 
grovt anslått at mengdene som må fjernes ligger i størrelsesorden 6000 
faste m3 med masser. Dette tilsvarer ca. 7.800 løse m3, eller i overkant av 
13.000 tonn masse. 

Det må påregnes deponeringskostnader på anslagsvis 5mill NOK 
(vurdert av Multiconsult i 2020).

Et annet tiltaksalternativ kan være å fjerne masser som overstiger 
tilstandsklasse 4 (blå stiplet linje), og dekke til øvrig terreng med ca. 1 m 
ren masse. Det vil redusere mengden masse som må leveres til deponi 
til ca. 2000 faste m3, eller 4.500 tonn. Deponeringskostnad vil med dette 
alternativet bli redusert til ca. halvparten. På grunn av eksisterende 
bekkekulvert og underliggende setningsømfi ntlige masser frarådes dette 
uten en mer detaljert utredning.



Arealer med masser som må påregnes fjernet

Rød stiplet linje er masser som må fjernes i øvre meter, sort stiplet linje er 
masser som må fjernes fra 1-2 m. Blå stiplet linje er masser som må fjernes 
dersom forurensede arealer dekkes med 1 m ren masse etter fjerning.
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Planforslagets arealdisponering og bebyggelse

Ved å legge foreslått bebyggelse inn i kartet over masser som er anslått 
til å måtte fjernes, fremstår alternativet om å dekke til forurenset masse 
med et nytt jordlag meningsløst. Gravedybdene i de nordlige delene 
av området tilsier at disse massene må graves opp og deponeres for å 
gjøre plass til Idrettsfunksjonene. Løsningsforslaget legger opp til å, i all 
hovedsak, opprettholde dagens terrengnivå i skolegården. Dette betyr at 
massene i den øverste meteren må fjernes også her, og at alternativet om 
å tildekke forurensede masser med et rent jordlag ikke vil være aktuelt, 
selv om det ville vært mulig å gjennomføre og er ansett som akseptabel. 
Løsningsforslaget legger opp til påfylling av masse mellom terreng og 
Basishallens takfl ate (sort skravur). Sett i sammenheng med at det skal 

Forslag til tiltak
Tiltakene er helt eller delvis basert på Miljøteknisk rapport-supplerende 
undersøkelser (GrunnTeknikk) - Kapittel 7; Tiltak for å hindre spredning og 
eksponering av forurensning som følge av terrenginngrep.

Oppstartsmøte
Før arbeidene starter opp skal det avholdes et oppstartmøte mellom 
miljøteknisk konsulent og utførende entreprenør, der tiltaksplanen 
gjennomgås. Alle som skal jobbe med massehåndtering skal være 
kjent med forurensningstilstanden på eiendommen, aktuelle tiltak for 
å unngå spredning og eksponering, og aktuelle  disponeringsløsninger  
for forurenset masse. Tiltaksplan skal foreligge ved søknad om 
rammetillatelse.

Utgraving 
Alle masser graves opp systematisk og lagvis. Antatt forurenset masse og 
ren masse må ikke blandes. Tildekningslag/bærelag, øvrig fyllmasse, ev. 
avfallsfraksjoner og naturlig grunn holdes separat. Masser som skiller seg 
vesentlig fra omliggende masser mht. lukt, farge etc. holdes også separat. 
I tillegg til å redusere fare for spredning og eksponering vil dette som o  est 
være kostnadsbesparende i forhold til senere disponering.  
Avfallsfraksjoner og forurensede masser som helt opplagt ikke kan 
omdisponeres på eiendommen lastes direkte på bil og kjøres til godkjent 
mottak hvis praktisk mulig.  

Vannhåndtering
Graving skal i utgangspunkt foregå tørt. Byggegropen skal sikres mot 
vanninntrengning. Mindre vannmengder kan reinfi ltreres lokalt i massene 
oppstrøms byggegropen. Vann fra byggegrop skal ikke pumpes direkte til 
overvannssystem, bekk eller elv.

håndteres betydelige mengder masser i prosjektet kan det være gode 
grunner til å opprettholde en åpning for å gjøre terrengmodifi seringer i 
skolegården gjennom detaljprosjekteringsfasen. På den måten åpnes det 
for å gjøre totalvurderinger av kost/nytte-forholdet av fjerning/tildekking 
av massene syd i tomta. Graving i forurensede masser utgjør en risiko 
for eksponering og spredning, og fjerning av massene er derfor ikke 
nødvendigvis det mest forsvarlige tiltaket.

Området rundt almetrærne som er planlagt bevart i planforslaget er 
markert med grønn skravur. I dette området er det usikkert om det vil 
være mulig å tildekke massene uten å at trærne tar skade.

Delkonklusjon

Håndtering av forurensede masser i tilstandsklasser < 4 bør vurderes nærmere i detaljprosjekteringsfasen, og 
sees i sammenheng med massehåndteringen forøvrig. Det legges derfor ikke reguleringsmessige føringer for 
hvorvidt forurensede masser skal deponeres eller tildekkes. Håndtering av forurensede masser utgjør imidlertid 
en risiko for helse og spredning, og det er derfor foreslått prosesskrav/rutiner/beredskapstiltak som bør 
innarbeides i massehåndteringsplan. Det stilles krav til utarbeidelse av massehåndteringsplan i bestemmelsene, 
men Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å stille innholdskrav i reguleringsplanbestemmelser.

Støv
Eventuell  støvfl ukt skal dempes med lett vanning av massene. 
Alt personell som involveres med håndtering av forurenset masse skal 
være kjent med dette kapittel i tiltaksplanen, helsefarene til de aktuelle 
stoff ene og retningslinjer for HMS. 

Beredskap 
Dersom det i forbindelse med gravearbeidene påtreff es ukjent forurensning 
eller masser som i betydelig grad skiller seg fra øvrige masser (mht. lukt, 
farge, etc.) skal miljøteknisk sakkyndig kontaktes. 
Utførende entreprenør skal ha utstyr til å begrense spredning av akutt 
forurensning (f. eks absorbenter, tette containere til ukjent/fl ytende 
forurensning).  

Omdisponering av forurenset masse 
Masser som tilfredsstiller eiendommens akseptkriterier (ref. kapittel 5.1, 
og 6) kan bli liggende, eller omdisponeres på eiendommen under gitte 
betingelser. Forurensede masser som ikke tilfredsstiller eiendommens 
akseptkriterier må graves opp og leveres godkjent mottak.  
Alle forurensede overskuddsmasser som graves ut og fjernes fra 
eiendommen må leveres til godkjent mottak.  
Naturlig grunn (silt/leire), samt masser med diameter >20 mm, som ikke 
lukter eller er synlig tilgriset kan betraktes som rene.  
Ingen fyllmasser må kjøres ut som ren masse uten at det foreligger 
dokumentasjon på at massene faktisk er rene. 
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Konklusjon, forurensning:

Lu  kvalitet:
Beregningene viser at lu  kvaliteten for planområdet i all hovedsak vil være tilfredsstillende iht. nasjonal 
retningslinje for behandling av lu  kvalitet i arealplanlegging T-1520, men med noe redusert lu  kvalitet 
på vinterstid for arealene nærmest Fv220 helt sør i området. Dette gjelder både dagens situasjon og 
fremtidig situasjon. Arealene utgjør ikke del av skolegård.
Veiforvalter kan ha behov for mere sideareal til vei, og kommunen har interesse av å reservere arealet til 
gjennomføring av gang/sykkelvei.

Det er i bestemmelsene tatt høyde for å kunne øke støyskjermens høyde ved behov. Støyskjerm vil 
ha eff ekt på lu  kvalitet, og kan være et aktuelt tiltak dersom forholdene skulle endre seg i fremtiden. 
Støyskjerm vil kunne gi økte konsentrasjoner av forurenset lu   på vei-siden av skjermen. Dette er av 
betydning for eventuell plassering av sykkelvei, og taler for at sykkelvei bør anlegges på skole-siden 
av støyskjermen, for å unngå å eksponere syklister for forurenset lu  . Planforslaget representerer i seg 
selv ingen stor endring fra dagens situasjon. Anleggsarbeidet vil imidlertid kunne øke lu  forurensning 
i området, jf. kap 1.2 i retningslinje T-1520 [1]. Avbøtende tiltak er beskrevet, men ikke innlemmet i 
bestemmelser.

Støy:
Beregningen viser at dagens situasjon ved ikke tilfredsstiller Miljødirektoratets retningslinjer
(T-1442/2016: Behandling av støy i arealplanlegging). Beregningen av planforslaget viser at 
Miljødirektoratets retningslinjer vil tilfredsstilles gjennom  å oppføre støyskjerm med høyde på 3m over 
terreng, og 2,5 m over uteoppholdsareal på basishallens tak. Det åpnes for støyskjerm med høyde opp 
til 3,5 m i planbestemmelsene. Beregninger av refl ektert støy fra foreslått støyskjerm viser at tiltaket 
ikke utløser krav til støyskjerming ved nærliggende bebyggelse. Planforslaget representerer en vesentlig 
forbedring fra dagens situasjon.

Forurensning i grunnen:
Det er ved prøveboring og analyser av jordprøver registrert forurensning som overskrider gjeldende 
akseptkriterier for arealbruk skole/idrettshall i øvre meter sentralt på den nordre delen av området, og 
sentralt på den søndre delen. Grovt anslått må det påregnes deponering av mellom 4.500 - 13.000 tonn 
masse, avhengig av hvor mye man velger å fjerne. Håndtering av forurensede masser i tilstandsklasser 
< 4 i dypereliggende lag bør vurderes nærmere i detaljprosjekteringsfasen, og sees i sammenheng med 
massehåndteringen forøvrig. Det legges derfor ikke reguleringsmessige føringer for hvorvidt slike masser 
skal deponeres eller tildekkes. Håndtering av forurensede masser utgjør imidlertid en risiko for helse 
og spredning, og det er derfor foreslått innholdskrav til massehåndteringsplan i form av prosesskrav/
rutiner/beredskap. Planforslaget representerer en vesentlig forbedring fra dagens situasjon.

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral
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2.10 Sammenstilling av konsekvenser

2.9 Forurensning

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

2.8 Transportbehov og energiforbruk
                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

2.7 Grunnforhold og naturelementer
    

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

2.5 Oppvekst og folkehelse

2.4 Tilgjengelighet for alle

2.6 Kriminalitetsforebygging

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

2.1 Hovedgrep, arkitektur, landskap

2.2 Kulturminner og kulturmiljø

2.3 Adkomst, trafi kk og parkering

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral

                  NEGATIV         POSITIV                                     

 stor  middels      liten liten     middels stornøytral
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hovedgrep, arkitektur, landskap

kulturminner og kulturmiljø

adkomst, trafi kk og parkering

tilgjengelighet for alle

oppvekst og folkehelse

kriminalitetsforebygging

grunnforhold og naturelementer

transportbehov og energiløsninger

forurensning

PlanforslagetDagens situasjon

POSITIV

NEGATIV

nøytral

stor

stor

liten
mid

liten
mid

bølgens utstrekning indikerer hvor sikker konklusjonen er planforslaget kan ha både positive og 
negative virkninger, og derfor to kurver

Forklaring: Bølgen til venstre for midten viser dagens 
situasjon. Bølgens vertikale utstrekning 
indikerer hvor god/dårlig situasjonen er.
Bølgens horisontale utstrekning indikerer 
hvor trygg man kan være på vurderingen.

Bølgen til høyre for midten viser plan-
forslaget. Bølgens vertikale utstrekning 
indikerer hvor god/dårlig situasjonen er. 
Bølgens horisontale utstrekning indikerer 
hvor trygg man kan være på vurderingen.
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stor

stor

liten

mid

liten

mid

Samlet vurdering, alle tema

PlanforslagetDagens situasjon

NEGATIV
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2.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Grunnforhold, fl om, ras, forurensninger, støy, vind, beredskap, med mer.
Analysen bør følge mal for ROS-analyse (se vedlegg) og legges fortrinnsvis 
inn i planbeskrivelsen under dette punktet.    
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende 
tiltak. Analysen er basert på en sjekkliste fra DSB.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert 
i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, 
og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv. konsekvenser for 
og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke 
er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig 
til stede

• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse
• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/

forhold, men det er en teoretisk sjanse 
• 
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
• Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er 

uvesentlig
• Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd 

kan føre til skade dersom reservesystem ikke fi ns
• Alvorlig (3): Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; 

system settes ut av dri   over lengre tid
• Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død, eller varig mén; 

mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av dri  

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er 
gitt i tabell 1.

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte
• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
• Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis 

dette ikke gir eff ekt eller vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene
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Hendelse 1. Masseras/skred

Geotekniske vurderinger konkluderer med at byggeområdet ikke 
ligger i utløpsområde for ev. ras inne i Schultzedalen. Vurderingene er 
basert på utførte grunnundersøkelser, beskrivelse av bergforløp og 
observasjoner av berg i dagen samt studie av topografi en i området. 
Ev. rasmasser vil kanaliseres ned langs Osbekken i dalbunnen. 
Inngang til kulvert vil trolig kunne føre til oppdemning. Rasmassene 
vil dermed demmes opp i sørlig enda av dalen. Topografi en vurderes 
å fungere som en «energidreper» for den kra   rasmassene vil 
representere. Sannsynligheten for ras i Schultzedalen vurderes som 
liten, med bakgrunn i stabilitetsberegninger og utførte stabiliserende 
tiltak i forbindelse med fv. 22.Ev. tilstopping av bekkekulvert som 
følge av ras vil føre til at vannet følger fl omvei langs Fv220 til utløp i 
Tista.

Tiltak: Det er i utgangspunktet ikke behov for tiltak, men det er 
likevel lagt inn faresone i plankart.

Hendelse 4. Elvefl om

Området ligger delvis i aktsomhetsområde for fl om. Byggeområdet 
ligger imidlertid godt over maksimal vannstandsstigning.

Tiltak: Det er i utgangspunktet ikke behov for tiltak, men det 
er likevel lagt inn bestemmelsesområde som defi nerer «terskel» til 
byggeområdet, og at den må opprettholdes på nivå over maksimal 
vannstandsstigning.

Hendelse 12. Vassdragsområder

Byggeområdet har påviste forekomster av forurenset masse i 
tilstandsklasse >5. Bekkekulvert skal omlegges i forbindelse med 
tiltaket.

Tiltak: Byggeområdet har påviste forekomster av forurenset 
masse i tilstandsklasse >5. Bekkekulvert skal omlegges i forbindelse 
med tiltaket. Det er innarbeidet planbestemmelser i form av 
prosesskrav/rutiner/beredskap. 

Hendelse 14. Kulturminne/ -miljø

Planområdet omfatter områder med lokal og regional verneverdi. 
Det er planlagt rivning av bygg med høy verdi som del av miljø.

Tiltak: Arealene er angitt med hensynssoner i plankart, med 
tilhørende bestemmelser. Tiltaket er konsekvensutredet og 
konkludert som forsvarlig.

Hendelse 15. Vei, bru, knutepunkt

Det skal spuntes og graves tett på brufundamenter for to gangbruer. 
Bruenes fundamenter står på løsmasser.

Tiltak: Bruene er ikke kritiske samfunnsfunksjoner og vil stenges 
ved behov.

Hendelse 29. Støv og støy; trafi kk

Deler av planområdet ligger gul sone mht. trafi kkstøy. 

Tiltak: Det stilles krav om støyskjerming av området. Støyskjerm 
er beregnet og bekre  et tilstrekkelig.

Hendelse 31. Forurenset grunn

Byggeområdet har påviste forekomster av forurenset masse i 
tilstandsklasse >5. 

Tiltak: Det er innarbeidet planbestemmelser i form av 
prosesskrav/rutiner/beredskap.

Hendelse 37. Fare for akuttforurensning

Byggeområdet har påviste forekomster av forurenset masse i 
tilstandsklasse >5. 

Tiltak: Det er innarbeidet planbestemmelser i form av 
prosesskrav/rutiner/beredskap for å redusere spredningsrisiko og 
helserisiko.

ROS-analysen viser at det er 8 
aktuelle hendelser (merket gule/
røde) som medfører en vurdering 
av om en skal sette inn tiltak: 
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