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1. Innledning 

1.1 Utgangspunkt for arbeid med rapporten 
Oppstart av arbeid med rapporten er forankret i vedtak i Oppvekstplanens kapittel 3.1 – 
milepælsplan investeringer:  

3.1 Milepælsplan investering 

 

Kommentar til milepælsplanen: 

Harestua skole inkl SFO 

Utarbeide skolebruksplan for fremtidige Harestua skole 

og strategi for måloppnåelse kapittel 2.5:  

 Skolebygg – kapasitet og fysiske rammevilkår 

Det må utarbeides befolkningsanalyser som gir grunnlag for en god og riktig 
planlegging av plassering og størrelse på skolebygg. Nye og eksisterende 
skolebygg må vedlikeholdes og utbedres slik at elever og ansattes krav til et 
godt arbeidsmiljø blir ivaretatt. Dagens skolestruktur ønskes opprettholdt. 

 Det skal utarbeides skolebruksplan for Harestua skolekrets 

Følgende arbeidsgruppe har deltatt i arbeidet: 

 Arild Sandvik, rektor Harestua skole 
 Bernhard Sæthreng, inspektør Harestua skole 
 Elin Strand/Nils Magnus Næss, representant fra Lunner ungdomsskole 
 Brita Bollum Mala, Utdanningsforbundet 
 Grete Monsrud Sandvik, rektor Grua skole 
 Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn 
 Jan Woie, rådgiver oppvekst/skolefaglig rådgiver (sekretær) 
 Idun Eid, kommunalsjef 

I tillegg har representanter fra kommunens planavdeling bistått arbeidsgruppa.  

Arbeidsgruppa har fra 21.10.2014 til 24.04.2015 hatt 6 møter. Alle møtene har vært lagt 
til Harestua skole.  
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1.2 Kommunalt vedtatte føringer som berører skolebruksplanen 

1.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025 
Målsettinger i forhold til sentrale temaer – utdrag: 

 Det planlegges for å oppnå en befolkningsvekst større enn 1,5 % pr år i 
planperioden 

 Lunner skal være 3000 flere innbyggere i løpet av planperioden 

 Det skal være en planlagt demografisk utvikling 

 Det skal utvikles et tettsted med sentrumsfasiliteter på Harestua. Dette bygges 
opp som en del av utviklingen i Sagparken 

 Kommunen skal bidra til at tettstedene er trygge og attraktive steder å bo og 
ferdes i 

 Tettstedsutviklingen skal planlegges slik at det er gangavstand fra boligområder 
til offentlig tjenesteyting. 

 Kollektive transporttilbud må planlegges slik at det blir naturlige førsteprioritet 

 Ved Harestua og Grua, langs RV 4, skal det legges til rette for varehandel og 
næring 

Strategiske valg – utdrag: 

 Barnehagene og skolene skal framstå som attraktive og med en høy kvalitet på 
tjenestene. 

 Det skal være tilstrekkelig kapasitet i forhold til barnehageplasser/skoleplasser 
i den enkelte skolekrets. 

 Tilbud til barn og deres familier skal organiseres slik at det letter dagliglivet 

 Det skal jobbes aktivt for etablering av møteplasser/aktivitetsområder for barn 
og unge 

 Ved skoler, barnehager og aktivitetsområder skal det legges til rette for 
aktivitetsfremmende anlegg. 

 Fremme god helse på oppvekstarenaene 

1.2.2 Kommune 1.1. 
 Skape en økonomisk drift i Lunner kommune som har balanse mellom inntekter 

og utgifter samtidig som det er et krav om >1% overskudd som disponeres til 
investeringer utover forsvarlig årlig låneramme.  

1.2.4 Kommunestyrevedtak om ungdomsskolestruktur 26.06.2008 – sak 45/08 
 

«Ungdomsskoletilbudet på Harestua skole opprettholdes. Elever fra Grua skal kunne 
velge mellom Lunner ungdomsskole og Harestua skole så lenge det er plassmessig 
kapasitet. Hvis det ikke lenger er plassmessig kapasitet på en av skolene, vurderes 
utbygging av Harestua skole opp mot utvidelse av Lunner ungdomsskole. Det bør til 
enhver tid være et mål å innfri elevenes førstevalg av skolested».  

Det har nesten hvert år vært noen få elever fra Grua skole som har søkt om å 
begynne på Lunner ungdomsskole istedenfor Harestua skole. Alle disse søknadene 
har blitt innvilget. 
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1.2.5 Kommunedelplan Oppvekst 2015 – 2018 
I kommunedelplan Oppvekst er det vedtatt følgende i kapittel 3 – tiltaksplaner: 

3.1 Milepælsplan investering 

 

Kommentar til milepælsplanen: 

Harestua skole inkl SFO 

Utarbeide skolebruksplan for fremtidige Harestua skole 

Som en del av strategien for måloppnåelse i kapittel 2 «Mål og strategiske valg» i 
Oppvekstplanen er det formulert følgende i kapittel 2.5 for skole: 

 Skolebygg – kapasitet og fysiske rammevilkår 

Det må utarbeides befolkningsanalyser som gir grunnlag for en god og riktig 
planlegging av plassering og størrelse på skolebygg. Nye og eksisterende 
skolebygg må vedlikeholdes og utbedres slik at elever og ansattes krav til et 
godt arbeidsmiljø blir ivaretatt. Dagens skolestruktur ønskes opprettholdt. 

 Det skal utarbeides skolebruksplan for Harestua skolekrets 

 

2. Elevtallsanalyse 

2.1 Elevtallsutviklingen i Lunner og Harestua spesielt  
Elevtallet i Lunner kommune har de siste årene vært relativt stabilt. Det har vært en svak 
nedgang fra 2006-2007 til 2011-2012. Deretter startet en økning som så duppet ned igjen i 
inneværende skoleår.    
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  Grua Harestua LUB LUS 

2006-07 197 417 392 183 

2007-08 192 402 392 185 

2008-09 172 397 389 201 

2009-10 180 380 384 193 

2010-11 175 388 380 193 

2011-12 168 379 380 182 

2012-13 177 389 388 187 

2013-14 185 405 394 168 

2014-15 177 403 385 181 
(Tall fra nasjonalt GSI-system) 

De analyser som ble foretatt i disse årene gikk først i retning at en trodde det var Harestua 
som ville få utfordringer først. Elevtallet ved Harestua sank imidlertid noe og det var 
heller ingen konkrete utbygging som ble satt i verk som ville generere større elevmengder. 
Lunner barneskole hadde i denne perioden et relativt stabilt elevtall i nærheten av skolens 
kapasitetsgrense. En økning av elever fra 2011-12 og framover, pluss en varslet utbygging 
på Liæker gjorde at det derfor i en kort periode ble regnet som mest sannsynlig at denne 
skolen som ville få kapasitetsutfordringer først. Siden utbyggingen på Liæker er utsatt og 
elevtallsveksten der har avtatt, har fokus igjen vært rettet mot Harestua.  

Ved Harestua har ikke en ren framskriving av eksisterende elevtall varslet 
kapasitetsutfordringer med det første. Når en nå går nærmere inn på planer og 
aktivitetsnivå for utbygging i området har det vist at dette de nærmeste årene vil være en 
faktor som for alvor vil sette fart i elevtallsutviklingen på Harestua.  

2.1.1 Framskriving av elevtall basert på eksisterende registrerte elever  
Arbeidet med analyse av elevtallsutviklingen i området er komplisert. Det baserer seg i 
hovedsak på to faktorer: 

1. Eksisterende og framtidig elevtall slik vi har oversikt over det gjennom skolenes 
administrasjonssystemer og folkeregisteret 

197 192 
172 180 175 168 177 185 177 

417 
402 397 

380 388 379 389 
405 403 392 392 389 384 380 380 388 394 385 

183 185 
201 193 193 182 187 

168 
181 

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Grua

Harestua

LUB

LUS



Skolekapasitetsrapport Harestua skolekrets -   side 7 
 

2. Særegne lokale utviklingstendenser som kan ha innvirkning på utviklingen. Det 
gjelder spesielt antall boliger som bygges, hvilke typer og hvor raskt. 

Eksisterende barnetall lar seg bare følge fram til 2020. Elevene som deretter kommer inn i 
første trinn er ikke født ennå.  Analysen har derfor hovedfokus på tidsrommet 2014-2015 
til 2019-2020.  

 
 
(Basert på elevtall pr 15.04.15) 

For Harestua viser utviklingen basert kun på eksisterende barnetall en stigning fram mot 
de to neste skoleårene for deretter å flate ut.  

2.1.2 Vurdering av lokale tendenser på Harestua som kan påvirke 
elevtallsutviklingen 
For Harestua ligger usikkerheten i hva som i kommende periode skjer med boligbygging. 
For øyeblikket er det to perspektiver som har betydning: 

a) Potensiale for elevtilgang fra boliger i området som pr i dag er i ferd med å ferdigstilles 
Haneknemoen er fremdeles under utbygging. Lunner allmenning bekrefter at de siste 
tomtene er solgt og at byggeaktiviteten er stor. Siste boliger ferdigstilles sannsynligvis i 
løpet av 2016. I eksisterende boliger i Haneknemoen er det ca 2 barn pr bolig. Det er ca 35 
tomter igjen som er under bygging og innflytting. Dersom en antar at barnetallet blir 
omtrent det samme og at ca 1/3 av disse barna skal begynne på skolen når de flytter dit, 
betyr det at det kan ligge et umiddelbart potensiale på ca 25 elever. Disse vil legge seg på 
toppen av eksisterende elevtall ved Harestua skole sannsynligvis i løpet av de to 
kommende skoleårene. De resterende barna vil så begynne på skolen etter hvert som de 
når skolealder. Det vil gi en ytterligere økning i elevtallet ut over dagens tall i årene 
framover.  

I tillegg er det seks tomter klargjort for bygging i Vestbygda. Disse vil også sannsynligvis 
medføre noen elever. 
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b) Potensiale for elevtilgang fra planlagt boligbygging på Harestua de nærmeste årene 
Innenfor et 20-årsperspektiv i kommuneplanens arealdel er det lagt til rette for en 
utbygging på inntil 1100 boenheter i Harestuaområdet. Realisering av disse enhetene vil 
skje gradvis og ut fra markedssituasjonen.  

I følge Lunner allmenning sitt handlingsprogram er det prioritert bygging og salg av 
leiligheter i Sagparken de nærmeste årene. Både kommunens planavdeling og Lunner 
allmenning mener det i stor grad vil være eiere av eneboliger i Harestuaområdet som vil 
kjøpe disse leilighetene. Det betyr at utbudet av eneboliger i området vil være stort de 
nærmeste 2 – 4 årene. Kjøpere av eneboliger er i stor grad barnefamilier – noe som vil øke 
sannsynligheten for en større elevtallsvekst i nær framtid.  

Prosjekter 2016-2017 2017-2020 Etter 2020 

«Skrenten 1» i 
Sagparken 

Del 1 –  
16 leiligheter – mulig 
innflytting juli 2016 

Del 2 og 3 – 32 
leiligheter – mulig 
ferdig i 2018 

 

«Skrenten 2» i 
Sagparken  

 Ca 35 leiligheter – 
mulig ferdig i slutten 
av perioden 

 

Videre planlagt   Vel 900 boenheter 

 

Det forutsettes at det i stor grad flytter lokale folk fra eneboliger til leiligheter. I perioden 
fram tom 2018 vil det da frigjøres ca 40 eneboliger. Erfaringen fra f.eks Haneknemoen på 
Harestua viser et det er ca 2 barn pr enebolig. Av de 80 barna antas ca 1/3 å være i 
skolealder når de flytter dit. Det betyr at det fram mot 2020 tilføres ca 30 barn i 
skolekretsen pgra at eldre enslige flytter fra eneboliger til leiligheter og yngre med barn 
flytter inn i eneboligene igjen. Disse kommer i tillegg til elevene fra Haneknemoen. 
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2.1.3 Elevtallsutvikling på Harestua skole i forhold til kapasitet 
Harestua skole har grovberegnet kapasitet på maksimalt 475 elever. Basert på framskriving 
av dagens elevtall påplusset de elevene som er sannsynliggjort ovenfor vil 
elevtallsutviklingen ved Harestua skole sannsynligvis se slik ut (det er fra 2019-2020 også 
lagt inn en liten økning pgra at effekten av småsøsken til de elevene som flytter inn på 
Haneknemoen og i utflyttede eneboliger etter hvert vi gå over i skolealder – sannsynligvis 
før de andre søsknene er på vei ut av skolen): 

 

 

Skoleår 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Totalt elevtall 404 444 469 472 483 489 

 

Tallene som framstår må betraktes som veiledende men er basert på eksisterende tall og 
noen begrunnede antakelser om utviklingen i området i denne perioden. Det vil si at 
kapasiteten til Harestua skole sannsynligvis vil bli utfordret i perioden høst 2017 og 
framover.  

I perioden etter 2020 er det planlagt 900 boenheter i Harestuaområdet. Framdriften på 
dette er avhengig av markedet, men iflg utbygger og kommens egen planavdeling, er det 
liten grunn til å tro noe annet enn at mye av dette vil bli virkeliggjort i løpet av perioden 
fram til 2035. Noe avhengig av hva slags type boliger som blir realisert er det stor 
sannsynlighet for at elevtallet i Harestuaområdet vil fortsette å stige fra de tallene som er 
antydet rundt 2020 og i årene deretter.    
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2.2 Vurdering av lokale tendenser på Grua som kan påvirke 
elevtallsutviklingen 
Prosjekter 2016-2017 2017-2020 Etter 2020 

«Vollstadsletta» Oppstart 12 
leiligheter 

  

«Østhagan»  10 – 20 
leiligheter/eneboliger 

10 – 20 
leiligheter/eneboliger 

 

Videre planlagt   Ca 150 boenheter 

 

I følge utbygger er arbeidet på Vollstadsletta i oppstartfasen. Dersom regulering ol går 
etter planen er det mulig en kan komme i gang med bygging i 2016-2017. Det videre 
arbeidet etter 2020 er skissert som en blanding av eneboliger, rekkehus og leiligheter. 
Tidshorisonten for dette er en gradvis utbygging over ti år fra 2020. 

For Østhagan signaliserer utbygger at 26 leiligheter og 5 eneboliger regnes å kunne stå 
ferdig i løpet av 2 år – dvs i løpet av 2017. 12 av leilighetene er solgt. Dette er leiligheter 
med 2-3 soverom, noe som kan gjøre det aktuelt for barnefamilier.  Videre framdrift i 
området er usikkert men med en merkbart økt interesse for boliger regner utbygger med 
at videre utbygging på sikt vil fortsette. 

Skoleår 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Totalt elevtall 179 168 175 169 166 165 

 

Grua skolen har i dag en kapasitet på ca 200 elever. Før 2020 er det lite trolig at 
utbyggingen i området får noen store konsekvenser for Grua skole. 

 

3. Mulige tiltak når kapasiteten ved Harestua skole overskrides 
Harestua skole har en kapasitet til å ta imot ca 475 elever. Med elevutviklingen som er 
sannsynliggjort ovenfor vil denne kapasiteten sannsynligvis utfordres en gang fra høsten 
2017 og utover. 

SFO ved skolen har i dag 92 elever som er helt på grensen av det som er kapasiteten. Det 
er planlagt at deler av SFO skal flytte over i deler av det nye barnehagebygget i 
Klemmeparken. Dette vil avlaste kapasiteten på dette området forutsatt at 
barnehagebehovet ikke øker uforutsett. SFO bruker lokaler som 1. trinn har på dagtid. 
Flytting av SFO vil derfor ikke frigjøre plass til undervisning.  

Arbeidsgruppa vurderer det slik at på lengre sikt vil elevtallet i Harestua krets bare 
fortsette å stige. Det betyr at en uansett på ett eller annet tidspunkt må vurdere mer 
grunnleggende skoleløsninger i kretsen. Det er derfor valgt å dele mulige tiltak i 
midlertidige løsninger som kan iverksettes raskt, men som først og fremst har som hensikt 
å avhjelpe plassbehov i en periode mens en gjør planlegger og gjennomfører større og mer 
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omfattende løsninger. Forslagene til permanente løsninger er tenkt å skulle gi et 
skoletilbud for elevene i kretsen som har kapasitet til å ta opp i seg utviklingen i området 
ved en tilnærmet full utbygging.  

3.1 Tilgjengelige arealer rundt Harestua skole 
Kommuneplanens arealdel for området rundt 
Harestua skole viser tilgjengelige arealer pr i dag. . 
Lys rød farge viser arealformål avsatt til 
tjenesteyting. Dette er tiltenkt kommunale 
tjenester som bla skole og Lunner kommune er 
eier.  

Sør for vegen Harestumoen (der det står 250 m) 
gjelder reguleringsplanen for Klemmaparken med 
arealformål grønnstruktur på de arealene som ikke 
skal huse barnehage og idrettshaller. Dette er ikke 
egnet for skoleformål.  

Det betyr at det vil være tilgjengelig areal til ulike 
løsninger nær skolen.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Oversikt over mulige løsninger 
 

Midlertidige løsninger Tidspunkt Kommentarer 

1. Eksisterende gymsal 
tas i bruk som 
midlertidige 
undervisningsrom 

Høsten 2016? Idrettshall/barnehage er klar høsten 2016 og 
gymaktiviteter kan flyttes dit. Gymsal må 
ombygges. Kommunedelplan Kultur har i kap 
3.1 og 3.2 vedtak om ombygging av gymsal 
til kultursal med bevilgning på kr. 540 000,-.  

2. Biblioteklokaler tas i 
bruk 

Usikkert  Avhengig av etablering av nye lokaler til 
bibliotek i Sagparken eller andre steder. 
Tidspunkt ikke avgjort. 

3. Plassering av 
brakkerigg ved Harestua 
skole 

Kan være 
klar høsten 
2017 

Settes opp som en midlertidig løsning inntil 
en har bestemt seg for endelig løsning av 
skolestruktur på Harestua. 

4. Overføring av Grua- Kan starte Ett årstrinn Grua-elever utgjør i snitt ca 25 
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elever fra Harestua til 
Lunner ungdomsskole på 
Roa. 

opp høsten 
2016 

elever. På Harestua utgjør et årstrinn i snitt 
34 elever. Det betyr at Lunner ungdomsskole 
må ha kapasitet til å øke med ca 75 elever 
etter tre år. Det kan ikke gjøres uten 
ombygginger. På Harestua betyr det at 
ungdomstrinnet reduseres til ca 110 elever. 
Det blir et lite ungdomstrinn som gjør det 
vanskelig å få til en ungdomsskole med god 
nok fagdekning   

5. Leie andre 
midlertidige lokaler 

2016? Skolen bruker kapellet til noe undervisning. 
Dette kan ikke leies permanent til 
undervisningslokaler. 

Samfunnshuset er i bruk ellers og kan ikke 
leies permanent til undervisningslokaler. 

Skolen har tidligere leid lokaler i Scelto-
bygget. De var svært lite egnet pgra 
luftanlegg ol.  

Andre lokaler kan finnes. Dette må vurderes 
nærmere. 

Permanente løsninger Tidspunkt Kommentarer 

1. Bygge ut eksisterende 
skole 

 På kort sikt (2020) må en dimensjonere for 
ca 500 elever. Full utbygging på Harestua 
fram mot 2035 betyr betydelig flere elever. 
Dette må analyseres nærmere i den videre 
prosessen.   

2. Bygge ny 
ungdomsskole og 
beholde barneskolen i 
eksisterende bygg 

 Det vil på kort sikt (2020) bety en 
ungdomsskole med ca 200 – 250 elever (inkl 
Grua-elevene). Barnetrinnet vil ha 250 – 300 
elever på kort sikt.  

3. Bygge egen 1.-4. 
skole plassert et annet 
sted på Harestua. 5.-10. 
trinn i eksisterende bygg 

 

 1.-4. trinn bygges som egen skole et annet 
sted i bygda – kapasitet på 200 elever. 5. – 
10. trinn benytter eksisterende bygg. U-
trinnet må overta noe av barnetrinnet.  

4. Bygge ny barneskole 
og ha ungdomsskolen i 
eksisterende bygg 

 Se pkt 2.  

5. Grua-elever overføres 
permanent til Lunner 
ungdomsskole 

 Lunner u-skole ville pr i dag da hatt ca 250 
elever.  Det vil sannsynligvis være plass til 
dette innenfor eksisterende bygningskropp 
men en del ombygginger av klasserom må 
gjøres og skolen vil miste noen av gruppe- og 
spesialrommene. Harestua ungdomsskole vil 



Skolekapasitetsrapport Harestua skolekrets -   side 13 
 

da sitte igjen med ca 110 elever. 

6. Det etableres EN 
ungdomsskole i Lunner 
på Roa 

 Pr i dag ville dette vært en u-skole med ca 
350 elever. Dette ville økt etter hvert som 
utbygging på Harestua kommer. Lunner 
ungdomsskole har pr i dag kapasitet til å ta 
imot ca 250 – 260 elever dersom det gjøres 
en del endringer innenfor eksisterende 
bygningskropp mht rom. Det vil derfor være 
behov for en større utbygging ved Lunner 
ungdomsskole.  

 

 
4. Konklusjon og forslag til videre framdrift 

 

Hovedkonklusjon:  

Arbeidsgruppa mener at det er stor sannsynlighet for at kapasiteten ved Harestua skole 
overskrides i løpet av skoleåret 2017-2018. I lys av de planer og tiltak som er lagt for 
Harestuaområdet vil denne utviklingen sannsynligvis fortsette. Det betyr at det allerede 
fra høsten 2015 må settes i verk videre analyser og forslag til løsninger og forberedes 
oppstart av tiltak som kan møte denne utfordringen. 

 

 


