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VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

 

1. Velkommen og introduksjonsrunde v/møteleder Kari Ottestad 

 

2. Presentasjon Våler kommune: 
 

Etter skolebrann i Kirkebygda trenger kommunen å raskt få på plass midlertidig løsning for 2-3 år for 200 
elever.  Det er svært krevende å ikke ha tilbud om skolelokaler til 200 elever. Undervisning gjennomføres i 
dag med uteskole og digital skole. Dette er uheldig og kommunen ønsker å kunne samle elevene så snart 
som mulig. 
 
Det foreslås å plassere midlertidige brakker ved Våk barneskole. Kommunen har vurdert flere lokasjoner ut 
fra kriterier som VA, trafikksituasjon, eksisterende arealbruk. Det ble også vurdert alt. om midlertidig 
undervisning i Moss kommune (uheldig da elevene må fraktes ut av kommunen hver dag). Kommunen er 
allerede i gang med planlegging av gjenoppbygging av den nedbrente skolen. 
 
  

3. Innspill og diskusjonsrunde: 

 
VFK: 
Ber om å redegjøre ang. planstatus 
 
Våler kommune: 
Det opplyses om at reguleringsplanen for området er opphevet. I kommuneplanens arealdel er området 
avsatt til formål - offentlig eller privat tjenesteyting. Dette er i samsvar med formålet i den gamle 
reguleringsplanen. 
 
SFOV: 
Stiller spørsmål om skoleelevene vil få lengre skolevei?  
 
Våler kommune: 
Det antas at det blir ca. 50% som skal lengre og 50% som skal ha kortere avstand til midlertidig skole. 
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Sensitivity: Internal 

 
VFK: 
Ber om å redegjøre for transportsituasjon – henting/levering 
 
Våler kommune: 
Man har ikke utarbeidet en detaljert løsning for dette ennå. Midlertidig skole vil antakelig gi maks 2-3 busser 
per dag. 
 
VFK: 
Jobber med kommunen ang. kollektivtransport løsninger. Alternativet at elevene slippes ved Spar butikk (ca. 
850m. fra skolen) er ikke så bra uti fra skoletid og bussruter. Det vil være viktig å ha fokus på at foreldrene 
ikke kjøre helt til skole, og busser prioriteres. 
 
Barna går over grusbanen i dag, må de gå rundt etterpå? Har det blitt vurdert snarveier? 
 
Våler kommune: 
Det er ikke behov for snarvei da man snakker om kort avstand her, det blir etablert gangløsninger for 
barneskole elevene. 
 
SVV: 
Gjør oppmerksom på at avstand fra Spar butikk til skolen er 200 meter og ikke 850 m., det er viktig at elevene 
ikke må krysse fylkesvei. 
 
SFOV: 
Når skal den nye skolen bygges? 
 
Våler kommune: 
Planlegging er igangsatt, målsetning er 1år til planlegging og 1år til bygging. 
 
SFOV: 
Påpeker at for ungdomsskole elever 2-3 år blir en langvarig løsning, derfor er det viktig med å legge fokus på 
kvalitet på utearealene. 
 
Våler kommune: 
Har forståelse og ønsker opprustning av området, som barneskolen skal ha nytte av i ettertid. 
 
VFK: 
Det er positivt, da kvalitetsøking på utearealene vil gir permanent verdi i etterkant 
 
NVE (innspill ettersendt per epost) 
Grunnforholdene er utredet, men en liten del av arealet ligger i aktsomhetsområde for flom. Tilstrekkelig 
sikkerhet mot flom må ivaretas og dokumenteres før kommunen kan gi dispensasjon, i tråd med byggeteknisk 
forskrift TEK17.  

 

Diana Jervel Hansen 
Rådgiver 

 
 

 


