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Forord 

Bevaring av kapasiteten på Ruseløkka skole er utredet i en forenklet konseptvalgutredning, 
etter bestilling fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 08.12.2015. KVUen er 
forenklet i den forstand at utredningsarbeidet har vært mindre fokusert på å detaljering 
rundt kvaliteter og kostnader av alternativ som ikke anbefales, for å raskt ferdigstille 
utredningen. Vi mener like fullt at prosjektet som anbefales er tilstrekkelig utredet for å 
kunne anbefales. 

Skolen er i dag dimensjonert for to klasserekker på barnetrinnet og tre klasserekker på 
ungdomstrinnet, og utredningen har som mål å avgjøre hvorvidt totalrehabilitering, nybygg 
eller totalrehabilitering i kombinasjon med nybygg er mest hensiktsmessig å gjennomføre. 

UDE har utarbeidet konseptvalgutredningen (KVU) i nært samarbeid med 
Undervisningsbygg, i tillegg til bistand fra OPAK og usikkerhetsanalyse gjennomført av 
Metier. 
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Sammendrag 

Innledning 

Vi viser til brev av 08.12.2015 fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, hvor 
Utdanningsetaten ble gitt oppdrag med å gjennomføre en forenklet konseptvalgutredning 
for Ruseløkka skole.  

Utredningen vurderer hvorvidt totalrehabilitering, nybygg eller totalrehabilitering i 
kombinasjon med nybygg i lys av ulike skolestørrelser, er mest hensiktsmessig gjennomføre. 

Utredningen anbefaler også erstatningslokaler under oppføring for dagens skole.  

 

Anbefaling 

Konseptvalgutredningen viser at Nybygg B2U3 samlet sett vurderes som det beste 
alternativet. Dette på tross av Nybygg B3 scorer marginalt bedre på kvalitet og årskostnad 
per elev.  Nybygg B3 krever imidlertid  en permanent løsning for dagens ungdomstrinn ved 
Ruseløkka skole og fordrer en høringsrunde, noe som vil forsinke gjennomføring av tiltaket. 
Skoleanlegg for B2U3 forutsettes imidlertid også å kunne benyttes for B3; det vil da også gi 
rom for mottaksklasser/alfabetiseringsklasser, noe det er kartlagt behov for.  

Et nybygg vil gi langt bedre fysiske rammer for å drive undervisning enn dagens løsning, og 
gir en oversiktlig skolegård med gode lysforhold og skjerming mot trafikken i Løkkeveien. Det 
er valgt å gjøre en satsning på kulturen ved å etablere gymsaler som kan tilrettelegges for 
fremføring, samt dansesal. Man vil også gi bygget et grønt fokus ved å  etablere 
dyrkingsarealer på taket, i tråd med Byrådserklæringen 19.10.15. 

Foreløpige økonomiske rammer for Nybygg B2U3 er vurdert på KVU-nivå til: 

  

  

Nybygget vil kunne stå klar til skolestart 2019. 
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2.2.1 Interessentens vurderinger 

Dagens skoleanlegg 

Dagens skoleanlegg er ifølge både områdedirektør og rektor dårlig egnet for skoledrift. Det 
er lange ganger, tette trappeløp og få innganger. Bygget er lite fleksibelt og det er ingen 
mulighet til å ha flere klasser samlet. Skoleanlegget er uoversiktlig, både inne og ute. Det er 
vanskelig å finne elever som vil stikke seg vekk. Skolen ligger også svært trafikkert til, med 
uteområder av dårlig kvalitet.  

Bydel Frogner påpeker også både bygningstekniske utfordringer og uteområdenes dårlige 
egnethet. Alle interessenter som har uttalt seg om dette, mener at det er bedre å etablere 
rene barneskoler og ungdomsskoler for å sikre faglig bredde på begge trinn. Dette taler for 
en omstrukturering av dagens skole.  

Kultur og idrettsbehov 

Bymiljøetaten viser til behov for flerbrukshaller i området. Det er i imidlertid flere 
idrettshaller under etablering i området (Uranienborg, Frogner). Skolebad anbefales ikke av 
Bymiljøetaten. 

Mange kulturbehov trekkes fram: Det er et generelt behov for flere kulturarenaer i Oslo 
vest. Kulturetaten viser til lav andel kulturarenaer i Oslo vest og et generelt behov for flere 
arenaer i tilknytning til skoler her. Oslo musikkråd viser til at den ene av dagens gymsaler er 
det eneste rommet i området som tilfredsstiller størrelsen til fellesrom, og mener i tillegg at 
Ruseløkka har en god beliggenhet for å kunne fungere som en kulturstasjon for området. 
Ruseløkka skole har i dag en landsdekkende satsning på klassisk ballett i samarbeid med 
Operaen, dette tilbudet mangler danselokaler. Oslo musikk og kulturskole har høye søkertall 
og behov for flere tilbud. Det er allerede tilbud ved Ruseløkka skole som bør ivaretas og 
eventuelt utvides. 

En samlet vurdering gir grunn for å prioritere kulturbehov framfor idrettsbehov i området. 
Kulturen kan ikke nyttiggjøre seg av en flerbrukshall på grunn av krav til akustikk, og det bør 
derfor prioriteres å etablere gymsaler som kan tilrettelegges for fremføringer. Gymsaler vil 
også kunne brukes av den mer uorganiserte idretten på kveldstid. En dansesal vil også kunne 
brukes til andre formål i og utenfor skoletid. 

Innspill vedrørende nybygg 

Alle interessenter, inkludert Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten, har uttalt seg positivt 
til å rive dagens skoleanlegg og bygge nytt. Det vil gi et fleksibelt bygg i henhold til dagens 
kravspesifikasjon. Det vil også plassere skolebygget mer hensiktsmessig på tomten, slik at 
skolegården vil skjermes, få bedre solforhold og bli mer oversiktlig. Ved etablering av nybygg 
kan skoleanlegget også i større grad legges til rette for flerbruk, både i og utenfor skoletid. 
Det kan bygges dansesal i tillegg til de vanlige kroppsøvingsarealene, og andre arealer kan 
bedre tilpasses variert bruk.  
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De ulike alternativene i scenariene vil for enkelte tiltak ha forskjellige resultatmål. 
Resultatmålene ligger under gjennomgangen av det enkelte scenario.  

Helt overordnet er det behov for å prioritere de ulike resultatmålene opp mot hverandre, og 
under følger en prioritering av prosjektets overordnede resultatmål: 

1. Kostnad 
2. Tid  
3. Kvalitet  

Høyest prioritet av kostnad er i tråd med føringer i «instruks for beslutningsprosessen i 
investeringsprosjekter». Det forutsettes uansett at prosjektet skal styres mot høyest mulig 
samlet måloppnåelse og at alle relevante kostnader, inkludert erstatningslokaler og andre 
pukkelkostnader må hensyntas, ikke bare investeringskostnaden. Det er videre sentralt at 
kapasiteten tiltakene utløser står ferdig så tidlig som mulig for å ikke legge beslag på 
erstatningslokaler i Cort Adelers gate 30 unødvendig lenge. Cort Adeler er tenkt benyttet 
som kapasitetsavlastende tiltak, skal stå klar i desember 2016. For å nyttiggjøre denne 
kapasiteten i størst mulig grad, bør det prioriteres alternativ som kan gjennomføres raskest 
mulig. Prosjektkvaliteter skal være i tråd med i de krav som stilles i funksjonskravene til skole 
jfr. Standard kravspesifikasjon 2015. 
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tidligere regulert gjennom reguleringsplan S-1949, vedtatt 26.9.1974. Reguleringsplanen er 
opphevet som følge av at Bystyret 23.09.2015 vedtok kommuneplanen «Oslo mot 2030: 
Smart, trygg og grønn» (sak 262/15). 

 

Reguleringsformålet "tomt for offentlig bygning" er videreført for eiendommen. 

 Reguleringsplan S1949, vedtatt 26.9.1974: Planen er opphevet ved vedtak om 
kommuneplanen «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn». Reguleringsformålet 
"Tomt for offentlig bygning" er videreført. 
 

 KDP-17, vedtatt 22.04.2009: "Planen skal tilrettelegge for etablering av nye og 
videreutvikling av eksisterende torg og møteplasser for hele Oslos byggesone utenom 
sentrumsområdet, og slik at det i hver bydel over en femårsperiode kan utvikles en 
lokal møteplass, lett tilgjengelig for beboerne."  
 
I planens §3.2 er det angitt at Utearealer tilknyttet skoler inngår som lokale torg og 
møteplasser. Planens fellesbestemmelser angir at møteplassene skal være attraktive 
og tilgjengelige. 
 

Kommuneplanen «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn»: I kommuneplanens 
arealbruksstrategi ligger skolen innenfor området "utviklingssoner i indre by". "... Områder 
med bymessig utvikling. Angitt i juridisk arealdel som transformasjons- eller 
utviklingsområde. Transformasjonsområder krever ny gate- og byromstruktur, 
utviklingsområder bygger på eksisterende struktur.  

 
Figur Figur 2 Eksisterende bygningsmasse  

 

Skolen består av 3 eksisterende bygninger som er i bruk i dag: 

1. Hovedbygning 
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2. Gymbygning 

3. K&H/AKS-bygning 

Hovedbyggets 1. etasje inneholder i hovedsak administrasjon, personalrom, 
lærerarbeidsplasser og samlingsrom. I tillegg ligger det to klasserom med grupperom på 
etasjen. I 2. etasje ligger undervisningsarealer, IKT-rom, arbeidsrom, elevrådskontor og 
bibliotek. 3. etasje består i hovedsak av klasserom og grupperom. Mat og helse, naturfag og 
Musikk ligger i 4. etasje sammen med klasse- og grupperom. Kjelleretasjen benyttes til 
tekniske rom og lager for skolen. Gymbygningen har svømmebasseng med tilhørende 
garderober på plan U1. Svømmebassenget er på 7,2 x 9,1 meter, men er nedlagt i dag på 
grunn av dårlig teknisk standard og benyttes som lager. Se vedlegg 12 og 13 for en 
tilstandsvurdering av bassenget utarbeidet av Undervisningsbygg. Gymsal med tilhørende 
garderober ligger på plan 1, mens gymsal 2, styrkerom og garderobe ligger på plan 2.  

Klasse- og grupperom har arealer nær standardprogrammet, men det er ikke arealer til 
elevgarderober ut over korridorer, og arealer til arbeidsplasser for pedagogisk personale 
ligger 166 m2 under standardprogrammet. I tillegg mangler bl. a auditorium, teknologi og 
design, arealer for særskilt tilrettelagt opplæring og mat & helse2. Det er underdekning på 
de fleste felles læringsarealer.  

I dag er det en gruppe på cirka 25 elever på ungdomstrinnet som inngår i et samarbeid med 
Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett og Ruseløkka skole. Elevene er ikke en egen 
klasse og deltar i ordinær undervisning. Danseundervisningen foregår på Operaen i Bjørvika.  

Oslo Musikkskole (heretter OMK) har i dag undervisning på Ruseløkka skole. 

 

Skolens tekniske og bygningsmessige stand 

Bebyggelsen er mer eller mindre utdatert, og har ikke nødvendige arealer til de tekniske 
anlegg som kreves for å tilfredsstille dagens krav til luftmengder etc. i undervisnings- og 
arbeidsrom. Det er ikke utført tilstandsvurdering av den bygningsmessige standarden eller 
tilstandsvurdering av bærekonstruksjoner og tekniske anlegg på skolen.  

Utearealer og vegetasjon 

Skolens utearealer er preget av asfalterte flater med noen få innslag av vegetasjon eller 
grønne områder. Det er noen større trær på grensen mellom skolen og Cort Adelers gate 30 
og mot Ruseløkkveien som tilfører noen grønne kvaliteter til deler av skolens utearealer mot 
sør og øst. Utearealene er oppdelt i flere områder; skolegården, areal i vest bak skolen og 
arealer i på bakkenivå i sør. 
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Figur 3 Situasjonsplan vegetasjon 

Illustrasjonen viser situasjon med vegetasjon på og i tilknytning til skoletomten. Innmålte trær er markert med 
sort strek/ punkt. 

Skolens adkomst  

Kollektivtilbudet i nærheten av tomten er trikk og buss. Nærmeste stoppested for trikk er 
Ruseløkka, i Cort Adelers gate (Linje 12, 13 og 19). Nærmeste holdeplass for buss er 
Dokkveien, i Munkedamsveien (Linje 32, 33, 36E, 122, 129, 132, 139, 144, 149, 151, 152 
,159, 242, 251, 252, 253, 259, 339, 419, 499, 31E, N32, N54, 169, 200, BY8, NX14, T1). Fra 
tomten er det ca. 400m til kollektivknutepunkt på Nationaltheatret og til Rådhusplassen.  

Barrierer 

Området er høy grad preget av biltransport og veiene danner en barriere omkring skolen. 

 

5.1.2 Verneinteresse 

Skolens eksisterende bygninger er ikke registrert i byantikvarens gule liste.  
Bygningene er heller ikke markert verneverdige kulturminner på temakart T5 til 
Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030. 
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Figur 4 Byantikvarens gule liste 

Utsnitt av oppslag i Byantikvarens gule liste. Kommunalt listeførte murer er markert på kartet. 

 

Eksisterende murer 

 

Figur 5 Eksisterende listeførte murer rundt skoleanlegget mot tilliggende bygater. 
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Eksisterende murer mellom gateplan og skolens utearealer er kommunalt listeført på 
Byantikvarens gule liste. De kommunalt listeførte murene går langs Løkkeveien, 
Ruseløkkveien og Krogs gate.  

Bunker 

I tillegg til skolens bygninger finnes det en bunker fra 2. verdenskrig under eiendommen. 
Bunkerens inngang var fra baksiden av skolebygget. Inngangen er fjernet, dokumentasjon 
om bunkeren følger nedenfor.  

 

Figur 6 illustrasjon bunker 

Illustrasjonen viser antatt plassering av bunkeren, som er vist med rødt. 

Dokumenter og tegninger mottatt 14.12.2015 viser at bunkeren ligger nedgravd mellom 
Ruseløkka skole og Cort Adelers gate 30, Oslo Ingeniørhøyskole (teknikeren). Ett rom i 
bunkeren ligger i kjelleren til Ruseløkka skole, men bunkeren er ikke tilgjengelig fra skolens 
kjeller. Nedgangen til bunkeren har opprinnelig ligget i skolens bakgård, men er stengt av i 
dag. Av tegningsgrunnlaget kan man se at bunkeren har ett areal på ca. 400m2 og er i to 
etasjer. 
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Figur 7 Situasjonsplan bunker   

Antatt plassering og utstrekning for bunkeren vist på situasjonsplan.  

(NB. Plassering er ikke bekreftet ved innmåling) 

Hovedplanet inneholder flere oppholdsrom mens underetasjen inneholder aggregat, 
batterirom og tavle. Det går en gang fra bunkeren til et rom i kjelleren under Ruseløkka 
skole. Rommet under skolen inneholder toalett og vasker. Nødutgang går i tunnel fra 
bunkeren til Ruseløkkveien (henvist til Løkkeveien/ Ruseløkkveien i ulike kilder). 

Antatt plassering og utstrekning for bunkerens underetasje vist på situasjonsplan. 

Arealene i bunkeren er tidligere vurdert brukt i forbindelse med skolen til øvingslokaler, 
ungdomsklubb, ol. Arealene er dog ikke tatt i bruk og bunkeren er derfor stengt av og sikret.  

 

5.1.3 Luft og lydforurensning  

Ruseløkka skole ligger i krysset mellom Ruseløkkveien og Løkkeveien hvor det er relativt stor 
trafikk slik at det er støy og støv fra biltrafikk. Hele skolen ligger i rød sone for både støy og 
luftforurensning, jfr. side 23 og 24 i mulighetsstudien for Ruseløkka skole.  
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Figur 8 Støykart 

Utsnitt av temakart til kommuneplanen «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn»,  
T1 Støy. Ruseløkka skole er markert med lyseblått punkt midt i bildet. 

 

Figur 9 Luftforurensning 

Utsnitt av temakart til kommuneplanen «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn», T2-T3Luftforurensning. 

Ruseløkka skole er markert med lyseblått punkt midt i bildet. Ruseløkka skole er markert med lyseblått punkt 

midt i bildet.  
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Alle alternativene inkluderer arealer til dansesal/eller kultursal. Det er behov for en 
kultursatsning i området, og det er naturlig å legge dette til Ruseløkka.  
 
Dagens nedlagte svømmebasseng er av liten størrelse (7,2 x 9,1 meter) og Bymiljøetaten 
ønsker i utgangspunktet ikke flere små bad, jfr. vedlegg 16. Utdanningsetaten har tidligere 
vurdert bassenget som dårlig egnet for skolesvømming. Rehabilitering av badet er derfor 
ikke vurdert. Byrådet er bedt vurdere mulighet for å innpasse bad i alle nye planer for 
skolebygg. På bakgrunn av at tomten er liten og at et bad er arealkrevende, vil ikke et nytt og 
større badeanlegg vurderes i alternativanalysen. 

Ifølge Mulighetsstudiet må man påregne minimum istandsetting av bunkersen innvendige 
lokalene, se vedlegg 10. Det er imidlertid sjekket med Byantikvaren at man ikke forventer at 
bunkeren skal istandsettes, og noe plan for bunkeren vil derfor ikke inngå i alternativene 
som presenteres.  Det legges til grunn at ingen av alternativene vil komme i konflikt med 
verneinteressen av bunkersen. 

Plan- og bygningsetaten har uttalt at så lenge tiltaket forholder seg til kommuneplanen så 
kan behandling skje som byggesak. Dette vil også gjelde en utvikling som medfører noe mer 
bebyggelse og fotavtrykk. 

Kostander for erstatningslokaler inngår ikke som en del av årskostberegningene, men gitt at 
alle elevene er i midlertidighet med samme varighet vil ikke dette skille alternativene. 

  

5.3.3 Referansealternativ 

Alternativ 1- Totalrehabilitering B2 etableres som et referansealternativ, og settes i 
utgangspunktet til 0 (null) på de kvalitative vurderingskriteriene. De andre alternativene 
vurderes etter i hvilken grad de er bedre, like gode eller dårligere enn alternativ 1. Det 
benyttes en skala fra minus fire (----) til pluss fire (++++), hvor flest pluss tilsier at vurdert 
alternativ vurderes som best på aktuelt kriterium. 
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5.3.4 Alternativer  

Alternativ 1 – Totalrehabilitering B2 

 

Figur 10 B2 - Alternativ 1  

 

Alternativet viser: 
 

 Løsningen krever 14 klasserom a 60 m2, samt 14 grupperom a 15 m2, totalt areal 
1050 m2. I tillegg etableres elevgarderober og arbeidsplasser for pedagoger iht 
standardprogrammet.  
 

 Gymbygget, K&H/AKS-bygget og hovedbygget beholdes som i dag, men funksjonene 
omdisponeres.  
 

 Løsningen er lite arealeffektiv og gir ikke fullgode løsninger i henhold til dagens 
standardprogram. Funksjonenes innbyrdes lokalisering og muligheter for ulike typer 
romstørrelser er ikke optimal, se vedlegg 9 for pedagogisk vurdering. I Standard 
kravspesifikasjon 2015 legges det til grunn at arealnormen ved rehabilitering er 7,4 
kvm per elev1. Areal per elev utgjør 10,7 kvm ved å gjennomføre alternativet. 

  

 Ombygging for å møte dagens tekniske krav er omfattende. Kompleksiteten vurderes 
som utfordrende fordi det er en krevende infrastruktur i bygget, og bygget mangler 
alle vertikale og horisontale føringsveier. 

                                                 
1 Jfr. Standard kravspesifikasjon punkt 1.40 s. 59. Normen gjelder for 1.-10. trinn med 662 elever, som er noe 
lavere enn dagens elevkapasitet, men er normen som ligger nærmest skolens kapasitet.  
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Robusthet Elevtallet reduseres. Ingen plan for å erstatte behovet 
foreløpig. Ikke klart hvor elevene skal på u-trinnet. Tar 
ikke høyde for noen usikkerhet i elevtall i området. 
Legger ikke til rette for utvidelse. Kan bli en liten 
ungdomsskole. 

-- 

Bymiljø og tilgjengelighet Skolegården er mørk og lite oversiktlig.  0 

Miljø Mer energikrevende i drift enn nybygg. Veldig lite 
arealeffektiv. Gjenbruk av materialer 

+ 

Andr sentr. kommunemål En av dagens gymsaler kan fint tilrettelegges som 
kultursal.  

+ 

Plan Ingen utvidelsesmuligheter. 0 

Tabell 7 Kvalitativ gjennomgang alternativ 1 

 

Midlertidige løsninger 

Det er behov for erstatningslokaler for Ruseløkka skole fra januar 2017 og frem til sommeren 
2019. Det anbefales at 1.-5-. klasse benytter seg av Teglverket skole. De resterende elvene 
(6.til 10.klasse) kan innpasses ved Cort Alders gt. 30, noe som vil ivareta hensyn til nærhet til 
Operaen for elevene som inngår samarbeidet med balletten på Operaen.  

Prosjektstrategi 

Rehabilitering av Ruseløkka skole innebærer at Cort Adelers gate 30 fortsatt vil mangle egnet 

uteareal og vil ikke kunne benyttes som permanente lokaler for Ruseløkkas ungdomstrinn. 

Se forøvrig beskrivelse under Nybygg B2U3.  
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Alternativ 2 Hybrid B2U3 

 

Figur 13 B2U3 - Alternativ 2  

Illustrasjonen viser eksisterende bygg i rødt og to nybygg i grønt. 

 
Alternativet viser: 
 

 Løsningen krever hjemmeområde for 23 klasser på totalt areal 1725 m2. I tillegg 

etableres elevgarderober og arbeidsplasser for pedagoger iht standardprogrammet  

 Gymbygningen rives og bygges i fire etasjer og AKS/K&H-bygget . Det medfører 

tilfredsstillende løsning i henhold til standardprogrammet, med to gymsaler ved 

siden av hverandre. Men utvidelsen går på bekostning av utearealet, som reduseres 

med 168 m2. 

 Skolens administrasjon, hjemmeområder for barnetrinnet, aktivitetsskolen, bibliotek, 

auditorium, naturfagrom og mat & helse ligger i hovedbygget.  I gymbygget ligger i 

tillegg til garderober og gymsaler, aktivitetsrom / dansesal på plan U1. 

Ungdomstrinnets hjemmeområder ligger på plan 03-05. I K&H-bygget ligger kunst & 

håndverksarealer, design & teknologi, musikk og et felles allrom. 

 Solforholdene vil være tilsvarende eller dårligere soldiagram for eksisterende bygg , 

se da fotavtrykket er 160kvm større og nybyggene fem etasjer, mot dagens tre 

etasjer. For soldiagram for eksisterende bygningsmasse, se Figur 11 Soldiagram 

dagens skole. 

 Kompleksiteten vurderes som utfordrende fordi det er en krevende infrastruktur i 
bygget, og hovedbygget mangler alle vertikale og horisontale føringsveier.  
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(6.til 10.klasse) kan innpasses ved Cort Alders gt. 30, noe som vil ivareta hensyn til nærhet til 
Operaen for elevene som inngår samarbeidet med balletten på Operaen. 

 

Prosjektstrategi 

Grunnet prioritering av fremdrift i utredningen er ikke prosjektstrategi nærmere detaljert for 
dette alternativet. 

Se forøvrig beskrivelse under Nybygg B2U3. 
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Alternativ 3 Hybrid B3  

 

Figur 15 Hybrid B3 - Alternativ 3  

Illustrasjonen viser eksisterende bygg i rødt og to nybygg i grønt. 

 

Alternativet viser: 

 Løsningen krever hjemmeområder for 21 klasser, totalt areal 1575 m2. I tillegg 
etableres elevgarderober og arbeidsplasser for pedagoger i henhold til 
standardprogrammet.  

 Gymbygningen utvides og blir på etasjer med kun en halv etasje på plan 03. 
Utvidelsen medfører tilfredsstillende løsning iht. standardprogrammet, med to 
gymsaler ved siden av hverandre.  

 Skolens administrasjon, hjemmeområder for mellomtrinnet (3-7), bibliotek, musikk, 
auditorium, naturfagrom, teknologi & design og mat & helse ligger i hovedbygget.  I 
gymbygget ligger i tillegg til garderober og gymsaler, en aktivitetsrom / dansesal på 
plan U1. På plan 03 ligger det et felles allrom. I K&H-bygget ligger kunst & 
håndverksarealer, aktivitetsskolen, samt hjemmeområder for 1. og 2. trinn. Den nye 
K&H-bygget blir 5 etasjer over skolegårdsnivået. 

 Solforholdene vil være tilsvarende eller dårligere soldiagram for eksisterende bygg, 

da fotavtrykket er 168 kvm større og nybyggene fem etasjer, mot dagens tre etasjer. 

For soldiagram for eksisterende bygningsmasse, se Figur 11 Soldiagram dagens skole. 

 Kompleksiteten vurderes som utfordrende fordi det er en krevende infrastruktur i 
bygget, og bygget mangler alle vertikale og horisontale føringsveier.  

 Det vil bli en krevende byggeplass, da det er dårlig plass til rigg og drift, det er mye 
trafikk, og det skal både rives, bygges nytt og rehabiliteres.  
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Tabell 15 Kvalitativ gjennomgang alternativ 3 

Midlertidige løsninger 

Det er behov for erstatningslokaler for Ruseløkka skole fra januar 2017 og frem til sommeren 
2019. Det anbefales at 1.-5-. klasse benytter seg av Teglverket skole. De resterende elvene 
(6.til 10.klasse) kan innpasses ved Cort Alders gt. 30, noe som vil ivareta hensyn til nærhet til 
Operaen for elevene som inngår samarbeidet med balletten på Operaen. 

Prosjektstrategi 

Rehabilitering av Ruseløkka skole innebærer at Cort Adelers gate 30 fortsatt vil mangle egnet 
uteareal og vil ikke kunne benyttes som permanente lokaler for Ruseløkkas ungdomstrinn. 

Grunnet prioritering av fremdrift i utredningen er ikke prosjektstrategi nærmere detaljert for 
dette alternativet 

Se forøvrig beskrivelse under Nybygg B2U3. 
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Alternativ 4 

 

Figur 17 B2U3 Nybygg - Alternativ 4  

Illustrasjonen viser nybygg i markert i grønt mot Løkkeveien. 

 
Alternativet viser: 

 Ny Ruseløkka skole foreslås plassert på tomtens østside, beliggende langs 

Løkkeveien.  

 Skolens hovedatkomst vil være lik dagens situasjon, opp rampen som går parallelt 

med Løkkeveien. Det vil også være sekundære innganger til skolegården via Krogs 

gate, nord for skoletomten, og fra Ruseløkkveien, via nedre del av skolegården, der 

det planlegges et utbedret skateanlegg.  

 I tillegg til murene i forbindelse med eksisterende rampe / atkomstsituasjon er også 
deler av muren mot Ruseløkkveien, og muren mot Krogs gate oppført på 
Byantikvarens gule liste. Disse murene vil bevares i det nye prosjektet. 

 Den nye skolen foreslås utformet som en fire etasjes høy lamell, med eksponert 

underetasje mot deler av Løkkeveien / Krogs gate. Bygningen er noe lavere enn 

omkringliggende bebyggelse. 

 Løsningen krever hjemmeområder for 23 klasser, totalt areal 1725 m2. I tillegg 
etableres elevgarderober og arbeidsplasser for pedagoger iht standardprogrammet. 

 Den nye plasseringen vil gi en sammenhengende og solfylt skolegård, se soldiagram 
under. Det vil også kunne bli en tydeligere kobling og sammenheng med nedre 
skolegård langs Ruseløkkveien. 

 Kompleksiteten vurderes å kunne være utfordrende fordi skolen ligger midt i byen og 
dette gir utfordringer knyttet til rigg og drift og trafikk. Det er mye som skal graves og 
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Miljø Mulighet for passivhus eller bedre.  Ikke gjenbruk av 
materialer.  

+++ 

Andr sentr. kommunemål En av de nye gymsalene kan fint tilrettelegges som 
kultursal. Ekstra aktivitetssal for idrett og kultur legges 
inn i prosjektet. Byggets logistikk kan bedre tilgang for 
bruk utenom skoletid, og noen funksjoner kan bedre 
tilpasses annen bruk.  

+++ 

Plan I prinsippet mulig å bygge på en etasje. Men det er ikke 
ønskelig med så mange etasjer i en skole, og utearealet 
per elev blir lite. Må avgjøres i forprosjektet 

++ 

Tabell 19 Kvalitativ gjennomgang alternativ 4 

Midlertidige løsninger 

Det er behov for erstatningslokaler for Ruseløkka skole fra januar 2017 og frem til sommeren 
2019. Det anbefales at 1.-5-. klasse benytter seg av Teglverket skole. De resterende elvene 
(6.til 10.klasse) kan innpasses ved Cort Alders gt. 30, noe som vil ivareta hensyn til nærhet til 
Operaen for elevene som inngår samarbeidet med balletten på Operaen. 

Prosjektstrategi 

Prosjektet tilrettelegges i mest mulig grad for et stort felles skoleanlegg i forhold til Cort 

Adlers gate 30 med tanke på funksjoner og utearealer. Kommunen bør vurdere kjøp av Cort 

Adlers gate 30 og omstrukturering i KVU for sentrum vest. Se punkt 5.4.3 for mer utfyllende 

prosjektstrategi. 
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Alternativ 5 Nybygg B3 

 

Figur 20 – Nybygg B3 Alternativ 5 

Illustrasjonen viser nybygg i markert i grønt mot Løkkeveien. 

 
Alternativet viser: 

 Ny Ruseløkka skole foreslås plassert på tomtens østside, beliggende langs 

Løkkeveien.  

 Skolens hovedatkomst vil være lik dagens situasjon, opp rampen som går parallelt 

med Løkkeveien. Det er to murer på hver side av den eksisterende rampen som er 

oppført på Byantikvarens gule liste. Det vil også være sekundære innganger til 

skolegården via Krogs gate, nord for skoletomten, og fra Ruseløkkveien, via nedre del 

av skolegården, der det planlegges et utbedret skateanlegg.  

 I tillegg til murene i forbindelse med eksisterende rampe / atkomstsituasjon er også 
deler av muren mot Ruseløkkveien, og muren mot Krogs gate oppført på 
Byantikvarens gule liste. Disse murene vil bevares i det nye prosjektet. 

 Den nye skolen foreslås utformet som en fire etasjes høy lamell, med eksponert 

underetasje mot deler av Løkkeveien / Krogs gate. Bygningen er noe lavere enn 

omkringliggende bebyggelse. 

 Skolens fellesarealer vil ligge på plan 01 og U1. Skolens hjemmeområder vil ligge på 

plan 02-04. 

 Løsningen krever hjemmeområder 21 klasserom, totalt areal 1575 m2. I tillegg 
etableres elevgarderober og arbeidsplasser for pedagoger iht standardprogrammet.  

 Bygget har samme fotavtrykk som eksisterende skoleanlegg og ifølge Plan- og 
bygningsetaten vil saken anses som en byggesak 
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Midlertidige løsninger 

Det er behov for erstatningslokaler for Ruseløkka skole fra januar 2017 og frem til sommeren 
2019. Det anbefales at 1.-5-. klasse benytter seg av Teglverket skole. De resterende elvene 
(6.til 10.klasse) kan innpasses ved Cort Alders gt. 30, noe som vil ivareta hensyn til nærhet til 
Operaen for elevene som inngår samarbeidet med balletten på Operaen. 

 

Prosjektstrategi 

Prosjektet tilrettelegges i mest mulig grad for et stort felles skoleanlegg i forhold til Cort 
Adlers gate 30 med tanke på funksjoner og utearealer. Kommunen bør vurdere kjøp av Cort 
Adlers gate 30 og omstrukturering i KVU for sentrum vest.  

Se for øvrig beskrivelse under Nybygg B2U3. 
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Alternativ 6 Nybygg B3 med flerbrukshall 

 

Figur 22 – Nybygg B3 med flerbrukshall Alternativ 6 

Illustrasjonen viser nybygg i markert i grønt mot Løkkeveien. 

 
Alternativet viser: 

 Ny Ruseløkka skole foreslås plassert på tomtens østside, beliggende langs 

Løkkeveien.  

 Skolens hovedatkomst vil være lik dagens situasjon, opp rampen som går parallelt 

med Løkkeveien. Det er to murer på hver side av den eksisterende rampen som er 

oppført på Byantikvarens gule liste. Det vil også være sekundære innganger til 

skolegården via Krogs gate, nord for skoletomten, og fra Ruseløkkveien, via nedre del 

av skolegården, der det planlegges et utbedret skateanlegg.  

 I tillegg til murene i forbindelse med eksisterende rampe / atkomstsituasjon er også 
deler av muren mot Ruseløkkveien, og muren mot Krogs gate oppført på 
Byantikvarens gule liste. Disse murene vil bevares i det nye prosjektet. 

 Den nye skolen foreslås utformet som en fire eller fem etasjes høy lamell, med 

eksponert underetasje mot deler av Løkkeveien / Krogs gate.  

 Løsningen krever hjemmeområder for 21 klasser, totalt areal 1575 m2. I tillegg 
etableres elevgarderober og arbeidsplasser for pedagoger iht standardprogrammet.  
 

 Flerbrukshallen ( ink. dansesal ) kan plasseres på 3 ulike måter: 

o Alt1: helt under terreng beliggende på plan U1 og U2. Hallen vil ikke være 

tilgjengelig fra bakkeplan. Hallen vil ikke påvirke uteoppholdsareal. 

o Alt2: Hallen kan plassers på plan U1 og 01. Hallen er inkludert i 

bygningsmassen og setter føringer for bredden på bygningskroppen for øvrig. 
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Bymiljø og tilgjengelighet 
Ny skolegård blir lysere, mer skjermet for støy og dermed 
bedre å bruke som møteplass/torg i lokalmiljøet. 

++ 

Miljø Mulighet for passivhus eller bedre. Ikke gjenbruk av 
materialer.  

+++ 

Andr sentr. kommunemål En av de nye gymsalene kan fint tilrettelegges som 
kultursal. Ekstra aktivitetssal for idrett og kultur legges 
inn i prosjektet.  

+++ 

Plan I prinsippet mulig å bygge på en etasje. Men det er ikke 
ønskelig med så mange etasjer i en skole, og utearealet 
per elev blir lite. å avgjøres i forprosjektet 

++ 

Tabell 27 Kvalitativ gjennomgang alternativ 6 

Midlertidige løsninger 

Det er behov for erstatningslokaler for Ruseløkka skole fra januar 2017 og frem til sommeren 
2019. Det anbefales at 1.-5-. klasse benytter seg av Teglverket skole. De resterende elvene 
(6.til 10.klasse) kan innpasses ved Cort Alders gt. 30, noe som vil ivareta hensyn til nærhet til 
Operaen for elevene som inngår samarbeidet med balletten på Operaen. Gitt utfordringer i 
forbindelse med fremdrift ovenfor løper man også risiko for at elevene vil har behov for 
erstatningslokaler i lengre tid. 

Prosjektstrategi 

Prosjektet tilrettelegges i mest mulig grad for et stort felles skoleanlegg i forhold til Cort 

Adlers gate 30 med tanke på funksjoner og utearealer. Kommunen bør vurdere kjøp av Cort 

Adlers gate 30 og omstrukturering i KVU for sentrum vest. 

Se forøvrig beskrivelse under Nybygg B2U3. 
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5.4.3 Konklusjon 

Alternativ for Nybygg B2U33 vurderes som det beste alternativet.  

Alle interessenter, inkludert Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten, har uttalt seg positivt 
til å rive dagens skoleanlegg og bygge nytt. Det vil gi et fleksibelt bygg i henhold til dagens 
kravspesifikasjon. Det vil også plassere skolebygget mer hensiktsmessig på tomten, slik at 
skolegården vil skjermes, få bedre solforhold og bli mer oversiktlig. Ved etablering av nybygg 
kan skoleanlegget også i større grad legges til rette for flerbruk, både i og utenfor skoletid. 
Det skal bygges dansesal i tillegg til to gymsaler, og andre arealer kan bedre tilpasses variert 
bruk.  

Nybygg B3 er det økonomisk gunstigste alternativet, men krever at man omstrukturerer 
dagens skole (går fra å være barne- og ungdomsskole til en ren barneskole). En 
omstrukturering til B3 forutsetter at man har en permanent løsning for ungdomstrinnet. 
Foreløpig er det vurdert at Cort Adlers gate 30 kan være en godt alternativ for dette 
formålet, men det er ikke konkludert med hvorvidt dette er en fullgod løsning permanent 
løsning for ungdomstrinnet.  

Ettersom man ikke kan konkludere med en permanent løsning for ungdomstrinnet, er det 
mest hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for Nybygg B2U3 og deretter eventuelt 
omstrukturere til B3 på et senere tidspunkt. Dette vil være mulig da man har plass til 690 
elever på en B2U3 og 630 elever for B3. Arealer til 60 elever som skiller B2U3, kan ved en 
omstrukturering brukes til alfabetiseringsklasser, jfr. interessentanalysen. Det er heller ikke 
vesentlig økonomisk forskjell mellom alternativene Nybygg B3 og Nybygg B2U3. I denne 
sammenheng er det viktig å påpeke at Nybygg B3 kun scorer bedre på bakgrunn av bruk 
(som ren barneskole) og ikke med tanke på bygningsmessig løsning. Nybygg B2U3 vil 
imidlertid kunne omstruktureres til en treparallell barneskole og er i så måte noe kunstig lavt 
scoret rent kvalitativt. 

Prosjektstrategi 

Ruseløkka skole er eiet av Undervisningsbygg Oslo KF, som har god kjennskap til 
eiendommen.  

Undervisningsbygg har angitt at planlagt fremdrift forutsetter prosjektet gjennomføres som 
samspillsentreprise, og at entreprenør kontraheres tidlig. Utdanningsetaten vil medio april 
bestille oppstart av arbeid med forprosjekt parallelt med KS1, med forbehold om honorering 
etter medgått tid inntil oppdrag om forprosjekt er gitt av OVK. 

Endelig valg av entrepriseform besluttes av styret i Undervisningsbygg Oslo KF. 

Ad kontraktsstrategi 

Ut fra erfaringer med omfattende problemer med dørmiljø/låssystem/alarmsystem ved flere 
skoler, og at disse problemene har tatt svært lang tid å løse og har belastet skolens ledelse 
og skoledriften i betydelig grad, vil Utdanningsetaten ta inn egen bestemmelse om 
dagmulkt/snudd søksmålsbyrde, jfr. kontraktsstrategi for Granstangen og Veitvet skoler.  

Cort Adelers gate 30 

Oslo kommune leier Cort Adelers gate 30 fra Entra Eiendom på bakgrunn av behov for 
midlertidig kapasitetsøkende tiltak og erstatningslokaler i forbindelse med rehabilitering av 
Ruseløkka skole og  Leiekontrakten løper fra 5. desember 2016 
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og er inngått for 10 år med mulighet for 10 års forlengelse. Cort Adelers gate 30 er leid inn 
for bruk som midlertidig kapasitetsutvidelse og erstatningslokaler for Ruseløkka og andre 
skoleanlegg som skal rehabiliteres/rives for nybygg. Da leieavtalen ble fremforhandlet var 
evt. kjøp nevnt, men bl.a. grunnet manglende kroppsøvingslokaler og manglende uteareal 
ble det ikke ansett for å være aktuelt å kjøpe eiendommen for permanent skolebruk. Se 
vedlegg 31 for en samlet vurdering av behov for kroppsøving ved Ruseløkka skole og Cort 
Adler gate 30 i forhold til kapasiteten i Nybygg B2U3. Nybyggalternativene for Ruseløkka 
sikrer imidlertid tilgang til kroppsøvingslokaler og ikke minst utearealer. Utdanningsetaten 
finner det derfor riktig at kommunen går i forhandlinger med Entra nå parallelt med 
utarbeidelse av forprosjektet for ny Ruseløkka skole. Vurdering av evt. kjøp og 
strukturtilpasning slik at nybygget kan benyttes som B3 og Cort Adelers gate 30 som U4 
inntas i KVU for sentrum vest. 

Se forøvrig Føringer for neste fase. 

 

 

 

 

 





      

             
               

   

            
          

      

        

            
      

               
               

      

               
     

          
   

             
         

 

               
              

         

             
           

         
              

           
     

        
           

                  
          

               
            

 



        

            
            

     

        

        
 

        

              
         

       
   

    

              
     




