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Plan for utvidelse av Hvalstad barneskole fra 2‐parallell (med paviljonger) til 4‐parallell skole
innebærer en økning fra 350 elever til 794 elever. I henhold til områdeplan for Vestre Billingstad
bygges det nå ca 1640 nye boliger på Vestre Billingstad. Disse sokner til Hvalstad skolekrets, og derfor
også til Hvalstad idrettslag.

Om Hvalstad idrettslag:
Hvalstad idrettslag er frivillig‐ og foreldredrevet, stiftet for å skape aktivitet og et godt oppvekstmiljø
for elevene ved Hvalstad skole, og for deres familier, ungdom og voksne som tilhører skolekretsen og
nærmiljøet.
Hvalstad IL har som vedtatt intensjon «å være et inkluderende idrettslag som tilbyr gøy for alle».
Idrettslagets formål er «å spre glede og være et positivt fellesskap i lokalmiljøet». Hvalstad IL
etterstreber å ha så lav medlemsavgift som mulig for å forebygge økonomi som barriere for
deltagelse, og å tilby så mye samlende og lystbetont aktivitet som mulig – basert på ønsker og
initiativ fra barna, medlemmene og nærmiljøet for øvrig. Hvalstad idrettslag tilbyr i dag allidrett,
fotball og bueskyting, samt sykkelgruppe og innebandy.
Idrettslaget har i dag 353 medlemmer fordelt på 18 lag/grupper og 13 fotballag. Idrettslaget er en
vesentlig aktør når det gjelder miljøbygging for skolens elever utenfor skoletid.

Aktivitetsområder:
Kapasiteten for aktivitetsarenaene på Hvalstad skole er i dag sprengt. Barn må sendes til grusbanen
på Torstad og kunstgressbanen på Landøya ungdomsskole for at kabalen for treninger og kamper skal
gå opp. Det er allerede i dag, med dagens elevtall, et alvorlig underskudd på fotballbaner og
aktivitetsarenaer for barna på Hvalstad skole. Dette gjelder både for kunstgressbanen og skolens
gymsal.
Kunstgressbanen (7’er) ved Hvalstad skole eies av Hvalstad IL (grunnen leies av Asker kommune).
Avlastningsbane er grusen ved Torstad ungdomsskole, som per i dag er lite egnet for aktivitet. I år har
barna i tillegg reist til Landøya ungdomsskole for å få treninger på kunstgress.
De eldste barna som spiller 9’erfotball (6 og 7. trinn) er avhengige av å leie bane på Holmen for å få
deltatt i seriespill, mens de minste barna må låne velbanen (grus) for å kunne trene og spille kamper.
Om vinteren brukes i hovedsak skolens gymsal (allidrett og fotball), med avlastningslokaler ved
Torstad ungdomsskole og Jansløkka skole (bueskyting).
Fordi kommunen vil kunne islegge kunstgressbanen om vinteren har vi ikke noen utendørs bane for
våre lag, og må derfor leie baner av andre for at våre skal få trene ute om vinteren. Mangelfull
belysning vanskeliggjør også kveldstrening om høsten.
Antall barn og lag med dagens elevtall og medlemsmasse (350 elever / 353 medlemmer) overstiger
med stor margin banekapasiteten (kamper og treninger) på sommerhalvåret. Om vinteren er
gymsalen fulltegnet til tross for at den allerede er for liten til å fungere som fullverdig aktivitetsarena
for skolens elevtrinn.





Et utvidelse av elevtall fra 350 til 794 elever vil med et forsiktig estimat utgjøre en antatt dobling
av idrettslagets medlemsmasse og antall lag som trenger godkjente aktivitetsflater for trening og
kamper.
Dersom det ikke medfølger nye fotballbaner knyttet til utvidelsen av skolen, vil ikke lenger
Hvalstad idrettslag kunne tilby alle barna i skolekretsen organisert aktivitet. Da forvitrer en viktig
arena for å skape et godt skolemiljø, samhold i lokalmiljøet og frivillighet for nærmiljøet.

Hvalstad idrettslags innspill til utbyggingsplanene for Hvalstad skole er derfor fordelt til følgende
punkter:

Uteområder:
1. Utendørs aktivitetsområder må utvides tilsvarende økningen i elevtall. En mer enn dobling av
elevtallet må utløse minst en dobling av aktivitetsområder for å kunne ivareta det økte
behovet for aktivitetsflater for skolens elever og nærmiljøet for øvrig. Allerede med dagens
elevtall er kapasiteten sprengt både på kunstgressbanen (7’erbane) og aktivitetsparken som
er tilknyttet skolen.
2. Ved å gå fra 350 elever til 794 er det helt avgjørende at det bygges minst én ny
kunstgressbane godkjent for minimum 9’erfotball og minst en ny kunstgressbane for
minimum 7’erfotball. Dagens elever som er over 12 år må i dag leie banekapasitet på
Holmen, fordi det ikke er noen 9’erbane eller 11’erbane i Hvalstad skolekrets. Hvalstad har i
dag kun én kunstgressbane (7’er) for 350 elever, noe som allerede er kritisk lite.
Dersom det ikke finnes egnede områder i umiddelbar nærhet til skolen foreslår vi at det snarest
legges en godkjent kunstgressbane på grusen til Torstad ungdomsskole, og at det bygges en
godkjent større bane ved utbyggingsfeltet på Vestre Billingstad, for eksempel ved Nesbru
videregående skole.

Inneområde:
1. Gymsalen må erstattes med en idrettshall som tilfredsstiller formelle krav til idretts‐ og
flerbrukshaller og tilpasset et elevtall på 790 elever (håndball, futsal etc), med minimum en
fullverdig håndballbanes størrelse.
Asker kommune har allerede vedtatt at det ved bygging eller utbygging av skoler skal det bygges ut
med flerbrukshaller istedenfor tradisjonelle gymsaler. Idrettslaget har forventninger til dette, og er
helt avhengig av at dette prinsippet følges for å kunne tilby tilfredsstillende fasiliteter for en mer enn
dobling i antall barn og unge brukere.
Vi viser til at ved utbyggingen av Nesøya skole (kapasitet på 580 elever) ble gymsalen erstattet med
en idrettshall på 1.080 kvm: en fullverdig håndballbane som kan deles opp i tre og to seksjoner.
En utvidelse av Hvalstad skole til 794 elever må tilgodeses med minst tilsvarende aktivitetskapasitet.
2. I tillegg til å ivareta skolens behov i kroppsøving bør idrettshallen være et tilbud til
nærmiljøet og idrettslaget utenom ordinær skoletid.
Anlegg for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal være en ressurs for nærmiljøet, og det bør planlegges for
sambruk eller samlokalisering av slike anlegg med andre offentlige funksjoner. Samlokalisering med
idrettsanlegg skal alltid vurderes ved bygging av nye offentlige skoleanlegg.

Asker idrettsråd har gjennom mange år arbeidet for at når skoler rehabiliteres og gymsaler bygges
skal disse få en idrettshall‐standard. Vi ser med glede at dette prinsippet er vedtatt i Asker kommune.
Dette må også gjelde for utbyggingen av Hvalstad skole.
Vi viser også til Asker kommunes gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
(KIF‐plan)
Det er allerede vedtatt at nye skoler skal bygges ut med flerbrukshaller istedenfor tradisjonelle
gymsaler. En egen standard for skolenes uteområder der et minimum av ulike typer aktivitetsanlegg
blir obligatorisk, vil også være en god måte å sikre flere åpne frilufts‐ og nærmiljøanlegg på.




Asker kommunes KIF‐plan strategi 5: «Prioriterte tiltak: Ved bygging av nye skoler skal det
bygges flerbrukshaller i håndballstørrelse i tilknytning til nye skoler/rehabilitering. Andre
tiltak: Ved bygging av nye skoler skal det bygges kunstgressbaner»
Det er vedtatt at det skal bygges idrettshaller ved nye skoler. Dermed vil antall nye
idrettshaller følge antatt befolkningsvekst, siden det nå er rutine for å bygge idrettshaller i
stedet for gymnastikksaler. Denne type strategi medfører også at idrettshallene blir
geografisk spredd i kommunen.

Kommunestyret har også vedtatt at skoler, haller og anlegg skal gjøres mer tilgjengelig for flerbruk
mellom skolen, kulturskolen og det frivillige organisasjonslivet. Å øke tilgjengeligheten til
idrettsanlegg der det er mulig er en følge av dette.
Enhetlig standard for kommunale formålsbygg, herunder også idrettsanlegg/bygg skal sikre at
innbyggerne tilbys lik kvalitet. Anbefalte anlegg ved skoler kan være: nærmiljøanlegg,
kunstgressbaner‐, basket‐, håndball‐, volleyball‐, friidrettsanlegg, klubblokaler, sosiale rom. For idrett
betyr dette at det skal sikres at de anleggene som bygges ved skoler også kan brukes av idretten på
kveldstid. Eksempel på det er å bygge kunstgressbaner i stedet for grusløkker, idrettshall i stedet for
gymnastikksal og at det utendørs er anlegg både for egenorganisert og organisert idrettsaktivitet.

Mvh Hvalstad idrettslag:

