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Kommunestyret vedtok 13.juni 2019 å bygge Nye Bergseng skole. Det ble også vedtatt å ikke benytte 

nåværende tomt, basert på et grundig forstudie som konkluderte med at det ble dyrere både på kortere 

og lengre sikt å flikke på den gamle skolen.   

 

 

 



Hva bør styre valget av den fremtidige skoletomten? 

Skolevei 

• I dag ligger skolen i et byggefelt med smale veier og det er vanskelig å legge til rette for gang- og 

sykkelstier for å oppnå gode trafikkløsninger. Det er kompliserte forhold for adkomst, parkering 

og droppsoner. Alternative veier inn til dette området fra sør, er per i dag smale, 

ufremkommelige og går gjennom gårdstun. Alle adkomstveier er i dag uegnet for kjøring i 

skoletiden. 

• Det må være sikker ferdsel for myke trafikanter. Vi ønsker at flest mulig skal kunne gå til skolen, 

noe som blant annet er et viktig bidrag til folkehelsen. 

• Ny skole må planlegge for enkel adkomst med bil/buss, mulighet for å lage innkjøring/droppsone 

og parkering ved skolen med rundkjøring/enveiskjøring for effektiv og smidig trafikkavvikling.  

 

Universell utforming 

• Nåværende tomt har store problemer med universell utforming. Dagens skole driftes på 

dispensasjon fra disse kravene, og det vil være uaktuelt å innstille på en lokalisering som ikke 

ivaretar rettighetene til alle elevene. 

• Ny skole bør planlegges ut fra en forholdsvis flat tomt som bidrar til et effektivt bygg med gode 

uteområder for alle og godt tilrettelagt for krav til universell utforming.  

 

Beliggenhet 

• Nærhet til majoriteten av elevene, som gir et begrenset behov for busstransport. Vi anbefaler en 

lokalisering nær "Bergseng-krysset", der det allerede er koordinerte bussruter fra 

Aun/Kasfjord/Ervik/Stornes samt Tennvassåsen/Tømmeråsen/Kilhus som er samordnet med 

skoletider. Disse bussene er også samordnet for å kjøre videre til ungdomsskolen.  

• En bør legge til rette for enkel tilgang til etablerte skiløyper på vinteren og turstier på sommeren, 

noe som gir tilgang til flere læringsarenaer (samt Folkeparken, Harstad sykkelpark i 

Blåbærhaugen, og ikke minst det nye området på samme sted som er planlagt for 

trafikkopplæring for skolen.) 

• Sentral plassering på Bergseng vil sikre at elever enkelt kan spasere til aktiviteter som f.eks. kino, 

bibliotek, Galleri Nord-Norge, Kulturhuset, Folkehøyskolen. Dette gjør at de får vært med på mye 

uten at det gir utgifter til den enkelte elev (gratisprinsippet). 

 



Økonomi – er det noe å spare ved å bygge på eller ved siden av nåværende tomt? 

• Elevene kan ikke gå på skolen der den ligger i dag dersom det skal bygges på nabotomten.  

 

• Det vil være god økonomi om nåværende skole kan benyttes i byggeperioden. Dette både for å 

unngå driftskostnader i forbindelse med evt. leie av brakkerigg og bussing av elevene, samt 

skjerme for byggetrafikk og støy.  

• Forstudiet konkluderte med at fortsatt bruk av «blåskolen» vil medføre mer areal per elev og 

større kostnader per kvm. Uansett må «rødskolen» og gymsalbygget rives. Fortsatt drift av 

«blåskolen» vil medføre store kostnader for oppgradering, samt at gjenstående levetid ikke vil 

kunne måle seg med nybygg. 

 

Jordbruksvern samt private versus offentlige interesser 

• Fordel med kommunalt eid tomt. Tomten på Tofta er i per i dag ikke regulert til jordbruksformål. 

• FAU er gjort oppmerksom på at det finnes private interesser for jordbruksdrift på Tofta- tomten 

innad i Senterpartiet/kommunestyret. Vi forutsetter at habilitetsspørsmålet er avklart i forkant 

av tomtevalget. 

• Alle øvrige forslag til skoletomt er i dag privat eid jordbruksareal, som må kjøpes/eksproprieres 

og omreguleres fra jordbruksformål. Dette sammenfaller ikke med dagens politiske retningslinjer 

for å bevare arealer til jordbruk. 

 

Idrettshall versus gymsal ved Nye Bergseng skole 

FAU vil sterkt anbefale at det bygges en fullverdig idrettshall (25x45m/9m) i tilknytning til Nye Bergseng 

skole. Ifølge Park- og idrettsrådgiver er det stor etterspørsel på treningstider på de eksisterende 

hallflatene i kommunen. Etterspørselen tilsvarer bruk av to og en halv ekstra hallflate. 

Når kommunen bygger en fullverdig idrettshall utløser det ofte full pott i spillemidler fra fylket, f.eks.: 

- Seljestadhallen, som er en fullverdig idrettshall, hadde en kostnad på 60 mill, fikk herav vel 11 mill i 

spillemidler.  

- Harstad skole søkte med grunnlag i en kostnad på flerbrukshall til 65 mill, og fikk vel 5 mill i spillemidler. 

Denne hallen er ikke stor nok for idretter som krever fullverdig hall, som feks håndball, fotball og 

innebandy. Dette er idretter som har flere lag og mange medlemmer i vår region. 

Fordeler med Idrettshall: 

• Idrettshall i nærmiljøet gjør at barn og unge enkelt kan delta på aktiviteter uavhengig av 



familiens levekår og sosioøkonomiske forhold. Kjente barrierer for deltakelse er avstander og 

utgifter knyttet til det. 

• En fullverdig idrettshall knyttet til Nye Bergseng skole vil bli godt utnyttet arealmessig og være 

kostnadseffektivt for lokalsamfunnet. Den vil være i bruk fra tidlig morgen til sen kveld. Gjerne 

også helger for samlinger/turneringer/arrangementer og lignende.  

• Idrettshall i nærmiljøet gjør at barn og unge kan delta med mindre foreldreinvolvering.  Barn og 

unge fra familier med ulike utfordringer, kan inkluderes og involveres å få flere voksne 

støttepersoner i sin oppvekst.  

• Miljø/klima perspektivet. I dag må de fleste barn og unge på nordsiden kjøres av foreldre til og 

fra fritidsaktiviteter. Det er ønskelig at flest mulig kan gå/sykle. 

• En idrettshall vil bidra til at Bergseng-området og nordsiden blir en enda mer attraktiv bydel. Ny 

skole med fullverdig idrettshall vil bidra til at yngre familier trekkes til Harstad. 

• Skolen er det eneste stedet hvor man møter alle barn og unge uavhengig av bakgrunn. Fysisk 

aktivitet i skolen er derfor et viktig bidrag til folkehelsen. Gode fasiliteter som fremmer fysisk 

aktivitet er viktig.  

• Tilrettelagt for kulturelle og sosiale aktiviteter av ulikt slag.  

• Fokus på fritidstilbud for barn og ungdom - fritidsaktiviteter i nærmiljøet kan være avgjørende 

for opplevd livskvalitet samt sosial tilhørighet i oppveksten.  

• Idrettshallen kan benyttes fritt av SFO ved skolen samt at for eksempel barnehagene i området 

får avtale fast tid. 

• Dette vil være et sosialt samlingspunkt som skaper lokal identitet og tilhørighet. Det vil være en 

lett tilgjengelig plass å være for alle. Det kan arrangeres fast "Åpen hall" som et lavterskeltilbud. 

På et slikt samlingssted blir man kjent med andre barn og unge, naboer og foreldre samt at man 

kan involvere den voksne og eldre generasjon. Dette er også med på å oppfordre til fysisk 

aktivitet i form av seniorlag/veteranlag. I dag er det ikke hall-tid for andre enn barn- og unge. Det 

er viktig at en bydel har tilbud til, og fokus på, alle aldersgrupper.  

• Tilgjengelig for større idrettsarrangement og store turneringer som krever flere hallflater. 

Nærhet til feks Sollia Alpinanlegg og sykkelparken gir større muligheter for arrangement med 

tilreisende. Her kan man til og med overnatte på klasserom og ha kantine/kjøkken til utlån.  

En ny fullverdig idrettshall på nordsiden vil selvfølgelig lette pågangen på de øvrige hallflater i 

kommunen, og dermed også gi mer hall-tid til de lag/klubber som tradisjonelt sett "hører hjemme" i 

øvrige bydeler. 

 



Vi nevner noen aktuelle aktører i lokalmiljøet innen idrett, kultur, lag og foreninger som vil dra nytte 

av en fullverdig idrettshall på nordsiden:  

Sama skolekorps v/ Hildegunn Thode Dalsnes (leder@samaskolekorps.no) 

Bergseng velforening v/ Vibeke Johnsen  

Mustapartajordet velforening v/Rasmus Andreas Moxnes  

FK Brage Trondenes v/ Jørgen Erdahl/Alf Jacob Salberg  (post@brage-trondenes.no) 

Håndballklubben Lia-Brage v/ Siv Olsen (hkliabrage@gmail.com) 

Harstad alpinklubb v/Trond Viggo Opdal ( harstadalpin@gmail.com) 

Harstad bueskytterklubb  

Harstad golfklubb (harstadgk@gmail.com) 

Harstad idrettslag v/Trygve Bornø (styreleder@harstadil.no) 

Harstad orienteringslag (siri.eidnes@gmail.com) 

IK Hind (post@hind.no) 

Harstad cykleklubb og Harstad sykkelpark v/Stian Evensen (stian_evensen@hotmail.com)Harstad 

Innebandyklubb v/ Ole Petter Anfinsen ( op.anfinsen@gmail.com) 

NMK Harstad v/Lise Rinaldo (lise@nmkharstad.no/post@nmkharstad.no) 

Åsegarden leir  

 


