Kommende plansaker
Formannskapet 26.10.2021

Detaljregulering for Eikhaugen nord
Fastsettelse av planprogram
Hensikten med planprogrammet
Bestemme prosess og utredningstema for konsekvensutredning av et
planforslag for ca. 30 daa nytt næringsareal på Eikhaugen.

Merknader og høringsuttalelser
• Viken fylkeskommune og Statens Vegvesen: Trafikale forhold:
trafikkanalyse, behov for tiltak og forhold til framtidig vegtrasé for ny
Svelvikvei (kommuneplanens arealdel og reguleringsplan fra 1975)

• Grunneiere, naboer, borettslag og sameie ber om at turforbindelser langs
planområdet mot Nordbykollen bevares og utredes nærmere i planen
Endringer i planprogrammet etter 1. gangsbehandling
• Punkt 7.7 Nærmiljø, friluft og folkehelse er endret til også å omfatte
turforbindelser.

Detaljregulering for Åskollen ungdomsskole
1. gangsbehandling

Hensikten med planforslaget
• Sikre helhetlig utvikling og sammenheng på Åskollen
• Tilrettelegge for bygging av ny Åskollen ungdomsskole
og oppgradering av idrettsanlegget vest for ny skole.
• Legge til rette for bygging av 4-parallell skole, med
mulighet for utvidelse til 6-parallell.
• Sikre fri- og naturområder med bevaring av vegetasjon
og naturkvaliteter

Detaljregulering for Åskollen ungdomsskole
1. gangsbehandling
Prinsipper og hovedelementer i planforslaget








Optimalisere skolens plassering mht:
- idrettsarealer
- skolens utearealer,
- grøntområder og naboskap.
Byggeområdet for skole og hall,
forholder seg til dagens gangvei. Gir rom
for eventuelle «tillegg» og ivaretar
avstanden til naboene.
Skole og idrett må «dele» uteområdet.
Forslag til bestemmelser om krav til
fotballareal tilsvarende en «tredje
spilleflate» + basketballbane.
Illustrasjonene viser to muligheter for
organisering av det «delte» arealet
innenfor rammene av planen.

Detaljregulering for Åskollen ungdomsskole:
Bred medvirkning
Gjennomførte medvirkningsaktiviteter (2019, 2020 og 2021):
• Aktiviteter rettet mot barn og unge, lokalt tjenestetilbud, idretts-, kultur- og foreningsliv og naboer, grunneiere og
innbyggere.
• Siste aktiviteter: Innspillsmøte september 2021 før førstegangsbehandling.
Hovedpunktene fra medvirkningen:
• Planforslaget bør bidra til et tilbud av lokaler, funksjoner, sosiale arenaer og uteområder som favner bredt.
• Både organisert og uorganisert aktivitet er viktig
• Møteplasser for barn og unge – ønske om en innendørs aktivitetsarena som ivaretar mer enn behovet for
tradisjonelle hallidretter.
• Bygge «i kantene» - beholde eksisterende kvaliteter og arenaer for aktivitet
• Soner og trygghet – skolearealene utvikles med målsetting om sosial sikkerhet og oversiktlige utemiljø
• Enkeltinnspill om inngrep etc.
• Idrettsflater både permanent og i anleggsfasen
Videre prosess: Mulighet for å gi skriftlig innspill til planforslaget i høringsperioden.

