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Åskollen ungdomsskole, nybygg med flerbrukshall –
status

I tidligere Drammen kommune ble det høsten 2019 fattet politisk vedtak om at det skal bygges ny ungdomsskole på Åskollen. :
• Vedtatt bygging av ny ungdomsskole med flerbrukshall sentralt beliggende på Åskollen (Åskollen alternativ 1B ble omtalt i vedtaket)

• Ny ungdomsskole skal bygges som 4-paralleller, tilrettelagt for å utvide til 6-paralleller på et senere tidspunkt

• Før bygging må det foreligge vedtatt reguleringsplan.

I økonomiplanen for 2020-2023 er det avsatt midler til videre planlegging og kvalitetssikring til prosjektet Åskollen ungdomsskole. 
(verbal punkt)

Drammen Eiendom KF har videreført utredning og forberedelser til reguleringsprosessen. Planinitiativ er innsendt i desember 
2019. Det er i oppstartsmøte med arealplan stilt krav om at det skal være gjennomført brukermedvirkning før formell planprosess 
starter. 

Drammen kommune v/ DEKF har kjøpt Nordby gård, som grenser til reguleringsarealet. 

Drammen kommune har også overtatt Glassverkhallen.

Før bygging må det foreligge vedtatt reguleringsplan.



Åskollen ungdomsskole, medvirkning
Første fase – som en del av planprosessen etter plan- og bygningsloven:

Det er i oppstartsmøtereferatet, som markerer den formelle oppstarten av planarbeidet, stilt krav om at det skal gjennomføres
medvirkning med utgangspunkt i Bystyrets vedtak den 18.06.2019 (PS 0104/19), utdrag:

«Drammen Idrettsråd og Glassverket Idrettsforening skal være med hele veien i planprosessen og være representert i 
byggekomiteen. Lokalt kulturliv skal også være representert i prosessen…

Det skal også legges opp til god innbyggermedvirkning for å sørge for at Åskollen blir en levende bydel. Her bør det sees på 
innbyggermedvirkningen som ble gjennomført i forbindelse med Fjell 2020.»

•  Kravet fra oppstartsmøtet omfatter den delen av medvirkningen som skal følge reguleringsplanprosessen etter plan- og 
bygningsloven. Det vil si at den skal danne grunnlaget for innspill til utarbeidelsen av de formelle plandokumentene, og 
diskusjoner i høringsperioden. 

•  Virksomhet Arealplan er i samarbeid med Infrastruktur og Utbygging ansvarlig for gjennomføringen av denne delen av 
medvirkningsprosessen. Det arbeides med å fremme en sak til politisk behandling i juni der prosessens omfang og innhold skal 
avklares. 

Det er tatt utgangspunkt i at bruken av Nordby Gård tas inn i diskusjonene

I tillegg vil det, etter et investeringsvedtak, gjennomføres bred brukermedvirkning i forbindelse med den konkrete prosjekteringen 
og utformingen av skolen med tilhørende anlegg. Denne medvirkningen er det Drammen Eiendom KF som har ansvaret for. 



Åskollen ungdomsskole – tegninger/bilde



Prosess videre

• Medvirkning i regi Virksomhet Arealplan må gjennomføres.

• Detaljering av planforslag utarbeides av Drammen Eiendom iht innspill fra 
medvirkning

• Reguleringsprosess gjennomføres og vedtas

• Detaljplanlegging av prosjektet 

• Etter at regulering er fastsatt vil prosjektet innplasseres i kommunes 
innvesteringsreglement og trolig bli fremlagt for Beslutningspunkt 2/KS1.
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