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Utgangspunktet for arbeidet

Kommunestyrevedtaket fra 15.12.2020, sak 20/02098 er førende:

1. Oppsummeringen av medvirkningsprosessen tas til orientering.

2. Følgende innspill fra medvirkningsprosessen skal følges opp og utredes i det videre arbeidet med 
prosjektering av ny skole og flerbrukshall:

a. Flerbrukshall tilrettelagt for ulike typer idretter og kulturaktiviteter
b. Innendørs sosial møteplass for barn og unge for egenorganisert aktivitet

3. Utredning av 1.-10.-skole tas til orientering. Det arbeides videre med administrativ/pedagogisk organisering 
av skolen uavhengig av reguleringsplanarbeidet.

4. Plassering og utforming av flerbrukshall skal så langt det er mulig følge opp innspillene fra 
medvirkningsprosessen om etablering av sosial møteplass i forbindelse med ny skole.

5. Alternativer for lokalisering og videre prosess:

Alternativ 1

Med bakgrunn i innspillene fra medvirkningen og foreløpige utredninger gås det videre med prosessløp 1: 
Bystyrets vedtak om lokalisering ved Nordbylia (alternativ 1) opprettholdes. Videre reguleringsplanprosess med 
detaljering og utarbeidelse av et komplett detaljreguleringsplanforslag påbegynnes direkte. Ny hall bygges 
integrert med ny ungdomsskole.



Økonomiplan 2021-2024

Vedtaket Økonomiplan 2021-2024: 

Rådmannen bes fortsette å planlegge utvidelse av bygningsmassen på Åskollen skole 
og ta høyde for muligheten for en 1-10 skole. Det forventes at prosjektet har 
byggestart senest i første halvår 2023. Det forventes og at Drammen Eiendom KF 
leverer prosjektet 50 millioner rimeligere enn prosjektert. 

Vi ligger i rute til å ha oppstart halvår 2023.



Målet for prosjektet er tredelt:

• Tilby et lokalt skoletilbud for ungdomsskoleelever på Åskollen ved å bygge en 
ungdomsskole

• Bygge en flerbrukshall for kultur og idrett, en sosial møteplass for lokalmiljøet

• Oppgradere og utvide idrettsarealene på Åskollen idrettspark 



Prosjekt ny ungdomsskole Åskollen

To-delt prosjekt

1. Regulering av området

2. Byggeprosjekt



Reguleringsplanarbeid – gjennomførte 
aktiviteter

I kommuneplanen er det aktuelle området avsatt til grøntstruktur. Derfor må området 
detaljreguleres for å kunne bygge ut for skole og idrettsanlegg.

Medvirkning

Det er gjennomført en omfattende prosess: 

Aktiviteter rettet mot barn og unge: 

- arbeidsverksted med ungdom, gåbefaring med barneskolen, barnetråkkregistreringer og 
orientering i Ungdomsrådet

Aktiviteter rettet mot lokale lag og foreninger:

- fokusgruppeintervju, arbeidsverksted med tema nærmiljø

Aktiviteter rettet mot naboer, grunneiere og innbyggere:

- åpne kontordager, informasjonsbrev til alle i kommunedelen, oppdatert nettside for 
prosjektet



Reguleringsplanarbeid – som skal / er 
under arbeide
• Oppstart er varslet og planmyndighetenes merknadsbehandling er gjennomført

• Det vil bli arrangert workshoper med alle berørte grupper som skolevirksomhet og FAU, 
barn og unge, nærutvalg, kultur som f.eks. Glassverket Musikkorps, og idrett med 
Glassverket idrettsforening og Drammen Idrettsråd. Samt interne avdelinger i 
kommunen. 

• I workshopene vil kommunen presentere løsningsforslag innenfor ulike tema, og det vil 
være anledning til å diskutere ulike behov og interesser

• Medvirkning i disse workshopene vil foregå i tidsrommet mai til oktober 2021

• Avhengig av hva som kommer frem på workshopene, så vil det også ved behov bli avtalt 
særmøter med de enkelte interessentene



Milepæler regulering

• Dialogmøter med planavdelingen om innhold og bestemmelser pågår og 
ferdigstilles i slutten av sep 2021.

• Komplett planforslag sendes inn medio okt 2021

• Behandles deretter i Formannskapet og legges ut på høring i 7 uker. Ferdig mnd
skifte jan/feb 2022.

• 14 dager revisjon av planforslaget, for deretter behandling i kommunen.

• Behandles i formannskapet i april og kommunestyret mai 2022

• Reguleringen stadfestes etter en klagefrist i juni 2022



Investeringsreglementet.
Statuslinje



Byggeprosjektet – U.skole og idrettsanlegg

• Prosjektorganisasjon - Pågår

• Planlegging sammen med arkitekt og rådgivere Pågår

• Konsept og skisseprosjekt Høst  -21

• Forprosjekt Vår    -22

• Anbudsprosess Høst  -22

• Bygging Vår     -23

• Overtakelse Høst   -25



Konseptskisse - plassering skole / idrettsanlegg





Vedtak i kommunestyret - Økonomiplan 
2021-2024
«Budsjettet er vedtatt med en forventning om at Drammen Eiendom skal levere prosjektet kr 50 mill lavere enn 
rådmannens forslag til budsjett.» Kostnadsramme er kr 320 mill

År/mill. 
kroner

2023 2024 2025

Åskollen
skole

35 141 144

.



Spørsmål?


