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Status og prosess



Oppsummering politiske vedtak

➢ 18. juni 2019 Bystyret i tidligere Drammen (sak 0104/19)

vedtak om å bygge ny ungdomsskole sentralt på Åskollen (alternativ 1B Nordbylia) og rammer for medvirkning

➢ 18. februar 2020 Kommunestyret (sak 0019/20)

vedtak om kjøp av Norby gård

➢ 9. juni 2020 Formannskapet (0071/20) 

vedtak knyttet til medvirkningsopplegg og at arealene ved Nordby gård skal inkluderes i vurderingen av plassering av 
skole og flerbrukshall

➢ 15. desember 2020 Kommunestyret (0192/20) 

Innspill fra medvirkning tatt til orientering. Vedtak om at flerbrukshall skal tilrettelegges for ulike typer idretter og 
kulturaktiviteter, sees i sammenheng med sosial møteplass og integreres i skoleanlegget. Plassering i Nordbylia
(alternativ 1, tidligere alternativ 1B) videreføres. 



Vedtak av 15.12.2020 i bystyret

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



Alternative løsninger for plassering av ny skole

Det ble vurdert 7 ulike 
alternativer for plassering av 
ny skole i området

Alternativene ble vurdert på 
bakgrunn av:
• tekniske og økonomiske 

forhold
• hvordan de svarer opp innspill 

mottatt i medvirkningen
• hvilke planfaglige 

konsekvenser alternativene 
har



Alternative prinsippløsninger for ny flerbrukshall

Hall integrert i skole 
(eksempel, kan integreres for tilnærmet alle 
alternativer)

Separat hall ved 
Nordbyveien/Tverrliggeren
(enkelt- eller dobbelthall)

Dobbelthall med dagens 
Glassverkethall



Kommunestyresaken desember 2020,
forankring av plassering av skole og flerbrukshall:

Vedtatt alternativ:
• Alternativ 1 (tidligere alternativ 1B), plassering i Nordbylia
• Flerbrukshall integreres i skoleanlegget

➢ Helt eller delvis nedbygging av eksisterende idrettsflater, vil 
gi behov for å kompensere for dette gjennom opparbeidelse 
av tilsvarende idrettsflater andre steder innenfor 
planområdet for å opprettholde antallet idrettsflater.



Kommunestyresaken desember 2020, 
behandling av resultatene fra medvirkningsprosessen:

Gjennomførte medvirkningsaktiviteter ( august – september 2020):

• Aktiviteter rettet mot barn og unge: Arbeidsverksted med ungdom, gåbefaring med 
barneskolen, barnetråkkregistreringer og orientering i Ungdomsrådet

• Aktiviteter rettet mot lokalt tjenestetilbud, idretts-, kultur- og foreningsliv: fokusgruppeintervju, arbeidsverksted med 
tema nærmiljø

• Aktiviteter rettet mot naboer, grunneiere og innbyggere: åpne kontordager, informasjonsbrev til alle grunneiere i 
kommunedelen, oppdatert nettside for prosjektet.

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

• Bygge «i kantene» - beholde eksisterende kvaliteter og arenaer for aktivitet 

• Soner og trygghet – skolearealene utvikles med målsetting om sosial sikkerhet og oversiktlige utemiljø

• Møteplasser for barn og unge – ønske om en innendørs aktivitetsarena som ivaretar mer enn behovet for tradisjonelle 
hallidretter.

• Enkeltinnspill om inngrep etc.



Kommunestyresaken desember 2020, 
vedtatt prosessløp:

Prosessløp 1:

Gå direkte videre med reguleringsplanprosessen med detaljering og utarbeidelse av et 
komplett detaljreguleringsplanforslag. 

• Oppfølging av de viktigste innspillene fra medvirkningen må fortsette i den videre 
prosessen 

• Medvirkning knyttet til prosjektutforming følges opp i byggekomiteen. 

➢ Gir to medvirknings«løp»: (1) planutarbeidelsen og (2) byggeprosjektet



(1) Planutarbeidelse og medvirkning

Sentrale problemstillinger:

• Idrettsflater – endelig og midlertidig situasjon

• Samspill mellom bygninger og uterom

• Adkomst/Parkering/Trafikkavvikling

Prosess:

• Utforming av planforslaget pågår med sikte på førstegangsbehandling innen 
utgangen av 2021

• Innspillsmøte 7. september 2021 før førstegangsbehandling

• Mulighet for å gi skriftlig innspill til planforslaget i høringsperioden



Skole med flerbrukshall lokalisert i sør og hovedadkomst fra 

Nordbyveien via Tverrliggeren

Idrettsarealer: 

• 2 kunstgressbaner langs Nordbyveien (FIFA’s krav til fullverdig 

bane er 106 x 68 meter)

Uteoppholdsareal: 

• Tredje spilleflate inkludert i skolens uteoppholdsareal, flerbruk 

og sambruk mellom skolegård og idrettsområde

• Basketballbane relokalisert ved skolebygg, mulighet for 

islegging vinterstid

Mulighet for innendørs sosial møteplass
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Overordnet plangrep presentert i innspillsmøte:



Eksisterende gang- og sykkelveier

Sykkelvei med fortau

Nye gang-sykkeladkomstakser

Avsettingsareal

Svømme-/leirskolebuss

Gangadkomst ungdomsskole fra avsetting

Felles HC og varelevering/adkomst + nødetater fra vest

Adkomst nødetater fra øst

Sykkelparkering – flere / trinnvis (totalt 306/456)

Felles parkering – anslagsvis 60 – 70 plasser 

BUSS

Avsetting

P

Plangrep adkomst og trafikk presentert i innspillsmøte



Varianter av plassering av skolebygg, presentert i innspillsmøte

«Vest» «Midt» «Øst

➢ Ulike konsekvenser for idrettsarealer, sambruk skole/idrett, vegetasjon og g/s veg



Byggeprosjekt og medvirkning

Sentrale problemstillinger:

• Uformell møteplass innendørs i sammenheng med flerbrukshall

• Flerbrukshall for ulike typer idretter og kulturaktiviteter

Prosess:

• Detaljering av bygg og utearealer foregår parallelt med planutarbeidelsen.

• Innspillsmøte 7. september 2021 



Reaksjoner fra idretten etter innspillsmøte
(nytt møte 30. september)

til planutarbeidelsen:

• Anleggsgjennomføring og tilgjengelig idrettsareal i anleggsfasen 

• Oppdeling av den tredje spilleflaten må skje på en slik måte at det er 
mulighet for å spille fotball på alle arealene

• Viktighet av basketbanen 

• Sammenheng med Glassverket idrettshall

til Byggeprosjektet

• Mulighet for islegging 

• Utforming av hallen: garderobekapasitet, sekretariat- og tribuneplass



Håndtering av innspillene

Planutarbeidelsen - innspillene tas med og svares ut i den politiske saken til 
førstegangsbehandling: 
• plasseringen av skolen optimaliseres med hensyn på idrettsarealer, men også ut fra 

hensynet til skolens utearealer, grøntområder og naboskap. 
• krav til anleggsgjennomføring fastlegges i bestemmelsene

Byggeprosjektet – innspillene tas med og svares ut, herunder:
• Funksjoner i idrettshall (tribuner etc)
• Sambruk mellom skole, idrett og kulturaktiviteter i skolebygg 

• Omfang og etappevis utbygging av byggeprosjektet avgjøres i politisk sak om 
investeringsbeslutning i kommunestyret i tråd med vedtatt reglement for 
investeringsprosjekter i Drammen kommune. 



• Byggeområdet for skole og hall, forholder seg i prinsippet til dagens gangvei. Gir rom for eventuelle «tillegg» i romprogrammet og ivaretar avstanden til 
naboene

• Uteområdet skole og idrett må «dele». Forslag til bestemmelser som stiller krav til at det skal være fotballareal tilsvarende en «tredje spilleflate» + 
basketballbane. Illustrasjonene viser to muligheter. 

Foreløpig prinsipp for reguleringsplanen



Detaljregulering og bygging – fremdrift

• Førstegangsbehandling i november, mulig vedtak første kvartal 2022

• Prosjektering av skolebygget skjer parallelt med reguleringsarbeidet

• Byggestart ca. 6 måneder etter vedtatt regulering. Byggestart avhengig av 
investeringsvedtak

• Byggetid anslås til ca. 18 –24 måneder




