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Status og videre arbeid



Bakgrunn

• Bystyresak tidligere Drammen kommune 0104/19 «Valg av tomt til ny ungdomsskole på Åskollen» 18. 
juni 2019

• Det bygges ny ungdomsskole sentralt på Åskollen. I videre planprosess jobbes det videre med alternativ 1 B 
(Åskollen).

• I samarbeid med lokalidretten utarbeides det en helhetlig plan for idrettsfunksjonene samlet på Åskollen. 
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. Banekapasitet med flater 
utendørs skal være større enn i dag, og minimum ha to fulle kunstgress-flater, og en full flate i tillegg med gress –
eller mindre baner i samråd med idretten. Det skal legges til rette for kunstis på en av flatene. Ny hall skal utnytte 
mulighetene for samdrift med eksisterende hall best mulig. 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.

• Kommunestyresak 0019/20 «Kjøp av Nordby gård Åskollen» 18. februar 2020

• Kommunestyret godkjenner at Drammen Eiendom KF kjøper eiendommen Nordby Gård til kroner 25 millioner 
kroner ekskl. gebyr og avgifter. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide dette i revidert investeringsbudsjett ved 
behandlingen av 1. tertialrapport.



Bakgrunn forts.

Alternativ valgt av 
Bystyret i tidligere 
Drammen kommune

Kjøp av Nordby gård har gitt behov 
for å undersøke muligheter



Rammer for innledende medvirkningsprosess

• Formannskapssak 0071/20 «Avklaring av medvirkningsprosess etter PBL» 9. juni 
2020:
1. Forslag til prosess for medvirkning legges til grunn for videre arbeid med Detaljregulering for 

Åskollen ungdomsskole, i tråd med saksutredningen

2. I videre planprosess åpnes det for å gjøre en ny vurdering av ungdomsskolens og 
idrettsflatenes plassering, med bakgrunn utviklingspotensialet i arealene ved Nordby gård.

3. Det forutsettes at allerede vedtatt fremdriftsplan overholdes i arbeidet med ny skole på 
Åskollen. 



Utgangspunkt
• Området er sammensatt med flere interesser

• Skole

• Barnehage

• Idrett/kulturaktiviteter

• Åskollen bo og servicesenter 

• Nærmiljø

• Sentrum i kommunedelen

• Tilliggende boligområder som nabo til skole og idrettsanlegg

• En helhetlig plan er vesentlig

• Parallelle planarbeid for ny ungdomsskole og utvidet helse- og omsorgsdistrikt gir muligheter for å se 
tjenesteutviklingen på Åskollen under ett, kombinert med utvikling av arealer til idrett

• Undersøke om kjøp av Nordby gård har gitt nye muligheter for

• Arealdisponeringen i området



Innledende medvirkningsprosess 
Medvirkning ved oppstart av planarbeidet, jf sak 71/20  - hensikt:

• Involvere ulike brukergrupper for innspill og kommentarer

• Kunnskapsinnhenting og kartlegging av bruk. 

• Danne grunnlag for en helhetlig plan

Planavgrensning

Det ble varslet oppstart av planarbeid i uke 37
• Frist for innsending av merknader var 4. oktober
• Det har til sammen kommet 25 merknader innen fristen
• Alle innkomne merknader vil følge saken til politisk 

behandling



Innledende medvirkningsprosess forts.
Samtlige medvirkningsaktiviteter som beskrevet i sak 71/20 ble 
gjennomført i perioden august – september

• Aktiviteter rettet mot barn og unge: Fremtidsverksted, 
Barnetråkkregistreringer, orientering i Ungdomsrådet

• Aktiviteter rettet mot lokalt tjenestetilbud (skole, barnehage, 
helse- og omsorgsdistrikt)
• FAU, idretts-, kultur- og foreningsliv: fokusgruppeintervju, 

arbeidsverksted med tema nærmiljø

• Aktiviteter rettet mot naboer, grunneiere og innbyggere: åpne 
kontordager, informasjonsbrev, oppdatert nettside for 
prosjektet

Planavgrensning



Oppsummering fra innledende 
medvirkningsprosess

• Generelt stor interesse for og engasjement rundt utviklingen på Åskollen 

• Barn, unge, idrett, kulturliv og naboer i hovedsak har sammenfallende interesser

• 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.



Utredning med utgangspunkt i innspill

Grunnlagsutredninger/registreringer
• Trafikale forhold, grunnforhold etc.

• Innspill fra medvirkningsprosessen

Vurdering av ulike lokaliseringsalternativer for ny ungdomsskole og ny 
flerbrukshall:

• 7 ulike alternativer 

• Vurdering av alternativene opp mot ett sett kriterier med utgangspunkt i 
grunnlagsdata

• Kostnader

Skolefaglige vurderinger av 1.-10.skole sammenliknet med delt løsning



Alternative løsninger for plassering av ny skole

Det vurderes 7 ulike 
alternativer for 
plassering av ny skole i 
området

Alternativene er 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



Kostnadsoverslag – ny skole og flerbrukshall

• Kalkylene er basert på byggetrinn 1, og omfatter 4 parallell ungdomsskole på 6400m2 og en 
flerbrukshall på 2700m2.

• Grove kostnadstall: +/-40%

• Kostnadene varierer fra 370-550 mill. kr (hensyntatt indeksregulering)

• Alternativ 1,2,5 og 6 ser ut til å tilnærmet kunne bygges for tidligere angitt kostnadsoverslag



Skolefaglig, teknisk og økonomisk vurdering av 
1.-10. skole

• Det er liten forskjell i skolemessige driftskostnader mellom å organisere barne- og 
ungdomsskolen som 1.- 10. skole eller separate skoler 

• Skolene blir uansett liggende så nært hverandre at det er mulig å organisere dem både
som 1.-10. skole og separate skoler.

• Kostnader knyttet til bygningsmessig investering og drift er uavhengig av valget av 
skoleslag. Kostnadene blir like ved begge skoleslag.

• Rådmannen anbefaler derfor at utredningen om 1.-10. skole tas til orientering og at det 
arbeides videre med administrativ og pedagogisk organisering av skolen parallelt med, 
men utenfor reguleringsplanarbeidet.



Mulige prosessløp videre
• Tre ulike løp kan tenkes 

• Prosessløp 1: Velge konsept nå
• I så fall anbefaler rådmannen å opprettholde bystyrets vedtak om lokalisering ved Nordbylia

(alternativ 1).

• Prosessløp 2: snevre inn til et mindre antall lokaliseringsalternativer og gjennomføre en 
medvirkningsprosess knyttet til disse alternativene, før ny politisk sak om endelig beslutning 
av lokalisering. 
• I så fall anbefaler rådmannen å legge ut alternativ 1,5 og 6 på høring

• Prosessløp 3: gå videre med alle 7 alternativene og gjennomføre en medvirkningsprosess 
knyttet til alle alternativene, før ny politisk sak om endelig beslutning av lokalisering. 

• En medvirkningsprosess knyttet til siling av alternativene vil
• Bidra til bedre forankring av lokaliseringsalternativet og gi et bredt kunnskapsgrunnlag for drøfting 

av de ulike alternativene, og påfølgende politisk behandling

• Gi ca. 3 måneders ekstra tid før det kan gås videre med detaljering av et planforslag



Detaljregulering og bygging – fremdrift

Etter at konsept er valgt vil raskest mulig tidsakse være:

• Fullføring av reguleringsplanen anslås til ca. 1-1,5 år 

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

• Prosjektering av skolebygget skjer parallelt med reguleringsarbeidet

• Byggetid anslås til ca 18 –24 måneder





Alternativ 1



Alternativ 2



Alternativ 3



Alternativ 4



Alternativ 5



Alternativ 6



Alternativ 7


