
Detaljregulering for Åskollen ungdomsskole  

 

Oppsummering av medvirkning gjennomført høsten 2021 

 

Hensikten med medvirkning i denne fasen har vært å få innspill til skisser av plangrepet fra viktige 

brukergrupper av området. Et viktig premiss for plangrepet har vært politisk behandling i 

kommunestyret den 15.12.2020, hvor det ble vedtatt å gå videre med alternativ 1, lokalisering av ny 

ungdomsskole ved Nordbylia. Skisser av plangrepet, eller forslag til løsninger som ble presentert i 

medvirkningen er basert på dette politiske vedtaket. I medvirkningen har det vært diskutert hvilke 

muligheter og utfordringer de ulike brukergruppene og særinteressene, ser ved de presenterte 

skissene. 

Kort oppsummering av medvirkning med barn og unge, interesseorganisasjoner innen idretten og 

nærutvalget med medlemmer fra kommunedel 9. 

 

Barn og unge: Marienlyst ungdomsskole, Galterud ungdomsskole og elevrådet ved Åskollen 

barneskole 

Plassering av ungdomsskolen (lokalisering i tråd med politisk vedtak, men en drøfting om 

ungdomsskolen innenfor dette bør justeres i øst-vestlig retning): 

- Skolen bør plasseres noe øst (midtre alternativet). Skogen/grøntområdet nord for 

barneskolen blir lite brukt og det er viktigere med områder avsatt til skolegård og idrett. 

Eksisterende g/s vei øst i planområdet blir mye brukt og denne bør dermed opprettholdes. 

Det bør være litt avstand i form av grønt mellom framtidig skole og eksisterende g/s vei. 

Flerbrukshallen/sosial møteplass (ungdomsklubb): 

- Opptatt av størrelse på hallen – bør være plass til en håndballbane. 

- Hallen bør også kunne benyttes av de som ikke holder på med organisert idrett og bør 

generelt være mer tilgjengelig for alle.  

- Hallen bør inneholde en tribune.  

- Det er positivt om man kan bevege seg direkte fra skolen til hallen.  

- Positive til en møteplass. På den måten slipper unge å være rundt barneskolen. Samtidig er 

det fint at den plasseres vekk fra barneskolen, slik at det ikke skremmer de mindre barna.  

- En sosial møteplass er positivt. Det er et fint oppholdssted mellom skole og fritidsaktiviteter, 

slik at man slipper å dra hjem. Samtidig er det fint å kunne gjøre lekser der.   

- Positive til en ungdomsklubb, spesielt om vinteren. De mener denne bør være uavhengig av 

skolen, så det ikke føles ut som man er på skolen.   

- Bordtennis er populært.  

 

Grøntområdet:  

- Eksisterende skog nordøst for dagens barneskole blir lite brukt. 

- Det er negativt at trær forsvinner, men det kan plantes nye.  

 

Idrett/idrettsflater:  



- Dagens basketbane er viktig, og det bør etableres en tilsvarende. Enkelte mener dagens 

plassering bør opprettholdes, mens andre mener den bør plasseres nærmere ny 

ungdomsskole.  

- Basketbanen brukes av elever ved barneskolen på dagtid. Dersom denne flyttes til den nye 

ungdomsskolen, vil barneskole-elever minste dette tilbudet.  

- To 11-baner holder, resterende plass til skoleområdet er positivt.  

- Kunstgressbaner er positivt, og de unge er positive til at det etableres to stykker.  

- Spiller ikke noe rolle hvor kunstgressbanen plasseres.  

- Gressbaner er viktig for de små barna. 

- Det er mye fokus på fotball. Etablering av gressbane er positivt for det kan også brukes til 

andre aktiviteter.  

- Foreslår også ulike aktivitetsflater: sandvolleyballbane, frisbeegolf, skatepark og drivhus 

  

Uteoppholdsareal/uteområdet for ungdomsskolen: 

- Bør være sittegrupper på området/rundt funksjonene. Benker bør også være under tak, så 

man alltid kan benytte de.  

- Bør være nok søppelkasser 

- Bør være god kapasitet når det gjelder sykkelstativ. Disse bør plasseres flere steder, slik at 

det ikke blir for langt fra sykkelparkeringen til de ulike målepunktene i området. 

 

Forbindelser: 

- Bør beholde eksisterende forbindelse (fra nord til sør) mellom dagens gresslette og 

kunstgressbane. Den brukes mye.  

- Eksisterende g/s vei øst i planområdet blir mye brukt.  

- Veien som er adkomst for Nordbylia barnehage og Nordby gård blir ofte poengtert. Barn og 

unge lurer på om dette blir en naturlig skolevei og om det blir dropsone for de som blir kjørt 

til skolen fra nord.   

Annet:  

- Ungdomsskoleelevene ser at ungdomsskole og ny flerbrukshall med tilhørende opprusting 

kan ha mange positive sider for tilbudet lokalt på Åskollen. Det er allikevel skepsis til om ny 

ungdomsskole på Åskollen vil være en god løsning når det gjelder å gi elevene anledning for 

miljøforandring, ved overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Ungdommene ser mange 

positive aspekter ved å få miljøforandring, både ved å gå på skole et annet sted, og ved å gå 

på skole med elever som kommer fra andre skolekretser.  

 

Interesseorganisasjoner (representanter fra Glassverket IF, idrettsrådet, ung kultur Asker) og 

nærutvalget med medlemmer fra kommunedel 9 

Plassering av ungdomsskolen (lokalisering i tråd med politisk vedtak, men en drøfting om hvordan 

ungdomsskolen innenfor dette bør justeres i øst-vestlig retning): 

- Mener man bør vektlegge hensyn til plass for idrett, skolegård, lek og rekreasjon på sletta, og 

at ungdomsskolen m/ hall derfor bør legges lengst mulig øst. Plassering av ungdomsskolen er 



et viktig valg for utviklingen av det sentrale Åskollen, og som kommunedel får man mest 

igjen dersom plass til idrett mm. prioriteres.   

- Ungdomsskolen bør ha tilstrekkelig plass, man bør bygge skolen med noe å gå på. Man bør 

ikke gjøre som på Marienlyst som var for liten fra dag en. 

- Tenker at det er positivt å flytte bygget lengst øst og få en ny opplyst gangvei. Viser i denne 

sammenheng til gjennomført medvirkning med blant annet barnetrått.   

- Noen mente også at midtalternativet   

 

Flerbrukshallen/sosial møteplass (ungdomsklubb): 

- Flerbrukshallen også bør kunne brukes av et bredt foreningsliv, med seniorer og andre. I 

denne sammenheng bør ikke en “sosial møteplass for ungdom”, være ekskluderende for 

andre brukere av hallen.  

- Er det ressurser til en frittstående “ungdomsklubb”? “Ungdomsklubben” bør være et 

separat lokale, og ikke slik som vist - som en del av det åpne arealet ved inngangen til 

skolen. Det vises til erfaringer fra andre steder, og at det er vanskelig å få ungdomsklubber til 

å fungere når de er del av slike “vrimleareal” ved skolenes inngangsparti. Et adskilt lokale 

kunne f. eks benyttes av andre grupper på dagtid, som f.eks seniorkafe.  

- Det bør være et bydelshus på tvers av generasjoner, med blant annet ungdomsklubb. Nordby 

gård bør vurderes som bydelshus med ungdomsklubb.  

- Positive til en ny flerbrukshall, men mener eksisterende hall bør bevares og rehabiliteres. Det 

vil kunne være et bidrag til en møteplass for alle og ikke kun idretten. Muligheten for en 

dobbelhall vil også være et alternativ.  

 

Grøntområdet:  

- Skogholtet nordøst for eksisterende barneskole brukes ikke. Det er ikke behov for å 

bevare en hel skog, det er tilstrekkelig at fortsatt er noe vegetasjon i overgangen 

mot boligområder mot øst. Det påpekes at skogholtet i stor grad er tettvokst løvskog av 

nyere dato, som ikke har stor verdi.  

 

Idrett/idrettsflater:  

- Ønske om/behov for tre spilleflater, der den ene kan være noe delt opp. Det er fire 

spilleflater på Åskollen i dag og to spilleflater vil dermed ikke være et minimum.  

 

Forbindelser: 

- Det er viktig at det redegjøres for skolevei fra Svelvikveien, da dette er denne veien elever 
fra Nesbygda vil bruke.   

- Foreslår busstopp på Nordbyveien, på midten av sletta – slik at elevene kan gå direkte til den 
nye ungdomsskolen.  

- Det bør avklares hvilket behov foreningsliv/korps har for å kjøre fram til skolen og hallens 
inngangsparti. F. eks om det er behov for å få fraktet store musikkinstrumenter når korpset 
har øving.  



- Veien nord for Norbylia barnehage og Nordby gård er ikke en trygg vei og bør bli en trygg 

skolevei. 

 

Annet: 

- Det ble påpekt fra flere, at de mener at utbygging skole og/eller hall i ravinedalen kunne gitt 

bedre utnyttelse av arealene på det sentrale Åskollen.  

- Det spilles ofte høy musikk av de som bruker basketbanen. Det bør legges til rette for 

støyskjermingstiltak fra idretts- og aktivitetsflatene, der disse kan gi støy til naboer.  

- Det bør være skjerming av lys/ ev flomlys til idrettsarealene.  

 

 

Idretten og idrettsrådet:  

 

Det er mottatt skriftlig innspill fra idretten og idrettsrådet. Se merknadsbehandling.  

 

 


