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1 FORORD 

Folketallet i Drammen kommune er i stor vekst. Kommunen har i dag 19 ordinære grunnskoler 
med til sammen ca 7500 elever. Antall barn i barnehage- og skolealder er forventet å øke i 
årene framover. Størrelsen på veksten er usikker og fordelingen innenfor kommunens grenser 
vil variere, bl.a. som følge av boligbygging. For å kunne gjøre de rette prioriteringene i 
økonomiplanen i forhold til dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet, er det nødvendig 
med gode anslag for framtidige barnetall og elevtall i ulike områder i kommunen.  

Med dette som utgangspunkt har Norconsult på oppdrag fra Drammen kommune vinteren 2014 
utarbeidet en revidert barnehage- og skolebehovsanalyse for perioden 2014-2030. En 
tilsvarende analyse ble laget i 2010. 

Resultatene av beregningene/analysen er presentert i denne rapporten. Beregningene har tatt 
utgangspunkt i befolkningsdata på grunnkretsnivå og elevtall på skolene, og resultatene 
presenteres med barneskoleområder som minste geografiske nivå. I rapporten presenteres 
også aggregerte data på større geografiske områder, som ungdomsskoleområder, 
inntaksområder og hele kommunen sett under ett.  

Det er utarbeidet ett lavt og ett høyt prognosealternativ. Begge er presentert i rapporten, men 
det er det høye alternativet som også er det mest realistiske, som er viet mest oppmerksomhet. 
De steder i rapporten hvor bare ett alternativ er presentert eller omtalt, er dette det høye 
alternativet. Det høye alternativet ligger i nærheten av det midlere alternativet til SSB. 

Prognoseberegningene er gjort i egenutviklede regneark som har vært brukt til tilsvarende 
beregninger for en rekke andre kommuner de siste årene. I tillegg til denne rapporten har 
kommunen fått oversendt alle resultater fra analysen presentert i tabeller og figurer i excel. 

For de enkelte skolene er det bare vist forventede endringer i elevtallsutviklingen gjennom 
utarbeidelse av nye elevtallsprognoser. Vi har ikke gått inn på vurderinger av den enkelte skoles 
kapasitet, eventuelle behov for utvidelser eller muligheter for strukturendringer. Dette bør gjøres 
i en skolebruksplan, hvor en også bør trekke inn andre perspektiver enn elevtallsutvikling og 
bygningskapasitet i vurderingene.  

Når det gjelder barnehagebehovet er det utarbeidet prognoser for barnetallsutvikling på de 
samme geografiske områder som for skolene, men analysen i forhold til etterspørsel og 
dekningsgrad er gjort på kommunenivå. 

Analysen er gjennomført av seksjonsleder Dan Lysne i Norconsult.  

Rådgiver Anne Sofie Portås hos Rådmannen, har vært ansvarlig for prosjektet i Drammen 
kommune og vår kontaktperson. Portås har bidratt med sin kompetanse og et godt tallgrunnlag 
om skoler- og barnehager i kommunen. Rådgiver Berit Åsnes på Byplanavdelingen har bistått 
med tall på historisk og forventet boligbygging. Kartene i rapporten er levert av Kart og geodata 
i Drammen kommune. 

Norconsult takker for oppdraget og håper resultatene vil komme til nytte i den videre 
planleggingen av et godt barnehage- og skoletilbud i Drammen kommune. 

 
Bergen 19.03.2014 
 
 
…………………………………. 
Dan Lysne, oppdragsansvarlig 
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2 HISTORISK BEFOLKNINGSUTVIKLING 

Figurene nedenfor viser folketallsutviklingen i kommunen siden 1970 og størrelsen på de 
faktorene som påvirker folketallet fra år til år; nettoinnflytting og fødselsoverskudd. Figuren til 
høyre viser at den største bidragsyteren til økt folketall de siste 20 årene ikke uventet han vært 
nettoinnflyttingen.  

 

 

 

 

 

 

Nettoinnflyttingen har blitt gradvis mindre de siste 8 årene. Hvordan nettoinnflyttingen vil utvikle 
seg i årene framover, vil bl.a. avhenge av hvor mange boliger som bygges i kommunen, hvor 
attraktiv kommunen framstår for nyetablerere og kommunens andel av nettoinnvandringen til 
landet.  

Et positivt fødselsoverskudd (antall fødte minus antall døde) har hvert år siden 1986 bidratt til 
en økning i folketallet i kommunen. Dette skyldes at kommunen har hatt relativt høy andel av 
innbyggere i aldersgruppen 20-29 år og 30-39 år, som er de mest reproduktive aldersgruppene. 
Fødselsoverskuddet ser ut til å kunne vedvare i mange år framover, hvis ikke fruktbarheten 
reduseres mer enn det som SSB tror i dag, eller dødeligheten i befolkningen øker. 

Fordeling av dagens befolkning i aldersgrupper og for hvert alderstrinn er vist i figurene under. 
Her ser vi til forskjell fra senere år at Drammen ikke lenger har en høyere andel førskolebarn 
enn landet sett under ett, men en har fortsatt litt lavere andel barn og unge i skolealder, enn 
Buskerud og landet som helhet. Kommunen har som tidligere nevnt en høyere andel i 
aldersgruppen 20-29 år og 30-39 år enn Buskerud og landet sett under ett.  

Figuren til høyre viser at de årskullene som i dag går i grunnskolen (blå/lilla farge), er om lag 
like store som de årskullene som har gått ut av skolen de senere årene, men at noen av de 
årskullene som kommer inn i skolen de neste årene er større enn de som går i skolen i dag.  
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Antall barn i grunnskolealder forventes å øke mer enn figuren på forrige side antyder de 
nærmeste årene. Dette henger sammen med at årskullene i førskolealder, på grunn av 
forventet innflytting, trolig vil bli større før barna begynner på skolen. Gjennomsnittlige årlige 
endringer i hvert årskull de siste 5 årene, er vist i figuren til venstre nedenfor. Hvis vi legger 
sammen søylene for de yngste i figuren ser vi at årskullene de siste årene i gjennomsnitt har 
økt med 10-15 barn fra fødselsåret til barna begynner på skolen. Dette er lavere enn tilsvarende 
tall for 4-5 år siden. 

For å kunne ta i mot den relativt store innflyttingen til kommunen, har det vært betydelig 
boligbyggeaktivitet, men de siste 4 årene har aktiviteten vært lavere enn den forrige 4 års 
perioden. I perioden 2009-2012 ble det ferdigstilt i gjennomsnitt 200 nye boliger i året, mot 530 
nye boliger i året i perioden 2005-2008.  

 

 

 

 

 

 

Senere års utvikling i antall barn i førskole- og grunnskolealder er vist i figuren nedenfor. 
Figuren viser at antall barn i alle aldersgrupper har økt de senere årene.  

I førskolegruppen har barnetallet økt fra vel 4000 i år 2000, til ca 4850 i 2010. 

Antall barn i barneskolealder økte med ca 800 i løpet av 1990-tallet, og fortsatte å øke gjennom 
2000-tallet, om ikke like mye. Pr. 1.januar 2014 var det ca 5400 barn i barneskolealder i 
kommunen, en økning på 850 siden år 2000. 

Antall barn i ungdomsskolealder har økt fra omkring 1600 på midten av 1990-tallet, til i 
underkant av 2250 i 2014.  
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3 BEREGNINGSFORUTSETNINGER 

Følgende grunnlagsdata og forutsetninger er lagt til grunn for prognoseberegningene: 

Utgangspunkt: 
Beregningene tar utgangspunkt i registrert befolkning i ettårige aldersgrupper i alle 
grunnkretsene i kommunen pr. 1.jan. 2013 og ettårige aldersgrupper for hele kommunen pr. 
1.jan. 2014 (kilde: SSB), samt offisielt elevtall på skolene i skoleåret 2013/14 (kilde: Drammen 
kommune).   

Fruktbarhet og dødelighet: 
• Høyt prognosealternativ: Samme fruktbarhet og dødelighet som i SSB sitt 

prognosealternativ MMMM-2012 (”middels nasjonal vekst”) utover i perioden. 
• Lavt prognosealternativ: Samme fruktbarhet og dødelighet som i SSB sitt prognosealternativ 

LLML-2012 (”lav nasjonal vekst”) utover i perioden. 
• De første årene er det imidlertid i begge alternativene lagt til grunn en litt lavere fruktbarhet 

enn i SSB sine prognoser, basert på fødselstallutviklingen de siste 3 årene.  
• Fruktbarheten er korrigert for lokale variasjoner i barneskoleområdene basert på fødselstall 

for de siste 4 år.  

Folketallsvekst og boligbygging: 
De siste 3 årene har folketallsveksten i Drammen komme vært hhv 1,60% (2011), 1,36% (2012) 
og 1,13 % (2013). Veksten har vist en nedadgående tendens siden 2007. Dette skyldes i første 
rekke reduksjon i nettoinnflyttingen, men også lavere fødselstall. Antall nye boliger har også 
vært betydelig lavere de senere årene enn i årene 2006-2008. Pågående boligbygging tilsier at 
det ikke vil være mulig å få en stor folketallsvekst i 2014 heller, men det er håp om at byggingen 
av nye boliger snart vil ta seg opp igjen slik at folketallsveksten kan bli opp mot veksten som er 
lagt inn i SSB sitt prognosealternativ MMMM-2012.  

I høyt prognosealternativ er det lagt til grunn en samlet vekst i perioden 2014-2030 på ca 
20.000 innbyggere, eller i gjennomsnitt 1100 innbyggere årlig. Dette tilsvarer en årlig vekst i 
intervallet 1,5 – 1,9 %  

I lavt prognosealternativ er det lagt til grunn en samlet vekst i perioden 2014-2030 på ca 14.000 
innbyggere, eller i gjennomsnitt 800 innbyggere årlig. Dette tilsvarer en årlig vekst i intervallet 
0,9 – 1,4 % 

For å kunne oppnå en vekst som beskrevet over er det beregnet følgende behov for nye boliger 
i årene 2013 - 2029: 

• Høyt alternativ: 8400 nye boliger  
• Lavt alternativ: 5970 nye boliger 

Med dette som utgangspunkt har Drammen kommune, basert på kjente og antatte planer og 
byggeprosjekter, utarbeidet anslag for ferdigstilte boliger fordelt på barneskolene sine områder. 
Disse tallene er lagt til grunn for prognoseberegningene.  

Boligtallene for hhv høyt og lavt alternativ er vist i tabellene på neste side. 

(endringer fra høyt til lavt alternativ er markert med oransje farge i tabellen) 
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Tabell. Anslag på nye boliger i Drammen kommune, etter barneskolene sine områder (høyt alt.)
Kilde: Drammen kommune, 2013

Barneskole 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTALT
Rødskog 10 41 49 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1075
Gulskogen 81 0 13 25 25 25 25 60 70 75 75 75 75 75 75 75 75 924
Danvik 3 3 3 50 50 50 58 58 58 63 63 63 13 13 13 13 13 587
Brandengen 4 2 28 35 35 85 85 85 85 85 85 85 85 85 101 110 110 1190
Fjell 39 24 32 26 26 20 20 21 22 30 30 30 30 30 30 30 30 470
Åskollen 32 30 67 48 66 66 66 66 60 60 60 60 60 60 50 50 50 951
Skoger 0 19 35 10 15 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 127
Hallermoen 12 12 28 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 190
Konnerud 3 3 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160
Vestbygda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragernes 58 89 77 79 51 51 44 44 40 40 25 25 25 25 25 22 40 760
Øren 0 29 100 100 55 55 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 445
Aronsløkka 0 12 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95
Åssiden 44 34 25 25 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 1428

Totalt 286 298 482 473 458 542 512 547 548 566 551 551 501 501 507 533 546 8402

Inntaksområde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTALT
Bragernes 102 164 215 209 171 211 160 159 155 155 140 140 140 140 140 157 170 2728
Strømsø 169 119 227 244 267 311 332 368 373 391 391 391 341 341 347 356 356 5324
Konnerud 15 15 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 350

Tabell. Anslag på nye boliger i Drammen kommune, etter barneskolene sine områder (lavt alt.)
Kilde: Drammen kommune, 2013

Barneskole 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTALT
Rødskog 10 41 24 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 700
Gulskogen 81 0 13 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 369
Danvik 3 3 3 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 12 12 12 12 437
Brandengen 4 2 28 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 46 46 42 508
Fjell 39 24 32 26 26 20 20 21 22 30 30 30 30 30 30 30 30 470
Åskollen 32 30 67 48 66 66 66 66 60 60 60 60 60 60 50 50 50 951
Skoger 0 19 35 10 15 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 127
Hallermoen 12 12 28 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 190
Konnerud 3 3 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160
Vestbygda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragernes 58 69 52 60 67 34 34 44 44 22 22 22 22 20 20 20 20 630
Øren 0 29 100 100 55 55 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 445
Aronsløkka 0 12 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95
Åssiden 44 34 25 25 37 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 889

Totalt 286 278 432 377 374 358 362 372 367 353 363 363 363 336 332 332 323 5971

Inntaksområde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTALT
Bragernes 102 144 190 190 164 154 110 119 119 97 97 97 97 96 96 96 91 2059
Strømsø 169 119 202 167 190 184 232 233 228 236 246 246 246 220 216 216 212 3562
Konnerud 15 15 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 350  

Boligtyper og andel av barnefamilier i de nye boligene: 
Andelen barnefamilier i nye boliger kan variere betydelig fra område til område. Følgende grove 
inndeling er lagt til grunn for beregningene: 
 
Skoleområder med høy andel barnefamilieboliger: Aronsløkka, Hallermoen, Konnerud, Skoger 

(og Vestbygda, som er uten nye boliger) 
Med middels andel barnefamilieboliger:  Fjell og Åskollen 
Med mindre andel barnefamilieboliger:  Åssiden, Danvik og Rødskog  
Med svært liten andel barnefamilieboliger:  Gulskogen og Brandengen 
Nesten uten barnefamilier:    Bragernes og Øren. 

Flytting: 
Aldersfordelte flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen som i årene 2009-2012, er 
videreført og lagt til grunn for aldersfordelt flytting i årene framover (men justert og korrigert for 
endringer i boligbygging). 
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Spesielle forhold vedrørende elevtallsprognosen: 
Elevtallsprognosen omfatter bare de ordinære kommunale grunnskolene. I de fleste kommuner 
er det slik at det samlede elevtallet på skolene ligger noe lavere enn antall barn i aktuell 
aldersgruppe. Dette har sammenheng med at noen elever går på private skoler, skoler i andre 
kommuner og ulike former for spesialskoler. Dette er nok også tilfelle i Drammen (se nedenfor). 
Dessuten endrer elevtallene på skolene seg gjennom skoleåret, mens tallene i 
befolkningsprognosen er ved årsskiftene.   

Drammen kommune har i tillegg til de ordinære grunnskolene en spesialskole (Frydenhaug), et 
alternativt opplæringstilbud for elever på ungdomstrinnet (Nøsted) og 3 mottaksgrupper på 
Gulskogen skole (1.-4.årstrinn), Fjell skole (5.-7. årstrinn) og Marienlyst skole (8.-10. årstrinn). 
Elevene på Nøsted skole og elevene i mottaksgruppene er med i elevtallsgrunnlaget for sine 
respektive ordinære grunnskoler (nærskoler), mens elevene på Frydenhaug ikke er med i 
grunnlaget. I tabeller med historiske tall fra før 2013/14, er elevene i mottaksgruppene plassert 
på skolen med mottaksgruppe. Elever i mottaksgruppene er forøvrig som oftest ikke registrert 
bosatt i kommunen før de er ferdig i disse gruppene. 

I årene 2008-2013 var det i Drammen et avvik mellom registrerte bosatte 6-15 åringer og 
registrerte elever på de ordinære grunnskolene på i gjennomsnitt 140 barn (i underkant av 2 %). 
Dette gir en utfordring i prognosene. Vi har valgt å løse dette slik at prognosen for de elevene 
som allerede har begynt på skolen justeres årlig med utgangspunkt i det faktiske elevtallet på 
skolene, mens framtidige elever beregnes ut fra tall på bosatte (redusert med 14 elever på hvert 
trinn). I samletabeller for hele kommunen har vi valgt å ta med alle bosatte barn i skolealder.  
Dette betyr at elevtallene i samleprognose for kommunen, vil ligge litt høyere samlet sett enn 
om en summerer tallene for enkeltskolene. 

I prognosene for enkeltskoler har vi valgt å justere tallene slik at dagens trender for skoler med 
flere elever enn bosatte barn i skolealder i skolens inntaksområde (eller motsatt) videreføres i 
prognosen. Dette betyr at skoler som i dag har mange elever som ikke bor i skolens 
inntaksområde, også får det i prognosen for årene framover, mens skoler som har færre elever 
enn bosatte elever i sitt område, også får færre elever enn bosatte i prognosen. 

Usikkerhet 
Prognosene for elevtallsutvikling og barnetallsutvikling ved de enkelte skolene er mer usikre 
enn prognosen for hele kommunen sett under ett. Samtidig er prognosene for skoler med færre 
elever, relativt sett mer usikre enn prognoser for de større skolene. 

Det er mindre flytting blant familier som har barn som har begynt på skolen, enn blant 
småbarnsfamilier. Prognosene vil derfor være mer sikre for de årskull som allerede går på 
skolen, og mindre sikre jo lenger fram i tid en går. Samtidig vil prognosene for ungdomstrinnet 
av samme grunn være sikrere enn prognosene for barnetrinnet, i hvert fall de nærmeste årene. 

Usikkerheten i prognosene har sammenheng med at forutsetningene som er lagt til grunn om 
flyttebevegelser og boligbygging, kan vise seg ikke å slå til. Det er f.eks. knyttet stor usikkerhet 
til framtidig boligbygging, men for de fleste av skolene vil dette ikke ha noen særlig betydning. 

Det vil heller ikke være slik at alle elever går på den skolen som de i utgangspunktet sokner til. 
Noen vil av ulike årsaker søke seg til og få plass på andre skoler. Det vil også være en viss 
”treghet” i forbindelse med innføring av nye opptaksgrenser, bl.a. på grunn av venne- og 
søskenproblematikk.   

Samlet for kommunen sett under ett, skal usikkerheten i prognosen være relativt liten de 
nærmeste årene. Dersom forutsetningene for prognosen ikke holder, for eksempel ved at 
boligbyggingen blir større og får en annen geografisk fordeling enn antatt, er det viktig å være 
oppmerksom på at utviklingen vil kunne bli annerledes enn prognosen antyder. En såpass stor 
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kommune som Drammen bør rullere prognosene minst hvert fjerde år, eventuelt hvert andre år i 
perioder hvor forutsetningene endrer seg mye. 
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3.1 Prognoseområder (geografiske inndelinger) 

Kommunen er inndelt i 3 inntaksområder. Disse er vist i kartet: 

 

Bragernes inntaksområde har 6 ordinære grunnskoler, hvorav 4 barneskoler og 2 
ungdomsskoler. 

Strømsø inntaksområde har 9 ordinære grunnskoler, hvorav 6 barneskoler 1 kombinert 1-10 
skole og 2 ungdomsskoler. 

Konnerud inntaksområde har 4 ordinære grunnskoler, hvorav 3 barneskoler og 1 
ungdomsskole. 

Sammenhengen mellom inntaksområdene, skolene og grunnkretsene i kommunen er vist i 
tabeller på neste side.  

Endringer i opptaksområdene gis ikke tilbakevirkende kraft, og det betyr at barnetallet i et 
område (med nye grenser) ikke nødvendigvis stemmer med elevtallet på skolen for de årskull 
som allerede hadde begynt før endringen trådte i kraft. Samtidig er det også en del barn som 
søker om å få gå på andre skoler enn den de hører til, bl.a. på grunn av søsken og delt omsorg.  

Prognosene bruker eksisterende elevtall på skolene som utgangspunkt for endringer i de årskull 
som allerede går på skolen og bosatte i de nye opptaksområdene som utgangspunkt for nye 
elevkull. 
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Tabell. Sammenhengen mellom inntaksområdene og grunnkretser (barnetrinn)

SKOLE Rødskog Gulskogen Danvik Brandengen Fjell Åskollen Skoger
501 502 603 607 808 710 818, del av
504 503 604 608 809 711 909
510 505 605 609 811 712 910
511 506 606 610 812 713 911
512 507 801 611 813 714 912
513 508 802 701 814 715 913
514 509 803 702 815 716 914

601 804 703 816 717 915
602 **) 806 704 817 718 916

807 705 818, del av 719 918 ***)
706 720 919
707 721 920
708 917  
709 921

805 *) 918 ***)
810

*) Tidligere Danvik
**) Har i praksis tidligere gått til Danvik
***) Områdene øst for Lollandveien hører til Skoger (i praksis hører de fleste i dagens bebyggelse til Åskollen)
Grunnkretsene 104, 105, 117 og 137, samt 1033-1036, har ingen bosatte eller planer om boligbygging, og er derfor utelatt i oversikten.

SKOLE Hallermoen Konnerud Vestbygda Bragernes Øren Aronsløkka Åssiden
1011 1001 901 302 122 102 101
1012 1002 902 303 123 103 106
1016 1003 903 306 130 107 118
1017 1004 904 307 132 108 119
1020 1005 905 308 135 109 120
1023 1006 906 309 136 110 121
1044 1007 907 311 201 111 125
1045 1008 908 401 202 112 126
1046 1009 922 402 203 113
1048 1010 923 403 204 114
1049 1013 924 404 205 115
1050 1014 925 405 206 116
1051 1015 1032 406 207 124
1052 1018 1037 407 208 127
1053 1019 1038 408 209 128
1054 1021 1039 409 301 129

1022 1040 304 131
1024 1041 305 133
1025 310 134
1026 138
1027
1028
1029
1030
1031
1042
1043
1047
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STRØMSØ inntaksområde

KONNERUD inntaksområde BRAGERNES inntaksområde

 

Tabell. Oversikt over hvilke barneskoler ungdomsskolene får sine elever fra

KONNERUD innt.omr
UNGDOMSSKOLE Gulskogen Marienlyst Galterud Svensedammen Børresen Kjøsterud
BARNESKOLER Rødskog Danvik Fjell Hallermoen Bragernes Aronsløkka

Gulskogen Brandengen Skoger Konnerud Øren Åssiden
Åskollen vestbygda

STRØMSØ innt.omr BRAGERNES innt.omr
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4 PROGNOSETALL - HELE KOMMUNEN 

Figuren under viser folketallsprognose for Drammen kommune, sammenstilt med 
boligbyggingstall som er lagt til grunn i prognosen for det høye alternativet. Folketallsveksten 
som er lagt til grunn for prognosen innebærer at folketallet øker jevnt i hele prognoseperioden. 

 

Fordelt på inntaksområder viser figuren nedenfor at det kan ventes økning i folketallet i to av de 
tre områdene. I Konnerud inntaksområde forventes folketallet å holde seg stabilt, mens det 
ventes sterk vekst både i Bragernes og Strømsø inntaksområder, både i høyt og lavt alternativ. 
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Prognosen for elever i grunnskolen og antall førskolebarn viser samme utviklingstendens som 
hele befolkningsgruppen i kommunen. Det samlede elevtallet er ventet å øke jevnt i hele 
perioden, fra omkring 7500 elever i dag, til 8800 elever i det lave alternativet og 10300 elever i 
det høye alternativet i 2029/30 (NB! i prognosen for årene framover er her medregnet ca 150 
elever som antas å ikke gå i ordinære kommunale skoler) 
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Antall barn i barnehagealder (1-5 år) er ventet å øke fra omkring 4000 barn i dag, til i overkant 
av 5000 barn i det høye alternativet og 4200 barn i det lave alternativet i 2030. 
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4.1 Sammenligning med andre/tidligere prognoser 

I figurene nedenfor er høyt og lavt alternativ i den nye prognosen sammenlignet med 
tilsvarende prognose fra 2010 og tre av SSB sine prognosealternativer fra 2012 (HHHH ”Høy 
nasjonal vekst”, MMMM ”Middels nasjonal vekst” og LLML «Lav nasjonal vekst»). SSB sitt 
middelalternativ har i mange år vært det alternativet som har truffet best for store bykommuner, 
men i 2012-prognosen har middelalternativet vist seg å ligge for høyt de første prognoseårene, 
bl.a. når det gjelder fødselstall. Dette vises tydelig i folketalls- og småbarnfigurene nedenfor, der 
Norconsult-prognosen viser reelle tall til og med utgangen av 2013. 
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Det vil gå noen år før en eventuelt kan klare å ta igjen avviket fra SSB-middelalternativ i de 
yngre aldersgruppene. Etter hvert som fødselskullene fra de siste årene begynner i skolealder, 
vil en også få lavere antall i disse aldersgruppene.  

Det høye prognosealternativet forutsetter at en i løpet av perioden vil få et høyere fødselstall i 
samsvar med SSB-middelalternativet, samt nok boligbygging og innflytting til å ta igjen 
middelalternativet sitt folketall i slutten av perioden. 
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5 FRAMTIDIG BARNEHAGEETTERSPØRSEL 

Pr. 15.12 2013 er dekningsgraden i barnehager for 1-5 åringer i Drammen kommune 87,9%. 
Siden barnetallet forventes å øke, jfr. prognosen i forrige kapittel, må kommunen framskaffe 
flere barnehageplasser i årene framover bare for å opprettholde dekningsgraden på dagens 
nivå. I 2014 og 2015 er det imidlertid på grunn av noen år med lavere fødselstall ikke behov for 
mange nye plasser for å opprettholde dekningsgraden. 

Gjennomsnittlig dekningsgrad for 1-5 åringer i landet utenom Oslo var i 2013 90,8%. Trondheim 
kommune hadde eksempelvis en dekningsgrad på hele 95,7%, mens Bergen, Bærum og hele 
Buskerud fylke hadde dekningsgrader på hhv 90,9%, 90,0% og 89,6%. Oslo hadde en 
dekningsgrad på 85,0%. Etterspørselen etter barnehageplasser kan etter all sannsynlighet også 
forventes å øke i Drammen - noe som medfører et ytterligere behov for barnehageplasser. 

Økt kontantstøtte for aldersgruppen 1-2 år forventes ikke å gi særlig store utslag i 
etterspørselen, til det er trolig beløpene for små, men endringen kan kanskje føre til at 
etterspørselen etter barnehageplasser for de yngste barna ikke øker. Økning av satsen for 
kontantstøtte for barn under 2 år gjeldende fra august 2012 førte så vidt vi kan se ikke til 
særlige endringer i etterspørselen etter barnehageplasser. Dekningsgraden for 1-2 åringer i 
Drammen økte eksempelvis fra 73,4% i 2011 til 75,0% i 2012 og 75,6% i 2013. 

I økonomiplanen for perioden 2014-2017 legges det opp til at dekningsgraden for 1-5 åringer i 
Drammen kommune skal økes fra 87,3% til 91% i løpet av økonomiplanperioden. 87,3% var 
dekningsgraden i 2012. Den hadde som allerede nevnt økt til 87,9 i 2013. En samlet 
dekningsgrad på 87,9% tilsvarte i 2013 en dekningsgrad på 75,6 % for 1-2 åringene og 95,9 % 
for 3-5 åringene. 
 
Kommunen oppfyller så langt vi kjenner til retten til barnehageplass og kapasiteten på 
barnehageplasser i kommunen sett under ett er god. Det tilbys også plass til noen barn under 
ett år, som i utgangspunktet ikke har rett til barnehageplass. Det er ulik dekningsgrad i 
bydelene, og kommunen oppfyller retten til barnehageplass ved å tilby plass innenfor 
kommunens grenser.  

Vurdering av framtidig barnehageetterspørsel er vanskelig. Dette henger sammen med at en 
ikke kan være sikker på hvor stor andel av foreldre med barn i småbarngruppen som vil benytte 
seg av retten til barnehageplass, og at politiske vedtak, bl.a. knyttet til pris, men også endring i 
kontantstøtte, kan påvirke etterspørselen. For Drammen vil det også være av stor betydning 
hvordan den store innvandrerbefolkningen vil benytte seg av tilbudet framover. Kommunen vil 
sannsynligvis, alt tatt i betraktning, ha mye å tjene på at en størst mulig andel av innvandrerbarn 
benytter seg av barnehagetilbudet. Dette bedrer språkopplæringen og øker integreringen.    

I den analysen som er presentert nedenfor har vi med utgangspunkt i barnetallsprognosens 
høye alternativ (som etter vårt syn også er det som er det mest realistiske), kommunes 
målsetning i økonomiplanen og dekningsgrader i ulike kommuner, beregnet etterspørselen og 
dermed behovet for nye barnehageplasser for 3 alternativer med ulik dekningsgrad utover i 
prognoseperioden.  

Det ene alternativet legger til grunn samme dekningsgrad som i dag for de ulike aldersgruppene 
som det etterspørres barnehageplass for; 0 åringer, 1-2 åringer og 3-5 åringer. 

For de to andre alternativene har vi sett på ulike økninger av dekningsgraden i ulike 
aldersgrupper. Det er ikke regnet på alternativer med lavere dekningsgrad enn i dag fordi det 
antas å være lite sannsynlig at etterspørselen av barnehageplasser vil bli mindre i årene 
framover. 
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Dekningsgraden for 0-åringer holdes for enkelhets skyld på dagens nivå (3,3% i 2013) gjennom 
hele perioden. Denne gruppen har ikke rett på barnehageplass. Små endringer i etterspørselen 
fra 0-åringer vil heller ikke påvirke analysen i vesentlig grad. 

I analysen har vi kun sett på etterspørselen for hele kommunen samlet. Dette vil være 
tilstrekkelig for en overordnet analyse siden kommunen oppfyller retten til barnehageplass ved å 
tilby plass innenfor kommunens grenser.  

Alternativene kan oppsummeres slik: 

Alternativ 1 - Lav dekningsgrad: Videreføring av dagens dekningsgrad på 75,6% for 1-2 
åringene og 95,9% for 3-5 åringene. Dette tilsvarer en 
dekningsgrad mellom 87,4% og 87,9% for 1-5 åringer, 
avhengig av hvor store de enkelte alderskullene er. 

 
Alternativ 2 - Middels dekningsgrad: Gradvis økning av dagens dekningsgrad for 1-2 åringer og 

3-5 åringer fra hhv 75,6% til 77,0% og 95,9% til 98,0% i 
 2021 (i slutten av neste 4 årsperiode). Dette tilsvarer en  

økning i dekningsgrad for 1-5 åringene fra 87,9% til 89,5% 
I årene etter 2021 holdes dekningsgraden for 1-2 åringer 
og 3-5 åringer uendret på samme nivå. Da vil 
dekningsgraden for 1-5 åringene automatisk øke til 89,8 % 
i 2029. 

 
Alternativ 3 - Høy dekningsgrad: Gradvis økning av dekningsgrad for 1-2 åringer fra 75,6% i 

2013 til 81,2 % i 2017 og for 3-5 åringer fra 95,9% i 2013 til 
98,0 % i 2017. Dette tilsvarer en økning i dekningsgraden 
for 1-5 åringene fra 87,9% i 2013 til 91,0% i 2017, jfr 
vedtatt økonomiplan. Dekningsgradene for ulike 
aldersgrupper er beholdt uendret utover i perioden, som 
fører til at dekngraden for 1-5 åringer øker til 91,4% i 2029.  
  

Utviklingen i totalt behov for barnehageplasser er vist i figuren nedenfor:  
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Beregnet årlig behov for nye barnehageplasser er vist i tabellen nedenfor: 
 
Tabell nye barnehageplasser (akkumulert)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Nye småbarnplasser (0-2 år) -13 29 103 152 200 241 280 304 320 330 334 327 324 321 315 311
Nye storbarnplasser (3-5 år) -20 -56 -10 36 128 258 335 413 484 546 586 602 609 604 606 598
Sum nye plasser totalt -33 -27 93 188 328 499 615 717 804 876 920 929 933 925 921 909
Beregnet dekningsgrad: 87,9 87,7 87,5 87,4 87,4 87,6 87,6 87,6 87,7 87,8 87,8 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9

Nye småbarnplasser (0-2 år) -10 35 112 164 216 261 304 332 348 359 363 356 353 349 343 339
Nye storbarnplasser (3-5 år) -13 -43 9 62 162 301 387 474 546 610 650 667 674 669 671 663
Sum nye plasser totalt -23 -8 121 226 378 562 691 806 894 969 1013 1023 1027 1018 1014 1002
Beregnet dekningsgrad: 88,2 88,2 88,2 88,3 88,6 88,9 89,1 89,5 89,5 89,6 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,8

Nye småbarnplasser (0-2 år) 9 75 176 252 304 348 390 416 433 444 448 441 438 434 428 423
Nye storbarnplasser (3-5 år) -7 -31 29 89 183 315 395 474 546 610 650 667 674 669 671 663
Sum nye plasser totalt 2 44 205 341 487 663 785 890 979 1054 1098 1108 1112 1103 1099 1086
Beregnet dekningsgrad: 88,8 89,4 90,2 91,0 91,0 91,1 91,1 91,2 91,2 91,3 91,3 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4

Alternativ 2       
(middels dekningsgrad)

Alternativ 3              
(høy dekningsgrad)

Alternativ 1                 
(lav dekningsgrad)

 
 

Tabellen viser at det bare på grunn av større barnekull vil være behov for 188 nye barnehage-
plasser innen 2017, 717 nye barnehageplasser innen 2021 og 929 nye barnehageplasser innen 
2025 bare for å opprettholde dagens dekningsgrader for 1-2 åringer og 3-5 åringer. 

Tilsvarende vil det i alternativ 2 være behov for 226 nye barnehageplasser innen 2017, 806 nye 
barnehageplasser innen 2021 og 1023 nye barnehageplasser innen 2025. 

I alternativ 2 vil det være behov for 341 nye barnehageplasser innen 2017, 890 nye 
barnehageplasser innen 2021 og 1108 nye barnehageplasser innen 2025. 

I årene 2014, 2015 og i perioden 2026-2029 vil det, dersom prognosen og en av 
dekningsgradsalternativene slår til, være minimalt eller ingen behov for nye barnehageplasser  

Det er mye som tyder på at etterspørselen etter barnehageplasser vil øke slik at 
dekningsgraden må opp. Spørsmålet er sannsynligvis bare hvor mye. En dekningsgrad på 
91,4% i 2029 er ikke mye mer enn den dekningsgraden som allerede er i Bærum og Bergen, og 
4% under dagens dekningsgrad i Trondheim. Hvis vi skal driste oss til å tippe det framtidige 
behovet i Drammen vil vi tro at dekningsgraden trolig bør ligge et sted mellom alternativ 1 og 
alternativ 2. Alternativ 2 har en raskere økning (i tråd med økonomiplanen) mens alternativ 1 tar 
litt høyde for en mindre økning i etterspørselen i aldersgruppen 1-2 år som følge av økt 
kontantstøtte.  

Behovet for flere barnehageplasser vil være størst i perioden 2016-2023. 

Selv om denne analysen ikke ser på dekningsgrader og etterspørsel etter barnehageplasser i 
de ulike områder av byen, vil vi anbefale kommunen å vurdere dette når det skal etableres nye 
barnehageplasser. Det vil sannsynligvis være mulig å bruke kommunens søknads- og 
inntakssystem for å gjøre slike vurderinger. 
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6 PROGNOSER FOR INNTAKSOMRÅDER OG SKOLER 

6.1 Bragernes inntaksområde 

Folketallsprognosen for Bragernes inntaksområde antyder en sterk økning i folketallet, fra  
23950 i 2013 til 28700/30300 i hhv lavt og høyt alternativ i 2029. Det er planlagt relativt mye 
boligbygging i området, men det forventes relativt få nye barnefamilier i disse boligene. 

 

Elevtallsprognosen for inntaksområdet viser samme tendens som folketallsprognosen. Elevtallet 
er ventet å øke fra i underkant av 2200 i 2013 til i underkant av 3200 i 2029 i det høye 
alternativet. 
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Prognosen for antall barn i aldersgruppen 1-5 år viser en ventet vekst i barnetall i midtre del av 
prognoseperioden, fra 1200 til 1600 barn i det høye alternativet. 
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6.1.1 Bragernes skole 

Folketallsprognosen for Bragernes 
skole sitt inntaksområde viser at det 
er ventet kraftig vekst i hele 
prognoseperioden. Det samlede 
folketallet er ventet å øke fra  6600 i 
2013 til 7700/8100 i hhv lavt og høyt 
alternativ i 2029. Økningen henger i 
første rekke sammen med at det lagt 
inn en forventning om 630 - 760 nye 
boliger i skolens område i hhv lavt og 
høyt alternativ i prognoseperioden. 
Det forventes imidlertid svært få 
barnefamilier i den nye boligmassen. 

Elevtallsprognosen for Bragernes 
skole viser en økning, men på grunn 
av få barnefamilier ikke på langt nær 
så stor økning som en slik 
folketallsøkning ”normalt sett” vil tilsi. 
Elevtallet er ventet å øke fra i 

overkant av 300 elever i dag, til i overkant av 400 i lavt og i overkant av 500 elever i høyt 
alternativ i 2029/30. Det forventes størst vekst i siste halvdel av prognoseperioden. 

Prognosen for førskolebarn viser en kraftig økning i antall barn på 1-5 år i første halvdel av 
perioden, mens antallet stabiliseres og minker mot slutten av perioden. 
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6.1.2 Øren skole 

Folketallet i Øren barneskole sitt 
område har økt en del de senere år. I 
prognoseperioden forventes folketallet 
å fortsette å øke fra  6700 i 2013 til 
8100 i 2029. Det er lagt inn 445 nye 
boliger i prognosen, med flest boliger 
tidlig i perioden. Dermed blir også 
økningen i folketallet størst i første 
halvdel av perioden. Det er ventet få 
barnefamilier i de nye boligene. 

Elevtallet ved skolen har økt en del de 
siste årene og økningen er ventet å 
fortsette fram til 2018/19. Etter det ser 
elevtallet ut til å holde seg relativt 
stabilt på i underkant av 600 elever, 
før det øker til 660 fram mot 2029/30. 

Tallet på førskolebarn kan ventes å 
øke fra 400 til 500 barn i løpet av 
perioden.   
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6.1.3 Aronsløkka skole 

Folketallsprognosen for Aronsløkka 
barneskole sitt inntaksområde viser at 
folketallet er ventet å få en svak, men 
stabil tilvekst gjennom hele 
prognoseperioden, fra  6650 i 2013 til 
6950/7050 i hhv lavt og høyt alternativ 
i 2029. Det er bare lagt inn i underkant 
av 100 nye boliger i prognosen.  

Elevtallet ved Aronsløkka barneskole 
har lagt mellom 350 og 380 elever de 
siste 4 årene, men forventes de 
nærmeste årene å øke til 430 elever 
og deretter holde seg mellom 420 og 
440 ut perioden.   

Antall førskolebarn har økt de senere 
år, men er nå ventet å holde seg 
relativt stabilt mellom 300 og 325 barn 
utover i perioden, med en litt 
nedadgående tendens mot slutten. 
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6.1.4 Åssiden skole 

Folketallsprognosen for Åssiden 
barneskole sitt inntaksområde viser at 
det er ventet kraftig vekst i hele 
prognoseperioden. Det samlede 
folketallet er ventet å øke fra  knapt 
4000 i 2013 til knapt 6000 eller vel 
7000 i hhv lavt og høyt alternativ i 
2029. Dette skyldes i hovedsak at det 
lagt inn mange nye boliger (890 i lavt 
alternativ og hele 1428 i høyt 
alternativ). De fleste nye boligene, og 
dermed også den største folketalls-
økningen, er ventet fra 2018. Det er 
forventet under middels andel 
barnefamilier i de nye boligene. 

Elevtallsprognosen for Åssiden 
barneskole viser at elevtallet kan 

forventes å øke mye, fra ca 360 i dag, til 500/630 elever i hhv lavt og høyt alternativ i 2029/30.  

Prognosen for førskolebarn viser at antall barn ventes å holde seg stabilt på vel 200 barn de 
nærmeste årene, men øke kraftig fra 2018, til 300/400 barn i hhv. lavt og høyt alternativ i slutten 
av perioden.  
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6.1.5 Børresen ungdomsskole 

Børresen ungdomsskole mottar elever fra Øren og Bragernes barneskoler. Skolen har ca 310 
elever i skoleåret 2013/14. Elevtallsprognosen for skolen viser en vekst i antall elever fram til 
midten av prognoseperioden, etter at elevtallet er blitt litt lavere de senere årene. Mot slutten av 
prognoseperioden kan det ventes 420 eller 440 elever ved skolen i hhv lavt og høyt alternativ. 
Elevene ved Nøsted skole, som er et alternativt opplæringstilbud, er ikke med i prognosen 
(utgjør 12 elever i skoleåret 2013/14). 
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6.1.6 Kjøsterud ungdomsskole 

Kjøsterud ungdomsskole mottar elever fra Aronsløkka og Åssiden barneskoler. 

Prognosen for Kjøsterud ungdomsskole viser at elevtallet er ventet å øke fra dagens ca 330 
elever opp mot 400 eller 460 elever i hhv lavt og høyt alternativ i 2029/30. 
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6.2 Konnerud inntaksområde 

Prognosen for Konnerud inntaksområde viser at folketallet er ventet å holde seg relativt stabilt i 
hele prognoseperioden. Det er ikke forventet mye boligbygging og bare en økning på opp mot 
300 personer i hele perioden i det høye alternativet, og ingen økning i det lave alternativet.  

 

Elevtallsprognosen for inntaksområdet antyder et stabilt elevtall på rundt 1700 elever i hele 
perioden i den høye alternativet, og en nedgang til under 1600 elever i det lave alternativet. 
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Prognosen for antall barn i aldersgruppen 1-5 år viser samme tendens, et relativt stabilt 
barnetall på rundt 750 barn gjennom hele perioden i det høye alternativet, og en nedgang til 
rundt 650 barn i det lave alternativet. Mot slutten av perioden ventes barnetallet å ha en 
nedadgående tendens i begge alternativer. 
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6.2.1 Hallermoen skole 

Folketallsprognosen for Hallermoen 
barneskole sitt inntaksområde viser at 
det er ventet en jevn tilvekst i hele 
prognoseperioden. Det samlede 
folketallet er ventet å øke fra  4300 i 
2013 til 4800/4950 i hhv lavt og høyt 
alternativ i 2029. Det er lagt inn 190 
nye boliger i prognosen (i begge 
alternativer). 

Elevtallsprognosen for skolen viser at 
det naturlig nok også er ventet en jevn 
vekst i antall elever utover i perioden, 
fra 425 i skoleåret 2013/14 til 480/540 
elever i 2029/30 (i hhv lavt og høyt 
alternativ). 

Prognosen for førskolebarn viser at antall barn i det høye alternativet ventes å øke fra 325 til 
350 barn i første del av perioden, for deretter å holde seg stabilt. I det lave alternativet ventes 
barnetallet å være litt lavere i slutten enn i starten av perioden. 
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6.2.2 Konnerud barneskole 

Prognosen for Konnerud barneskole 
sitt inntaksområde viser at det er 
ventet en stabil utvikling i folketallet i 
hele prognoseperioden. Det lave 
alternativet ligger litt under og det 
høye alternativet litt over dagens 
folketall i 2029. Det er lagt inn 160 nye 
boliger i prognosen, som er noe 
høyere enn i 2010-prognosen, og som  
bidrar til å opprettholde folketallet i 
inntaksområdet.   

Elevtallsprognosen for skolen viser en 
nedadgående tendens. Elevtallet er 
ventet å minke fra 450 i 2013/14, til 
390/420 elever i hhv lavt og høyt 
alternativ i 2029/30.  

Prognosen for førskolebarn viser at 
antall barn i gruppen 1-5 år ventes å holde seg stabilt på 250-260 barn i hele perioden i det 
høye alternativet, mens det ventes en nedgang til ca 230 barn mot slutten av perioden i det lave 
alternativet.  
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6.2.3 Vestbygda barneskole 

Prognosen for Vestbygda barneskole 
sitt inntaksområde viser en jevn 
nedgang i folketallet i hele perioden, 
fra  ca 2400 i 2013 til ca 2050 i 2029 
(liten forskjell mellom alternativene). 
Dette henger sammen med at det ikke 
er lagt inn noen nye boliger i 
prognosen i noen av alternativene, i 
motsetning til prognosen i 2010 som 
hadde 145 nye boliger og viste en 
stabil folketallsutvikling.   

Elevtallsprognosen for Vestbygda 
barneskole viser en stabil 
elevtallsutvikling i første halvdel av 
prognoseperioden, men en nedgang 
fra 250/260 elever til 200/220 elever i 
2029/30 i hhv lavt og høyt alternativ. 

Prognosen for førskolebarn viser at antall barn i aldersgruppen 1-5 år kan forventes å bli 
redusert fra 160 barn i dag til 100/110 barn i 2029 i hhv lavt og høyt alternativ.  
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6.2.4 Svensedammen ungdomsskole 

Svensedammen ungdomsskole mottar elever fra alle barneskolene i Konnerud inntaksområde. 
Elevtallsprognosen for skolen viser en svak nedgang i elevtallet fra dagens 536 elever til 490/ 
510 elever i 2029/30 for hhv lavt og høyt alternativ. 
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6.3 Strømsø inntaksområde 

Folketallsprognosen for Strømsø inntaksområde antyder en sterk økning i folketallet, fra  31150 
i 2013 til 40600/44450 i hhv lavt og høyt alternativ i 2029. Det er planlagt svært mye 
boligbygging i området 

Elevtallsprognosen for inntaksområdet viser samme tendens. Elevtallet er ventet å øke fra i 
overkant av 3600 i 2013 og opp til 5450 i 2029 i det høye alternativet (4550 i lavt alternativ). 
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Prognosen for antall barn i aldersgruppen 1-5 år viser også en stor vekst i barnetall i hele 
prognoseperioden i høyt alternativ. Antall førskolebarn er i dette alternativet ventet å øke fra ca 
2100 i 2013, til i overkant av 2750 i 2029. I det lave alternativet er økningen mye mindre (bare til 
knapt 2300 barn i 2029). 
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6.3.1 Rødskog skole 

Folketallsprognosen for Rødskog 
barneskole sitt inntaksområde viser at 
det er ventet kraftig vekst i hele 
prognoseperioden. Folketallet er 
ventet å øke fra  2150 i 2013 til 
3850/4600 i hhv lavt og høyt alternativ 
i 2029. Dette skyldes i første rekke at 
det er lagt inn 700 nye boliger i lavt og 
1075 nye boliger i det høye 
alternativet. Det vil nok være mange 
leiligheter for andre enn barnefamilier, 
men også en del familieboliger 
tilpasset barnefamilier. 

Elevtallsprognosen for Rødskog 
barneskole viser samme utvikling som 
folketallsprognosen. Elevtallet er 

ventet å øke fra i 190 elever i 2013/14, til 290/380 elever i 2029/30 i hhv lavt og høyt alternativ.  

Prognosen for førskolebarn viser også en økning i antall barn på 1-5 år, fra 170 i 2013, til i 
210/250 barn i 2029.  

 

 



BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOVSANALYSE  2014 - 2030 

 44 

 

 

 

 



BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOVSANALYSE  2014 - 2030 

 45 

6.3.2 Danvik skole 

Prognosen for Danvik barneskole sitt 
inntaksområde viser at folketallet er 
ventet å øke mye gjennom hele 
prognoseperioden, fra  4900 i 2013 til 
6200/6550 i hhv lavt og høyt alternativ 
i 2029. Det er lagt inn 437/587 nye 
boliger i prognosen, i hhv lavt og høyt 
alternativ. Andel boliger til 
barnefamilier er relativt lav.  

Elevtallet ved Danvik barneskole har 
ikke økt så mye de siste årene, og 
forventes heller ikke å øke så mye før 
nærmere midten av perioden. Fra 
2020 kan elevtallet forventes å øke til 
450 elever i lavt alternativ og 550 
elever i høyt alternativ i 2029/30.  

Antallet førskolebarn har holdt seg 
stabilt de senere år, men er ventet å 
øke i første del av prognoseperioden 

fram mot en topp på 310/380 barn for hhv lavt og høyt alternativ i årene etter 2020. Mot slutten 
av perioden er tallet på 1-5 åringer ventet å ligge rundt 300/350 barn.  
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6.3.3 Brandengen barneskole 

Den nye prognosen for Brandengen 
barneskole sitt inntaksområde viser et 
økende folketall, i motsetning til 
prognosen fra 2010 som viste en 
stabil befolkningsutvikling med lav 
tilvekst. I den nye prognosen er det 
forventet en økning i folketallet fra 
7300 i 2013 til 9300/10700 i hhv lavt 
og høyt alternativ i 2029. Det er lagt 
inn hhv 508 og 1190 nye boliger i 
prognosen, riktignok med en liten 
andel barnefamilieboliger. 

Brandengen skole fikk for noen år 
siden tilført grunnkrets 805 fra Danvik 
skole sitt område. Dette gjør at 

Brandengen skole har færre elever i dag enn det som bor i skolens nye opptaksområde. 
Elevtallsprognosen for Brandengen barneskole viser derfor en ennå større økning enn 
befolkningsprognosen skulle tilsi. Det kan ventes en elevtallsøkning fra 470 elever i 2013/14 til 
670/900 elever i hhv lavt og høyt alternativ i 2029/30.    

Prognosen for førskolebarn viser en stabil utvikling de nærmeste årene, men etterhvert en 
økning også her, fra 540/550 i 2016 til 570/720 i 2029. Økningen er ventet å skje midt i 
prognoseperioden. 
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6.3.4 Fjell skole 

Prognosen for Fjell barneskole sitt 
inntaksområde angir et jevnt økende 
folketall utover i perioden, i 
motsetning til prognosen i 2010 hvor 
det ikke var forventet vekst. Det 
skyldes i hovedsak at det i den nye 
prognosen er lagt inn 470 nye boliger 
(begge alternativer), mot bare 130 nye 
boliger i 2010-prognosen. Prognosen 
viser en økning fra 6500 innbyggere i 
2013 til 7600/7750 i 2029. 

Stor flytteaktivitet i området gjør prog-
nosen mer usikker enn for mange av 
de andre skolene. Det er bl.a. 
usikkerhet rundt utviklingen i antall 
barn i innvandrerfamilier.  

Elevtallsprognosen for Fjell barne-
skole viser en annen tendens. 
Elevtallet er ventet å bli litt lavere enn 
i dag i første halvdel av perioden for 

deretter å øke igjen opp til dagens elevtall (i lavt alternativ) eller 90 flere elever enn i dag i høyt 
alternativ. I tillegg til de ordinære elevene har skolen også en mottaksgruppe, som ikke er med i 
prognosen men som er med i historiske elevtall fra årene før 2013/14.  

Prognosen for førskolebarn viser at antallet 1-5 åringer i det høye alternativet kan forventes å 
øke fra 460 barn i 2013 til 560 barn i 2022 – og holde seg der ut perioden. I det lave alternativet 
holder antallet seg under 500 i hele perioden. 
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6.3.5 Åskollen barneskole 

Prognosen for Åskollen barneskole 
sitt inntaksområde angir en 
befolkningsutvikling preget av kraftig 
vekst. Folketallet er ventet å øke fra 
4200 i 2013 til 6300/6400 i hhv lavt og 
høyt alternativ i 2029. Dette henger 
sammen med at det lagt inn 951 nye 
boliger i prognosen (i begge 
alternativer), med en middels høy 
andel barnefamilieboliger. 

Elevtallsprognosen for Åskollen 
barneskole viser at elevtallet er ventet 
å øke relativt mye fra 480 i skoleåret 
2013/14, til 580/610 elever i hhv lavt 
og høyt alternativ i slutten av 
prognoseperioden.  

Prognosen for førskolebarn viser også 
etterhvert en jevn økning i perioden, 

fra 280 barn i aldersgruppen 1-5 år i 2013-2015, til 320/350 barn i 2029. 
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6.3.6 Skoger skole 

Folketallsprognosen for Skoger 
barneskole sitt inntaksområde  
antyder en utvikling preget av vekst i 
første del av perioden og deretter en 
stabil utvikling. Folketallet er ventet å 
øke med 250-300 personer; fra 1650 i 
2013 til 1900/1950 i hhv lavt og høyt 
alternativ i 2029. Det er lagt inn 127 
nye boliger i prognosen, med en høy 
andel barnefamilieboliger. I 2010-
prognosen var det lagt inn dobbelt så 
mange boliger og da var også veksten 
i folketallet forventet å bli omtrent 
dobbelt så stor. 

Elevtallsprognosen for Skoger 
barneskole viser at elevtallet er ventet 
å holde seg relativt stabilt i hele 

perioden, men i det høye alternativet er det forventet at elevtallet kan bli 15-20 elever høyere 
enn i dag. Elevtallet forventes ikke å overstige 200. 

Prognosen for førskolebarn viser at antallet barn i aldersgruppen 1-5 år forventes å ligge 10-20 
barn høyere enn i dag utover i perioden. 
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6.3.7 Gulskogen skole 

Gulskogen er den eneste 
1-10 skolen i Drammen 
kommune. I tillegg til 
egne barneskoleelever 
mottar skolen elever fra 
Rødskog skole på 
ungdomstrinnet.  

Prognosen for Gulskogen 
sitt barneskoleområde 
viser en utvikling preget 
av sterk vekst. Folketallet 
ventes å øke fra 4400 i 
2013 til 5400/6550 i hhv 
lavt og høyt alternativ i 
2029. Det er lagt inn 
369/924 nye boliger i 
prognosen, med en liten 

andel barnefamilieboliger. 

Elevtallsprognosen for Gulskogen skole viser at elevtallet er ventet å øke mye utover i perioden, 
og desidert mest i siste halvdel. Elevtallet er forventet å øke fra dagens 512 elever til 672 elever 
(lavt alternativ) eller 916 elever (høyt alternativ) i 2029/30. Det er ventet omtrent like stor økning 
på ungdomstrinnet som på barnetrinnet. Elever i skolens mottaksgruppe er ikke med i 
prognosene. 

Prognosen for førskolebarn viser at antallet barn i aldersgruppen 1-5 år naturlig nok også 
forventes å øke, fra 260 barn i 2013, til 310/400 barn i 2029/30. 
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6.3.8 Marienlyst skole 

Marienlyst skole mottar elever fra Åskollen, Brandengen og Danvik barneskoler.  

Prognosen for Marienlyst skole viser at elevtallet på skolen fortsatt kan forventes å øke mye 
Prognosene viser økning fra 535 elever i 2013, til 750/850 elever i 2029/30. Skolen har også en 
mottaksgruppe, som ikke er med i prognosen. 
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6.3.9 Galterud skole 

Galterud skole mottar elever fra Fjell og Skoger barneskoler. 

Prognosen for Galterud skole viser at elevtallet er ventet å holde seg relativt stabilt i første del 
av perioden for deretter å bli noe lavere enn i dag; fra 290 elever i 2013/14 til 250/260 elever i 
2027/28. de to siste årene i prognosen kan elevtallet se ut til å kunne ta seg litt opp igjen, men 
det blir så langt fram at tallene er veldig usikre. 
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7 FRAMTIDIG SKOLEBEHOV 

I dette kapittelet har vi oppsummert forventet 
endring i elevtall på barnetrinnet og 
ungdomstrinnet i det høye alternativet. Siden 
vi ikke kjenner skolenes elevkapasiteter har 
vi ikke kunnet si noe om konkrete endrings- 
eller utbyggingsbehov.  

7.1 Barnetrinn 

Elevtallet på barnetrinnet forventes i høyt 
alternativ å øke med nesten 2000 elever i 
prognoseperioden.  

Forventet endring for de ulike skolene er vist 
i figuren til høyre. I figuren er skolene sortert 
etter hvor stor elevtallsendring de forventes 
å få. 

Den skolen med størst forventet økning på 
barnetrinnet er Brandengen (+425 elever), 
men også Åssiden, Gulskogen, Rødskog og 
Bragernes kan forvente økning på 200 
elever eller mer. 

Danvik, Øren, Åskollen og Hallermoen kan 
forvente en økning på mellom 100 og 200 
elever. Fjell og Aronsløkka forventes å få 
mellom 50 og 100 flere elever. Elevtallet ved Skoger forventes å holde seg på dagens nivå, 
mens Konnerud og Vestbygda kan forvente nedgang i elevtallet i perioden. 

Veksten ser ut til å bli lavest i første halvdel av perioden. Tabellen nedenfor viser endringen i 
elevtall i høyt alternativ for alle barnetrinn for periodene 2013/14 til 2017/18, 2017/18-2023/24 
og 2023/24-2029/30: 

Tabell  Elevtallsendring barnetrinn

Endring Endring Endring Endring
13/14 --> 17/18 17/18 --> 23/24 23/24 --> 29/30 Hele perioden

Vestbygda -2 -25 -17 -44
Konnerud -14 -7 -9 -30
Skoger 9 -6 10 13
Aronsløkka 51 -8 19 62
Fjell -9 -6 101 86
Hallermoen 52 35 28 115
Åskollen 45 38 48 131
Øren 50 20 78 148
Danvik 2 85 69 156
Bragernes 43 69 88 200
Rødskog 73 80 56 209
Gulskogen 12 74 132 218
Åssiden 57 79 151 287
Brandengen 105 137 183 425
Sum endring 474 565 937 1976  
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7.2 Ungdomstrinn 

Elevtallet på ungdomstrinnet forventes i det 
høye alternativet å øke med ca 700 elever i 
prognoseperioden.  

Forventet endring for de ulike skolene i høyt 
alternativ er vist i figuren til høyre. I figuren 
er skolene sortert etter hvor stor 
elevtallsendring de forventes å få. 

Den skolen med størst forventet økning på 
ungdomstrinnet er Marienlyst, med en 
økning på 300 elever. Gulskogen som er en 
1-10 skole kan imidlertid forvente en samlet 
økning på hele 400 elever. 

Kjøsterud og Børresen kan forvente en 
økning på ca 130 elever. 

Galterud kan forvente en relativt stabil 
elevtallsutvikling, mens Svensedammen kan 
forvente noen færre elever i slutten av 
perioden enn i dag. 

Veksten på ungdomstrinnet ser ut til å bli 
høyest i midten av prognoseperioden. 
Tabellen nedenfor viser endringen i elevtall i 
høyt alternativ for alle ungdomstrinn for 
periodene 2013/14 til 2017/18, 2017/18-2023/24 og 2023/24-2029/30: 

Tabell  Elevtallsendring ungdomstrinn

Endring Endring Endring Endring
13/14 --> 17/18 17/18 --> 23/24 23/24 --> 29/30 Hele perioden

Svensedammen -39 26 -14 -27
Galterud -4 -14 13 -5
Børresen 22 71 35 128
Kjøsterud 15 78 38 131
Gulskogen 42 78 66 186
Marienlyst 80 121 99 300
Sum endring 116 360 237 713  

 

 

 

 

 

 

(Høyt alternativ) 
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