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INNLEDNING
Skolenes uteområder – hvilken verdi har disse for barna som går i den 
enkelte skole/barnehage? Hvilken rolle kan skolens uteområde spille som 
den del av den offentlige strukturen av uterom; som møteplass, lekeplass 
og aktivitetsområde for fremtidens innbyggere i Drammen – også utenom 
skolens åpningstider? 

”..barn og unge oppholder seg i stadig lengre tid på skolen, både i undervisnings-
sammenheng og i fritiden. Skolenes utearealer har derfor fått økt betydning, ikke 
minst for fysisk aktivitet og derigjennom barnas helse og trivsel. Samtidig ser vi 
at arealene er under press og ofte er opparbeidet på en måte som ikke er formåls-
tjenlig i forhold til dagens behov.”
(Helse- og sosialdep. Skolens utearealer. Om behovet for arealnormer og 
virkemidler 2003)

Viktige poeng:
•	 Skoler	og	barnehager	har	økt	betydning	hovedsakelig	pga	at	barn	til 
      bringer mer tid der
•	 Barn	er	for	lite	fysisk	aktive
•	 Nye	former	for	pedagogikk	tar	i	bruk	uterommene
•	 En	tettere	by	stiller	økt	krav	til	sambruk	av	arealer
•	 Skolen	som	nærmiljøanlegg
•	 Uterommene	som	en	del	av	grøntstrukturen
•	 Koblingen	mot	nærmiljøet	omkring	skolene	som	kan	benyttes	i	 
 undervisning

Skoler spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet. Barn og unge tilbringer 
lengre tid på skolen enn tidligere, og skolenes uterom fyller en viktig rolle som 
nærmiljøanlegg	utenom	skoletid.	Gode	uterom	er	en	forutsetning	for	å	legge	til	
rette	for	barn	og	unges	utøvelse	av	fysisk	aktivitet,	sosiale	relasjoner	og	fri	lek.
Det	har	de	siste	årene	vært	et	økt	fokus	på	behovet	for	fysisk	aktivitet	i	 
samfunnet. Helsedepartementet kom med St.mld. 16 ”Resept for et sunnere 
Norge	–	om	folkehelsepolitikken”	i	2002.	Melding	ble	konkretisert	gjennom	
den tverrdepartementale handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005-2009  
”Sammen for fysisk aktivitet”. I handlingsplanen heter det blant annet at: 
Krav må stilles både til tilrettelegging for gange og sykling til og fra skolen,  
utforming av skolens utearealer, omfanget av og innholdet i kroppsøvingsfaget, og 
mulighetene for og innholdet i uteskole og andre former for aktive skoledager. 
Det	slås	fast	i	opplæringslovens	§	9a	at	skolene	er	pålagt	å	ha	et	”fysisk	og	
psykososialt	miljø	som	fremjar	helse,	trivsel	og	læring”.

I tillegg til bedre fysisk helse knyttes det en rekke positive effekter til fysisk 
aktivitet blant barn og unge; som bedre psykisk helse (Bremnes 2011), bedre 
læring	(Björklid	2005),	og	mindre	mobbing	(ECICSB	1998).	Anbefalingen	til	
fysisk aktivitet fra Helse og Sosialdepartementet for barn og unge er 60 min. 
daglig.	Undersøkelser	av	det	fysiske	aktivitetsnivået	blant	norske	6,	9	og	15	
åringer viser at alle gruppene ligger noe under anbefalt aktivitetsnivå (Helse-
direktoratet 2012). Det er en klar tendens til at aktivitetsnivå synker med alder 
og	at	jenter	er	mindre	aktive	enn	gutter.	Blant	15-årige	jenter	var	det	bare	43	
prosent som tilfredsstilte anbefalingen i 2011.

Den nedadgående tendensen for barn og unges aktivitetsnivå og de positive  
effektene	av	fysisk	aktivitet	har	ført	til	utprøving	av	ulike	tiltak	i	skolen	som	
flere	gymtimer	i	uka,	aktivitetsfriminutt,	utendørspedagogikk	og	kombinasjon	
av	fysisk	aktivitet	og	annen	læring	(hovedsakelig	matte).	Flere	av	disse	 
forsøksprosjektene	kan	vise	til	gode	resultater,	se	for	eksempel	(Fägerstam	
2012,	Björklid	2005).	Det	er	for	tidlig	å	si	hvor	mye	av	dette	som	tas	inn	i	lære-
planene	fremover,	men	skolers	uterom	bør	være	fleksible	nok	for	å	ta	opp	i	seg	
eventuelle endringer i undervisningsformer.

I et byområde er det stor grad av sambruk av arealer. Etter hvert som  
Drammen	fortettes	vil	skolene	utgjøre	en	enda	viktigere	del	av	den	totale	
uterom-	og	grøntstrukturen.	Anleggene	ligger	ofte	i	nærheten	av	der	folk	bor,	
og	har	fordel	av	å	være	kjente	og	trygge	for	både	barn	og	foreldre.	I	en	by	er	det	
ikke alltid at uterommene som brukes av skoler ligger i direkte tilknytning til 
undervisningsbygget. Trygge og raske forbindelser er derfor viktig.

I 2003 kom Sosial og helsedirektoratet med en rapport om skolenes uteareal: 

SKOLENS UTEAREALER - om behovet for arealnormer og virkemidler
(Rapport IS-1130 Sosial- og helsedirektoratet (2003))

Rapporten hadde sitt utgangspunkt i samfunnets utvikling med de utfordring-
er som ble beskrevet innledningsvis, og oppsummerte blant annet ved et for-
slag	om	å	stille	følgende	arealkrav	til	skolenes	nettoareal:
°  Det stilles et generelt minimumskrav på 50 m2 nettoareal per elev.
°  Det stilles krav om minste samlede areal gradert etter skolestørrelse basert på 
    SSBs inndeling:
	 •	Minimumsareal	ved	små	skoler	(færre	enn	100	elever):	ca.	5000	m2
	 •	Minimumsareal	ved	middels	store	skoler	(mellom	100	og	300	elever):	ca. 
	 			10	000	m2
	 •	Minimumsareal	ved	store	skoler	(flere	enn	300	elever):	ca.	15	000	m2.		
	 			For	hver	elev	over	300	kommer	et	tillegg	på	25	m2.	

Under	følger	utdrag	fra	vedtak	i	Drammen	kommune	som	er	spesielt	relevante	
for utviklingen av skolenes uteareal, utvidelse / nyetaberling av haller og  
skolebygg:

ØKONOMIPLAN 2014-2017(sak 13/13536-10)
Vedtak 19. Idrettsanlegg
Forutsetninger:	
*	Fremtidig	utbygging	av	idrettshaller	og	andre	anlegg	som	kan	betjene	skolene	
skal fortrinnsvis baserers på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. 
Prioriterte anlegg i Økonomiplanperioden (2014-2017):
1.	Parallellplanlegging	av	de	nye	hallene	ved	skolene	Brandengen,	Øren	og	Fjell	
(del	av	Fjell	2020).	Iverksetting	av	den	hallen	som	er	klar	til	å	startes	opp	først.

BYVEKST	MED	KVALITET	-	DRAMMEN	2036	-	større,	smartere	og	sunnere
Gode	nærmiljøer	i	hele	byen
Hovedmål: 
“Bydelene	skal	gi	innbyggerne	trygghet,	tilhørighet	og	gode	nærmiljøer”
Langsiktige mål: 
“2.	Skolene	skal	være	aktivitetssentra	for	sine	bydeler”

Bystyret	i	Drammen	vedtok	i	juni	2007	en	ny	visjon	for	skolene:	 
”Drammensskolen, Norges beste skole, en skole der hver enkelte elev oppfyller 
sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.” 



1.	Barnehage	og	SIF	-	klubbhus

2. Boliger - rekkehus (avsatt til offtenlig formål)

3.	Fotballbaner	-	gress	og	kunstgress	+	ballbinge

4. Bo- og behandlingssenter 

5.	Rødskog	skole	

6. Boliger - eneboliger (avsatt til offentlig formål)

Rødskog	skole	ligger	på	uregulert	tomt.	Kommuneplanens	arealdel	har	avsatt	
et	større	område	til	offentlig	allmennyttig	formål	rundt	skolen.	Hva	som	er	
status på disse arealene kan leses av flyfotoet over med innholdsbeskrivelse av 
de enkelte delområde. 

Rødskog	skole	og	Gulskogen	skole	drives	som	en	samlet	enhet,	hvorav	 
Rødskog	er	en	ren	barneskole	på	i	underkant	av	200	elever.	Arealet	som	per	i	
dag benyttes til skoleformål, og som dermed kan regnes med til skolens totale 
areal, er delområde 5 (som vist på flyfoto over og kommuneplankartet til  
venstre).  

BELIGGENHET 
Rødskog	skole	er	en	av	Drammens	eldre	byskoler	(anno	1916).	Rødskog	
barneskole	ligger	i	bydel	Gulskogen,	nord	for	jernbanesporet.	Rødkog	skole-
krets er markert med blå streker på kartet over. 

Som vi ser av arealregnskapet har skolen relativt lite uteareal per elev. Uteareal 
per	elev	på	Rødskog	reflekterer	derimot	ikke	skolen	store	fordeler	av	 
beliggenhet	ved	siden	av	Gulskogen	idrettsområde.	Dette	området	tilfører	store	
kvaliteter	og	et	stort	aktivitetsareal	med	beliggenhet	som	gjør	at	det	kan	 
benyttes	av	skolens	elever	både	i	friminutter,	gymtimer	og	i	SFO-sammenheng.	

Rødgata	er	en	svært	viktig	kobling	mot	boligområdene	sør	for	jernbanen	
som	er	en	del	av	Rødskog	skolekrets.	Skolen	har	relativ	nær	beliggenhet	til	
turveiene langs elveparken, friområde i vest og Gulskogen gård. Det er gode 
gangforbindelser	østover	og	delvis	vestover.	For	boligene	lengst	vest	går	 
skoleveien langs Øvre Eikervei hvor det stedvis er utfordrende forhold rundt 
trafikksikkerhet. 

AREALREGNSKAP

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

RØDSKOG SKOLE - STATUS / SITUASJON

Totalt areal        ca 6070 m2
Antall elever       ca 200
Grunnflate bygg       ca 1300 m2
Uteareal        ca 4770 m2
Uteareal per elev        ca  24 m2 

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Skolebehovsanalysen og fortettingsprognoser viser at Gulskogen totalt sett vil 
ha	den	største	befolkningsveksten	i	årene	som	kommer.	Elevantallet	ved	 
Rødskog	skole	er	ventet	å	øke	til	om	lag	500	elever	frem	mot	2026.	 
Skolebehovsanalysen	stiller	spørsmålstegn	ved	om	Rødskog	er	egnet	som	 
fremtidig	skole(tomt)	med	bakgrunn	blant	annet	i	at	Rød	skog	ble	byg	get	i	1916	
og an ses som ver ne ver dig (klasse B). Den kan der for byg ges om inn ven dig, 
men fa sa den på sko le byg get kan ikke end res.

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Ved	skoleutvidelse	må	Rødskog	skole	vurderes	sammen	med	Gulskogen	skole.		
Rødskog	har	svært	god	beliggenhet	med	tanke	på	omgivelser	som	bidrar	til	å	
øker	skolens	kvaliteter	og	funksjon	som	nærmiljøanlegg.	Det	ville	være	uheldig	
dersom	Rødskog	ikke	ble	beholdt	og	vurdert	videreutviklet	for	fremtiden.	 
Skoleutvidelse	og	en	eventuell	etablering	av	ny	flerbrukshall	vil	da	være	 
hensyn som må ivaretas ved en eventuell utvikling av dette området. 

Jamfør	anbefalinger	fra	sosial-	og	helsedirektoratet,	som	anbefaler	uteareal	per	
elev på barnetrinnet til ca 50 m2,	er	kanskje	hverken	gjennomførbart	eller	øns-
kelig i en tett by. Det må derfor arbeides for å sikre andre kvaliteter i  
utearealene	og	tilgjengelighet	til	øvrig	tilbud	i	nærmiljøet.	Rødskog	har	en	 
beliggenhet	med	skole	og	aktivitetsareal	som	er	svært	fordelaktig,	og	som	
sikrer	gode	aktivitets-muligheter	for	barn	i	og	utenfor	skoletiden.	Rødskog	er	
en	viktig	nærmiljøarena	som	bør	styrkes	ytterligere.	

Av	kommuneplanens	arealdel	(2008-2012?)	kan	det	leses	at	boliger	i	øst	
(delområde 6) er avsatt til offentlig formål (kan her forstås som skoleutvidelse).  
I	ny	rullering	av	kommuneplanens	arealdel	bør	næringsområdene	i	sør	(Lie	
Høvleri-tomta)	som	er	under	omdanning,	og	legger	tilrette	for	nye	 
muligheter,	vurderes	i	den	videre	utviklingen	av	Rødskog	skole.	(se	røde	piler	
på	gjeldene	kommuneplan	(over)).	Tanken	om	å	legge	ned	Rødskog	skole	og	
etablere	en	ny	skole	lenger	øst	virker	derfor	uhensiktsmessig	og	ugunstig	sett	
fra et by- og bydelsperspektiv. 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN



Gulskogen barne og ungdomsskole ble bygget i 2001. Reguleringsplan og  
kommuneplanens arealdel er samsvarende. Hva som er status på arealene som 
omgir skolen kan leses av flyfotoet over. 

Rødskog	skole	og	Gulskogen	skole	drives	som	en	samlet	enhet,	hvorav	 
Gulskogen er en kombinert barne- og ungdomsskole hvorav barneskoledelen 
har om lag 500 elever. Arealet som per i dag benyttes til skoleformål, og som 
dermed kan regnes med til skolens totale areal er vist på kommuneplankartet 
til venstre.  

BELIGGENHET 
Gulskogen	barne-	og	ungdomsskole	ligger	i	bydel	Gulskogen,	sør	for	jernbane-
sporet.	Gulskogen	skolekrets	er	markert	med	blå	streker	på	kartet	over(gjelder	
barneskole). 

Gulskogen	skole	ligger	langs	Professor	Smiths	alle,	med	jernbanesporet	i	nord,	
Sundland	i	øst,	næringsområder	i	vest	og	nord	og	boliger	i	sør.	Skolen	har	
støyskjerm	mot	Professor	Smiths	alle.	Dette	gir	en	avskjerming	/	mangel	på	
kontakt	mellom	skolen	og	boligområdene	sør	for	Professor	Smiths	alle.	De	
viktigste	koblingene	på	tvers	av	jernbanen	er	Sundhauggata,	og	på	tvers	av	 
Konnerudbakken er Gamlebakken en viktig kobling. 

Gulskogen	skole	har	en	paviljongstruktur	med	utearealer	for	ungomsskole-
elevene	lokalisert	mellom	paviljongene.	Barneskoleelevene	har	tilgang	på	et	
større	sammenhengende	uteområde	i	sørøst	mot	bekken	som	renner	i	grønt-
draget langs skolens grense. Koblingen mot Gulskogen idrettsområde og  
Gulskogen	gård	er	realativt	dårlig	med	undergang	under	jernbanen	i	 
forlengelse av Arboalleen eller langs Baker Thons alle. Skolen ligger  
relativt	nære	marka.	Her	jobber	kommunen	for	økt	tilrettelegging	ved	 

AREALREGNSKAP

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

GULSKOGEN BARNESKOLE - STATUS / SITUASJON

Totalt	areal		 	 	 	 	 	 										ca	22680	m2
Antall elever                ca 500
Grunnflate	bygg		 	 	 	 	 										ca	4880	m2
Uteareal		 	 	 	 	 	 										ca	17800	m2
Uteareal per elev                 ca  35 m2 

etablering	av	nærmiljøanlegg	i	de	bynære	markaområdene.	

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Skolebehovsanalysen og fortettingsprognoser viser at Gulskogen totalt sett vil 
ha	den	største	befolkningsveksten	i	årene	som	kommer.	Elevantallet	ved	 
Gulskogen barneskole er ventet å fordobles til om lag 1100 elever frem mot 
2026.	Ved	skoleutvidelse	må	Gulskogen	skole	vurderes	sammen	med	Rødskog	
skole.  Det er diskutert muligheten for å rendyrke Gulskogen som barneskole 
og	slå	sammen	Rødskog	barneskole	og	Gulskogen	barneskole.	

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Skolens	beliggenhet	i	dag	gir	behov	for	å	(1)	styrke	skolens	nærmiljø- 
funksjon	og	kobling	mot	boligene	omkring	(spesielt	mot	sør)	og	(2)	styrke	
kobling til eksisterende kvaliteter langs elva mm. Skolens beliggenhet og  
utearealer vurderes bedre egnet til ungdomsskole, på tross av skolekontorets 
vurdering av enklere ombygging av bygingsmasser til barneskole. 

Av	kommuneplanens	arealdel	(2008-2012)	og	reguleringsplan	er	det	ikke	avsatt	
arealer	til	skolens	utvidelse.	Utviklingen	av	Sundland	legger	føringer	for	areal-
bruken	i	østlig	retning.	I	ny	rullering	av	kommuneplanens	arealdel	bør	 
næringsområdene	i	vest	vurderes	i	utviklingen	av	skolens	nærmiljøfunksjon	
og	eventuell	skoleutvidelse.	En	bruk	av	områdene	øst	for	dagens	skoleareal	kan	
også	vurderes.	(se	røde	piler	på	kart	over	gjeldene	kommuneplan	over)	Mot	
nord	kommer	sannsynligvis	den	nye	hovedveien	gjennom	Sundlandområdet,	
noe	som	gjør	dette	til	en	lite	aktuell	utviklingsretning.	

1.	Næringområder	

2. Gulskogen skole

3.	Eng	/	kratt	(LNF)

4. Professor Smiths alle

5. Boliger

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN



1. Jernbanesporet - Vestfoldbanen

2. Danvik skole

3.	Drammensbadet	(Marienlyst	idrettsområde	lenger	øst)

4v . Boliger

Danvik skole ligger i uregulert område. I kommuneplanens arealdel er  
skoletomta avsatt til offentlig formål. Denne er tydelig avgrenset og danner 
grunnlag for arealberegningene under. 

BELIGGENHET 
Danvik skole er en av Drammens eldre byskoler (anno 1907). Den er en  
“typisk”	kompakt	byskole	med	beliggenhet	nær	Strømsø	sentrum,	sør	for	 
jernbanesporet.	Danvik	skolekrets	er	markert	med	blå	streker	på	kartet	over.	

Danvik	har	svært	lite	uteareal	per	elev,	hhv.	10	m2. Overordnede anbefalinger 
for uteareal på 50 m2	er,	for	sentrumsskoler	(og	kanskje	for	fremtidige	skoler	
i elvedalen), lite realistisk. Det må derfor arbeides for å sikre andre kvaliteter i 
utearealene	og	tilgjengelighet	til	øvrig	tilbud	i	nærmiljøet.	Danvik	ligger	inntil	
jernbanesporet	med	undergang	mot	Marienlyst	med	Drammen	museum,	
museumsparken og Marienlyst idrettsområder rett ved skolen. Marienlyst er 
under	omdanning	og	vil	få	økt	preg	av	boliger/bebyggelse	og	en	utvidet	 
multifunksjonshall.	Området	innehar	likevel	kvaliteter	som	isbane	og	 
fotballbane	som,	så	fremt	det	holdes	tilgjengelig	for	skolene,	er	et	lavterskel	
tilbud	til	skolen	i	relativ	nærhet.	Museet	med	museumsparken	gir	også	 
spillerom for skolen. Områdene kan likevel ikke benyttes i skolens friminutter. 

Underganger	under	Jernbanen	og	overgangen	ved	Bikkjestykket	utgjør	 
viktige	koblingspunkter	mot	boligområdene	nord	for	jernbanen	som	er	en	del	

AREALREGNSKAP

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

DANVIK SKOLE - STATUS / SITUASJON

Totalt	areal		 	 	 	 	 	 	 ca	5886	m2
Antall	elever		 	 	 	 	 	 ca	385
Grunnflate bygg       ca 1750 m2
Uteareal        ca 4136 m2
Uteareal per elev        ca 10 m2 

av	Danvik	skolekrets.	I	tillegg	ligger	deler	av	inntaksområdet	sør	for	 
Bjørnsterne	Bjørnsons	gate	/	Kreftings	gate	som	også	utgjør	en	trafikkmessig	
utfordring for skoleveien for disse områden. 

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Skolebehovsanalysen og fortettingsprognoser viser at elevantallet ved  
Danvik skole er forventet å ligge relativt stabilt i overkant av 400 elever frem 
mot 2026. 

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Skolen	har	få	/	ingen	utvidelsesmuligheter	i	umiddelbar	nærhet.	Dersom	det	
vurderes å bygge flerbrukshall for utvidelse av gymnastikkfasilitieter, må man 
se på mulighet for å legge dette på utsiden av dagens skoletomt. Danvik skole 
har	en	sentrumsnær	beliggenhet	med	de	fordeler	dette	gir,	men	med	minimale	
uteområder som ikke må reduseres ytterligere. 

Det	kan	ikke	ses	noen	aktuell	utviklingsretning	for	skolen	i	dagens	situasjon.	

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN



1.	Næringsområder	

2.	Bjørnstjerne	Bjørnsons	gate	-	Holmestrandsveien

3. Brandengen skole

4. Boliger

Brandengen skole ligger i uregulert område. I kommuneplanens arealdel er 
skoletomta avsatt til offentlig formål. Denne er tydelig avgrenset og danner 
grunnlag for arealberegningene under. 

BELIGGENHET 
Brandengen skole er en av Drammens eldre byskoler (anno 1914). Den er i 
likhet	med	Rødskog	og	Danvik	en	eldre,	kompakt	byskole	med	beliggenhet	ved	
Rundtomkrysset. 

I	likhet	med	Danvik	har	Brandengen	svært	lite	uteareal	per	elev,	hhv.	11	m2. 
Overordnede anbefalinger for uteareal på 50 m2 er, for sentrumsskoler (og kan-
skje	for	fremtidige	skoler	i	elvedalen)	lite	realistisk.	Det	må	derfor	 
arbeides	for	å	sikre	andre	kvaliteter	i	utearealene	og	tilgjengelighet	til	øvrig	
tilbud	i	nærmiljøet.	Skolen	ligger	i	utkanten	av	Drammen	sentrum,	med	relativ	
nærhet	til	Norbykollen,	elva	og	Tegelverkstomta.	Dette	gir	skolen	mange	 
muligheter	til	aktiv	bruk	av	nærmiljøet.	Teglverkstomta	er	en	viktig	arena	for	
skolen med beliggenhet  om lag 200 m fra skolen. Området er av stor  
betydning for barnas mulighet til aktivitet og utfoldelse. Området har for stor 
avstand til skolen til at det kan brukes i friminutter. 

De	største	barrierene	for	skolens	elever	er	Bangeløkkakrysset,	Rundtomkrysset,	
jernbanen,	Holmestrandsveien	og	Svelvikveien.	Underganger	under	 
Holmestrandsveien	mot	boligområdene	østover	er	et	svært	viktig	koblings-

AREALREGNSKAP

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

BRANDENGEN SKOLE - STATUS / SITUASJON

Totalt areal        ca 6594 m2
Antall elever       ca 450
Grunnflate bygg       ca 1675 m2
Uteareal        ca 4919 m2
Uteareal per elev        ca 11 m2 

punkt mot boligene i skolekretsen på Nordbykolle-siden av Rundomkrysset. 
Frydenhauggata	og	Wærners	gate/Kleivene	er	viktige	 
koblingspunkter	mot	boligområdene	på	oversiden	av	jernbanen.	

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Skolebehovsanalysen og fortettingsprognoser viser at elevantallet ved  
Brandengen skole er forventet å få relativt lav vekst. Skolen er allerede presset 
på arealer og spesielt på gymnastikk-lokaler. Det er ikke avsatt arealer til  
skolens utvidelse. 

BYPLANMESSIGE VURDERING
Brandengen har ingen utvidelsesmuligheter i dag. Dette gir behov for å se på 
utvidelse ut over areal som er avsatt til skoleformål. Skolen har stort behov for 
både undervisnings- og gymnastikklokaler, og det arbeides for tiden med å se 
på muligheter for en utvidelse i retning nordvestover. Brandengen skole har 
gode	nærmiljøfasiliteter,	men	minimale	uteområder	som	ikke	må	reduseres	
ytterligere. Det vil derfor anbefales ut i fra et byplanmessig standpunkt, å se på 
utvidelser i retning til nabotomter. Dette må ses i sammenheng med  
infrastruktur - omleggelser på sikt. 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN



KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN

Reguleringsplan og kommuneplanens arealdel er samsvarende, og avsetter 
et	større	sammenhengende	område	omkring	skolen	til	offentlig	allmennyttig	
formål. 

Fjell	barneskole	er	en	stor	skole	med	i	underkant	av	600	elever.	Arealet	som	per	
i dag benyttes til skoleformål, og som dermed kan regnes med til skolens totale 
areal, er delområde 4(som vist på flyfoto over og kommuneplankartet).  

BELIGGENHET 
Fjell	skole	har	en	gunstig	beliggenhet	sentralt	i	boligområdene	inkludert	
drabantbyområdet	på	Fjell.	Skolen	er	bygget	i	paviljonger	med	skolegårdsrom	
mellom	paviljongene.	Den	er	fra	tidlig	70-tallet	med	noen	nyere	bygg.		 

I	tilknytning	til	skolen,	ligger	bydelens	eneste	kunstgressbane	i	full	størrelse,	et	
område	som	er	svært	verdifult	for	barna	i	og	utenfor	skoletiden.	Skolekretsen	
(vist med blå strek på kartet over), er relativt konsentrert med Austadveien / 
Skogerveien som eneste samferdselsbarriere. Barrieren er spesielt utfordrende 
for	barn	som	kommer	fra	områdene	mot	Skoger,	sørøst	for	drabantbyområdet.	

Skolen	har	små	utearealene	sammenliknet	med	overordede	føringer,	men	med	
kunstgressbanen	som	viktig	tilskudd	har	skolen	gode	uteområder.	Disse	bør	
sikres	og	videreføres	i	den	videre	utviklingen	av	skolen.	Skolen	har	relativ	god	
tilgang	til	marka	og	nærtliggende	nærmiljøanlegg	-	som	også	er	under	 
utvikling	i	Fjell	2020	-	prosjektet,	hhv.	Bekkefaret	og	Dumpa.

AREALREGNSKAP

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

FJELL	SKOLE	-	STATUS	/	SITUASJON

Totalt areal                 ca 21153 m2
Antall	elever		 	 	 	 	 										ca	580
Grunnflate bygg                ca 4672 m2
Uteareal		 	 	 	 	 	 										ca	16481	m2
Uteareal	per	elev			 	 	 	 	 										ca		28	m2 

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Skolebehovsanalysen viser stabil vekst frem mot 2026 til et elevantall opp mot 
800.	Skolen	har	i	kommuneplanens	arealdel	og	reguleringsplan	avsatte	 
områder til offentlig almennyttig formål som gir muligheter for utvidelse av 
skolen. Likevel ligger det utfordringer i bevaring av kunsgressbane og store 
høydeforsjeller	innad	i	det	avsatte	området	samtidig	som	området	i	tillegg	
rommer bydelshus og barnehage. 

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Fjell	barneskole	har	en	svært	viktig	nærmiljøfunksjon	som	samlingssted	for	
barn	og	unge	i	bydelen.	Kunstgressbanen	er	svært	viktig	i	denne	sammenheng.	
I	Fjell	2020	-	prosjektet,	arbeider	man	med	utvikling	av	skole	og	sentrums- 
områdene	og	tjenestetilbudet	for	å	skape	en	aktivitets-	og	møteplass	for	hele	
befolkningen som kan styrke og bygge opp under skolen og sentrumsområdets 
nærmiljøfunksjon.	Det	er	igangsatt	arbeid	med	reguleringsplan	for	Fjell	 
sentrum	og	Fjell	skole	ser	man	på	utvidelse	av	skole	og	etablering	av	
flerbrukshall(er). 

1.	Fjell	barneskole

2. Austadveien / Skogerveien
3.	Kunstgressbanen	på	Fjell
4.	Fjell	sentrumsområde

5. Boliger



KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN

I kommuneplanen er Åskollen skole avsatt med et begrenset areal til  
allmennyttig	formål.	Da	skolen	i	2013	ble	utvidet	med	en	ny	fløy	(vist	på	kartet	
over	i	rødt/hvitt),	ble	dette	lokalisert	innenfor	det	avsatte	arealet.	Området	
omkring skolen og idrettsområdet er uregulert.  

Skolens uteområde består i hovedsak av skog / natur og noen asfaltflater, en 
ballbinge og mindre lekeområder. 

BELIGGENHET 
Skolen har en sentral beliggenhet i Åskollen bydel. Skolen ligger ved siden av 
Åskollen idrettsområde og Glassverkethallen, og har relativt kort avstand til 
Nordbykollen markaområde. Glassverkhallen benyttes som skolens gymsal i 
tillegg til skolens egen gymsal. 

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Gjeldende	skolebehovsanalyse	gir	en	forventet	fordobling	av	antall	elever	frem	
mot	2026.	Skolens	nye	paviljong	gir	skolen	en	kapasitet	på	????	elever.	

AREALREGNSKAP

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

ÅSKOLLEN SKOLE - STATUS / SITUASJON

Totalt areal                 ca 25050 m2
Antall	elever		 	 	 	 	 										ca	480
Grunnflate bygg                ca 5399 m2
Uteareal                 ca 19651 m2
Uteareal per elev                 ca  41 m2 

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Åskollen barneskole kan stå overfor ytterligere utvidelser i et langsiktig  
perspektiv.	Det	som	likevel	kan	bli	mer	presserende	vil	være	etablering	av	 
ungdomsskole på Åskollen. Dette vil i ha stor påvirkning på utviklingen av 
Åskollen	som	idrettsområde,	nærmiljøområd	og	bydelssentrum.	Den	flotte	
grønne	lungen	som	i	dag	rommer	Åskollen	idrettsområde	må	sikres	for	 
fremtiden		da	dette	området	være	av	uvurderlig	betydning	for	lokalmiljø	og	
barn og unges utfoldelsesmuligheter. 

1. Åskollen idrettsområde

2. Åskollen skole (med omtrentlig  
				lokalisering	av	ny	fløy)
3. Åskollen senter/butikker

4. Boliger

N



KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN

ARONSLØKKA SKOLE - STATUS / SITUASJON

Aronsløkka	skole	er	fra	tidlig	70-tallet.		Reguleringsplan	og	kommuneplanens	
arealdel er samsvarende, med disse avviker noe fra tomtegrensen - som det 
anses	som	naturlig	å	følge	i	dette	tilfellet.	

Skolen er i Drammenssammenheng, en relativt liten skole med i underkant av 
400	elever.	Tomta	er	kupert	og	stedvis	svært	bratt,	men	romslig,	og	ligger	på	
grensen til marka. Skogen og skråningen bak skolen er i aktivt bruk i dag.  
Elevene	har	relativt	sett	(når	man	ser	vekk	fra	terreng),	svært	god	plass,	og	
Aronsløkka	følger	slikt	sett	anbefaling	i	overkant	av	50	m2 uteareal per elev. 

BELIGGENHET 
Skolen	har	en	unik	beliggenhet	øverst	i	et	større	boligområde,	og	med	marka	
som	nærmeste	nabo.	Aron	skianlegg	ligger	rett	vest	for	skolen.	Beliggenheten	
gir	elevene	svært	godt	muligheter	til	utendørs	aktivitet	og	skolen	får	unike	 
muligheter	ti	å	benytte	omkringliggende	utendørs	arealer	i	undervisningen.	

Den	største	barrierekryssningen	innenfor	skolekretsen,	er	Kristian	Brenners	
vei.	Her	er	det	relativ	høy	frekvens	med	busser	og	traffikk.	Det	finnes	flere	 
underganger under Kristian Brenners vei for trygg kryssning, og en 
langsgående gang og sykkelvei eller fortau, langs hele strekningen frem til 
Solåsblokka.	Sti	gjennom	skogen	kan	benyttes	i	sommerhalvåret,	men	er	lite	
tilgjengelig	og	vinterhalvåret.	

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 

AREALREGNSKAP

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

Totalt areal                 ca 22550 m2
Antall elever                ca 370
Grunnflate bygg                ca 2747 m2
Uteareal		 	 	 	 	 	 										ca	19803	m2
Uteareal per elev                 ca 53 m2 

Gjeldende	skolebehovsanalyse	gir	Aronsløkka	en	lav,	men	stabil	vekst.	
Nye	utviklingstrekk	kan	gi	større	vekst	til	bydelen	enn	tidligere	antatt,	og	kan	
gi et annet utfall på den nye skolebehovsanalysen. 

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Aronsløkka	skole	ligger	avgrenset	av	Kristian	Brenners	vei	i	sør	og	marka	i	
nord. Skolens ballplass og ballbinge ligger lengst vest på skolens område, og 
kan,	på	grunn	av	terreng	og	vegetasjon,		ikke	observeres	fra	skolegården.	 
Skolen har en gunstig plassering som nabo til marka. Ved utvidelse av Aron-
sløkka	skole	bør	man	vurdere	å	utnytte	skråningen	mellom	skolens	øvre	nivå	
og grusbane og ballbingen på nedre nivå. Dette kan skape en bedre kobling 
mellom de ulike delene av skolen, men stiller krav til terrengtilpassning. Man 
kan også vurdere en eventuell flerbrukshall inn i markakanten / erstatning av 
eksisterende gymsal. 

1. Aron skianlegg
2. Skytebane

3.	Aronsløkka	skole

4.	SFO	-	bygg	(tidligere	bolig)

5. Kristian Brenners vei

6. Boliger



KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN

Innenfor	skolens	område	ligger	en	barnehage	(øst),	og	
kommuneplanens arealdel viser sentrumsformål på deler 
av det som i dag benyttes som del av skolens uteområde. 
Dette området er i reguleringsplan avsatt til parkering, og 
har	tidligere	vært	en	gammel	skolehage.	Grøntområdet	i	sør	
regnes ikke med som naturlig del av skolens uteområde. 

BELIGGENHET 
Åssiden	skole	ligger	i	et	grøntbelte	som	strekker	seg	fra	marka	i	nord	til	
elveparken	i	sør.	Den	ligger	ved	siden	av	Åssiden	idrettsanlegg	med	store	
grøntarealer,	en	kunstgressbane	og	ballbinge,	og	har	umiddelbar	nærhet	til	
elveparken med lekeplass og strand i kort avstand fra skolen. Dette gir gode 
muligheter	for	å	benytte	nærområdet	i	skolesammenheng.	

I nord grenser skoleområdet mot Rosenkrantzgata, og hovedandelen av  
boligmassen innenfor skoleinntaksområdet ligger nord for denne. Vest for 
idrettsområdet	ligger	næringsområdene	langs	Ingeniør	Rybergs	gate	/	
Buskerudveien. 

Rosenkrantzgata	med	høyt	trafikktall	og	karakterskifte	omtrent	i	dette	områ-
det	med	økning	av	fartsgrense	og	kryssing	via	under	og	overganger,	utgjør	en	
betydelig barriere for en stor andel av elevmassen.  

AREALREGNSKAP

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

ÅSSIDEN SKOLE - STATUS / SITUASJON

Totalt areal                 ca 16507 m2
Antall elever                ca 341
Grunnflate	bygg		 	 	 	 	 										ca	3780	m2
Uteareal                 ca 12727 m2
Uteareal per elev                 ca 37 m2 

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Gjeldene	skolebehovsanalyse	viser	forventet	stor	vekst	for	skolens	inntaks- 
område. Skolen vil på sikt ha behov for utvidede gymsalfasliteter og  
undervisningslokaler. Det er tidligere pekt på utvidelse nordover eller vestover 
som mulige utviklingretninger, sett fra Drammen eiendom og Skolekontoret 
sin side. 

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Grøntarealet	ved	Åssiden	idrettsområde	er	en	del	av	et	større	sammen- 
hengende	grøntdrag	fra	marka	i	nord	til	elveparken	i	sør	(se	illustrasjon	til	 
vensre).	Dette	grøntdraget	er	et	av	de	få	sammenhengende	tverrgående	
grøntdrag	gjennom	byggesonen.	Gjennom	grøntdraget	går	det	en	god	gang-
forbindelse,	med	noe	behov	for	tydeliggjøring	for	myke	traffikanter	sør	for	
Rosenkrantzgata.	Grøntdraget	styrker	de	landskapelige	kvalitetene	i	området		
der elvedalen utvider seg og blir bredere.  

Ved en mulig fremtidig utvikling av Berskaug med etablering av  
friidrettsanlegg og friidrettshall, må Berskaug og Åssiden idrettsanlegg ses i 
sammenheng. Åssiden bydel har i dag et godt tilbud til barn og unge når det 
gjelder	idrettsområder/fotballsletter	mv.	Slike	områder	bør	sikres	for	frem-
tiden, med muligheter for videre utvikling til et mer mangfoldig bruk. 

En fremtidig utvidelse av Åssiden skole både med undervisningslokaler og 
flerbrukshall	bør	foregå	i	retning	nordover.	Her	ligger	det	en	rekke	hindringer	
for	gjennomføring	(Glitrevannsledning	mv)	som	må	vurderes	ved	 
realisering.	Det	bør	vurderes	samordning	med	idrettens	behov	(hall	og	
idrettshus), og en styrkning av		grøntdraget	med	koblingen	mot	elveparken	 
gjennom	området.	

1. “sentrumsområde” Åssiden / Vårveien
2. Rosenkrantzgata

3.	Næringsområde

4. Åssiden idrettsanlegg

5. Åssiden skole

6. Barnehage

7. Boliger

8.	Åssiden	elvepark



KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN

Øren	skole	ligger	på	areal	som	er	uregulert.	I	gjeldende	kommuneplan	 
omfattes området avsatt til offentlig allmennyttig formål av barnehage og 
idrettshus. Dette er den eneste skolen i byen hvor fotballbanen regnes direkte 
med inn i arealregnskapet. Grunnen er at banen i dette tilfellet danner en 
naturlig forlengelse av skolegården uten elementer som skiller disse fra  
hverandre. 

BELIGGENHET 
Øren skole har en gunstig beliggenhet sentralt i boligområdet. I tilknytning 
til	skolen	ligger	bydelens	eneste	kunstgressbane	i	full	størrelse,	et	område	som	
er	svært	verdifult	for	barna	i	og	utenfor	skoletiden.	Skolekretsen	(vist	med	blå	
strek	på	kartet	over),	strekker	seg	fra	Underlia	ved	marka	i	nord	til	elva	i	sør.		
Kryssing av Rosenkrantzgata / Hauges gate er spesielt utfordrende for barn 
som	kommer	fra	områdene	mot	i	sør.	

Skolen har relativ kort avstand til marka og til områdene ved elva, selv om man 
her må krysse Rosenkrantzgata. 

Skolen har relativt godt med uteareal - så lenge fotballbanen regnes med i  
skolens uteareal. 

AREALREGNSKAP

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

ØREN SKOLE - STATUS / SITUASJON

Totalt areal                ca 16125 m2
Antall elever               ca 500
Grunnflate bygg               ca 2495 m2
Uteareal                ca 13630 m2
Uteareal per elev                ca  27 m2 

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Gjeldende	skolebehovsanalyse	viser	at	elevtallet	vil	holde	seg	relativt	stabilt.	
Skolen er en av de mange skolene i Drammen som har en vanlig gymsal til  
innendørs	aktivitet.	I	tråd	med	politiske	vedtak	(omtalt	innledningsvis),	skal	
det arbeides for lokalisering av flerbrukshall i tilknytning til Øren skole. 

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Skolen	har	en	god	plassering	i	nærmiljøet	og	spiller	i	dag	en	viktig	rolle	som	
nærmiljøarena	for	barn	og	unge	-	både	i	og	utenfor	skoletid.	Ved	lokalisering	
av	flerbrukshall,	kan	man	se	på	muligheter	for	integrasjon	mellom	funksjoner	i	
samme	bygg,	for	eksempel	kan	dette	være	idrettsfunksjoner,	barnehag	og	SFO/
IFO.	Man	kan	også	se	på	mulighet	for	ombygging	/	rivning	av	eksisterende	
gymsal, da skolen er presset på areal med boligbebyggelse og veier tett inn mot 
skolen	på	alle	sider.	Det	anbefales	en	utvidelse	i	vestlig	eller	sørlig	retning	på	en	
måte som ikke går på bekostning av eksisterende uteareal.  

1. Marka

2. Ballklubbhuset / idrettshus
3. Øren skole
4. Øren barnehage

5. Rosenkrantzgata

6. Backeparken



KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN

Det er kommuneplanens arealdel som i dette tilfelle  vurderes som det mest 
relevante ormådet å medberegne i arealregnskapet. 

BELIGGENHET 
Bragernes	skole	ligger	relativt	høyt	oppe	i	skoleinntaksområdet,	i	utkanten	av	
boligområdet (som fortsetter over grensen mot Lier). Skolekretsen (vist med 
blå	strek	på	kartet	over),	omfatter	Bragernes	sentrum,	Holmen	og	Brakerøya.	
Den	største	barrieren	for	en	del	av	elevene	vil	være	høydemeterne	på	vei	opp	
mot skolen. 

Skolen	ligger	med	Løkkebergparken	som	nærmeste	nabo.	I	parken	er	det	 
kunstgressbane og ballbinge samt et vakkert parkområde. Parken som hel-
het	bidrar	til	å	øke	kvaliteten	ved	skolen.	Lengst	nordøst	i	parken	ligger	en	
ballplass	nær	skolen.	Skolen	er	blant	skolene	i	Drammen	med	små	utear-
ealer.	Dette	gjør	Løkkebergparken	til	et	viktig	nærmiljøområdet	for	skolen	
som	bidrar	til	at	skolen	har	noe	mer	rom	for	utendørs	aktivitet	og	bruk	av	
nærmiljøområdene.	

AREALREGNSKAP

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

BRAGERNES SKOLE - STATUS / SITUASJON

Totalt areal                 ca 6200 m2
Antall elever                ca 300
Grunnflate bygg                ca 2016 m2
Uteareal		 	 	 	 	 	 										ca	4184	m2
Uteareal per elev                 ca 13 m2 

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Gjeldende	skolebehovsanalyse	har	antydet	kraftig	vekst	i	befolkningen,	men	
få barnefamilier. Det er rimelig å anta at deler av denne veksten var tenkt ved 
utvikling	av	boliger	langs	Bragernes	strand	og	liknende	prosjekter	som	nå	er	
gjennomført.	

Skolen har i dag om lag 300 elever. Bydelen som helhet, har dårlig anleggs-
dekning	for	idrettsaktiviteter.	Skolen	har	små	uteområder	som	ikke	bør	mind-
skes	ytterligere	.	Skolens	lokalisering	i	bratt	terreng	gjør	det	utfordrende	å	
tenke	seg	en	utvikling	av	bygningsmasser	mot	øst.	Dette	gir	skolen	dårlig	 
utvidelsespotensial.	I	dette	tilfellet	bør	man	muligens	se	på	mulighet	for	samar-
beid med Lier kommune og mulighet for utvikling av interkommunale anlegg. 

2. Bragernes skole

1. Tomineborgdalen

3.	Løkkebergparken
4. Barnehage
5. Boliger



KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BELIGGENHET OG AREALDISPONERING / UTEOMRÅDER / 
KVALITETER? 

Konnerud skole ligger i utkanten av bydelen, mot Stordammen og marka. 
Skolekretsen	er	noe	utstrakt,	og	områdene	lengst	øst	ligger	relativt	langt	unna	
skolen.	Elever	må	krysse	Konnerudgata	som	utgjør	en	betydelig	barriere.	
Kryssning	skjer	enten	via	gangbroer	og	kryssning	i	plan.	Skolen	får	i	2014	en	
utvidelse	med	en	fløy	mot	sør,	avmerket	på	kartene	over.	Området	ligger	på	
kommunal	grunn	og	innenfor	det	røde	området	på	kommuneplanen,	på	 
regulert parkeringsareal. 

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) viser til en nedgang i be-
folkning og elevantall ved skolen. 

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

KONNERUD SKOLE - STATUS / SITUASJON

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Skolen	har	per	i	dag	tilstrekkelig	med	utearealer	med	variasjon	og	mangfold		
som	i	kombinasjon	med	god	beliggenhet	i	nærheten	av	naturområder,	gir	
gode muligheter for aktivitet og utfoldelse for barna. Stordammen og skogs-
områdene	i	nærheten	av	skolen	gir	nærmiljø-	og	aktivitetsfunksjoner	for	
barn og unge både i og utenfor skoletid. Dersom det skulle bli aktuelt å bygge 
flerbrukshall	/	ny	gymsal	på	Konnerud	skole	må	dette	gjøre	på	utsiden	av	
skolens	areal	i	dag.	Utvidelsen	bør	bygge	opp	rundt	eksisterende	skoleområde	
og	ivareta	skolens	uteområde	og	skolens	nærhet	til	grønt-	og	naturområdene	i	
vest.	Grøntdraget	gjennom	skolen	bør	beholdes	-	både	som	kvalitet	for	barna	
og som buffer mot boligene i vest. 

Kartet viser gangavstand fra skolene på 
Konnerud	i	hhv.	5	og	10	min	avstand.	

REGULERINGSPLAN

I	reguleringsplan	er	det	avsatt	et	større	område	omkring	Konnerud	skole	til	 
Offentlig allmennyttig formål. Dette er noe mindre i kommuneplanen som har 
avsatt deler av området til boligformål. 

Skoletomten	omfattes	i	dag	av	grøntareal	og	skoletomt,	med	en	avgrensning	
omtrent som vist på plankartet til venstre. 

AREALREGNSKAP

Totalt	areal		 	 	 	 	 	 										ca	21810	m2
Antall elever                ca 450
Grunnflate	bygg		 	 	 	 	 										ca	2852	m2
Uteareal		 	 	 	 	 	 										ca	18958	m2
Uteareal per elev                 ca 42 m2 

1.	Grøntområde

2. Boliger

3. Konnerud skole

4. Skoleutvidelse 2014

5.	Stordammen	friluftslivsområde

6. Privat eiet areal avsatt til offentlig allmennyttig og bolig

Stordammen



BELIGGENHET 
Vestbygda skole har elever fra Konnerud syd og Skoger innenfor skolekretsen. 
Elevene fra Konnerudsiden har trygge og gode gang- og sykkelstier. Elevene fra 
Skoger får tilbud om skyss på grunn av farlig skolevei. Skolen ligger tett inntil 
skogen	med	utsikt	over	åker	og	eng.	Uterommet	gir	mulighter	for	å	oppsøke	
ulike	læringsarenaer.	

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Gjeldende	skolebehovsanalyse	viser	ingen	vekst	i	befolkningstall	og	elevtall.	

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Skolens utvidelsesbehov eller eventuelle erstatning vil avhenge av en utvikling 
av Skallstadskogen til boliger. Skolen har utvidelsesmulighet ved eksisterende 
beliggenhet	-	inn	i	LNF-	områdene	rundt.	Dersom	man	ønsker	å	unngå	en	
belastning	på	landbruksområdene	bør	det	vurderes	å	flytte	skolen	nærmere	
Konnerud	sør	/	Skallstadskogen	slik	at	den	får	bedre	kobling	mot	hoved- 

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

VESTBYGDA SKOLE - STATUS / SITUASJON

andelen av boligene innenfor skolekretsen, og med muligheter for etablering av 
ny	og	større	skole	her.	

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN

Vestbygda skole er bygd i 1935. Den er påbygd tre ganger.  Skolen er beregnet 
til	å	være	en	toparallellskole,	det	vil	si	ca	270	elever.	Skolens	område	strekker	
seg	delvis	inn	på	areal	som	i	kommuneplanen	er	avsatt	til	LNF,	men	som	er	
regulert til skoleformål. 

Skolen har relativt godt med uteareal. 

AREALREGNSKAP

Totalt areal                 ca 15655 m2
Antall elever                ca 300
Grunnflate bygg                ca 1961 m2
Uteareal                 ca 13694 m2
Uteareal per elev                 ca  45 m2 

1. Jarlsbergveien

2. Vestbygda skole

3.	Landbruksmark	(LNF)



BELIGGENHET 
Hallermoen skole ligger i bydelens nordlige del, på toppen av Konnerud- 
bakken.	Skolen	ligger	inntil	et	større	grøntdrag	som	strekker	seg	fra	Gamle-
bakken	og	opp	gjennom	bydelens	nordlige	områder.	Den	ligger	sentralt	i	skole-
kretsens boligmasse, som fordeler seg relativt likt på begge sider av  
Konnerudbakken/gata.	Denne	hovedveien	utgjør	en	betydelig	barriere	for	om	
lag halvparten av elevmassen (Hallermoen vest og Tolerud), på tross av  
gangbrua som kysser Konnerudgata ved Hallermoen skole. 

Skolen	har	en	gjennomsnittlig	størrelse	på	tilgjengelig	uteareal.	Skolens	 
uteområder er relativt spredt med grusbanen som ligger ned mot Konnerud-
gata, og som på grunn av terreng og bygg, ikke kan observeres fra skolegården. 
Skolegården	er	i	hovedsak	lokalisert	på	det	øvre	nivå	mellom	skolebygningene.

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Gjeldende	skolebehovsanalyse	gir	skolen	svak	vekst.	Skolen	er	relativt	stor,	med	

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

HALLERMOEN SKOLE - STATUS / SITUASJON

opp mot 500 elever. Den har, i likhet med de fleste av Drammensskolene, en 
vanlig	liten	gymsal.	For	fremtiden	kan	man	se	for	seg	et	behov	for	en	 
flerbrukshall i tilkytning til skolen. 

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Skolen	har	per	i	dag	ingen	utvidelsesmulighet.	Grøntområdene	nord-vest	for	 
skolen	er	en	del	av	en	gjennomgående	grøntkorridor	som	strekker	seg	på	tvers	
gjennom	hele	Konnerud.	Det	vil	ikke	være	ønskelig	å	utvide	skolen	på	 
bekostning av denne. Disse naturområdene med turveier som forbindes på 
tvers av Konnerudgata via gangbro, gir skolen og elevene muligheter for bruk 
av natur og aktivitetsareal. 

Ved	en	eventuell	utvidelse	eller	etablering	av	ny	flerbrukshall	bør	det	etter-
strebes	å	få	til	en	løsning	innenfor	bebygget	område.	Fotballbanen	i	sør	bør	
ikke	berøres	da	denne	utgjør	en	stor	del	av	skolens	uteareal.	

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN

Arealet	som	regnes	med	i	skolens	areal	inkluderer	fotballbane	i	sør	og	ball-
binge i nord. Skråning ned mot Konnerudgata er ikke inkludert i areal- 
regnskapet da dette ikke anses som relevant. Dette er ikke samsvar mellom  
kommuneplanen og benyttet areal, men reguleringsplanen for området  
stemmer bedre. 

 

AREALREGNSKAP

Totalt areal                 ca 16675 m2
Antall elever                ca 450
Grunnflate bygg                ca 4154 m2
Uteareal                 ca 12521 m2
Uteareal	per	elev			 	 	 	 	 										ca	28	m2 

1.	Viktig	grøntdrag	m/kryssning	over	Konnerudgata

2. Barnehage

3. Hallermoen skole

4. Boliger

5. Konnerudgata

6.	Friområde	/	fotballslette



BELIGGENHET 
Skolen ligger i bydel Skoger, som har spredt boligbebyggelse og er den eneste 
bydelen	i	Drammen	so	domineres	av	LNF	(landbruk).	I	umiddelbar	nærhet	til	
skolen er det et mindre boligområde. 

SKOLENS UTVIDELSESBEHOV 
Skolebehovsanalysen 2010 - 2026 (KOMMER NY) 
Gjeldende	skoleprognose	vise	lav	vekst	i	skolens	elevtall.	

BYPLANMESSIGE VURDERINGER
Skolen	har	ikke	behov	for	utvidelse	eller	ny	hall	i	nær	fremtid.	De	hoved- 
utfordringer som kan pekes på er:
(1) avstanden mellom skole og elever da skolen ligger i et spredt bebygget  
område, og 
(2) utfordringer knyttet til skolevei for disse barna på bakgrunn av beliggen-
heten.	Mange	av	barna	bruker	buss	eller	blir	kjørt	da	skoleveien	i	hovedsak	går	
langs	hovedveier	uten	fortau	og	med	høy	fart.	

BELIGGENHET OG UTVIDELSESMULIGHETER

SKOGER SKOLE - STATUS / SITUASJON

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

REGULERINGSPLAN

Skoger er en liten skole som er nylig rehabilitert. Den nye Skogerhallen åpnet 
i 2011. Skolen ligger sentralt i Skogerbygda, med en skolekrets som hovedsak-
lig	favner	spredt	boligbebyggelse	i	LNF-	områder.	Skolen	har	god	standard	og	
godt med utearealer. Disse er også nylig oppgradert og fremstår som fine og 
innbydende aktivitetsområder for barn. 

AREALREGNSKAP

Totalt areal                 ca 14075 m2
Antall	elever		 	 	 	 	 										ca	185
Grunnflate bygg                ca 4021 m2
Uteareal                 ca 10054 m2
Uteareal per elev                 ca 54 m2 

1.	LNF

2. Skoger skole m/Skogerhallen

3.	Gamle	Sørlandske

4.	Gundesølina


