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Saksfremlegg 

 

Valg av tomt til ny ungdomsskole på Åskollen 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bygges ny ungdomsskole sentralt på Åskollen. I videre planprosess utarbeides en vurdering av 
plasseringsalternativene 1A og 1B (Åskollen). I samarbeid med lokalidretten utarbeides det en helhetlig 
plan for idrettsfunksjonene samlet på Åskollen 
 
 

Grunnlag for saken 

  
I sak 33/19 «Valg av ungdomsskole på Åskollen» vedtok bystyret i møtet 26.03.19 at rådmannen bes 
vurdere fire alternativer for plassering av ungdomsskole på Åskollen. Alternativene er omtalt som 
alternativ 1a og 1b (Åskollen) og 2b og 2c (Lolland). I denne saken gjøres det en helhetlig vurdering av 
alternativene knyttet til tomteerverv, økonomi, framdrift, bydelsutvikling, senterutvikling Åskollen og 
forventet elevtallsvekst.  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 

Utredning fra Drammen kommune ved Byplan og Drammen Eiendom 
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Saksutredning 

Bakgrunn  
Skolebehovsanalysen fra 2016 viste at det ville bli kapasitetsutfordringer i flere skolekretser i Drammen. 
Den største elevtallsveksten ville komme på Strømsø og i Marienlyst skoles inntakskrets. Anbefalingen 
var: Det bør utarbeides alternativer for utvidet ungdomsskolekapasitet for Strømsø inntaksområde på 
kort og lang sikt. Både utvidelse av Marienlyst og/eller bygging av ny skole i skolekretsen bør vurderes.   
  
I økonomiplan 2018-2021 ble det meldt et behov for å finne løsninger på kapasitetsutfordringene i 
området. I sak 193/18 la rådmannen fram forslag til vedtak om utbygging av Marienlyst skole i henhold 
til bestillingen.   
  
I sak 166/18 vedtok bystyret på møtet 18.12.18 at det skal bygges ungdomsskole på Åskollen. I vedtaket 
heter det at lokalisering og fremdriftsplan skal utredes videre.    
  
På møtet 05.02.19 ble bystyrekomité for oppvekst og utdanning orientert om pågående utredning av 
tomtealternativer på Åskollen. Drammen Eiendom holdt orienteringen og skisserte 3 tomtealternativer. 
Disse ble nærmere utredet i sak 33/19 «Valg av ungdomsskole på Åskollen». Saken ble behandlet i 
bystyrekomite for oppvekst og utdanning 12.03.19 og i formannskapet 19.03.19.   
I bystyremøtet 26.03.19 ble det gjort følgende vedtak i saken:  

1. Rådmannens bes om å vurdere alternativene 1A og 1B (Åskollen), 2B og 2C (Lolland) nærmere.    
2. Det skal gjøres en helhetlig vurdering av alternativene knyttet til tomteerverv, økonomi, 

framdrift, bydelsutvikling, senterutvikling Åskollen, forventet elevtallsvekst.   
 
Saksutredning   
På bakgrunn av bystyrets vedtak 23.03.19, har Drammen kommune ved virksomhet Byplan og Drammen 
Eiendom gjennomført en utredning. Utredningen er i sin helhet vedlagt i denne saken, og gir et bredt og 
utfyllende kunnskapsgrunnlag for vurderinger om tomtevalg.   
  
Alternativene  
Alternativene 1a og 1b (Åskollen) og 2b og 2c (Lolland) som bystyrevedtaket refererer til, er basert på en 
mulighetsstudie gjennomført av MAP Arkitekter AS datert 27.02.2019 på oppdrag av Drammen Eiendom 
(DEKF), og notat fra DEKF datert 28.02.2019 Åskollen ungdomsskole – lokalisering/tomtevalg.   
  
Mulighetsstudien bygger på følgende programforutsetninger:  

• Ungdomsskole med kapasitet på seks paralleller med flerbrukshall og uteareal.   
• Skolebygg på ca. 6.200 m2 fullt utbygd. I første omgang bygges en 4-parallell ungdomsskole med 

flerbrukshall.    
• Flerbrukshall på ca. 2.700 m2. Flerbrukshallen skal minimum inneholde 

kroppsøvingsarealer/spilleflater dimensjonert for håndball med tilhørende garderober og 
lagerrom, og skal bygges i umiddelbar nærhet av ungdomsskolen.    

  
Mulighetsstudien var basert på tre lokaliseringsalternativer: Åskollen, Lolland og Knive. Etter vedtaket i 
bystyret ble Knive utelukket som plasseringsvalg, og skal ikke utredes nærmere. Basert på vedtaket i 
bystyret har virksomhet Byplan i samarbeid med Drammen Eiendom, vurdert følgende alternativer:  
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Åskollen sentralt 
Alternativene på Åskollen tar utgangspunkt i det åpne aktivitetsområdet som er i kommunalt eie. 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til grønnstruktur. I alternativ 1A er skole og flerbrukshall 
plassert vest for den sentrale aksen gjennom området og parallelt med Nordbyveien, mens i alternativ 
1B er skolen plassert nordøst for denne aksen. Flerbrukshallen er i begge alternativ foreslått plassert 
mot Nordbyveien ved dagens innkjøring til barneskolen.   
   

     
Åskollen alternativ 1A   
  

Åskollen alternativ 1B   
  

 
 
Lolland  
Alternativene på Lolland er begge lokalisert på det åpne området mot Nordbyveien/Lerpeveien. I 
alternativ 2B er skole foreslått plassert langs Nordbyveien og flerbrukshall med innkjøring fra Lerpeveien 
på området som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål. Alternativ 2C bygger på de samme 
prinsippene, men her er skole og flerbrukshall foreslått plassert inne på området som er avsatt til LNF 
(dyrka mark) i kommuneplanens arealdel.   
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 Lolland alternativ 2B  
  

 Lolland alternativ 2C   
  

 
I vedlagte utredning er plasseringsalternativene på Åskollen og Lolland vurdert ut fra  

• Perspektiver på stedsutvikling  
• Behovsvurdering  
• Forholdet til idretten   
• Tilgjengelighet og trafikk  
• Forhold rundt gjennomføring (tomteerverv, økonomi, framdrift)  

   
Utredningen er omfattende og detaljert, og må leses i sin helhet. Det vedlagte dokumentet må derfor 
ses som en del av dette saksfremlegget.   
 
 
Oppsummering fra utredningen ved virksomhet Byplan og Drammen eiendom 
  
Stedsutvikling  
Åskollen representerer et funksjonelt tyngdepunkt i dagens bydel, hvor mye av det som finnes av 
offentlig og privat service er lokalisert. Vedtatt strategi for stedsutvikling i Nye Drammen gir føringer for 
det planlagte helseknutepunktet på Åskollen. En lokalisering av ungdomsskole sentralt på Åskollen gjør 
det mulig å videreutvikle eksisterende servicefunksjoner i aksen fra Glassverkshallen til det planlagte 
helseknutepunktet. Ny ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall vil bidra til økt aktivitet og forsterke 
servicefunksjonene dersom sykehjem, eldreboliger, barnehager og skoler lokaliseres i nærheten av 
hverandre.  
 
Lolland er i dag et jordbruksområde, og har ingen eksisterende servicetilbud. Lokalisering på Lolland må 
derfor primært vurderes i forhold til den pågående utbyggingen av Kniveåsen og planlagt utbygging av 
Knive-Lolland. Begge disse handler i all hovedsak om boligutbygging. Som nevnt over, er planområdet 
for Knive og Lolland preget av ravinedaler og store terrengforskjeller. I praksis betyr det at 
lokaliseringsalternativene vil ligge fysisk adskilt fra de planlagte idretts- og aktivitetsområdene (det 
grønne hjertet) som er forutsatt lokalisert på Knive.  
 
Rent geografisk ligger Lolland noe nærmere Skoger og Tangen/Nybygda (Svelvik) enn Åskollen, men mer 
perifert i forhold til eksisterende servicetilbud. Fra de befolkningstunge områdene nær Åskollen senter 
og nordover, er naturlig nok avstanden til Lolland større enn til Åskollen. 
  
Behovsvurdering  
Befolkningstyngdepunktet og tyngdepunkter av elever i den nye kommunedelen vil med nåværende 
bebyggelse ligge nærmest Åskollen.  
  
Tilgjengelighet og trafikk  
Avstanden mellom Åskollen og Lolland er ca. 1,3 km, noe som representerer en gangtid på 15-20 
minutter.  En lokalisering av flerbrukshallen sammen med ungdomsskolen til Lolland vil føre til mindre 
tilgjengelighet for gående og syklende, enn en lokalisering til Åskollen. En lokalisering av flerbrukshallen 
sammen med ungdomsskolen til Lolland antas å ville føre til noe mer bruk av bil enn ved en lokalisering 
på Åskollen.  
 
Overordnet sett er ikke vegkapasiteten en stor utfordring i noen av alternativene. Biltrafikken kan skape 
problemer til og fra skoler ved skolestart, noe som må løses lokalt i begge lokaliseringsalternativ.  
 
Forholdet til idretten  
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Ny ungdomsskole på Åskollen vil ha konsekvenser i forhold til idretten og åpner muligheten for å 
vurdere idrettsfunksjonene samlet; utvidet bruk av banekapasiteten med ny kunstgressbane, ny 
flerbrukshall og Glassverkshallen.  Dette bør vurderes nærmere i en planprosess.   
  
Gjennomføring  
Utredningen har vurdert forutsigbarhet i forhold til framdrift knyttet til planprosessen og kostnader 
knyttet til tomteerverv. Det knytter seg større grad av usikkerhet til Lolland enn til Åskollen.  
  
   
Pedagogiske hensyn  
 
Det er gjort konsept-studier på sambruk mellom barneskoler og ungdomsskoler i andre kommuner, 
blant annet i Trøgstad kommune. Studiene viser at skoler som lokaliseres fysisk i nærheten av hverandre 
i stor grad profiterer på flere former for sambruk. Felles utnyttelse av skolenes spisskompetanser kan gi 
begge skoleslag et pedagogisk løft, særlig innen temaundervisning og tilpasset opplæring.   
  
Den nye ungdomsskolen blir en relativt liten ungdomsskole. En liten skole har begrenset økonomisk 
handlingsrom, og skolen kan få utfordringer med å ansette lærere med fagkombinasjoner som kan 
dekke alle de 13 fagene ungdomsskolen skal gi opplæring i. Sambruk av arbeidskraft med Åskollen 
barneskole kan derfor være en løsning, og fysisk nærhet mellom skolene legger godt til rette for 
kompetansedeling.  
  
Sambruk av spesialrom, lokaler og skolenes uteområder, gir begge skoleslag større fleksibilitet i 
organiseringen av undervisningen.    
  
Det er forsket på aldersblandede grupper i skolen. Aldersblanding har en positiv effekt på læringsmiljøet 
i større skolemiljøer ved at mønstre som ofte danner seg i aldershomogene grupper, brytes.   
  
Samlokalisering har også vist seg å ha god effekt på overgangen mellom skoleslagene. Gulskogen skole, 
som er en kombinert skole, har gode erfaringer med å la lærere følge en klasse fra 7. til 8. trinn. Det 
skaper ro i overgangen til annet skoleslag.     
  
Med bakgrunn i dialogarbeid på ungdomstrinnet blant annet i Fjell 2020- prosjektet, sier ungdommene 
at det er viktig at ungdomsskolen har nærhet til kollektivtrafikk og til butikk. Nærhet til kollektivtrafikk 
begrunnes med deltakelse på ettermiddagsaktiviteter og vennebesøk i andre deler av byen. En uttalelse 
fra elevrådet på Marienlyst i DT i februar bekrefter at ungdommene på Åskollen er opptatt av det 
samme.   
  
Forskning viser at små læringsmiljøer kan oppleves mer trygt og være fordelaktig for sårbare elever. Kort 
fysisk nærhet mellom skolene kan gi opplevelse av et mer uoversiktlig miljø.   
  
I overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinn kan en del elever ha behov for et miljøskifte, og en 
større fysisk avstand mellom skolene vil kunne gi en etterlengtet endring.   
  
Økonimiske konsekvenser 
• Åskollen, alternativ 1A  

- Ingen kostnader til erverv av tomt 
- Kostnader til kompenserende tiltak for idretten: ca. kr. 15-20 mill. 
- Byggekostnad 4-parallell ungdomsskole skole: ca kr. 250 mill.  
- Byggekostnad flerbrukshall: ca. kr 80 mill   
Totalkostnad: ca. kr. 345-350 mill. 
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• Åskollen, alternativ 1B 

- Ingen kostnader til erverv av tomt 
- Kostnader til kompenserende tiltak for idretten: ca. kr. 15-20 mill.  
- Byggekostnad 4-parallell ungdomsskole: ca kr. 250 mill. 
- Meromkostninger fundamentering i forhold til alternativ 1A: ca. kr. 10 mill 
- Byggekostnad flerbrukshall: ca. kr 80 mill   
Totalkostnad: estimert til kr. 355-360 mill. 
 

• Lolland, alternativ 2B  
- Kjøp av tomt: ca.kr. 10-40 mill. 
- Byggekostnad 4-parallell ungdomsskole: ca kr. 270 mill.  
   (mer omfattende tomte-bearbeidelse enn Åskollen) 
- Byggekostnad flerbrukshall: ca. kr 80 mill   
Totalkostnad: ca. kr. 360-390 mill. 
 

• Lolland, alternativ 2C 
- Kjøp av tomt: ca.kr. 10-40 mill. 
- Byggekostnad 4-parallell ungdomsskole: ca kr. 270 mill.  
   (mer omfattende tomte-bearbeidelse enn Åskollen) 
- Byggekostnad flerbrukshall: ca. kr 80 mill   
Totalkostnad: ca. kr. 360-390 mill 

 
  
Vurdering og konklusjon 

Utredningen fra virksomhet Byplan har gitt en grundig vurdering av ulike forhold knyttet til 
plasseringsalternativene på Åskollen og Lolland. Utredningen konkluderer med at det er flere hensyn 
som taler for alternativene 1a og 1b Åskollen, enn alternativene 2b og 2c Lolland. Utredningen 
begrunner dette spesielt ut fra forhold som knytter seg til stedsutvikling, behovsvurdering og 
gjennomføring. Utredningen vektlegger at alternativene på Åskollen er i tråd med den helhetlige 
strategien for stedsutvikling i området som strekker seg fra Glassverkshallen til det nye planlagte 
helseknutepunktet. Det å samle flere tjenester og servicefunksjoner på samme sted gir gode synergier 
mellom funksjonene som er planlagt i området, og samlokalisering av skoler med andre 
servicefunksjoner sentralt på Åskollen vil bygge opp om og forsterke det lokale knutepunktet.  
 
Plasseringsalternativene på Lolland har fordeler, slik som større fleksibilitet i plassering av bygg. I tillegg 
vil dette alternativet i liten grad berøre idretten og eksisterende grøntanlegg sentralt på Åskollen. 
Rådmannen mener likevel at de kompensatoriske tiltakene og mulighetene for fornying, utbygging og 
samling av idrettsfunksjonene, taler for lokalisering på Åskollen sentralt. Det anbefales at man gjør 
nærmere vurderinger av alternativene både vest og øst for den sentrale gangaksen, foreløpig presentert 
som alternativ 1A og 1B, for å finne best mulige plasseringsløsninger på Åskollen.  
  
Ut fra pedagogiske hensyn vurderer rådmannen at fysisk nærhet mellom skolene gir størst pedagogisk 
gevinst.   
 


