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VALG AV TOMT TIL NY UNGDOMSSKOLE PÅ ÅSKOLLEN 
 

Politisk behandling  
Bystyret har 30.10.2018 (sak 166/18) vedtatt at det skal bygges ny ungdomsskole på Åskollen. I 
vedtaket heter det at lokalisering og fremdriftsplan skal utredes videre.  
 
Etter forutgående behandling i bystyrekomite Oppvekst og utdanning 12.03.2019 og formannskapet 
19.03.2019 har bystyret i møte 26.03.2019 (sak 33/19 ang Valg av ungdomsskole på Åskollen) fattet 
følgende vedtak: 

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

framdrift, bydelsutvikling, senterutvikling Åskollen, forventet elevtallsvekst. 
 

Alternativene 
Alternativene vedtaket refererer til, er basert på en mulighetsstudie gjennomført av MAP Arkitekter 
AS datert 27.02.2019 på oppdrag av Drammen Eiendom KF (DEKF), og et tilhørende notat datert 
28.02.2019 Åskollen ungdomsskole – lokalisering/tomtevalg fra DEKF som lå til grunn for den 
politiske behandlingen.  
 
Mulighetsstudien bygger på følgende programforutsetninger: 

- Ungdomsskole med kapasitet på 6 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 

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

 
Mulighetsstudien var basert på 3 lokaliseringsalternativ; Åskollen, Lolland og Knive. Etter vedtaket i 
bystyret skal ikke Knive utredes nærmere. Basert på vedtaket i bystyret har Byplan v/planavdelingen i 
samarbeide med Drammen Eiendom KF vurdert følgende alternativ: 
 
• Åskollen  

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 det 
området som er avsatt til LNF (dyrka mark) i kommuneplanens arealdel.  

    

  

 Lolland alternativ 2B 
 

 Lolland alternativ 2C  

 

  

I dette notatet er det gjort en vurdering av alternativene på Åskollen og Lolland knyttet til følgende 
tema: 

- Stedsutvikling 



- Behovsvurdering 
- Forholdet til idretten  
- Tilgjengelighet og trafikk 
- Gjennomføring (tomteerverv, økonomi, framdrift) 

 
Stedsutvikling  
Lokalisering av ny ungdomsskole vil være et viktig element for stedsutviklingen både på et overordnet 
nivå i det som blir den nye kommunedelen, og på lokalt nivå for nærmiljøet i det som i dag er 
Åskollen bydel. Lokaliseringen må også ses i sammenheng med annen offentlig service og 
tjenesteutvikling.  

Nye kommunedeler og skolekretsgrenser 
Drammen kommune slås sammen med Svelvik og Nedre Eiker kommuner til Nye Drammen 
kommune 01.01.2010. Fellesnemda har 07.03.2019 gått inn for at den nye kommunen skal deles inn i 
10 kommunedeler. Dagens Åskollen vil bli en del av kommunedel 9 som omfatter Skoger, Åskollen 
og Nesbygda (ca. 7.600 innbyggere). Det er samtidig viktig å peke på at det ikke er bestemt at de 
vedtatte kommunedelsgrensene nødvendigvis skal erstatte eksisterende inndeling i tjenesteområder 
(skoleinntaksområder, omsorgsdistrikter mv). 
 



   
De nye kommunedelene i Nye Drammen             
 
Den nye kommunedelen omfatter de nåværende barneskolekretsene Åskollen, Skoger (Drammen 
kommune) og Tangen/Nesbygda (Svelvik kommune). I dag sogner elevene til tre ulike 
ungdomsskoler; Åskollen ligger innenfor Marienlyst inntaksområde, Skoger innenfor Galterud og 
Tangen/Nesbygda innenfor Svelvik. Det er uklart hvordan den framtidige skolekretsinndelingen vil 
være, men grunnet geografisk nærhet og trafikal tilknytning kan det virke realistisk å anta at barna fra 
Tangen/Nesbygda sogner til ny ungdomsskole i kommunedelen Skoger/Åskollen/Nesbygda. 

Skoger har en befolkning på ca. 1.800 personer og ca. 660 eksisterende boliger (2018). Det pågår ikke 
planlegging av større boligområder. 

Åskollen har en befolkning på ca. 4.400 personer og ca. 1800 eksisterende boliger i dag (2018). 
Innenfor området er det under planlegging to store områder, Nøsted/Glassverket med opptil 640 
boliger og Knive-Lolland med 650-1.000 boliger. 



Tangen/Nesbygda har en befolkning på ca. 1.400 personer og ca. 570 eksisterende boliger i dag 
(2018). I den gjeldende kommuneplanens arealdel for Svelvik er det avsatt syv fremtidige 
boligbyggeområder med et angitt samlet potensial på ca. 490 boenheter. Etter opplysninger fra 
planadministrasjonen i Svelvik foregår det planarbeid innenfor delområdene «Stomperud» med 
mulighet for ca. 60 boligenheter og «Bakken» med ca. 45 boligenheter, i tillegg til «Nordby Terrasse», 
hvor man er i oppstart av planlegging.  

Oversiktsillustrasjon som viser alternativene (markert med svarte punkter) relativt til eksisterende og fremtidige 
boligområder i Nye Drammens kommunedel Åskollen/Skoger/Nesbygda både geografisk og befolkningsmessig. 
Som illustrasjonen viser, vil kommunedelens befolkningsmessige tyngdepunkt være i nord. 
 
Servicetilbud 
Innenfor Åskollen finnes det i dag både offentlige og private servicetilbud. Dette gjelder først og 
fremst rundt Åskollen senter med Åskollen skole (barneskole), Glassverkshallen og aktivitetsområdet 
med kunstgressbane, gressbane og åpne løkker. I tilknytning til dette finnes også privat servicetilbud 
med to daglivarebutikker, lege, fysioterapi mm. I umiddelbar nærhet ligger to barnehager, 
Nordbylunden og Nordby Gård barnehage, samt Åskollen helse- og omsorgsdistrikt med bo- og 
servicesenter. Åskollen bo- og servicesenter planlegges utviklet til det første av ni helseknutepunkt 
med et bredt spekter av aktivitets- og tjenestetilbudtilbud, samt ulike nye boformer.  
 



 
Eksisterende servicetilbud Åskollen. (Første trinn av utbyggingen av Åskollen helse- og  omsorgsdistrikt i tråd med 
prinsippene for samordning av tjeneste- og stedsutvikling planlegges påbegynt i løpet av 2019).               
 
Lolland er i dag et landbruksområde og naturlig nok i en annen situasjon. Det inngår i et stort ubebygd 
område som er under planlegging gjennom områdereguleringsplanprosessen for Knive/Lolland. Det er 
usikkert når denne planen vil komme til gjennomføring fordi den er avhengig av større 
veiutbygginger; ny Svelvikvei Tørkop- Eik som inngår i Buskerudbypakke 2, men ikke er prioritert i 
starten av 15 årsperioden, og opprusting av eksisterende Svelvikvei fra Solum til Rundtom, som ikke 
inngår i investeringsporteføljen slik den ble vedtatt i juni 2018. Det totale boligpotensialet i den nye 
planen er likeledes ikke avklart enda, men det ligger trolig mellom 650 og 1000 nye boliger. I planen 
vil det også legges til rette for en barnehage og et idrettsområde, men det er planlagt på Knive fordi det 
er her de fleste av de nye boligene vil ligge (se illustrasjon under).   
 



 

Foreløpig konseptskisse områdeplan Knive-Lolland. (Illustrasjonen viser hvordan planområdet på grunn av de store 
terrengforskjeller er delt i tre; Lolland, en utvidelse av Kniveåsen og Nedre Knive som er det største området.)  
 
Lolland ligger nær Kniveåsen som er under bygging. Kniveåsen omfatter totalt ca. 450 boligenheter og 
her bor omlag 1.000 personer. Innenfor området ligger det en barnehage.  
 

Oversiktsillustrasjon som viser alternativene relativt til andre servicetilbud samt eksisterende og fremtidige boligområder i 
dagens Åskollen bydel.  
Strategi for stedsutvikling i Nye Drammen 
I Fellesnemdas møte 07.03.2019 ble det vedtatt Strategi for stedsutvikling i Nye Drammen. Her heter 
det bl.a. at Nye Drammen skal organisere sitt arbeid med stedsutvikling på en måte som sikrer god 



samordning mellom områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering. Arbeidet med 
stedsutvikling skal være preget av samordning på to nivåer; ett på overordnet nivå for hele kommunen 
og ett lokalt på områdenivå.  
 
Overordnet vurdering 
Begge lokaliseringsalternativene ligger sentralt innenfor kommunedelen, men med ulike forutsetninger 
for stedsutvikling. Avstanden mellom dem langs Nordbyveien er ca. 1,3 km.  
• Åskollen  

Åskollen representerer et funksjonelt tyngdepunkt i dagens bydel, hvor mye av det som finnes av 
offentlig og privat service er lokalisert. Samlokalisering – så lenge det ikke går på bekostning av 
andre tilbud - vil kun gi fordeler for stedsutviklingen av dette området.  

 
I budsjettbehandlingen i 2017 (sak 195/17 ang. Økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018) ble det 
lagt vekt på samlokalisering av skoler, barnehager og helsetilbud: 
«…  Ved framtidig tomteerverv bes administrasjonen se utbyggingen av helseknutepunkter og 
utviklingen av bydelssentrene i sammenheng - med mål om å kunne ha sykehjem, eldreboliger, 
barnehager og evt. skoler lokalisert i nærheten av hverandre med de positive effektene dette kan 
gi.» 

 
I den gjeldende kommuneplanens arealdel 2014-2036 for Drammen, som legger til rette for en 
flerkjernet utvikling, er området langs Norbyveien som grenser til Åskollen skole avsatt til 
sentrumsformål med tanke på utvikling av et bydelssenter/funksjonelt knutepunkt. 
  

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 

 



• Lolland 
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. 
 

Lokal vurdering 
I den lokale vurderingen er det lagt vekt på hvordan ny ungdomsskole kan bidra til utviklingen av 
nærmiljøene i de ulike alternativene. Det er også gjort en vurdering av lokal tilpasning. I vurderingen 
er programforutsetningen i mulighetsstudien til DEKF lagt til grunn. Det innebærer bl.a. at 
flerbrukshall bygges samtidig med og i tilknytning til ny ungdomsskole. Ved lokalisering til Lolland 
vil det dermed ikke være aktuelt å bygge flerbrukshall ved barneskolen på Åskollen, og man må 
basere seg på fortsatt bruk av eksisterende gymnastikksal og Glassverkshallen.  
 
Det forutsettes ikke nye idrettsbaner på Lolland som en følge av ny ungdomsskole her. Som nevnt er 
disse lokalisert på Knive i utviklingskonseptet som ligger til grunn for områdereguleringsplanen for 
Knive-Lolland, med bakgrunn i tilgang på areal og tyngdepunktet i denne utviklingen 
 
I mulighetsstudien er de ulike alternativene illustrert basert på en mulig konseptuell planløsning for 
skolen, noe som igjen har konsekvenser for lengden og bredden på tomten. Illustrasjonene viser en 
mulighet, men det anbefales at dette ikke låses på nåværende tidspunkt og heller ikke at det blir 
styrende for valg av alternativ.  
 
• Åskollen  

Alternativene på Åskollen ligger innenfor beltet som strekker seg fra Glassverkshallen til det 
planlagte nye helseknutepunktet. Innenfor dette beltet ligger skole, barnehager, helse- og 
omsorgsfunksjoner og privat service. Sammen med aktivitetsanleggene og Nordbylunden utgjør 
disse et sentrumsområde. Deler av dette er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. 
Sentralt gjennom dette beltet går en akse som forbinder disse funksjonene. Alternativ 1A ligger 
mot Nordbyveien og vest for denne aksen, mens alternativ 1B ligger mot Nordby gård og øst for 
aksen.  I begge alternativ er flerbrukshallen foreslått mot Nordbyveien ved innkjørselen til 
Åskollen skole. Det er forutsatt at Glassverkshallen - som i dag eies av Glassverket Idrettsforening 
-  blir liggende som i dag.  Endring på dette kan gi andre muligheter som foreløpig ikke er vurdert. 
Glassverket idrettsforening har vedtatt å gå i forhandlinger med Drammen kommune om 
salg/overdragelse. Framtidig eierforhold til Glassverkshallen skal avklares i egen sak, uavhengig 
av valg av tomt til ny ungdomsskole. 

Hovedforskjellen mellom de to alternativene er konsekvensene for aktivitetsområdet og dagens 
idrettsanlegg. Hensynet til omkringliggende bebyggelse er også forskjellig. Alternativ 1A legger 
beslag på et åpent aktivitetsområde, mens alternativ 1B legger beslag på deler av en eksisterende 
gressbane. I alternativ 1A er det foreslått en framtidig banekapasitet med 2 kunstgressbaner samt 
et nærmiljøanlegg (mindre bane) i tilknytning til ny skole. I alternativ 1B vil eksisterende 
kunstgressbane beholdes og det foreslås at det på øvrig del av området bygges 2 nye baner, 
eventuelt med kunstgress. Når det gjelder kapasiteten på baneanleggene er alternativene og de 
økonomiske konsekvensene forskjellige. Alternative 1B har større banekapasitet enn alternativ 1A. 



Byplan mener at det vil være mulig og nødvendig å bearbeide plankonseptet til ungdomsskolen ut 
fra lokale forhold, blant annet forholdet til idrettsanlegg, nabobebyggelse og terreng. I den 
anledning bør også forholdet til Nordby gård vurderes nærmere.   

Begge alternativ gir muligheter til å bearbeide den sentrale gangaksen fra Glassverkshallen og 
barneskolen til det nye helseknutepunktet. 

  

 Alternativ 1A i forhold til andre nærmiljøfunksjoner   Alternativ 1B i forhold til andre nærmiljøfunksjoner 
 

• Lolland 
Begge alternativ må ses i sammenheng med den pågående planleggingen av Knive-Lolland og 
begge alternativ har samme forutsetninger når det gjelder tilknytning til veisystemet og den 
pågående utbyggingen av Kniveåsen.  

Den vesentligste forskjellen er forholdet til gjeldende planer. Alternativ 2B ligger innenfor område 
avsatt til boligutvikling, mens alternativ 2C ligger innenfor LNF-område i kommuneplanens 
arealdel. Ny ungdomsskole iht alternativ 2B vil legge beslag på den del av Lolland som er avsatt 
til boligutvikling. Dersom det skal legges til rette for boligutvikling i tillegg må det komme på den 
del av Lolland som ligger innenfor LNF-området. Dette er imidlertid ingen forutsetning for ny 
ungdomsskole.  

Ny ungdomsskole iht alternativ 2C gjør det mulig å legge til rette for boligutvikling innenfor det 
området som er avsatt i kommuneplanens arealdel. 



  

Lolland alternativ 2B med avgrensning av LNF-område Lolland alternativ 2C med avgrensning av LNF-område 

 
Samlet vurdering 
Ut fra en overordnet vurdering av mulighetene for stedsutvikling anbefales at ny ungdomsskole 
lokaliseres til Åskollen. Dette vil bygge opp under nylig vedtatt strategi for stedsutvikling i Nye 
Drammen og den gjeldende kommuneplanens arealdel 2014-2036 for Drammen. En utvikling av 
kommunedelsenterfunksjoner på Åskollen bør tillegges avgjørende vekt. 

En lokalisering til Lolland vil føre til at det bygges flerbrukshall her, og ikke på Åskollen. 
Flerbrukshallen vil ha viktige funksjoner i tillegg til å kunne brukes for ungdomsskolen, funksjoner 
som bør ses i sammenheng med Åskollen skole, Glassverkshallen og idrettsanleggene på Åskollen. 
Avstanden mellom Åskollen og Lolland er ca. 1,3 km. Dette representerer en gangavstand på 15-20 
minutter. 

Valg av alternativ på Åskollen bør vurderes ut fra et helhetlig syn på hele området fra 
Glassverkshallen til det nye helseknutepunktet. Fra et byutviklingsperspektiv anbefales det at man 
vurderer nærmere både alternativ vest og øst for den sentrale gangaksen, foreløpig presentert som 
alternativ 1A og 1B.  

 
Forholdet til idretten  
Forholdet til idretten er forskjellig når det gjelder Åskollen og Lolland. Bygging på Lolland vil ikke 
berøre idrettens interesser i forhold til etablerte anlegg. Bygging på Åskollen vil berøre dagens 
grøntstruktur med aktivitetsflater og fotballbaner. 
 
• Åskollen  

De åpne områdene på Åskollen har i dag størrelsesmessig kapasitet til 4 store fotballbaner (64 m x 
100 m). Deler av grøntområdet har de siste årene vært brukt til riggområde i forbindelse med 
arbeid på Nordbyveien og nå også Svelvikveien, slik at kapasiteten per i dag i praksis er 3 store 
fotballbaner, hvorav en har kunstgress. Kunstgressbanen har særlig høy bruksfrekvens.  

 



  
Flyfoto av idrettsanleggene på Åskollen fra 2017 (venstre bilde) og 2018 (høyre bilde). Sørvestre del av gressområdet 
brukes for tiden som riggområde i forbindelse med veiarbeid.  
 
Ved utbygging etter alternativ 1A kan banekapasiteten bli 2 store fotballbaner (64 m x 100 m) og 
en mindre bane (45 m x 90 m). Det anbefales at det etableres ny stor bane med kunstgress og 
belysning på dagens naturgressbane, for å øke brukskapasiteten og dermed kompensere for 
reduksjon i antall baner. Skolens uteanlegg kan utvikles til et nærmiljøanlegg med supplerende 
aktivitetsinnhold. Det er lagt inn kompensatoriske tiltak i kostnadsvurderingen. 

 
Ved alternativ 1B kan banekapasiteten bli 3 store baner (64 m x 100 m) og en mindre bane (50 m 
x 64 m). Utbyggingsalternativet berører dagens gressbane, men ikke kunstgressbanen. Det 
anbefales etablering av 1 ny kunstgressbane, slik at man får 2 kunstgressbaner for å øke 
brukskapasiteten. Skolens uteanlegg kan utvikles til et nærmiljøanlegg med supplerende 
aktivitetsinnhold. Det er lagt inn kompensatoriske tiltak i kostnadsvurderingen. 
 
Forholdet til idretten gjelder ikke bare utendørs baneanlegg og aktivitetsflater.  Det forutsettes at 
det bygges flerbrukshall på Åskollen i sammenheng med ny ungdomsskole. Denne kommer i 
tillegg til den kapasiteten som Glassverkshallen representerer. 

 
Eksisterende forhold                                    Alternativ 1A                                              Alternativ 1B   

  



• Lolland 
Bygging på Lolland har ikke konsekvenser for eksisterende idrettsanlegg. 
 
Det forutsettes at det bygges flerbrukshall på Lolland i sammenheng med ny ungdomsskole her, 
og at Glassverkshallen blir liggende som i dag på Åskollen. Hallkapasiteten for idretten i 
kommunedelen blir da delt mellom Lolland og Åskollen. 
 
Det er ikke forutsatt at det bygges egne utendørs idrettsanlegg på Lolland i forbindelse med ny 
ungdomsskole. I forbindelse med planleggingen av Knive-Lolland er det forutsatt at behov for 
idretts- og aktivitetsområder i forbindelse med boligutbyggingen lokaliseres til Knive (det grønne 
hjertet). I et større geografisk perspektiv kan det vurderes om behovet for nye baneanlegg kan 
lokaliseres til Lolland eller andre steder i kommunedelen. Dette har ikke vært en del av denne 
utredningen.    
  

Samlet vurdering 
En lokalisering til Åskollen vil gjøre det mulig å etablere flere idrettsfunksjoner samlet; utvidet bruk 
av eksisterende banekapasitet med ny kunstgressbane, ny flerbrukshall og Glassverkshallen. 
Kommunal overtakelse av Glassverkshallen må også vurderes i et slikt perspektiv. 

En lokalisering til Lolland vil føre til at flerbrukshallen ikke blir liggende i sammenheng med 
eksisterende idrettsanlegg på Åskollen, men som heller ikke blir berørt. Det forutsettes ikke bygging 
av nye baneanlegg. 

Ut fra en samlet vurdering anbefales lokalisering til Åskollen, ut fra forutsetning om at 
banekapasiteten økes ved bygging av ny kunstgressbane. 

 

Behovsvurdering 
Befolkningsutvikling  
Folkemengden innenfor den nye kommunedelen er ca. 7.600. Av dette utgjør Åskollen den største 
delen med ca. 4.500 personer. Folkemengden innenfor Åskollen har vokst de siste 10 år med 
anslagsvis 30%. 

Med en fremtidig utbygging innenfor bydelen med 650-1.000 nye boliger på Knive-Lolland og 640 
boliger på Nøsted/Glassverket og mer enn 100 boliger i Nesbygda antas det at befolkningen vil øke 
med rundt 3.000-4.000 personer innen 2040.  

Skolebehov  
Samlet elevtall i Drammensskolen (dagens Drammen kommune) forventes å øke fra 7900 i 2017 til 
9900 i 2036, jf. Utvikling av skole- og barnehagebygg i Drammen kommune 2016-2036: 
Framskrivning av folkemengde og analyser av kapasiteter i barnehager og skoler; COWI, 27.04.2016. 
Innen 2021 er totalt antall elever ca. 8200, nesten 300 mer enn i 2017. I snitt øker antall elever totalt 
sett med ca. 100 hvert år. Kapasitetsutfordringen er størst ved sentrumsskolene i Drammen. 

Åskollen, Knive og Lolland hører i dag til Marienlyst ungdomsskoles inntaksområde.  



 
Inntaksområde Marienlyst ungdomsskole (Kilde: Utviklingsplan skole- og barnehagebygg i Drammen 2017-2036) 
 

I skolebehovsanalysen fra 2016 tas det utgangspunkt i et boligpotensial i inntaksområdet for 
Marienlyst ungdomsskole på ca. 3.500 boliger. Byplan vurderer arealreserven og 
boligbyggeprogrammet for hele kommunen fortløpende med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel 
og utviklingen. Det antas at det i skolebehovsanalysen ikke ble tatt hensyn til områdeutvikling på 
Knive/Lolland, der det er et potensial på ca. 650-1.000 boliger. Samtidig er det vedtatt at det ikke skal 
bygges på Marienlyst (ca. 350 boliger forutsatt den gang analysen ble gjort). I sum antas det at 
arealreserven og utbyggingspotensialet er høyere innenfor inntaksområdet Marienlyst enn det som er 
lagt til grunn i analysen. Samtidig vurderer Byplan det ikke som realistisk at hele området fra Tangen 
til Glassverket (ca. 2000 boliger) bygges ut innen 2036, noe som er tidshorisonten for 
kommuneplanens arealdel og skolebehovsberegningene. Ut fra en samlet vurdering kan det dermed 
være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i konklusjonene fra skolebehovsanalysen fra 2016, selv om det 
forventede elevtallet både kan være noe mindre (ca. 150 elever) innen 2036, eller høyere (ca. 150 
elever) ved full utbygging. 

Prognosene antyder behov for en vesentlig kapasitetsøkning. Forventet elevtall i 2036 er på om lag 
800 i dagens inntaksområde. Bystyret har vedtatt at det skal bygges ny ungdomsskole på Åskollen (sak 
166/18). I vedtaket er det forutsatt at skolen bør stå klar til bruk skoleåret 2021-22, senest 2022-23.  
Det er lagt opp til en etappevis utbygging av ny ungdomsskole, et første utbyggingstrinn med 4 
paralleller (dimensjonerende elevtall 360) og flerbrukshall og en senere utvidelse til 6 paralleller 
(dimensjonerende elevtall 540). 
  



Tilgjengelighet og trafikk  
Veisystem, bussruter, gang- og sykkel 
De to lokaliseringsalternativene – Lolland og Åskollen – i forhold til eksisterende veisystem, 
trafikkbelastning, busstraséer og holdeplasser, sykkeltraséer og viktige gangforbindelser fremgår av 
figurene under.  
 
Ny Svelvikvei inngår i prioriterte veitiltak i Buskerudbypakke 2, jf.  vedtak i bystyret 19.06.2018 ang. 
Buskerudbypakke 2 - lokalpolitisk sluttbehandling (sak 100/18). Dette vil føre til endringer når det 
gjelder hovedforbindelsen i retning Svelvik. Det foreligger ikke planer for oppgradering av 
eksisterende Svelvikvei fra Tørkop til Solumstrand. For strekningen Solumstrand – Rundtom er det 
vedtatt en kommunedelplan for opprustning, men prosjektet har ikke finansiering.  
 
 

 
Dagens veisystem og planlagt trasé for ny Svelvikvei (med planområde Knive-Lolland) 
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Dagens busstraséer (med planområde Knive-Lolland)  Barnetråkkregistrering (med planområde Knive-Lolland) 

 
Reisevei og valg av transportmiddel 
Ny ungdomsskole vil dekke et stort geografisk inntaksområde som antas å omfatte både 
Tangen/Nesbygda og Skoger, men som foreløpig ikke er fastsatt. Det vurderes uansett som sannsynlig 
at hovedtyngden av elever vil komme fra områder rundt Åskollen og mot Merket. På sikt vil dette 
omfatte transformasjonsområdene langs Svelvikveien, bl.a. Glassverket/Nøstet hvor det pågår 
planlegging av opptil 640 boliger.  
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Erfaringer med dagens transport av ungdomsskoleelever tilsier at elever som bor så langt unna 
ungdomsskolen at de ikke kan gå eller sykle, i stor grad kjører buss til skolen. Eksempelvis er buss 
hovedtransportmidlet for ungdomsskoleelevene som i dag reiser fra Åskollen til Marienlyst skole og 
fra Skoger til Galterud skole. Med bakgrunn i dette anslås det at ungdomsskoleelevene som ikke har 
mulighet til å gå eller sykle, i stor grad vil benytte buss også til den nye ungdomsskolen. Relativt få 
ungdomsskoleelever vil bli kjørt til skolen, slik som barneskoleelever i større grad gjør. 
Ungdomsskoleelevene kan heller ikke kjøre selv, slik som elever på videregående skole.  
For elever som likevel tar buss, vil ikke plassering av skolen på Åskollen eller Lolland ha vesentlige 
konsekvenser for reisen til og fra skolen. Begge lokaliseringsalternativ ligger i direkte tilknytning til 
Nordbyveien med god busstilgjengelighet. 
 
Det er ønskelig at flest mulig elever skal kunne gå og sykle til skolen, både ut fra et helseperspektiv, et 
miljøperspektiv og et økonomisk perspektiv. For å oppnå størst mulig antall gående og syklende 
elever, bør skolen lokaliseres nær de befolkningsmessig tyngste områdene. En ungdomsskole på 
Åskollen vil ligge i gang- og sykkelavstand for flere elever enn en skole på Lolland. 
 
Gang- og sykkelforbindelsen til Åskollen vil i stor grad være basert på Nordbyveien, enten man 
kommer fra nord eller syd. I dag er det separat gang-/sykkelvei fra sør langs Nordbyveien fram til 
Åskollen og nybygd fortau herfra til Merket. Elever fra områdene langs Svelvikveien – som i dag har 
dårlig standard for gående og syklende - vil i stor grad benytte bratte lokalveier mellom Svelvikveien 
og Nordbyveien.  
 
Gang- og sykkelforbindelsene til Lolland vil også i stor grad være basert på det samme vei- og 
gatesystemet. Det er derfor ikke stor forskjell på de to lokaliseringsalternativene, men det er kortere 
avstand for et flertall elever til Åskollen. Viktigere er det at en flerbrukshall på Lolland vil ha større 
avstand til tyngdepunktet av befolkningen, ikke bare for elever til ungdomsskolen, men andre viktige 
brukergrupper. Avstanden mellom Åskollen og Lolland på ca. 1,3 km kan være avgjørende for valg av 
transportmiddel.  
 
Trafikkbelastning og trafikksikkerhet 
Trafikkbelastning og trafikksikkerhet har også betydning. Som det fremgår har Nordbyveien (Fv. 31) 
– som vil være biladkomst i begge lokaliseringsalternativ – en trafikkbelastning på ca. 4.000 kjt/døgn 
(ÅDT) ved Åskollen og ca. 4.500 kjt/døgn ved Lolland. Dette er beregnede tall hentet Nasjonal 
vegdatabank (NVBD). Lerpeveien - som fører biltrafikk fra Nordbyveien til Knive og Lindum – vil 
være adkomstvei til Lolland. Fram til Kniveveien har Lerpeveien en trafikkmengde på ca. 3.500 
kjt/døgn med en stor andel tungtrafikk til Lindum. Dette er tall fra tellinger som ble gjennomført 
høsten 2018. Biltrafikken vil øke ved framtidig utbygging av Knive-Lolland og andre områder i 
kommunedelen.  
 
Andelen tungtrafikk er større ved Lolland enn ved Åskollen grunnet trafikken til Lindum 
avfallsanlegg. Ny Svelvikvei med atkomst til Lindum vil endre dette.  
 
Overordnet sett er ikke vegkapasiteten noe stort problem i noen av alternativene. Derimot kan 
biltrafikken skape problemer lokalt sett. Dette gjelder spesielt biltrafikken til og fra skoler ved 
skolestart, noe som må løses lokalt i begge lokaliseringsalternativ. Dette vil være en noe større 
utfordring ved Åskollen ved en samlokalisering av flere skoler og andre trafikkskapende aktiviteter.  
 
Samlet vurdering 
Det antas at de fleste til ungdomsskolen vil komme med buss, og et fåtall med bil. Det er ingen 
vesentlig forskjell mellom alternativene når det gjelder busstilgjengelighet. Det vil imidlertid være 
viktig at så mange som mulig velger å sykle eller gå, noe det vil legges bedre til rette for ved en 
lokalisering på Åskollen, som vil ligge nærmere tyngdepunktet av elever.  En lokalisering av 



flerbrukshallen sammen med ungdomsskolen til Lolland antas å ville føre til mer bruk av bil enn en 
lokalisering på Åskollen.  
 
 
Gjennomføring 
Vurdering av gjennomføring er basert på material fremlagt i sak 33/19 ang Valg av ungdomsskole på 
Åskollen (bystyret 26.03.2019) og supplerende material fra DEKF ang. Åskollen ungdomsskole – 
Lokalisering/tomtevalg: Supplerende notat økonomi og fremdrift, datert 22.03.2019. 
 
Tomteerverv 
Eiendomsforholdene er ulike når det gjelder Åskollen og Lolland; tomtealternativene på Åskollen eies 
av kommunen, mens alternativene på Lolland er i privat eie. 
 
• Åskollen, alternativ 1A og 1B 

Tomtene både for alternativ 1A og 1B eies av Drammen kommune, og det vil ikke være ytterligere 
tomtekostnader. Det vil imidlertid være behov for kompenserende tiltak for idretten.  Dette er 
vurdert under i forbindelse med økonomi.  

• Lolland, alternativ 2B og 2C 
Tomtene for Alternativ 2B og 2C er i privat eie og det vil påløpe tomtekostnader. Størrelsen på 
denne kostnaden er ikke avklart og må avklares via forhandlinger, eventuelt via ekspropriasjon. 

Verdifastsettelse av tomter avhenger av reguleringsformål, rekkefølgekrav som innarbeides i 
planen for boligregulering av området, bruksformål, beliggenhet, utbyggingspotensiale og 
forventet avkastning, vurdert som ubebygget tomt. Området Lolland er planlagt regulert til 
boliger, og en boligtomt på under et mål selges i Drammen for kr. 1 500 000 - 3 000 000. Skolen 
vil ha behov for en tomt på ca. 25 mål. De eksakte vurderingene av dette må avklares i forbindelse 
med forhandlinger om eventuelt kjøp eller ekspropriasjon. Trolig vil et tomtekjøp ligge et sted 
mellom 10 og 40 mill. Beløpet er behengt med stor usikkerhet. 

Tilbakemelding fra grunneierrepresentant Lolland bekrefter at valg av alternativ 2B ikke vil 
medføre frivillig salg. Man avviser imidlertid ikke frivillig dialog om alternativ 2C. 

Økonomi 
Ut fra de forutsetningene som er beskrevet er det gjort følgende foreløpige kostnadsestimat:  
 
• 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. 
 

• 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 

 
Framdrift 
Alle alternativene er uregulert og vil kreve regulering til offentlig tjenesteyting/undervisning. 
Alternativene 1A og 1B på Åskollen er avsatt til grøntstruktur (friområde, turdrag, park) samt bolig 
ved Nordby gård i kommuneplanens arealdel. Alternativ 2B på Lolland er avsatt til framtidig 
boligområde med tilhørende anlegg i kommuneplanens arealdel, mens alternativ 2Cer avsatt til LNF-
område (landbruk). En vanlig reguleringsperiode er 1-2 år. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til 
prosessen for regulering alternativ 2C i LNF-områder. Under er det gjort en vurdering av framdriften 
bygd på den forutsetning at reguleringsprosessen vil være lik for alle alternativ. 
 
• Åskollen, alternativ 1A og 1B 

- Reguleringsperiode 1-2 år  
- Byggestart ca. 6 måneder etter vedtatt regulering. Prosjektering av skolebygget skjer parallelt 

med reguleringsarbeidet, og de arbeidene som må foregå etter ferdig regulering er 
utarbeidelse, innsending og behandling av rammesøknad (4 mnd) og oppstartstid inkl. 
utarbeidelse og innsending av igangsettelsestillatelse for entreprenør (2 mnd) 

-  Byggetid 18 – 24 måneder 
 
Dette gir følgende framdrift: 
- Dersom lokaliseringsvalg tas i juni 2019, vil forberedelser til reguleringsprosessen kunne 

starte august 2019. 
- Antatt reguleringsplan vedtatt i tidsperioden juni 2020 – juni 2021. 
- Forventet byggestart desember 2020 – desember 2021 
- Forventet ferdigstillelse juni 2022 – desember 2023 
Ved maksimal fremdrift på prosess kan ferdigstillelse skje juni 2022 

 
• Lolland, alternativ 2B og 2C 

- Reguleringsperiode 1-2 år  
- Byggestart ca. 6 måneder etter vedtatt regulering og tomteerverv (eventuelt ekspropriasjon).  
- Dersom ikke frivillig salg oppnås, må det gjennomføres ekspropriasjon, tidsforbruk 1 – 2 år 

(stor usikkerhet – lite erfaring) 
- Prosjektering av skolebygget skjer parallelt med reguleringsarbeidet/tomteerverv, og de 

arbeidene som må foregå etter ferdig regulering/tomteerverv er utarbeidelse, innsending og 
behandling av rammesøknad (4 mnd) og oppstartstid inkl. utarbeidelse og innsending av 
igangsettelsestillatelse for entreprenør (2 mnd) 

- Byggetid 20 – 26 måneder pga. mer omfattende tomtebearbeidelse totalt 
 
Dette gir følgende framdrift: 
- Dersom lokaliseringsvalg tas i juni 2019, vil forberedelser til reguleringsprosessen kunne 

starte august 2019. 
- Antatt reguleringsplan vedtatt i tidsperioden juni 2020 – juni 2021. 
- Dersom det ikke oppnås frivillig salg og tomten må eksproprieres – antas slik prosess 

ferdigstilt i tidsperioden juni 2021 – juni 2022 
- Forventet byggestart desember 2021 – desember 2022 
- Forventet ferdigstillelse oktober 2023 – februar 2025 



Ved maksimal fremdrift på prosess og frivillig salg kan ferdigstillelse skje oktober 2023 
 
 
 
Oppsummering  
Ut fra en samlet vurdering anbefales at ny ungdomsskole lokaliseres til Åskollen. Dette begrunnes ut 
fra hensynet til: 

- Stedsutvikling, spesielt vedtatt Strategi for stedsutvikling i Nye Drammen. En lokalisering til 
Åskollen gjør det mulig å videreutvikle eksisterende servicefunksjoner i aksen fra 
Glassverkshallen til det planlagte helseknutepunktet. Ny flerbrukshall vil være en viktig del av 
en slik utvikling.  

- Tilgjengelighet og trafikk, spesielt forholdet til det befolkningsmessige tyngdepunktet i den 
nye kommunedelen. Befolkningstyngdepunktet og tyngdepunkter av elever i den nye 
kommunedelen vil fremdeles ligge nærmest Åskollen. 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. 

- Gjennomføring, spesielt forutsigbarhet i forhold til framdrift knyttet til planprosessen og 
kostnader knyttet til tomterverv. Det knytter seg større grad av usikkerhet til Lolland enn til 
Åskollen. 

 
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.  
 
Valg av alternativ på Åskollen bør vurderes ut fra et helhetlig syn på hele området fra 
Glassverkshallen til det nye helseknutepunktet. Det anbefales at man vurderer nærmere alternativene 
både vest og øst for den sentrale gangaksen, foreløpig presentert som alternativ 1A og 1B.  
 
 
 
 
 
 
 
VEDLEGG: 
Åskollen ungdomsskole: Mulighetsstudie; MAP Arkitekter AS, 07.05.2019 
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