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Valg av tomt til ny ungdomsskole på Åskollen 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 18.06.2019 sak 104/19 
 
Møtebehandling 
Victoria Øverland (AP) fremmet på vegne av AP + MDG + SV + FrP + UAVH følgende endringsforslag: 
 
«Det bygges ny ungdomsskole sentralt på Åskollen. I videre planprosess jobbes det videre med 
alternativ 1 B (Åskollen).» 
 
Victoria Øverland (AP) fremmet på vegne av AP + MDG + SV + FrP + UAVH følgende tilleggsforslag: 
 
 
«I samarbeid med lokalidretten utarbeides det en helhetlig plan for idrettsfunksjonene samlet på 
Åskollen. Drammen Idrettsråd og Glassverket Idrettsforening skal være med hele veien i 
planprosessen og være representert i byggekomiteen. Lokalt kulturliv skal også være representert i 
prosessen. Banekapasitet med flater utendørs skal være større enn i dag, og minimum ha to fulle 
kunstgress-flater, og en full flate i tillegg med gress – eller mindre baner i samråd med idretten. Det 
skal legges til rette for kunstis på en av flatene. Ny hall skal utnytte mulighetene for samdrift med 
eksisterende hall best mulig. Det skal også legges opp til god innbyggermedvirkning for å sørge for at 
Åskollen blir en levende bydel. Her bør det sees på innbyggermedvirkningen som ble gjennomført i 
forbindelse med Fjell 2020.» 
 
 
Votering 
Endringsforslaget fra AP + MDG + SV + SP + FrP + UAVH ble vedtatt med 28 stemmer (AP + SV + SP + 
FrP + 2 UAVH + 1 H). 
 
Tilleggsforslaget fra AP + MDG + SV + SP + FrP + UAVH ble vedtatt med 28 stemmer (AP + SV + SP + 
FrP + 2 UAVH + 1 H). 
 
Innstillingen fikk 21 stemmer (H + KrF) og falt. 
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Det bygges ny ungdomsskole sentralt på Åskollen. I videre planprosess jobbes det videre med 
alternativ 1 B (Åskollen). 
 
I samarbeid med lokalidretten utarbeides det en helhetlig plan for idrettsfunksjonene samlet på 
Åskollen. Drammen Idrettsråd og Glassverket Idrettsforening skal være med hele veien i 
planprosessen og være representert i byggekomiteen. Lokalt kulturliv skal også være representert i 
prosessen. Banekapasitet med flater utendørs skal være større enn i dag, og minimum ha to fulle 
kunstgress-flater, og en full flate i tillegg med gress – eller mindre baner i samråd med idretten. Det 
skal legges til rette for kunstis på en av flatene. Ny hall skal utnytte mulighetene for samdrift med 
eksisterende hall best mulig. Det skal også legges opp til god innbyggermedvirkning for å sørge for at 
Åskollen blir en levende bydel. Her bør det sees på innbyggermedvirkningen som ble gjennomført i 
forbindelse med Fjell 2020. 
 
 
 


