
Åpent informasjonsmøte 21.11.2016 

Sølvsalen på Krona 

 



VELKOMMEN 



Historikk 
• Kommunestyre vedtak 6. januar 2016 

 
 
 
 

• Utredning av plasseringsalternativer for 
Vestsiden ungdomsskole, mars-mai 2016 

• Utredning av plasseringsalternativer 
idrettshall med basketball- og 
håndballspilleflate, august 2016 
 
 
 
 

• Kommunestyrevedtak 7. september 2016 
 

Sentrale temaer i utredningen av 
plasseringsalternativene for Vestsiden 
ungdomsskole: 

 

  Plassering av skolebygg og gymbygg 
  Rehabilitering av eksisterende gymsal 
  Bevaring av deler av eksisterende fasade 
  Størrelse på uteområde og kvalitet 
  Trafikkforhold/adkomst 
  Klimagassregnskap 
  Fremdrift i prosjekt og kostnadsestimater 

  
Det ble utredet 5 alternative løsninger. 
Illustrasjoner av noen av disse er vist på neste 
ark. 



Alternativ 2b 

Alternativ 2c 

Alternativ 1a 



Kommunestyrevedtak 7. september 2016 
• Ny Vestsiden ungdomsskole bygges som 

nybygg. 

• Ny ungdomsskolen plasseres som beskrevet 
i prinsippløsning 1A (skolebygg på øvre 
tomt). 

• Reguleringsarbeidet for skolen startes 
høsten 2016 

• Rådmann bes jobbe videre med 
flerbrukshall/håndballhall på skoletomten. 

• Bakgrunn fra kommunestyrevedtaket 
6.1.2016: 
– Nytt skoleanlegg ferdigstilles til skolestart 19/20. 

– Skolen bygges med kroppsøvingskapasitet 



Tidsplan 

Brukermedvirkning 
skolen, elever og 

foreldre del 1 
Arkitektkonkurranse 

Anskaffelse 
entreprenør 

Utviklingsfase Byggefase 

14.11.16 medio 
jan. 2017 

Prekvalifisering av 
entreprenører 

Regulering 

April 
2017 Jan. 2018 

Skolestart 
2019/2020 

Nov  
2017 medvirkningsprosess 



Prosjektets status p.t: 

• Reguleringsarbeidet har startet. Oppstartsmøte med 
planmyndighetene i Kongsberg kommune ble avholdt 7.11.2016 

• Varslingsperioden starter nå med et åpent informasjonsmøte. 

• Varslingsdokumenter går i posten om få dager. 

• Arkitektkonkurranse startet forrige mandag, 14.11.2016. 

• Prekvalifisering av entreprenører lyses ut om kun kort tid. 

 



Reguleringsplan - Planprosess 

Kommuneplanens arealdel 
Kommunedelplaner 

Reguleringsplan 

Byggesak 

• Prosessen med utarbeidelse av en reguleringsplan følger plan- 
og bygningsloven 

• En reguleringsplan består i hovedsak av: 
• Plankart 
• Reguleringsbestemmelser 
• Planbeskrivelse 

• Ulike temaer utredes og brukes som beslutningsgrunnlag for hva 
man foreslår i planen 

• For Vestsiden skal det utarbeides en detaljreguleringsplan. 
Denne skal være så detaljert at man kan gå videre med å søke 
om byggetillatelse for tiltak i tråd med planen 

• Planen vil bestemme omfanget av det som tillates oppført 
innenfor området (fotavtrykk på bygninger, høyder og 
utforming, fasade) og angi organisering av elementene i planen 
(bygningsformål, trafikkarealer, parkering etc.) 



Varslingsgrense 



Medvirkning 

• Varsling av oppstart av planarbeidet – utsendelse av brev – og 
kunngjøring i Laagendalsposten denne uken 

• Frist for å komme med skriftlige merknader/innspill til varselet er 
19.12.2016 

• Åpent plankontor i Formannskapssalen på Rådhuset: 

 Onsdag 30. november kl. 14.00 – 19.00  

 Tirsdag 6. desember kl. 11.00 – 12.30 og 17.00 – 20.00 

• Eget medvirkningsopplegg parallelt med utarbeidelse av planforslaget 

• Ny mulighet for å komme med merknader og innspill under offentlig 
ettersyn av planforslaget (mål om utleggelse før sommeren 2017) 



Om prosjektet 

Nøkkeltall for nytt skoleanlegg: 

• 8.-10. trinn  

• 5 paralleller => 15 klasser 

• 480 elever 

• Skolens bruttoareal: 4800 m2 

• Gymkapasitet: Flerbrukshall med håndballspilleflate evt. mindre hall med 
kapasitet til ny ungdomsskole (ca. 1000 m2 BTA)  



Om prosjektet 
Prosjektets fokusområder og ambisjoner: 
Skolen skal: 
- Bli arealeffektiv og energiøkonomisk 
- Ha god kvalitet på uteområder, trygg skolegård.  
- Være universelt utformet 
- BREEAM-sertifiseres 
 
Prosjektet har som ambisjon å: 
- Være «Fremoverlent» - ta i bruk fremtidsrettede løsninger 
- Bygge skoleanlegget som «plusshus» - Skoleanlegget produserer energi. 
- Utstrakt bruk av klimavennlige materialer 

 



Om prosjektet 

Midlertidig skole: 
Fokus: Etablere en god løsning for hele skolen med gymkapasitet utenfor dagens 
skoletomt. Den midlertidige skolen skal ikke gå utover kvalitet på undervisningen for 
elevene, eller elevenes og de ansattes arbeidsmiljø.  
 
 Det arbeides nå med å utrede aktuelle områder for midlertidig skole. 
 Skolen involveres i planleggingen av innholdet i den midlertidig skolen. 
 Søknad om godkjenning av plan for midlertidige skolearealer behandles av 

planmyndighetene, samt søkes godkjent av miljørettet helsevern. 
 
Det legges opp til midlertidig skole for skoleårene 17/18 og 18/19.  
Beslutning om plassering av midlertidig skole vil være klart på nyåret (februar-mars). 



Kontakt og informasjon 
Prosjektledelsen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden til prosjektet forløpende. 
vestsidenungdomsskole.no 

Prosjektleder 
Harald Sæves Johansen 
harald.johansen@ramboll.no 

Assisterende prosjektleder 
Hege Sølvernes Sandnes 
hege.solvernes.sandnes@ramboll.no 

http://vestsidenungdomsskole.no/


SPØRSMÅL ? 


