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Videre prosess

SLØYFA er i dag å betrakte som en konseptskisse. Det 
endelige skoleanlegget blir neppe helt likt de skissene som 
foreligger i dag. 

Konseptskissen bearbeides i samarbeid med bruker (skolen) 
og KKE. 

Så sendes skissen ut på en såkalt samspillkonkurranse til 
entreprenører. Skissen detaljutvikles videre sammen med 
entreprenør, brukere og KKE. 
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Reguleringsplan - Planprosess

• 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.)
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Kommunestyret, sak 9/16 
(15-5286):  
Planlegging av nytt skolebygg sees i 
sammenheng med en 
mulighetsstudie for området 
Hasbergtjerndalen - krysset 
Numedalsveien / Mauritz 
Hansensgate.   
  
Formannskapet, sak 19/16 (16-974):  
Formannskapet anbefaler at 
prinsippløsning alt c, legges til 
grunn for regulering og arbeide 
med finansiering av tiltakene.  





Ambisjon: Planene skal bidra til at det kulturhistoriske 
miljøet bevares og styrkes, og til å knytte områdene 
sammen. 











Kontakt og informasjon

Informasjon legges 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.n
o

http://vestsidenungdomsskole.no/
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