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Sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum. Utbygging av Bleiker og Asker –
570 nye elevplasser
Forslag til vedtak
1. Bleiker videregående skole bygges ut med 450 nye elevplasser til skolestart i
2021/2022. Opplæringstilbud skissert i foreliggende saksfremlegg legges til grunn
for utbyggingen.
2. Areal til kroppsøving og idrettsfag etableres i samarbeid med Asker kommune.
3. Byggeprogram for utbygging av Bleiker videregående skole utarbeides i 2017.
4. Asker videregående skole bygges ut med 140 elevplasser til skolestart i 2024.
Opplæringstilbudet skissert i foreliggende saksfremlegg legges til grunn for
utbyggingen.

Saksprotokoll i Fylkesting - 19.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Utvalgets behandling:
Votering:
Utvalgets vedtak:
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Tidligere politiske vedtak
Basert på den sterke elevtallsveksten mot 2030, har fylkesrådmannen fremmet to saker til
fylkestinget, FT-sak 113/14 « Skolestruktur i et 20-års perspektiv fase 1», og FT-sak 1/16
«Framtidens skolestruktur mot 2030 – fase 2».
Fylkestinget har vedtatt bygging av nye skoler i tillegg til utbygging av flere av de eksisterende
skolene. Videre er det vedtatt ny struktur for de videregående skolene, dette inkluderer størrelse
på skolene og hvilke utdanningsprogram skolene skal ha.
I FT sak 113/14 ble følgende punkt 4 vedtatt:
4. Muligheter for etablering av permanent idrettshall i Asker for utdanningsprogrammet
idrettsfag utredes i 2015. Sak om utvidelser av elevplasser og lokalisering av idrettsfag fremmes
deretter.
I FT-sak 1/16 ble følgende vedtak fattet:
1. De videregående skolene planlegges for en framtidig struktur i henhold til vedlegg .
Strukturen implementeres gradvis fra 2018 og i henhold til framdriftsplaner i vedlegg 2.
3. Administrativ sammenslåing og eventuelt samlokalisering av Bleiker og videregående skole
utredes i 2016.
Som en del av løsningen på for å dekke nye elevplasser, er det vedtatt at Asker og/eller Bleiker
skal bygges ut med 300 nye elevplasser (vedlegg 1 i FT-sak 1/16).
Mulig samlokalisering av Asker og Bleiker
Fylkestinget vedtok både å utrede mulig samlokalisering og eventuell administrativ
sammenslåing av skolene. Fylkesrådmannen har valgt å utrede samlokalisering først.
LMR arkitektur er engasjert av fylkesrådmannen til å utrede samlokalisering av begge skolene,
til henholdsvis Bleiker eller Asker. Av kostnadsmessige årsaker er det ikke valgt å utrede ny
samlokalisert skole til annen tomt i kommunen.
Arkitektenes utredning konkluderer med at det vil være mulig å samlokalisere begge skolene til
en av tomtene, med en del klare betingelser og forutsetninger.
Samlokalisering vil være svært kostbart da det krever nybygg i stort omfang. Mulighetsstudien
som er utarbeidet anslår et utbyggingsbehov på mellom 11000 og 16000 m2, i tillegg til
ombygging på 1000-1500 m2. Gitt en m2-pris på 50.000,-, vil kostnadene beløpe seg til 550-800
mill. kr. I tillegg må det etableres idrettshall.
Det må også utarbeides nye reguleringsplaner, og forhold knyttet til vei må avklares.
Anbefaling:
I tid med krav til innsparinger som følge av store og helt nødvendige investeringer, vil
fylkesrådmannen fraråde videre arbeid med samlokalisering av de to skolene
Sammenslåing av kommunene Asker, Røyken og Hurum - konsekvenser
Asker, Røyken og Hurum kommune har i juni 2016 vedtatt å slå seg sammen til en
storkommune Asker, gjeldende fra 1. januar 2020. Kommunen har vedtatt å bli en del av
Akershus. Sammenslåingen vedtas endelig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Dette er en ny forutsetning som får konsekvenser for framtidens skolestruktur og behov for
elevplasser i Akershus fylke.
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Samtidig som kommunereformen endelig skal behandles av Stortinget i 2017, vil nye og større
regioner bli avklart. Det kan bli justeringer av dagens fylkesgrenser som følge av dette. Det er
derfor noe uklart hvorvidt den nye kommunen Asker blir en del av Akershus eller en større
region.
I saksfremlegget tar fylkesrådmannen utgangspunkt i at storkommune Asker blir en del av
Akershus, og redegjør for mulige konsekvenser av dette.
Behov for elevplasser:
Antall elevplasser i Akershus er forventet å øke fra 23400 inneværende skoleår til 27500 i 2030.
I Asker og Bærum er det forventet en vekst fra 7200 inneværende skoleår til 8500 i 2030.
Tallene er basert på nåværende skolestruktur. I tillegg vil det bli behov for flere elevplasser som
følge av ny storkommune Asker.
I kommunene Røyken og Hurum er det inneværende skoleår ca. 1290 ungdommer i alderen 1618 år (elevgrunnlaget). Buskerud fylkeskommune opplyser at tallene mot 2030 er rimelig
stabile, med en topp på 1350 i 2027. Som ved alle andre prognoser er tallene usikre desto lengre
ut i perioden.
Inntakskontoret i Buskerud opplyser videre at det for skoleåret 2016/17 var 1039 søkere til
videregående skole fra kommunene Røyken og Hurum.
Buskerud fylkeskommune har i tidligere perioder hatt fritt skolevalg, men har fra skoleåret
2016-17 innført prinsippet om nærskole. Det er i dag en videregående skole i Røyken og
Hurum; Røyken videregående skole. Skolen har 860 elevplasser, 796 inntatte, dvs. en oppfylling
på 92,5 %. Skolen tilbyr 7 av 12 utdanningsprogram. Søkere til musikk, dans og drama (MD),
idrettsfag (ID), service og samferdsel (SS), restaurant og matfag (RM) og teknologi og
industriell produksjon (Tip) må søke seg til andre skoler i regionen. Røyken vgs. tilbyr heller
ikke hele viften av programfag innen sine utdanningsprogram.
I Drammensområdet er det mye bevegelse i elevmassen. Det er langt flere elever fra Hurum og
Røyken på skolene i Lier og Drammen, enn det er elever fra Lier og Drammen på Røyken vgs.
Dette tyder på, som i Akershus, at elevene til en viss grad søker seg mot sentrumsskoler. I dag
går 677 av elevene fra Røyken og Hurum på Røyken videregående skole. 281 elever går på
andre skoler i regionen, hovedsakelig Drammen, Åssiden, Lier og St Hallvard.
Ved etablering av en storkommune Asker som en del av Akershus fylke, forutsatt samme
inntaksreglement og regiongrenser som i dag, vil elever fra Røyken og Hurum fra 2020 ha krav
på skoleplass på en av skolene i Asker og Bærum. Det antas at Røyken videregående skole
overtas av Akershus, men det vil være manko på elevplasser i forhold til dagens behov, pr dato
ca. 300. Buskerud fylkeskommune har i tillegg informert om at Røyken videregående skole er
trangbodd og har behov for utbygging, med utvidelse av fellesarealer, kantine resepsjon med
videre.
Ut fra dagens søkermønster, og mange elevers preferanser mot sentrale strøk, er det grunn til å
tro at mange elever fra Røyken kommune vil søke seg til andre skoler enn Røyken vgs. Mange
elever bor blant annet i Slemmestad, med kort avstand til Asker og Sandvika. Søkning og
struktur ved blant annet Bleiker, Asker og Sandvika videregående skole kan bli endret som følge
av dette. Også andre skoler i regionen vil kunne få en høyere søkning, og søkemønster og
struktur ville kunne bli endret for hele regionen. For elever i Hurum vil også Frogn
videregående skole være en aktuell skole med god forbindelse over fjorden, men det må foretas
en vurdering av hvorvidt deler av elevene skal kunne søke seg til Follo-regionen.
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Fylkesrådmannen vil ta ytterligere kontakt med Buskerud fylkeskommune og Asker kommune
for å drøfte og utrede konsekvensene av en større kommune.
Anbefaling:
Med nye forutsetninger anbefaler fylkesrådmannen at både Asker og Bleiker beholdes og at
elevtallet utvides, både for å ivareta elevtallsvekst som ligger i tidligere prognoser, samt en
ytterligere økning som følge av en større Asker kommune. Som følge av at skolene blir større
anbefales det at en ikke utreder administrativ felles ledelse, men videreføres som to skoler med
hver sin ledelse.
Mulig utbygging av Bleiker og Asker videregående skole, størrelse og tilbudsstruktur:
Med bakgrunn i nye forutsetninger har fylkesrådmannen v/prosjekt skolestruktur utredet mulig
utbygging av både Bleiker og Asker videregående skole. Utbyggingene er utredet med tanke på
570 nye elevplasser, som ivaretar vekst ifølge tidligere prognoser, samt behov som følge av flere
elever fra Røyken og Hurum. Antall elevplasser kan justeres ved nærmere programmering av
utbygginger.
Det presiseres at utredningene er en foreløpig mulighetsstudie og at dette må utredes nærmere
ved programmering.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn i mulighetsstudie:
Tilbudsstruktur og størrelse Bleiker videregående skole:
 Elevtallet øker fra dagens 470 elevplasser til 900, en økning med 430
 I tråd med vedtak i FT-sak 1/16 flyttes idrettsfag fra Asker til Bleiker
 I tråd med vedtak i FT-sak 1/16 samles medier og kommunikasjon til Bleiker (i dag
tilbud både på Bleiker og Nesbru)
 Idrettshall for idrettsfag og areal til kroppsøving lokaliseres til Risenga og området
rundt, i samarbeid med Asker kommune. Eksisterende midlertidige boblehall for
idrettsfag er i dag lokalisert til Asker vgs., og må uansett erstattes av ny hall
 Øvrig økning av nye elevplasser etableres innenfor dagens tilbudsstruktur ved skolen:
helse- og oppvekstfag, elektrofag, service og samferdsel, teknologi og industriell
produksjon, 3. påbygg, tilrettelagt opplæring
Tilbudsstrukturen bør utredes ytterligere med tanke på behov fra Røyken og Hurum.
Tilbudsstruktur og størrelse Asker videregående skole:
 Elevtallet økes fra dagens 670 til 810 elevplasser, en økning på 140
 I tråd med vedtak i FT-sak 1/16 flyttes idrettsfag til Bleiker
 Elevplasser innen idrettsfag konverteres til studiespesialiserende (ST).
 I tillegg til flere elever i klassene som følge av ombygging til større rom, økes antall
paralleller ST til 9
Mulig utbygging av Bleiker videregående skole:
Bleiker videregående skole er bygget for og har tidligere hatt flere elever enn inneværende
skoleår; 650 mot dagens 470. Dette skyldes hovedsakelig endring i søkermønsteret, med
dreining fra yrkesfag til studieforberedende utdanningsprogram, og over tid noe lav søkning til
skolen. Deler av bygningsmassen kan enkelt omarbeides ved ombygging, eksempelvis tidligere
formgivingsavdeling, og tidligere tannhelseklinikk.
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Utover ombygging, anbefaler mulighetsstudien nybygg ved utvidelse av flere eksisterende bygg.
Studiet viser at utbyggingen kan gjennomføres rasjonelt og trinnvis, og antyder en utbygging på
3500 m2, og ombygging av 2700 m2. Utbyggingen er arealeffektiv.
Areal til kroppsøving/idrettsfag:
Bleiker videregående skole leier i dag areal til kroppsøving i Askerhallen. En økning i elevtallet
forutsetter en utvidelse av areal til dette formål. I tillegg må det etableres en idrettshall for å
dekke arealet til idrettsfag. Det er ønskelig å få til et samarbeid med Asker kommune for å løse
dette, i tråd med føringer i regional plan for idrett, friluft og folkehelse, og med tanke på en god
samfunnsøkonomisk modell. Dette må utredes nærmere sammen med Asker kommune.
Reguleringsmessige forhold
Reguleringsmessige forhold, samt veiproblematikk knyttet til området rundt skolen må avklares
med Asker kommune og Statens vegvesen.
Mulig utbygging av Asker videregående skole:
I mulighetsstudien er det foreslått noe ombygging, mindre riving og et nybygg plassert på tomt
hvor midlertidig boblehall i dag er plassert.
Ombygging gir muligheter for større rom, slik at klassestørrelsen økes til 30. Det etableres
grupperom som skolen mangler i dag, samt bygges rom for å øke antall elever.
Det bør vurderes å rive eksisterende gymsaler og etablere nye, for å tilfredsstille dagens krav til
areal. Skolen vil med framtidig størrelse på 9 paralleller og uten idrettsfag ha behov for to
gymsaler og styrketreningsrom.
Det bør i det videre arbeid også avklares med Asker kommune om det er interesse for et
samarbeid om idrettshall også på Asker videregående skole.
Nybygg areal er i mulighetsstudie estimert til 3200 m2, og ombygging på ca. 1150 m2. Det
presiseres at dette er foreløpige utredninger, og at det må gjennomføres programmering for å
avklare alle forhold.
Reguleringsmessige forhold
Eiendommen omfattes av en reguleringsplan fra 2004.
Etter en planfaglig vurdering tilsier gjeldende regulering, at det ikke må utarbeides ny
reguleringsplan dersom det skal gjennomføres skisserte endringer på tomten.
For ytterligere omtale av mulighetsstudie vises til vedlegg til saken.
Fylkesrådmannens anbefaling
Det er et stort behov for etablering av nye elevplasser fram mot 2030. Allerede i 2024 er det
behov for 650 nye elevplasser i Asker og Bærum, i tillegg til økt behov som følge av
sammenslåing av kommunene Asker, Røyken og Hurum. Elevplassbehovet dekkes delvis i
eksisterende skoleanlegg, utvidelse av Eikeli videregående skole, og etter hvert ved utbygging
av Rud videregående skole og ny skole på Fornebu.
Ut fra nye forutsetninger, og økonomiske konsekvenser, vil fylkesrådmannen ikke anbefale at
Asker og Bleiker blir samlokalisert eller administrativt slått sammen. I et fylke og region i sterk
vekst, vil tomter være en begrensende faktor. Utover Nesbru videregående skole, er det kun to
skoler i Asker kommune, Bleiker og Asker, og begge bør beholdes og utvides.
Bleiker videregående skole har et stort utviklingspotensial, og kan ved utbygging tilføre mange
nye elevplasser. I tillegg vil vedtatt tilbudsstruktur, i tråd med FT-sak 1/16, legge til rette for
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utvikling av en relativt stor kombinert skole med et robust fagmiljø. Fylkesrådmannen vil
anbefale at skolen bygges ut med sikte på ferdigstillelse til skolestart i 2021 eller 2022.
Utbygging av Asker videregående skole forutsetter at utbygging av Bleiker er gjennomført.
Først når idrettsfag er flyttet til Bleiker forgjøres tomt til utbygging av skolen. Skolen anbefales
bygget ut til skolestart 2024.
Forhold knyttet til idrettshall, regulering og veiproblematikk bør avklares i løpet av våren 2017.
Programmering av utbygging av Bleiker gjennomføres også så snart som mulig. Ny sak til
fylkestinget fremmes deretter.
Oslo, 21.11.2016
Tron Bamrud
fylkesrådmann
Saksbehandler: Ingunn Øglænd Nordvold

Vedlegg som ikke følger saken, men som kan fås ved henvendelse til saksbehandler:
Utredning for mulig utvidelse av Asker og Bleiker videregående skole, LMR arkitektur
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