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Viken: Et fylke i sterk vekst, med mange 
muligheter
• Det har i mange år vært en vekst i antall elever i videregående skoler. 

Veksten har vært sterkest i sentrale pressområder
• Det er forventet en ytterligere vekst på ca 3300 nye elevplasser mot 

2026/27
• Det er behov for rehabilitering, riving og nybygg
• De tre tidligere fylkeskommune hadde mange vedtak som nå koordineres
• Viken fylkesting vedtok i juni 2021 Plan for gjennomføring av 

investeringsprosjekter utdanning og kompetanse – 12 mrd i en 10-års 
periode



Framtidens skolestruktur – et virkemiddel i 
Vikens rolle som regional samfunnsutvikler
• Etablere tilstrekkelig nye elevplasser i Viken. Utvidelser, Rehabilitere eksisterende, rive og bygge nytt.

• Vi har et ambisiøst miljøfokus. Viken FK har FN17 mål i bunn for alt sitt arbeid

• Vi vektlegger generalitet, elastisitet og fleksibilitet ved planlegging av byggene.

• Utbygginger skal bidrag til by- og stedsutvikling

• Vi skal bidra i et folkehelse- og kulturperspektiv, skolens rolle i lokalsamfunnet skal vektlegges. Ressurssenter

• Utbygging av idrettsanlegg skal ses i sammenheng med regionale planer for idrett, friluftsliv og folkehelse 

• Samarbeid med kommunene  vektlegges, deriblant sambruk av areal. 



Hvordan skal vi lykkes i Viken? 

• Var det noe vi gjorde i Akershus som bør bringes videre?



Organisering av skolestrukturarbeidet

• Tverrfaglig prosjekt
• Bred involvering internt i fylkeskommunen ved alle avdelinger:

‒ Plan, eiendom, næring, kultur, idrett, folkehelse, samferdsel og utdanning

• Involvering av kommuner og regionråd
• Involvering av skoler og tillitsvalgte
• Toppledelse som styringsgruppe. Bred forankring i organisasjonen 

avgjørende for å oppnå mål



Utvikling av felles idrettshaller: 1+1=3

• Som følge av vekst og utbygginger er det et økende  behov for flere idrettshaller, til 
kroppsøving og idrettsfag

• Viken fylkeskommune ønsker samarbeid med kommuner, med prinsippet om 
likebehandling, men med
individuell tilnærming. 

• Hva er skolenes behov? Hva er kommunenes behov? 
• Ofte et ulikt ståsted og utgangspunkt
• Forventningsavklaringer, særdeles viktig
• Vi må alle holde oss innenfor de økonomiske rammene vi har, samtidig må vi strekke oss
• Hva skal til for at vi lykkes? Begge parter må gi og ta.



• Det kreves brede og gode prosesser hvor alle parter er involvert, også 
politisk. 

• Partene må involvere hverandre i alle faser: i tidligfase, prosjektering, 
bygging og bruk

• Vi må ha et langsiktig perspektiv
• Ansvar og roller: Viken behov og ansvar for skole på dagtid, kommuner for å 

stille haller til disposisjon for idretten, frivillige lag og organisasjoner
• Kostnader for investering og drift må reflektere brukstid. Det er nødvendig 

med spleiselag for å kunne oppnå større mål!
• Sambruk og spleiselag er bærekraft



Utvikling Risenga – et strålende eksempel på 
samarbeid 
• Vedtak om utbygging av Bleiker videregående skole i 2016 som følge av vekst, fra 450 til 900 elevplasser
• Samarbeid som metode, i dag i tråd med FNs bærekraftmål 17
• Akershus inviterte Asker kommune til et felles overordnet møte: partenes mål og visjoner for Risenga
• Alle samfunnsområder ble drøftet: Plan, miljø, samferdsel: vei, gangfelt, parkering. uteareal, utdanning, idrett
• Fylkeskommunen ønsket et bredere tilbud på Bleiker
• Akershus ønsket å flytte idrettsfag fra Asker vgs til Bleiker, med utgangspunkt i muligheter i Risenga-området
• Vi ønsket å bidra til et godt godt nærmiljø
• Det ble fremforhandlet forpliktende avtaler som omfatter vei, rundkjøring, parkeringsforhold, utendørs og 

felles idrettshall. Krevende prosesser med et strålende resultat
• Byggeprogram for utbygging av Bleiker vgs med samarbeid om felles idrettshall med Asker ble vedtatt i

fylkestinget februar 2019. Sak til kommunestyre samme tidspunkt 



Bleiker videregående skole (Asker) – utvidelse 450 elevplasser

Vinnerutkast Jostein Rønsen ark. Innhold og fremdrift

• Utbygging som følge av vekst, Kombinert 
utdanningstilbud, samarbeid med kommunen 
Risenga idrettspark. Fra 450 til 900 
elevplasser.

• Ombygging og nybygg under arbeid med 
ferdigstillelse til 2022.

• Bygg i massiv tre
• Samarbeid med kommunen om flerbrukshall 

– storstue basketball. Viken betaler 35 %. 
Asker kommune bygger idrettshall med 
ferdigstillelse til høstferien 2021. 

• Et strålende samarbeid med kommunen 
gjennom hele prosessen IØN1



Lysbilde 9

IØN1 Ingunn Øglænd Nordvold; 27.01.2021



Eikeli videregående skole (Bærum) – utvidelse 300 elevplasser

Vinnerutkast Nordic ark./PEAB 
entreprenør Innhold og fremdrift

• Tilbygg for nye elevplasser, ny flerbrukshall, 
ombygging av eksisterende bygg, universell 
utforming.

• Samarbeid med Bærum kommune om 
flerbrukshall integrert, kommunen betaler 
60 % av hallen. Viken idrett vært involvert

• Prosjektet er under utbygging 
• Ferdigstillelse nybygg 2021, ombygging 

2022



Ås videregående skole – utvidelse 400 elevplasser

Vinnerutkast Fabel ark. /entreprenør 
J.I.Bygg Innhold og fremdrift

• Fra 1100 til 1500 elevplasser, bredt 
kombinert utdanningstilbud. Siste fase 
av en større utbygging.

• Nybygg og ombygging i perioden 
2020- 2022. 

• Samarbeid med kommunen om 
flerbrukshall, Viken fylkeskommune 
dekker 35 %, 35 mill. kroner. 
Idrettshall under gjennomføring.

• Bred involvering av idretten i tidlig 
fase.

• Har hatt bistand fra idrett Viken



Rud videregående skole (Bærum) – utvidelse 550 elevplasser og riving/rehabilitering

Vinner Jostein Rønsen ark. Innhold og fremdrift

• Utvides fra 750 til 1300 elevplasser, i tillegg VO og 
fagskole. Kombinert skole. Samler idrettsfag her

• Utbygging, riving og ombygg.
• Vedtatt med finansiering
• Prosjektet har vært gjennom optimaliseringsfase, 

oppstart skisseprosjekt i disse dager
• Bygger ny idrettshall og tilhørende fasiliteter for 

idrettsfag. Er under prosjektering
• Har allerede inngått en langsiktig samarbeid i BIP-

hallen, utvides ved ferdigstillelse 



Ny videregående skole i Ski sentrum – erstatning leid skole samt 550 nye elevplasser
Samarbeidsprosjekt med Ski/Nordre Follo kommune

Vinner Rambøll Innhold og fremdrift

• Vedtatt ny vgs.  1100 elevplasser i 
Ski sentrum ved siden av Rådhuset.

• Ski kommune/Nordre Follo 
kommune vedtatt å lokalisere 
folkebibliotek og kulturskole til 
skolen. Samarbeid og sambruk.

• Felles idrettshall med kommunen 
(40/60). Integrert i skoleanlegget. 

• Arbeid med forprosjekt startet
• Tas sikte på byggestart 2022



Utbygging av Lørenskog vgs 400 nye elevplasser
utredet felles idrettshall med Lørenskog kommune – i innspurt



Halden videregående skole – leie Porsnes Utvikling AS

Illustrasjon Innhold og fremdrift

• Vedtak om leie av arealer av Porsnes utvikling, 
for  5 utdanningsprogram.

• Leieprosjekt 35 år. Vært på anbud og PUAS 
har startet arbeidene, med planlagt 
ferdigstillelse juni 2022

• Midler til inventar og utstyr på 
investeringsbudsjettet

• Inngått avtale med Halden kommune om leie 
av ny idrettshall som skal bygges på Os. 
Arbeidene starte i disse dager.

•



Fredrik II (Fredrikstad) – ny skole erstatter eksisterende skole
Vinnerutkast Link arkitektur Innhold og fremdrift

• Forprosjekt for skole og 
idrettshall foreligger

• Interkommunale haller 
Fredrikstad og Sarpsborg

• Det er gjennomført arbeid med 
å omarbeide flerbrukshall på FII 
og Greåker, med sikte på å få 
ned kostnadsbilde. Idretten 
lokalt og sentralt involvert.



Øvrige utredninger

• Asker: Pågår arbeid om to felles idrettshaller knyttet til Nesbru og 
Røyken vgs. Spleiselag 40 % VF / 60 % AK. Gjennomført dialogmøte 
med idretten 25.8 (onsdag denne uken). 

• Behov for utvidelse på Jessheim i forbindelse med utvidelse av skolen
• Vestby. Foreligge mulighetsstudie, har bestilt skisseprosjekt fra 

arkitekt


