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Ny skoletomt Hønefoss syd. 

Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget på Kirkeskolen. 
 

Samarbeidsutvalget diskuterte saken i møte 10.09.13. 

 

SU går enstemmig inn for tomtevalg Tandberglia.  

 

SU mener areal- og naturmulighetene er vesentlig bedre ved valg av Tandberglia 

enn spesielt Benterud. Det forutsettes også at man benytter muligheten til å 

bygge en flerbrukshall i tilknytning til skolen, etter modell av Sundvollen 

Oppvekstsenter. Det forutsettes også at man lager tilstrekkelig gode 

veiløsninger for trafikkavvikling, inklusiv en tilfredsstillende løsning for 

Hønenkrysset. Andre argumenter som ble tatt frem, er ønske om mer landlig 

lokalisert skole heller enn en sentrumsskole.  

Hovedargumentene mot Benterud er uakseptabel trafikksituasjonen på Benterud 

og i Osloveien. SU kan ikke se at det vil være mulig å ha en akseptabel 

trafikkavvikling med det alternativet gitt dagens press på Osloveien i rushtiden. 

Ingen med tilknytning til Kirkeskolen ønsker ny skole på Benterud. 

Krakstadmarka anses som uaktuelt, da det vil lokalisere en ny skole utenfor 

dagens skolekretser for de 4 berørte skolene. 

 

Hvis valget faller på Benterud, ønsker flertallet at det bygges to mellomstore 

skoler, med forslag om både Benterud og ny tomt et sted innenfor dagens 

skolekretser for Kirkeskolen og Vegård. Det vil gi en mer lokal skole for regionen 

syd for Hønefoss som bidrar til utvikling av bygdene Norderhov og Åsa, 

naturtilgang og mulighet for å øke skolens størrelse etter behov. 

Oslo er i dag Ringeriksregionens største arbeidsgiver, og med ny 

E16/Ringeriksbane vil folketallet hovedsaklig øke fordi det blir lettere å jobbe i 



Osloregionen, noe som vil øke ønsket om og presset på å etablere nye 

boligområder syd for Hønefoss.  

 

Det er dog SU’s syn at det klart viktigste er fremdriften for å få en ny skole, da 

hvert år med utsettelse betyr størrelsesorden 400 elevår ved nedslitte og til 

dels uhensiktsmessige skoler. 
  

 

Med hilsen 

Samarbeidsutvalget ved Kirkeskolen 


