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UTTALELSE TIL VALG AV NY SKOLETOMT FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS

Det vises til Kommunestyrets vedtak i sak 73/17, i møtet den 20.6.2013.
Hjemmelen for uttalelsen er:
 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
 Forskrift om miljørettet helsevern, § 4. Kommunens ansvar og § 5. Oversikt, rådgiving og
medvirkning
 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 6 Krav om godkjenning og
§ 8. Beliggenhet.
Uttalelse
Intensjonen med Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. er å bidra til at
miljøet i skolene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt bidra til å
forebygge sykdom og skader, jf. § 1. Formål.
Forskriftens § 8. Beliggenhet skal oppfylles ved valg av beliggenhet for ny virksomhet. Det er
derfor særskilt viktig at kriteriene for «helsemessig forsvarlighet» knyttet til beliggenheten blir
vektlagt ved valg av skoletomt for ny sentrumsskole. Det vises til bestemmelsen i sin helhet:
«Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.:
§ 8. Beliggenhet
Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal det tas hensyn til
trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets
utforming og topografi.»

Forslag til framtidig skoleløsning har fokus på tomter på «Benterud», i «Tandberglia» og i
«Krakstadmarka».
Et viktig kriterium for valg av skoletomt er at den skal imøtekomme både dagens og
framtidige krav og behov, slik at skoletomta ikke har begrensninger i forhold til en økning i
elevantallet eller begrensninger i forhold til å utvide med nye bygg, idrettshaller, svømmehall
eller anlegge aktuelle utendørs anlegg og idrettsbaner.
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Skoletomtas nærhet til natur er gunstig for utendørs undervisning og rekreasjon. Det er viktig å
sikre at barn som bor i nærmiljøet har tilgang til tilfredsstillende trygge strøks- og
nærlekeplasser og at tilsvarende arealer i bysentrum og bomiljøene ikke forsvinner.
Benterud
Tomta har god nærhet til natur (elva og elvebredden og noen områder med naturlig
vegetasjon), nærhet til byen, andre idrettsanlegg, andre skoler og barnehager samt høyskolen.
Mange barn i sentrum kan gå til og fra hjemmet og en skole på Benterud. Skolens beliggenhet
muliggjør at uteoppholdsarealer kan oppsøkes og benyttes av mange barn på fritiden.
Atkomst for gående og syklende må prioriteres slik at skoleveien oppleves som trygg.
Kjøreatkomsten til Benterud må få en trafikksikker utforming, spesielt gjennom områder med
boliger og sårbare institusjoner. Hønefoss videregående skole og Hønefoss barnehage generer
allerede i dag betydelig trafikk, men de er også sårbare i forhold til økt trafikkmengde.
Tomta er utsatt for flom. Risiko for fukt i skolebygningen og oversvømmelse av utelekearealer
under flomperioder er betenkelig.
Krakstadmarka
Tomta ligger i landlige omgivelser og kan være et godt alternativ for en framtidig barneskole i
Hønefoss syd. Foreslåtte tomt for ny skole har en akseptabel beliggenhet i forhold til avstand
til sentrum og akseptabel nærhet til idrettsanlegg, videregående skoler og høyskoler. Tomta er i
dag ikke utsatt for støy- og luftforurensning fra trafikk eller industri. Gang- og
sykkelatkomsten må tilrettelegges slik at den oppleves som trygg, etablering av gangbru i
forlengelsen av Ringeriksgata over Storelva er en forutsetning for å unngå bussing og kjøring
av elever mellom hjem og skole. Gang- og sykkelveiforbindelse og gangbru vil øke nærheten
til idrettsparken i Schjongslunden.
Avstanden til sentrum begrenser tilgangen til skolens utelekeområde som strøks- eller
nærlekeareal for barn som bor i byen. En uheldig konsekvens av å flytte barneskolen ut av
sentrum kan bli redusert tilgang til trygge strøks- og nærlekeområder i sentrum.
Tandberglia
Tomta har akseptabel nærhet til natur og muligheter for utendørs undervisning, akseptabel
nærheten til høyskolen, men store avstander til sentrum og andre skoler og idrettsanlegg.
En ulempe med valg av denne skoletomta er at den vil generere mye kjøring og bussing av
elevene og redusere elevenes muligheter for å gå og sykle til skolen.
Gangbru over Storelva fra Schjongslunden i syd vil øke tilgjengeligheten til byen og
idrettsparken og redusere bussing av elever mellom byen og skolen.
Avstanden til sentrum er for stor til at skolens utelekeområder kan brukes som strøks- eller
nærlekeareal for barn som bor i byen. En konsekvens av å flytte barneskolen ut av sentrum vil
kunne bli redusert tilgang til trygge nærlekeområder for barn som bor i sentrum.
Konklusjon:
En barneskole er en viktig institusjon som daglig benyttes av mange barn og voksne. Arbeidet
med å få til en god beliggenhet og planløsning for byens sentrumsskoler må vektlegges. Det er
viktig både å ta hensyn til faktorer som fremmer helse, trivsel og gode sosiale miljøer og
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faktorer som forebygger skader og ulykker. Nærhet til der folk bor, til naturlig miljø, til
tilrettelagte trygge arealer for lek og fritidsaktiviteter og til kollektivknutepunkter er forhold
som kan bidra til å øke skolens og byens attraktivitet.
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