
1 
 

     
 

HOVEDRAPPORT; FRAMTIDIG SKOLELØSNING I 
HØNEFOSS 

 
BAKSGRUNNSMATERIALE FOR VALG AV TOMT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reelt alternativ 
Krakstadmarka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reelt alternativ  
Benterud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reelt alternativ 
Tandberglia 

 
 

Prosjektgruppa skolebehov / skoleløsning Hønefoss; mai 2013 



2 
 

Innholdsfortegnelse 

Innholdsfortegnelse ......................................................................................................... 2 
Innledning ................................................................................................................................... 3 

Sammendrag av hele saken .................................................................................................... 3 
Mandat for arbeidet ......................................................................................................... 4 
Deltakere i arbeidet med skolebehov/skoleløsning i Hønefoss ....................................... 4 

Tidligere vedtak og utredninger ...................................................................................... 5 
Avgrensing og presisering ...................................................................................................... 6 

Gjeldende kommuneplan 2007 – 2019, vedtatt 30.08.07 ................................................ 6 

Kommunalplanstrategi 2013 – 2015 (utdrag) .................................................................. 7 
Dagens skoler som kan bli berørt .................................................................................... 7 
Hov ungdomsskole .......................................................................................................... 7 
Hønefoss skole ................................................................................................................. 8 
Kirkeskolen ...................................................................................................................... 8 
Stranden skole .................................................................................................................. 8 
Tyristrand skole ............................................................................................................... 9 
Vegård skole .................................................................................................................... 9 
Veien skole .................................................................................................................... 10 
Eikli skole ...................................................................................................................... 10 

Ullerål skole ................................................................................................................... 11 

Totale oppgraderingsbehov ved berørte skoler ............................................................. 11 
Skolefaglige momenter ........................................................................................................ 11 

Skolestørrelse og kvalitet ............................................................................................... 11 
Ny skole i et folkehelseperspektiv ........................................................................................... 13 

Miljørettet helsevern ...................................................................................................... 13 
Nærskoleprinsippet ............................................................................................................... 13 

Skoleløsning i Hønefoss – tomtealternativer ....................................................................... 14 
Vurderingskriterier ........................................................................................................ 14 
Tre gjenstående tomtealternativer ................................................................................. 15 
Benterud ......................................................................................................................... 15 

Innspill fra kommunalt foreldreutvalg (RKFU) ............................................................ 16 

Flomsonekart Benterud .................................................................................................. 16 
Tandberglia .................................................................................................................... 18 

Krakstadmarka ..................................................................................................................... 19 

Ny skole til skolestart 2017 ........................................................................................... 19 
Elevtallsutvikling, modell ut fra befolkningsvekst. ............................................................. 20 

Ny skole Hønefoss sør med 450 elevplasser; ................................................................ 21 
Reelt alternativ Benterud ............................................................................................... 21 
Reelt alternativ Tandberglia .......................................................................................... 21 
Alternativet Krakstadmarka; 550 elevplasser ................................................................ 22 

Løsninger i et større vekstperspektiv fram mot 2030 ............................................................... 22 
Hønefoss skole ............................................................................................................... 23 

Ungdomstrinnet .................................................................................................................... 23 

Økonomi ............................................................................................................................... 24 

Antatte utbyggingskostnader for ny skole ..................................................................... 24 
Konklusjon: ................................................................................................................... 25 

 
• Sitater er i denne rapporten skrevet i kursiv. 

 



3 
 

Innledning 

Skolestruktur i Hønefoss er ingen ny sak. Spørsmålet har vært aktuelt de siste 10 årene. Flere 
saker har vært brakt fram til politisk behandling, men det har ikke ført til ta noe vedtak har 
blitt effektuert. Våren 2012 var siste gang spørsmålet ble politiske behandlet, og vedtaket i 
denne saken (134/12) lød: 
 

• Saken utsettes for nærmere utredning 
• Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering dere hele skolestrukturen 

redegjøres og vurderes. 
 
Som en oppfølging av formannskapets vedtak i denne saken vedtok Hovedkomiteen for 
oppvekst kultur i sak 30/2012 oppdragsbeskrivelse og mandat for en skoleløsning. 
 
Utredningsarbeidet ble organisert i en prosjektgruppe, en referansegruppe og en 
styringsgruppe. Oppdragsbeskrivelsen inneholdt en tidsplan for prosjektet.  
Den vedtatte oppdragsbeskrivelsen følger på neste side: 
 

Sammendrag av hele saken 

Skolestruktur og skolebehov i Hønefoss er vært utredet og saker lagt fram til politisk 
behandling flere ganger de siste 15 årene. 
Byskolene med barnetrinn i Hønefoss er i dag Ullerål skole, Hønefoss skole og Eikli skole. 
Disse tre skolene er gode skoler med bra beliggenhet i forhold til der elevene bor. 
Bortsett fra en fløy, er Ullerål skole utbygd og oppgradert i løpet sommeren 2013. Ved Eikli 
skole og Hønefoss skole er det store bygningsmessige utfordringer. 
Politisk vedtak i sak 135/08 gjelder, - og sier at skolene Vegård, Kirkeskolen, Stranden og 
Eikli skal legges ned når ny skole i Hønefoss sør står ferdig. Denne politiske saken omhandler 
befolkningsutvikling, økonomi og tomtevalg for en ny skole. Etter omfattende «silingsarbeid» 
står de tre tomtene Benterud, Tandberglia og Krakstadmarka tilbake som reelle 
tomtealternativer. Alle tomtene er i privat eie, og krever utarbeidelse av 
reguleringsplan/omregulering. 
Benterud ligger innenfor sonen for 200-årsflom. Da området i 2006 ble regulert til 
boligbebyggelse ble flomspørsmålet utredet. En skole på Benterud anbefales bygget uten 
kjeller med gulv på eller over kote 69,1. Tomtealternativet ligger på mellom kote 68 og 69. 
Det er et mål at en ny skole skal står klar raskest mulig, noe som reelt sett betyr til oppstart av 
skoleåret 2017/2018. 
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Mandat for arbeidet 

Effektmål: 
En utredning om framtidig skoleløsning som: 

• gir grunnlag for en beslutning om framtidig skolestruktur og tomtevalg 
• ivaretar et optimalt skoletilbud til elevene innenfor gitte rammer (faglige og økonomiske) 

 
Resultatmål: 
En utredning om framtidig skoleløsning som: 

• gir en oppdatert kartlegging av dagens situasjon 
• konkretiserer premissene for valg av fremtidig skoleløsning 
• beskriver ulike modeller og tomter for framtidig løsning i tråd med premissene 
• tilrår framtidig skoleløsning og valg av skoletomt for ny/nye skoler 

 
 

Deltakere i arbeidet med skolebehov/skoleløsning i Hønefoss 

Arbeidet med framtidig skoleløsning i Hønefoss har vært organisert som et prosjekt som 
vist under: 

 

 
Prosjektgruppe    
Prosjektleder Spesialrådgiver Geir Svingheim Rådmannens stab 
Prosjektmedarbeider Økonomirådgiver Kjell Ottersen Økonomiavdelingen 
Prosjektdeltakere  Kjell Arve Aarebru Teknisk drift 
  Guro Skinnes og 

Ingeborg Faller  
Miljø/Areal 

  Arild Hungerholt Eiendom 
 

    
    
Referansegruppe    
Leder Politiker Arnfinn Baksvær HOK 
Nestleder Politiker Arne Broberg HMA 

 Politiker Christine K. Hovland HOK 
Tillitsvalgt  Gerd Solli Utdanningsforbundet 
Deltakere  Jørn Inge Andreassen Ungdomsrådet 
  Hermann Bay RKFU 
  Eskil Rotherud Rektor 
  Magnar Ågotnes Rådm. ledergruppe 
Styringsgruppe 
Styringsgruppe har vært rådmannens ledergruppe 
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Tidligere vedtak og utredninger 

Arbeidet med å finne fram til framtidsrettede skoleløsninger i Ringerike startet allerede for 
over 15 år siden. Det har blant annet ført til at skolene Åsbygda, Ringmoen og Heggen har 
blitt nedlagt. Nedenfor følger en oversikt over utredninger og politiske vedtak fram til sak 
134/12 i Formannskapet. 
 

• Frydenlund og Høyer a/s; 15.11.99, skoleutredning Ringerike kommune 
 

• Agenda Utredning og Utvikling la fram en rapport kalt: Skolestruktur i sentrumsnære 
områder 25.11.99. 

 
• Skolestrukturutvalget (et nedsatt utvalg) la 04.04.05 en fyldig rapport om skolestruktur i 

Ringerike kommune. 
 

• Kommunestyret fattet 29.05.05 følgende vedtak: 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur bes komme med konkrete forslag til innsparinger innen 
oppvekstområdet, herunder vurdering av skolestruktur, på ca. 5 mill. i 2006. Legges fram for 
kommunestyret i oktober 2005. 

 
• Kommunestyret vedtok 20.12.07 å opprette en arbeidsgruppe for vurdering av skolestruktur. 

Arbeidet skulle skje som kommunemetodikk - prosjekt med støtte fra stiftelsen IMTEC. 
 

• Kommunestyret vedtok i sak 135/08 punkt 3, 4 og 5 følgende: 
3.   Eikli skole, Kirkeskolen, Stranden skole og Vegård skole legges ned når ny skole i 

Hønefoss syd står ferdig bygget. 
4.   Ullerål skole utvikles til å bli barneskole for Hønefoss nord. Hønefoss skole opprettholdes 

inntil vider som barneskole for sentrum. 
5.   Skolebruksplan for Ringerike kommune 2011 – 2019 skal være et grunnlag for det videre 

utviklingsarbeidet med framtidig skolestruktur. 
 

• Formannskapet vedtok i sak 151/10 – Ny skole tomt Hønefoss sør: 
1. Ny skole bygges i regi eller i form av OPS (Offentlig Privat Samarbeid). 
2. Valg av skoletomt for ny skole Hønefoss syd utsettes 
3. Rådmannen utarbeider skolebruksplan for Ringerike kommune, hvor blant annet fremtidig 

skolestruktur Hønefoss by utredes ytterligere våren 2011. 
4. Ny skole Hønefoss syd legges ikke på området som er regulert på Hvervenmoen til 

næringsformål. Rådmannen gis i oppdrag å se på muligheten for å utvide området på 
Hvervenmoen i reguleringsplan. Herunder muligheten for en tomt for ny skole i Hønefoss 
syd. 

• Kommunestyret vedtok i sak 9/12 følgende: 
o Orienteringen om utsettelse av sak om skolestruktur i Hønefoss by tas til etterretning 

I korthet var dette et vedtak fattet på grunnlag av en utredning som viste stor grad av 
uavklarte spørsmål og usikkerhet knyttet til: 
Kommunedelplan Hønefoss var ikke sluttført 
Prosjekt Ringeriksregionen 2030 i regi av regionrådet var ikke sluttført 
Kommunalplanstrategi var ikke vedtatt 
Signaler om Ringeriksbanen var veldig uklare 

 
• Formannskapet vedtok i sak 134/12; framtidig skoleløsning i Hønefoss, følgende   

o Saken utsettes for nærmere utredning 
o Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering der hele  

skolestrukturen skulle redegjøres og vurderes. 
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Avgrensing og presisering 

Prosjektet ble tidlig avgrenset til å gjelde Hønefoss og tilliggende områder/skoler som vil 
kunne bli berørt. 
Videre ble det avklart at prosjektgruppa i hovedsak skulle benytte tilgjengelig allerede 
utarbeidede rapporter og utredninger. 
Nye utredninger og rapporter skulle begrenses. 
 

Gjeldende kommuneplan 2007 – 2019, vedtatt 30.08.07 

Befolkning og samfunn (utdrag fra kommuneplanen) 

Ringerike kommune karakteriseres med stabile befolkningstall de siste årene 
Befolkningens alderssammensetning er vesentlig i forhold til utforming av tjenester og 
inntektsgrunnlaget. Ringerike har en høyere andel eldre over 67 år, mens andelen 0-5 år 
ligger betydelig under fylkes- og landsgjennomsnittet. En målrettet satsing for å beholde og 
tiltrekke ungdom i etableringsfasen og yngre barnefamilier vil kunne endre 
befolkningssammensetningen i en mer gunstig retning.  
Ringerike karakteriseres også ved en bosettingsstruktur med lavere andel bosatt i tettsteder 
og lengre reisetid til kommunesenter. Dette har også konsekvens for utforming av 
tjenestetilbud og kostnader. Kommuneplanens arealdel legger opp til en gradvis endring av 
dette gjennom en prioritering av nye boliger til sentrumsområder og tettsteder.  
Mye tyder på at befolkningen på bygdene og i de mindre tettstedene i Ringerike føler en 
sterkere tilknytning til sitt lokalmiljø enn det som er tilfelle i Hønefoss og nærområdene rundt 
byen. Det er mange grunner til dette, ikke minst historien fra før kommunesammenslåinga i 
1964.  
Utviklingen i Hønefoss de siste årene, og den videre utvikling en ser for seg i de kommende 
årene, har resultert i en viss endring. Folk begynner gradvis å bli mer stolte av hjembyen sin, 
antakelig fordi det er mer å være stolt av. Det blir viktig i denne kommuneplanperioden å 
understøtte denne utviklingen. En positiv identitetsfølelse blant innbyggerne i forhold til 
hjemstedet og byen er en nødvendig ressurs når byen og regionen ønsker å bli mer attraktiv 
for nye innflyttere. Her har kommunen som samfunnsaktør og samfunnsutvikler en betydelig 
rolle som går langt ut over den tradisjonelle rollen som tjenesteyter. Det gjelder å legge til 
rette for den utvikling en ønsker. 

Befolkningen i Ringerike 

Folketall i Ringerike pr. 1. januar 2013 var ifølge SSB 29 400 innbyggere. Per 1. januar 2012 
hadde Ringerike 29 236 innbyggere. Dette gir en økning på 164 personer på et år, omregnet til 
årsvekst, gir det en økning på 0,5 % i 2012. 

Ønsket utvikling/utbygging i Ringerike kommune 

Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt på byen Hønefoss, 
de mange tettstedene og bygdene i kommunen. Dette utbyggingsmønsteret er en viktig kvalitet 
ved en kommune av Ringerikes størrelse.  
Hønefoss utgjør et markert sentrum i kommunen, og byen har funksjon både som 
kommunesenter og som regionsenter for tilgrensende områder. I målsetningene for 
kommuneplanen heter det at det skal tilrettelegges for økt bosetting i Hønefoss, og at 
kommunen skal bidra til at Hønefoss blir styrket som handels- service- og kulturby. En slik 
utvikling vil være positiv for hele kommunen og regionen som benytter seg av de tilbud som 
finnes i Hønefoss.  
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Samtidig bør det legges til rette for en lavere andel biltransport og mulighet for overgang til 
kollektive transportmidler. Dette vil være særlig viktig for utbygging i tilknytning til Hønefoss 
by, hvor det er viktig å styrke bymiljøet, og hvor biltrafikken allerede i dag fører til 
miljøproblemer. Det bør derfor primært legges ut boligområder som har en best mulig 
tilknytning til eksisterende boligområder og sentrumsfunksjoner, samtidig som det 
tilfredsstiller kravene til et godt bomiljø. Hovedmålene for arealutviklingen i Ringerike 
kommune skal legges til grunn for godkjenning av nye boligområder. 
 

Kommuneplanstrategi 2013 – 2015 (utdrag) 

Kommuneplanstrategi for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 75/12, 
28.06.12. Formannskapet vedtok 02.10.12 i sak 215/12 at det skal startes en fullstendig 
revidering av gjeldende kommuneplan.  
Med bakgrunn i dette vedtaket, er kommunal planstrategi under revidering og forventes 
sluttbehandlet av kommunestyret i juni.2013. 
 
Ringerikssamfunnet i dag 
Per 1. januar 2013 har Ringerike 29 400 innbyggere. I 1995 var tallet 27 407. De fleste 
innbyggerne bor sentralt, i og rundt Hønefoss. Framskrivinger fra SSB med middels nasjonal 
vekst viser 33 747 innbyggere i 2030. Det tilsvarer en jevn årlig befolkningsvekst på 0,85 %. 
Det er usikkerhet knyttet til dette tallet. Fra nasjonalt hold forventes det en sterk 
befolkningsvekst på det sentrale Østlandsområdet. (Viser til Rambølls fortettingsanalyse) 
 

Dagens skoler som kan bli berørt 

Vedlagt denne rapporten følger en oppdatert utgave av skolebruksplan for Ringerike 
kommune.  
Under følger kort faktaopplysninger om skoler som kan bli berørt hentet fra skolebruksplanen 
og ut fra plan for oppgradering av skoler og barnehager 2010 – 2013. 
(Oppgraderingskostnadene i plan for oppgradering av skoler og barnehager er estimater, ikke 
nøyaktige beregninger).  

 

Hov ungdomsskole 

Skoletype: Ungdomsskole, 8.-10. trinn 
Mottar elever fra: Hønefoss skole og Ullerål  
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 237 elever 
Kapasitet: 250 
Bygningens alder: Byggeår 1972/1973.  

Størrelse/ kvalitet på uteområder, tilgang til 
idrettsbane/ hall: 

Skolen har et godt uteområde 
beliggende inntil Hovsmarka.  

Oppgraderingsbehov som Må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Det er behov for å bygge om 
undervisningsarealertog etablere nye 
tekniske anlegg. Estimert kostnad kr 
50 – 56 millioner. 

Skolens funksjon i samfunnet: Gymsalen blir leid mye ut til ulike lag 
og foreninger. 
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Anslått oppgraderingskostnad Hov ungdomsskole: 50 - 56 millioner kroner. 

 

 Hønefoss skole 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn 
Overføres til:  Hov ungdomsskole 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 225 elever 
Kapasitet: 280 
Bygningens alder:  Byggeår 1881.  
Oppgraderingsbehov Skolen har ikke mekanisk ventilasjon og ikke 

oppdaterte branntekniske løsninger. 
Renovering av hele bygget er estimert til kr 
57 -65 millioner kroner 

Pedagogiske fordeler og ulemper ved 
skolen: 

Skolen ligger sentralt i opptaksområdet. 
Har nærhet til både by og natur. 
Har et flott uteareal til å være en byskole, 
skjermet for støy fra gata. 

 
Skolens funksjon i samfunnet: Skolen er i bruk av lag og foreninger hver 

dag, hverdag som helg. Veldig stor 
etterspørsel. 

 

Total oppgraderingskostnad Hønefoss skole: ca. 65 millioner kroner. 

 

Kirkeskolen 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn; fådelt 
Overføres til:  Haugsbygd ungdomsskole 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 90 elever 
Kapasitet: 100 
Bygningens alder: Byggeår 1968, Paviljongen ble etablert i 

1997.  
 

Noe tilretteleggingsarbeid er/blir utført i løpet av 2013. 

Kirkeskolen har ingen akutte oppgraderingsbehov. 

 

 Stranden skole 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn; fådelt 
Overføres til:  Tyristrand skole 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 56 elever 
Kapasitet: 95 elever 
Bygningens alder: Dagens Stranden skole ble bygget i 

1984.  
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Transportbehov (skoleskyss m buss, utstrakt 
kjøring av foreldre m.m.): 

En stor del av elevene trenger skyss, 
Ca. 60 %. 

Pedagogiske fordeler og ulemper ved skolen: Meget bra uteområder til bruk i 
undervisning. 
 

Skolens funksjon i samfunnet: Samlingssted for bygda. Utleie til div. 
aktiviteter som korps, teater, 
idrettslag. 

  

Masseskifting av skoleplassen og reasfaltering 

Totale oppgraderingskostnader ved Stranden skole: 320 000.- kroner 

 

Tyristrand skole 

Skoletype: Kombinert skole, 1.-10. trinn 

Mottar elever fra: Stranden skole 

Antall elever i skoleåret 
2012/2013: 

322 elever 

Kapasitet: 370 elever 
Bygningens alder: Tyristrand skole ble bygget i 1962/1965. Skolen ble 

oppgradert og kulturhus/idrettshall bygget i 2004. god. 
Oppgraderingsbehov: Skifting av vinduer/ dører samt tilleggsisoleringer av 

administrasjonsfløy.  
Skolens funksjon i samfunnet: Skolen er å betrakte som Tyristrands innbyggersenter 

og ”hjertet i” i bygda. 
Hallen og kulturhuset blir leid ut og brukt av lag og 
foreninger. 

 

Totale oppgraderingsbehov ved Tyristrand skole: 5,5 millioner kroner. 

 

Vegård skole 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn; fådelt 
Overføres til:  Haugsbygd ungdomsskole 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 55 elever 
Kapasitet: 90 elever 
Bygningens alder Gamleskolen ble bygget i 1861. 

Nyskolen ble bygget i 1982 
Oppgraderingsbehov som må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Den gamle skolen mangler ventilasjon og er 
generelt slitt. Kostnader til å erstatte 
gamleskolen er estimert til ca 10 millioner. 

Relevant utbyggingspotensialet for boliger i 
området, jf. kommuneplanen:  

Grenda i Åsa og Småbråten/ Johnsrud: 
Regulert til tomter for frittliggende 
småhusbebyggelse.  
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Generell utvikling innenfor opptaksområdet 
(annen utbygging; veier, annen vesentlig 
virksomhet i området) jf. kommuneplanen: 

Tjyruhjellen. Reguleringsplan for 3 
boligtomter er under arbeid. 1. gangs 
behandling i april 2011.  

Transportbehov: Ca. 60 % av eleven har skoleskyss grunnet 
særlig trafikkfarlig skolevei. 

 

Oppgraderingsbehov ved Vegård skole; erstatte gamleskolen - ca. 10 millioner 
kroner. 

 

Veien skole 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn 
Overføres til:  Veienmarka ungdomsskole 
Antall elever i skoleåret 
2012/2013: 

214 elever 

Kapasitet: 225 elever 
Bygningens: Skolen ble bygget i 1963, renovert/ påbygget i 

2003/2004. 

Oppgraderingsbehov som må 
utføre:  

Det behov for å oppgradere lærerrom, gymsal og 
garderober med blant annet ny ventilasjon. Estimert 
kostnad for disse tiltakene er ca 12 millioner kroner. 

Gang- og sykkelveier, fortau, 
stier, ”snarveier”: 

Gode forhold for både gående og syklende. 

Pedagogiske fordeler og ulemper 
ved skolen: 

Romslige gode klasserom; tilpasset hørselshemmede. 
Ellers innrettet som en ”baseskole”. 

Skolens funksjon i samfunnet: Skolen har en høy posisjon i lokalsamfunnet. Noe 
utleievirksomhet 

 

Oppgraderingsbehov ved Veien skole: 12 millioner kroner. 

 

Eikli skole 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn 
Overføres til:  Veienmarka ungdomsskole 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 192 elever 
Kapasitet: 225 elever 
Bygningens: Byggeår 1914 og utvidet tidlig 60-tall.  
Størrelse/ kvalitet på uteområdet, tilgang 
til idrettsbane/ hall: 

Skolen ligger inntil Osloveien, noe som ikke er 
ideelt i forhold til støy og eksos. Skolen har 
egen ballbinge og gymsal. 

Oppgraderingsbehov som må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Oppgradering av eksisterende skolebygg er 
estimert til kr 40 – 47 millioner kroner. 
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Transportbehov (skoleskyss m buss, 
utstrakt kjøring av foreldre m.m.): 

Det er litt skyss på 1. trinn enkelte år. 
Det er en del foreldre som kjører og henter. 

Skolens funksjon i samfunnet: Skolen har en solid og positiv posisjon i 
lokalsamfunnet.  
Utleie til skolekorpset, flere fotballgrupper, 
folkedans, internasjonal folkedans og div. 
arrangement gjennom året. 

Oppgraderingsbehov ved Eikli skole: 50 millioner kroner. 

 

Ullerål skole 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn 
Overføres til:  Hov ungdomsskole 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 262 elever 
Kapasitet: 260 elever 
Bygningens alder: Bygget i 1952/1972. 
Transportbehov (skoleskyss m buss, utstrakt 
kjøring av foreldre m.m.): 

Lite kjøring av elever i privatbiler til og fra 
skolen 

Skolens funksjon i samfunnet: Har en sentral plass i lokalsamfunnet med 
bruk på kvelder og i helger. 

 
Ved Ullerål skole fullføres sommeren 2013 bygging av nytt inngangsparti. Skolen har blitt 
oppgradert betydelig de siste årene. Fremdeles gjenstår oppgraderingen av en fløy ved 
skolen. 

Ullerål har ingen akutte oppgraderingsbehov. 

 

Totale oppgraderingsbehov ved berørte skoler 

For de skolene som kan bli berørt, Stranden skole, Kirkeskolen, Eikli skole og Vegård skole, 
er oppgraderingsbehovene estimert til: ca. 60 millioner kroner. Om også Hønefoss skole tas 
med, øker de estimerte oppgraderingskostnadene til ca. 125 millioner kroner. 

Skolefaglige momenter 

Skolestørrelse og kvalitet 

Små og store skoler er begreper som gjerne brukes når skolestruktur debatteres. 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) deler skoler inn i 3 etter størrelse; skoler med mindre enn 300 
elever, skoler med mellom 100 og 300 elever og skoler med mer enn 300 elever. 
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små > 100 elever

mellomstore 100 - 300 elever

store < 300 elever

 
Diagrammet viser fordelingen av landets skoler etter størrelse.  SSB 2007. Siden den gang har antallet små 
skoler blitt noe lavere, og antallet mellomstor og store skoler har økt. 

 

Har skolenes størrelse avgjørende betydning for kvaliteten? 

Asplan Viak har foretatt en analyse av det foreliggende forskningsmaterialet om 
skolestørrelse og kvalitet. Hele rapporten er vedlagt, men oppsummeringen gjengis her: 

Elevens faglige utbytte 

Forskningen viser at det er noe forskningsmessig belegg for å si at det faglige utbytte øker 
med skolestørrelse. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at skolestørrelse i seg selv og alene 
skaper økt faglig utbytte hos eleven. 

Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel etc.) 

Det finnes ikke forskningsmessig belegg av betydning for å si at skolestørrelse har betydning 
for læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse. 

Elevenes motivasjon for læring 

Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for elevens 
motivasjon for læring. 

Elevmedvirkning 

Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for 
muligheten for elevmedvirkning i skolen. 

Tilpasset opplæring og like muligheter 

Forskningen gir noe støtte for at mindre skoler kan være bedre for visse elevgrupper. Igjen er 
det viktig å huske på at ”mindre skoler” i internasjonal forskning er atskillig større enn hva 
man i Norge definerer som mindre skoler. Det er lite eller ingen forskning på tilpasset 
opplæring og skolestørrelse, men unntak av forskning som ser på muligheten for å bruke 
lokalsamfunnet som læringsarena. Denne forskningen er særlig opptatt av den positive rollen 
de små bygdeskolene (ofte med under 50 elever) kan spille i bygdesamfunn samt muligheten 
elevene får til sosial læring gjennom bruk av aldersblandede grupper i fådelte skoler. 

Samarbeid med hjemmene 

Det finnes ingen forskning eller tilgjengelige nasjonale data som sier noe om sammenhengen 
mellom skolestørrelse og samarbeid hjem – skole. 
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Samarbeid med lokalsamfunnet 

Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at små bygdeskoler gir noe bedre muligheter 
for godt samspill mellom skole og lokalsamfunn og for å integrere lokalsamfunnet i skolens 
læringsaktiviteter. Den norske forskningen på dette området har imidlertid i stor grad handlet 
om skoler under 50 elever. 

Sammendrag skolestørrelse 

Ut fra dette konkluderer vi at andre faktorer i skolens rammebetingelser og skolens 
virksomhet har større betydning for kvaliteten enn størrelse på skolene. Uavhengig av valgt 
skolestørrelse er kvalitet og kvalitetsutvikling i skolen avhengig av at man arbeider i forhold 
til det man i forskningen vet har betydning for kvaliteten i skolen. 

Ny skole i et folkehelseperspektiv 

Om skole uttrykker den nylig vedtatte folkehelsemeldingen for Ringerike kommune: 
 
Gode skoler er essensielle i folkehelsearbeidet. Ringerike kommune vil satse på 
helsefremmende høykvalitetsskoler. Disse skal kjennetegnes av et miljø der elevene trives og 
ikke blir mobbet, samt at eleven opplever mestring og optimal læring på sitt nivå. 
 
Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er viktige for 
barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre utdannelse. Dette blir 
derfor prioritert. 
Folkehelse satsning er framtidsrettet. Det handler om å skape bedre rammer i en framtid. Å 
legge vekt på barn og unges oppvekstvilkår, inkludert satsing på høykvalitetsbarnehager og 
skoler, er et naturlig valg.  

Miljørettet helsevern 

Valg av beliggenhet for ny skole skal godkjennes av miljørettet helsevern, jf. Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 8. Beliggenhet, der det framgår at: Ved 
valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal det ta hensyn til 
trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt utforming 
og topografi. Denne bestemmelsen gjelder kun ved valg av ny virksomhet 
(skole eller barnehage), derfor er det viktig å oppfylle denne bestemmelsen nå. 
 

Nærskoleprinsippet  

§ 8-1. Skolen fra Opplæringsloven 

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 
nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike 
områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om 
kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.  

 Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.  
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Ringerike kommune har vedtatt opptaksområder for skolene som er innrettet slik at de er i 
tråd med opplæringslovens § 8-1. 
 

Skoleløsning i Hønefoss – tomtealternativer 

I arbeidet med en framtidsrettet skoleløsning i Hønefoss har en rekke tomtealternativer blitt 
vurdert. Arbeidet er bygd på tidligere utredninger og kartlegginger, men også nye. 
I arbeidet høst 2012 og vinter 2013 har disse tomtealternativene blitt vurdert: 
 

• Krakstadmarka 
• Benterud 
• Hvervenmoen 
• Kirkeskolen m/utvidelse 
• Tandberglia 
• Tandbergmoen 
• Trøgstad 

 
Alle tomtealternativene er vurdert nøye etter oppsatte vurderingskriterier (følger under).  
 

Vurderingskriterier 

Planstatus Formålet i kommuneplanen har betydning for 

hvilke planprosesser som kreves. Om tomta er 

regulert, og i så fall til hvilket formål, har 

betydning for hvilke planprosesser som kreves.  

 

Areal Tilgjengelig areal på tomta og eventuelt 

tilgjengelig tilleggsareal på tilgrensende 

eiendommer. 

Trafikkforhold Eksisterende atkomst, muligheter for etablering 

av atkomst, kvalitet på eksisterende veisystem, 

behov for trafikksikkerhetstiltak, behov og 

muligheter for internt trafikkareal. 

Tomt Mulighet for bruk av friluftsområder på og i 

nærheten av tomta, og opparbeiding av 

lekeareal. Terreng, solforhold. 

Tilgang til aktuelle aktiviteter Bibliotek, idrettshaller- og baner. 

Universell utforming Muligheter og potensiale i tomta. 

Miljøulemper Inngrep i natur- og/eller kulturlandskap, tap av 

biologisk mangfold eller kulturminner, negative 

konsekvenser for bomiljø som følge av støy 

og/eller trafikk. 

Jordvern Områder som er klassifisert som verdifulle som 

jordbruksareal bør unngås. 

Samfunnsfarer Eventuell fare for kvikkleire -skred eller flom. 
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Befolkningssammensetning Tomtas plassering i forhold til andre skoler og 

skolekretser, og i forhold til boligområder. 

Økonomiske forhold 

Utredningene foretas av eksterne konsulenter 

og inngår ikke i denne rapporten. 

Eierforhold, investeringsbehov, krav og 

nødvendige undersøkelser eller registreringer og 

planendringer.  

 

 

Tre gjenstående tomtealternativer 

Prosjektgruppa har vurdert de sju tomtealternativene med bakgrunn i vurderingskriteriene. 
Verken Tandbergmoen, Kirkeskolen, Hvervenmoen eller Trøgstad har blitt vurdert som reelle. 
Dette i hovedsak på grunn av jordvern, tilgjengelige arealer. Rapport fra enhet for miljø og 
arealforvaltning viser hvordan vurderingskriteriene har ført til tre reelle tomtealternativer. 
Tandberglia, Benterud og Krakstadmarka vurderes som reelle alternativer.  
 

• Krakstadmarka 
• Benterud 
• Tandberglia 

Benterud 

 
 
Tomta eies av Norderhov Sogneselskap. Området ble regulert til boligområde i 2006. Det har 
ikke skjedd noen boligbygging der til nå, men oppdrag om salg av tomta er nå overlatt  
eiendomsmegler Sparebank 1. 
Norderhov Sogneselskap er kjent med at areal på Benterud er et av alternativene til skoletomt. 
De opplyser i brev at området må omreguleres og at eiendomsmegler må kontaktes ved ønske 
om kjøp av tomt på Benterud. 
Tomta har gode solforhold, åpent landskap, rolige omgivelser og fin beliggenhet ved elva.  
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Det bor mange elever innenfor en radius på 1 kilometer fra Benterud. Fysisk nærhet til skolen 
betyr mye. Dette er påpekt av representant for Kommunalt Foreldreutvalg, se under. Ny 
atkomst fra Osloveien er regulert.  
Tomta må omreguleres til offentlig formål. 
En skole vil legge beslag på ca. 30 000 m2

. Det betyr at ca. 15 000 m2 fremdeles kan brukes til  
boligområde. 
 

Innspill fra kommunalt foreldreutvalg (RKFU) 

 
Ringerike kommunale foreldreutvalg (RKFU) er representert i referansegruppa. FAU ved alle 
skolene i Ringerike behandlet høsten 2012 spørsmålet om plassering av ny skole i Hønefoss. 
Innspillene gjengis her: 
 

- Foreldre forventer en skole der de bor og spesielt når de bor i sentrale strøk. 
- Foreldre ønsker at barna i størst mulig grad, skal kunne gå til skolen. 
- Foreldre ønsker en fysisk nærhet til skolen som en viktig forutsetning for hjem/skole 

samarbeidet. 
- Foreldre forstår at det er vanskelig å opprettholde de minste skolene.  
- Foreldre ønsker ikke størst mulige skoler. 
 

Og så her mer spesielt: 
- Foreldre som bor i Hønefoss forventer at det finnes en skole for deres barn der 
- Foreldre som bor i Hønefoss vil synes at en skole plassert i ”utkanten” av byen, er en 

dårlig, upraktisk og uønsket plassering. 
 

 Foreldrenes foretrukne løsning på Skoleløsning Hønefoss Syd er: 
 
• Ny byskole og gjerne på Benterud. 
• Sentralisert landsskole og gjerne til en utvidet Kirkeskole for å ta opp Stranden og Vegård. 
 

Flomsonekart Benterud 

På kartskissen som følger viser lyseste blåfarge flomsone 100 - årsflom, mellomblå - 200 årsflom og mørkeblå 
500 - årsflom.  

Store deler av området ligger innenfor 200-årsflomsonen, men på «innersvingen» til elva.  
Området har lav fare (sannsynlighet for flom), men høy konsekvens (dersom området skulle 
bli rammet av flom). 
Da området i 2006 ble regulert til boligområde, var det i reguleringen tatt hensyn til nærheten 
til elva og en eventuell flomfare. 
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NVE krever at det i reguleringsplaner skal tas hensyn til en 200 – årsflom, samt 
sikkerhetsmargin. Ut fra beregninger for en 200 – årsflom, samt sikkerhetsmargin er det 
vanlig å sette kotehøyde som det knyttes til bestemmelser til. 
 
Sikkerhetsmargin: 
Utdrag av reguleringsplan nr. 323 (notat 06/829-90) sør står følgende:  

§ 6.2 Område med flomfare 

1. Funksjoner/bruk 
Område med flomfare er vist på plankartet med skravur. Skravuren angir 200-årsflom. 
Dersom det skal oppføres bygninger i fareområdene, må punkt 2, under, oppfylles. 

 
2. Vilkår 

Vilkår for å etablere virksomhet på område med flomfare, er at flomsikringstiltak 
gjennomføres. + 68,6 for nordlig del og + 68,3 for sørlig del er nivået for 200-årsflom 
på stedet. Alle bygg og installasjoner utføres med sikkerhetsmargin 0,5 m slik at de 
tåler flom opp til kote 69,1 for nordlig del og 68,8 for sørlig del.” 
 

Kotehøyden på tomta på Benterud varierer fra 68,0 til 68,6. Det betyr at gulv i bygninger på 
Benterud må være på kote 69,1, altså om lag en halv meter over dagens bakkenivå. I praksis 
bør de ikke være kjeller i bygninger på Benterud. 
Normalhøyden på vannspeilet i Storelva er 65 meter (kote 65) på aktuelt område. 

 
• Et møte NVE i 2006 hadde med utbygger, ble blant annet følgende uttalt om 

flomsikring: 
 
Naturforhold.  Elva passerer området på kote ca 64. Terrenget i området ligger på kote ca 
67,3-68,4. Grunnen består av stein og silt. På motsatt side av elva er en høy skrent av 
morenemasse. 
 
Motsatt elvebredd  bør sikres mot utrasing ved å legge en sokkel eller tå av stein i 
vannkanten som hindrer utgraving. Sokkelen kan brukes som turvei eller sås til og gro ned. 
Vegetasjonen i lia bør tynnes for å få en mer variert sammensetning, helst med mye 
buskvekster. Et mer omfattende tiltak ville være å redusere vinkelen på skråningen.  
 
Høyde for gulv  i første etasje må ta utgangspunkt i at en ”tohundreårs flom” vil gi en maks 
vannstand på kote 69. Muligheten for dette vil bli mer aktuelt i fremtiden pga ventede 
klimaendringer.  
 

• Skole på Benterud vurderes å være realiserbar innen oppstart skoleåret 2017/2018. 
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Tandberglia 

 
 
Området eies av Regina Mohn Klauman. Det er solrikt, og har gode muligheter for fine 
varierte lekearealer. Tomta er skogkledd, og har en del vegetasjon som kan bevares slik at 
utearealene/lekearealene ikke må opparbeides fra «bunnen av». 
Nærhet til skog og friluftsareal med relativt kort avstand til elva. Det bor få barn i området i 
dag. Tandberglia er foreslått regulert til boligformål i plan som er under arbeid. Det må 
utarbeides ny reguleringsplan.  
Det er avsatte areal til barnehage. 
Atkomst er per i dag via Tandbergmoveien. Fra Hvervenkastet er denne planlagt utbedret, og 
det skal anlegges fortau/gangvei. Statens vegvesen kan ha innsigelser mot økt trafikk på 
Tandbergmoveien, og ville se dette i sammenheng med utbedring av Hønenkrysset. Fra øst er 
det forbindelse til Lisletta via privat vei der gjennomkjøring ikke er tillatt. 

 
• Skole i Tandberglia vurderes å være realiserbar til oppstart av skoleåret 2017/2018. 
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Krakstadmarka 

 
 

 

 
Grunneiere i Krakstadmarka er Øystein Frøyshov og Per Strande. Området er ikke regulert, 
men i gjeldende kommuneplan er det avsatt et område til skole/barnehage. Det må utarbeides 
reguleringsplan. 
Tomta har gode solforhold, og fine omgivelser. Det er mulig å opparbeide varierte 
lekearealer. Tomta har nærhet til elva og også skogområder. I jordpolitisk arealvurdering er 
området klassifisert som C – område (mindre sterke landbruksinteresser). 
En skole i Krakstadmarka krever store investeringer i infrastruktur. Slike investeringer vil 
framtvinge seg uavhengig av skole, men en skole i Krakstadmarka kan virke positivt for 
utviklingen av området. Eksisterende vei over Støalandet er ikke bygd for økt trafikk.  
Se egen rapport fra COWI som omhandler kostnader knyttet til infrastruktur. 
 
Selv ved parallell planlegging av skole og bruforbindelse, er det neppe mulig å bygge skole i 
Krakstadmarka som er klar til skolestart skoleåret 2017/2018.  

Ny skole til skolestart 2017 

Prosjektet skolebehov/skoleløsning i Hønefoss bestemte tidlig at en ny skole skulle 
planlegges, bli bygget og tatt i bruk raskt. Ny skole ferdig til skolestart 2017 har vært en 
konkret målsetting i arbeidet. 
Ved utbygging i Krakstadmarka er det forutsatt bruforbindelse mellom Sjongslunden og ny 
skoletomt. Det er i kommunedelplanen forutsatt en tofelts kjørbar bru over Storelva inkl. 
ensidig gangfelt. Det forutsettes altså bru 180m lang og 12 m bred samt en oppgradert 
kjørevei via Støalandet og Krakstadveien. 
 
Kostnadene knyttet til Krakstadmarka noe høyere enn de andre to alternativene når kommunal 
andel av infrastruktur knyttet til en skole legges inn. 
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Benterud vurderes som billigst når det gjelder grunninvesteringer, og er det alternativet som 
enklest og raskest kan la seg realisere. Benterud støttes av KFU som ønsker en skole der 
elevene bor.  
 

Elevtallsutvikling, modell ut fra befolkningsvekst. 

Befolkningsvekst er et av satsingsområdene i kommunal planstrategi. 
Den reviderte kommuneplanstrategien som ennå ikke er vedtatt, viser til middels vekst etter 
SSB´s tall. Det er et politisk ønske om vekst, og det har i ulike sammenhenger vært nevnt 
40 000 innbyggere i Ringerike i 2030. 
Framskrivinger fra SSB med middels nasjonal vekst, betyr en årlig vekst på 0,008 %, mens en 
vekst mot 40 000 innbyggere i 2030 betyr en årlig vekst på 0,19 %. I modellen under er det 
fortatt beregninger ut fra disse vekstratene. 
 

  Grønn farge betyr at skolen har elevkapasitet til framtidig beregnet  

 elevtall     

  Rød farge betyr at skolen ikke har elevkapasitet til framtidig beregnet elevtall  
 
       
       
  

elevtall nå 
2013 Jevn årlig vekst mot 40 000 innbyggere i 2030 

Middels vekst 
0,008 % 

SSB 2030 
Skoler berørt av 

kapasitet vedtak i sak 135/08 
Eikli 225 192 210 221 265 221 
Vegård 85 55 60 63 76 63 
Kirkeskolen 100 90 98 104 124 104 
Stranden 90 56 61 65 77 64 
sum 500 393 430 453 542 452 
         
Totalbefolkning   29 236 31 964 33 721 40 307  
Midlere vekst SSB   29 400 30 728 31 535 33 894 33 894 
            
Veien 225 214 234 247 295 246 
Tyristrand 370 317 347 366 437 365 
Helgerud 300 236 258 272 325 271 
Vang 340 289 316 333 398 332 
Hallingby 350 293 320 338 404 337 
Ullerål 350 262 286 302 361 301 
Hønefoss 280 225 246 260 310 259 

  
 
     

Hov ungdomsskole 250 235 257 271 324 270 
Haugsbygd 
ungdomsskole 240 226 247 261 312 260 
Veienmarka 
ungdomsskole 300 256 280 295 353 294 
 

• Framstillingen viser elevtallsutviklingen ved en årlig jevn vekst i hele kommunen fram til 2030. 
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Ny skole Hønefoss sør med 450 elevplasser; 

 Benterud eller Tandberglia 
  
 
Hønefoss består inntil videre; kommunestyrevedtak i sak 135/2008.  

Ved en slik løsning vil den nye skolen bli nærskole for alle elevene fra Vegård, nesten alle fra  
Kirkeskolen. Nesten alle elevene fra Eikli og om lag halvparten av elevene fra Stranden. 
Ved å bygge en ny skole med kapasitet til 450 elever, vil denne skolen ha god kapasitet til  
alle elevene i sitt opptaksområde fram til 2030.  
 

Mulig skole 
Tandberglia 
eller 
Benterud 

Middels vekst (SSB)  
1,008 % årlig vekst 

2017 2020 2025  2030 

Elevtall 374 383 398 415 
 

Reelt alternativ Benterud 

Området ble i 2006 regulert til boligformål. Grunneier er Norderhov Sogneselskap. Tomta er nå lagt 
ut for salg. Ny atkomstvei er regulert og arbeidet er planlagt å begynne i løpet av 2013. 
Området har et stort nedslagsfelt av potensielle elever og støttes av kommunalt foreldreutvalg 
(RKFU). 
 
Benterud og nærskoleprinsippet. 
En skole til 450 elever på Benterud vil i sin helhet «overta» Eikli skoles opptaksområde og elever. 
Alle elevene ved Vegård skole vil få Benterud som sin nærskole. For Kirkeskolen vil nesten alle 
elevene få Benterud som nærskole. Unntaket kan være elever bosatt langs FV 241 fra Kullerudbakken 
mot grense opptaksområde Vang skole ved Puttenstøtten. 
Stranden skole vil bli tilnærmet todelt der halvparten av elevene vil få Benterud som sin nærskole, 
mens den andre halvdelen vil sogne til Tyristrand skole. 
 

Reelt alternativ Tandberglia 

Det må utarbeides ny reguleringsplan, og den igangsatte planen (356) må endres. Boligområdet 
Tandberglia er 1. gangsbehandlet politisk. Det er planlagt med hovedatkomst via Tandbergmoveien 
fra Hvervenkastet. Denne strekningen vil bli oppgradert og få gangvei/fortausløsning. Statens 
vegvesen kan ha innsigelse til plassering av skole i Tandberglia på grunn av trafikkforholdene på 
denne strekningen. 

Opplæringsloven har klare bestemmelser om hvilken skole en elev har rett til å få 
grunnskoleopplæring ved (nærskoleprinsippet). Ikke alle de 393 elevene ved disse skolene vil få en ny 
skole i Hønefoss sør som sin nærskole.  
Å bygge en ny skole med plass til 450 elever kan erstatte de 4 skolene Eikli, Vegård, Stranden og 
Kirkeskolen. Om lag halvparten av elevene ved Stranden skole vil få Tyristrand som sin nærskole.  
 
Tandberglia og nærskoleprinsippet. 
En skole med plass til 450 elever vil «overta» store deler av Eikli skoles opptaksområde. Områdene 
på nordsiden av Kvernbergsund bru vil tilhøre enten Hønefoss skole eller Veien skole.   
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Alle elevene som tilhører Kirkeskolen og Vegård skole vil få Tandberglia som sin nærskole. 
Stranden skole vil bli tilnærmet todelt der halvparten av elevene vil få Tandberglia som sin nærskole, 
mens den andre halvdelen vil sogne til Tyristrand skole. 

 

Alternativet Krakstadmarka; 550 elevplasser 

 
Mulig skole 
Krakstadmarka 

Middels vekst (SSB) 
1,008 % årlig vekst 

2017 2020 2025  2030 
Elevtall 459 470 481 509 

 

  
 
Ved en slik løsning vil opptaksområdet til Hønefoss skole bli delt omtrent på midten. Det vil bety at  
av elevene fra Stranden vil få Krakstad som nærskole. En forutsetning for dette er bru over Storelva og 
grei atkomst fra Lisletta til ny skole. Ved å bygge en ny skole med kapasitet til 550 elever, har  
denne skolen plass nok fram til 2030.  
Området er ikke regulert, men i gjeldende kommuneplan er det avsatt et areal til framtidige offentlige 
formål (kan være skoletomt) 
Utviklingen av denne delen av Krakstadmarka har ikke kommet skikkelig i gang. Blant annet mangler 
nesten all infrastruktur. En skole i Kragstadmarka kan neppe stå klar til oppstart av skoleåret 2017/2018. 
Tidshorisonten for utbyggingen i Krakstadmarka er lang. 
 
Krakstadmarka og nærskoleprinsippet 
Alle elevene ved Vegård og Kirkeskolen vil få Krakstadmarka som sin nærskole. Krakstadmarka vil bli 
nærskole for en stor andel av elevene som i dag går på Eikli skole. 
Stranden skole vil bli tilnærmet todelt der ca. halvparten av elevene vil få Krakstadmarka som sin 
nærskole, mens den andre halvdelen vil sogne til Tyristrand skole. 
En skole i Krakstadmarka kan i tillegg til å effektuere kommunestyrevedtak i sak 135/08 også delvis 
«erstatte» Hønefoss skole. En skole i Krakstadmarka må da bygges til 550 elever (middels vekst). 
Andre skoler som vil bli berørt er: 
Ullerål skole vil «overta» ca. halvparten av elevene fra Hønefoss. Ullerål skole må derfor bygges ut slik 
at kapasiteten blir 450 elevplasser. 
Veien skole vil overta noen elever fra Hønefoss skole og noen fra Eikli skole, samlet ca. 30  
elever. Dette fører til at Veien skole må bygges slik at elevkapasiteten blir 300 elevplasser. 
 
 
 
 
 

Løsninger i et større vekstperspektiv fram mot 2030 

Planlegging i tråd med den ønskede veksten til 40 000 innbyggere, vil kreve at Ringerike kommune 
planlegger å bygge 1 – 2 skoler i tillegg det alternativet som velges ut fra denne rapporten. Det synes 
aktuelt å ha dette med i vurderingen i forbindelse med alle nye reguleringer.  
Kommuneplanen for Ringerike er under revisjon. Ny kommuneplan må ta høyde for dette i arealdelen. 
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Hønefoss skole 

I sak 135/08 ble det vedtatt at Hønefoss skole driftes inntil videre.  
Om Hønefoss skole legges ned, og det bygges ny skole på Benterud, vil om lag halvparten av 
elevmassen fra Hønefoss få Benterud som nærskole. Det betyr at det må bygges en skole med kapasitet 
til 550 elever. Ullerål skole må bygges ut til å kunne ta i mot 450 elever. Av elevene som sogner til 
Hønefoss skole i dag, er det bare noe få elever på 1. trinn som vil få rett til skoleskyss (2 km for elever 
på 1. trinn). 
 
Om Hønefoss skole legges ned, og det bygges ny skole i Tandberglia, vil bare en liten del av elevmassen 
fra Hønefoss få Tandberglia som nærskole. Det betyr at det må bygges en skole med kapasitet til 500 
elever. Ullerål skole må bygges ut til å kunne ta i mot 500 elever. Av elevene som sogner til Hønefoss 
skole i dag, vil mange av elevene få rett til skoleskyss.  
 
Dersom tomtealternativene Benterud eller Tandberglia velges og Hønefoss skole beholdes, må denne 
oppgraderes. Kostnaden til dette er estimert til 65 millioner kroner, men da er det ikke nødvendig med 
en utbygging av Ullerål skole som er estimert til 50 millioner kroner. 
 

Ullerål skole dersom Hønefoss skole legges ned  

 
Om lag halvdelen av elevene som har Hønefoss som sin nærskole, vil ved en eventuell nedlegging få 
Ullerål som nærskole. Det foreligger planer, foreløpig ikke vedtatte, for betydelig fortetting i øvre 
Hønengaten øst, mulig bygging av boliger i nedre leir på Hvalsmoen og kanskje boligbygging på 
Børdalsmoen. Alle disse mulige feltene vil få Ullerål som nærskole. 
 
Ullerål skole Middels vekst (SSB) 

1,008 % årlig vekst 
Kapasitet nå 2013 2017 2020 2025 SSB 2030 
350 262 383 392 408 425 

 
Ved en slik løsning må Ullerål bygges til å kunne ha kapasitet opp mot 450 elever. Om middels 
nasjonal 
vekst (SSB) legges til grunn vil en utbygging av Ullerål skole til elevkapasitet 450 være tilstrekkelig. 
 

Ungdomstrinnet 

Etter avsluttet 7. trinn, overføres elevene til ungdomsskoler etter nærskoleprinsippet. Teoretisk 
har Haugsbygd, Hov og Veienmarka ungdomskoler kapasitet til 890 elever. For tiden har disse 
3 ungdomsskolene 717 elever. Dersom ønsket befolkningsvekst til 40 000 innbyggere legges 
til grunn, vil det i 2030 være nesten 1000 elever som sogner til disse 3 ungdomsskolene. 
Dersom veksten følger middels vekst (SSB) vil det i 2030 være ca. 830 elever som sogner til 
disse skolene; - altså innenfor elevkapasiteten. 
Ved både Haugsbygd, Hov og Veienmarka ungdomsskoler er det utbyggingsmuligheter. 
Prosjektgruppa anbefaler at utviklingen følges nøye, og at det forberedes utbygging ved Hov 
og Haugsbygd ungdomsskoler. Iverksetting av planlagt utbygging kan da skje relativt hurtig. 
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Økonomi 

 
Alle de 3 reelle tomtealternativene er i privat eie og må kjøpes. I tillegg til kostnader ved 
erverv av tomt, vil det påløpe Ringerike kommune kostnader knyttet til andel av infrastruktur.  
 
I denne oversikten er ikke kommunens fulle investeringskostnader til infrastruktur tatt med, 
men en stipulert andel som knyttes til skole. 
 

• For tomtealternativet Krakstadmarka omfatter dette blant andel annet bygging av bru 
over Storelva. 

• Selve skolebygningen vil ha tilnærmet samme kostnad uavhengig av stedvalg.  
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen A/S og COWI A/S har beregnet økonomiske sider ved de 3 
tomtealternativene. En egen rapport er vedlagt og viser kostnader knyttet til både anskaffelse 
og andel av infrastruktur.  
 
 

 Antatte utbyggingskostnader for ny skole 

Arealbehovet for tomt til en skole til 500 elever er vurdert til 30 000 m2.  
 

Utbyggingskostnader er basert på høy standard (jfr. Holte Byggsafe FDV - nøkkel) og 
inkluderer byggekostnad, byggherreadministrasjon, inventar og utstyr. Høy standard er valgt 
fordi slike løsninger vil gi lavere energi-, drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 
• Kostnader er eksklusive merverdiavgift, men inkluderer 15 % prosjektadministrasjon 

og 15-50 % usikkerhet. 
 
 

Bygge kostnadene er eksklusive tomt og andel av infrastruktur 
Elevtall 400 450 550 
Areal pr. elev i m2 15 15 15 
Kostnad (millioner kr.)  135 152 186 
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Rapporten tar nå utgangspunkt i at en ny skole bygges for 450 elever, eller 550 elever. Oversikten 
viser kostnader om Ringerike kommune beholder og oppgraderer dagen skoler, eller bygger ny skole.  
 

Sammenligning kostnader; - beholde eksisterende skoler eller bygge ny 

 eksisterende 
skoler 

Ny skole til 
450 elever 

Ny skole til 
550 elever 

Benterud Tandberglia Krakstadmarka 
Estimat byggekostnader  152 152 186 
Oppgradering av Stranden, 
Vegård, Kirkeskolen og 
Eikli skole 
 
 

60,0 Oppgradering Hønefoss skole 
65,0 

Utbygging 
Ullerål 
estimert til 
50,0 
 

Nødvendige 
kapasitetsøkninger estimert 
til:  

40,0  

Erverv av tomt  23 – 33 mill. 20 – 30 mill. 10 – 15 mill. 

Kostnader ekstern 
infrastruktur; atkomstvei, 
vann, avløp, fjernvarme og 
strøm* 

 2,1 8,2 22,4 

Totalkostnad 100,0 242,1-252,1 245,2-255,2 268,4-273,4 
 
* Intern infrastruktur omfatter atkomstvei, vann, avløp, fjernvarme og strøm. 
   Kostnader til oppgradering og utvidelse av renseanlegget på Monserud er ikke inkludert i dette     
   beregningsgrunnlaget (se rapport fra Cowi). 

Konklusjon: 

Prosjektgruppa anbefaler at det fattes en beslutning om tomtevalg våren 2013. 
Målet må være at en ny skole på ett av de 3 reelle tomtealternativene står ferdig til skolestart 2017. 
 
En løsning med å beholde dagens skoler forutsetter at disse oppgraderes i tråd med plan for 
oppgradering av barnehager og skoler, noe som har en kostnadsramme på ca. 200 millioner for alle 
skolene i kommunen.  
For skolene Vegård, Stranden, Kirkeskolen og Eikli er oppgraderingskostnadene estimert til 60 
millioner kroner. Om også Hønefoss skole tas med, er oppgraderingskostnadene estimert til 125 
millioner kroner for skoler som kan berøres. 
 
Når det gjelder ungdomstrinnet anbefaler prosjektgruppa at elevtallsutviklingen følges nøye, og at det 
planlegges utbygging ved Hov og Haugsbygd ungdomsskoler. Utbygging ved den ene, eller ved begge 
disse ungdomsskolene iverksettes ikke før Hov ungdomsskole har 245 elever og Haugsbygd 
ungdomsskole 
235 elever. 
 
 

 

 


