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1

Bakgrunn

Det pågår utredningsarbeid for å lokalisere ny barneskole i Hønefoss.
Det vises til rapporten "Alternative framtidige skoleløsninger i Hønefossområdet",
utarbeidet av Ringerike kommune – Miljø og arealforvaltning (utkast datert februar
2013). Her beskrives tre aktuelle lokaliseringer for ny skole:
1. Benterud
2. Krakstadmarka
3. Tanberglia

1

2

3

Figur 1.1 Alternative lokaliseringer ny barneskole.

Utvikling av områdene vil kreve oppgradering og utbygging av felles teknisk
infrastruktur, dvs tilførselsanlegg for vei, vann, avløp, fjernvarme og strøm. Det ønskes
stipulert kostnader for tilførselsanlegg til de angitte tomteområder hvor ny barneskole
vurderes. Infrastrukturtiltak innenfor tomtegrensene er ikke kalkulert i denne rapporten.
Prisnivå for kjøp av aktuelle skoletomter ønskes stipulert.
I den forbindelse har Ringerike kommune - Miljø og arealforvaltning engasjert
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS og Cowi AS for vurdering av kostnader og
forutsetninger for gjennomføring.
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2

Finansiering eksterne anlegg

Alle skolealternativer ligger i utbyggingsområder hvor også annen type virksomhet og
bebyggelse planlegges. Det er derfor behov for å skissere en fordeling av kostnader
innen hvert enkelt område.
Det har vært en tendens de senere år til at kostnader tilknyttet bygging av ekstern
infrastruktur kreves finansiert av utbyggere. Det vises til Plan- og bygningsloven Kap
17 Utbyggingsavtaler og Kap 18 Opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg,
vann og avløp mv. Som oftest foretrekkes utbyggingsavtaler framfor refusjon.
Tidligere var det vanlig at slike kostnader, eksempelvis for vann og avløp, i stor grad
ble finansiert via avgiftssystemet (tilknytningsavgifter og årsavgifter). Veger har ikke
hatt tilsvarende avgiftssystem.
Kostnader tilknyttet eksterne tekniske anlegg kan tenkes dekket på flere måter:
1. Utbygger finansierer gjennom utbyggingsavtale eksterne anlegg (f.eks. veg,
vann og avløp) i sin helhet. I tillegg kommer de obligatoriske avgiftene
(tilknytnings- og årsavgifter) for vann og avløp.
2. Kommunen finansierer eksterne anlegg for vann og avløp via avgiftssystemet
(tilknytnings- og årsavgift). Utgifter til veg må finansieres av utbygger og/eller
kommunen, hver for seg eller i et spleiselag med andre, gjennom
utbyggingsavtaler.
I større utbyggingsprosjekt med flere utbyggere kan fordeling av kostnader til etablering
av overordnet infrastruktur bli relativt komplisert. Særlig gjelder det om det ikke er en
direkte og unik sammenheng mellom den pålagte infrastrukturen og det enkelte
utbyggingsområdet.
Størrelsen på tilknytnings- og årsavgiftene generelt kan kommunen i de årlige
avgiftsvedtak selv velge å vekte størrelsen på. Dvs høye tilknytningsavgifter og
små/moderate årsavgifter, eller små/moderate tilknytningsavgifter og høyere årsavgifter.
Pga at antall abonnenter er langt størst for årsavgiftene, er det lettere å hente inn større
inntekter via disse enn via tilknytningsavgiftene.
Men det tilligger ikke dette prosjektet å ta stilling til finansieringsmåter, så en har her
ikke gått inn på dette.
Vi har her «løst» dette problemet ved å stipulere hvor stor nytteandel av slike eksterne
anlegg skoletomta utgjør i hvert tilfelle. For alternativene Krakstadmarka og Tanberglia
forutsettes det etablert større infrastrukturanlegg innen vei og vann for at skolen skal
kunne bygges.
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3

Sammenstilling av kostnader

Nedenfor presenteres en oppstilling av kostnader for de større tilførselsanlegg
infrastruktur. Prisanslagene er basert på erfaringspriser og må betraktes som grove
estimat.
Ny kjørbar bru Schjongslunden – Krakstadmarka
89 mill kr
Forsterkning vannforsyning Hønefoss øst - brannvann
63 mill kr
Oppgradering og utbygging Monserud renseanlegg
100-150 mill kr
Tabell 3.1 Kostnadstall - hovedtilførselsanlegg infrastruktur.
Det er usikkerhet knyttet til både kostnadsberegning og kostnadsfordeling for de større
infrastrukturtiltak. Det gjelder særlig ny veibru mellom Schjongslunden og
Krakstadmarka og forsterkning av vannforsyning mot Haugsbygd. For ny veibru over
Storelva er det beregnet 50% påslag i kostnad begrunnet i usikkerhet/uforutsette
kostnader. Det anbefales utarbeidet skisseprosjekt for å gi mer presist kostnadsanslag.
Kostnader til oppgradering og utvidelse av renseanlegg på Monserud er ikke inkludert i
beregningsgrunnlag for denne rapport. Skoleutbygging forutsettes gjennomførbar uten
bidrag til utvidelse av renseanlegg, da slike utbygginger vanligvis tas via
avgiftsinntektene.
Kostnader er eksklusiv merverdiavgift, men inkluderer 15% prosjektadministrasjon og
15-50% usikkerhet/uforutsett.
Benterud
100%

Andel
skole
0,8
0,65
0,65
0
0

Krakstadmarka
(Krakstadmarka nord)
100%
Andel
skole
97,6
18,6
63,0
3,8
0
0
0
0
0
0
160,6

Ekstern atkomstvei
3,2
Ekstern vann
1,3
Ekstern avløp
1,3
Ekstern fjernvarme
0
Ekstern strøm
0
Sum ekstern
5,8
infrastruktur – totalt
finans.behov for
feltutbygger
Sum ekstern
2,1
22,4
infrastruktur – andel
skole
Tabell 3.2 Kostnadstall (mill kr) for tilførselsanlegg infrastruktur.

Tanberglia
(Krakstadmarka sør)
100%
Andel
skole
12,7
2,8
63,0
3,8
5,0
1,24
0
0
1,8
0,36
82,5

8,2

Planlagt energiforsyning forutsetter bruk av fjernvarme fra Hønefoss fjernvarme til
oppvarming. Fjernvarmeutbygging er kostnadsberegnet til kr 1,4 mill for Benterud, kr
11,8 mill for Krakstadmarka og kr 8,2 mill for Tanberglia. Disse kostnader belastes ikke
utbygger direkte og er derfor satt til null i tabellen.
Ved at oppvarmingsbehov tilfredsstilles gjennom fjernvarme forutsettes det at
forsterkning av hovednettet til strømleverandør kan unngås.
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Kostnader til opparbeidelse av tomtegrunn anses som en byggherrekostnad, og er ikke
kalkulert i denne rapport.
Tomtepriser er stipulert etter forutsetninger beskrevet i kap 9 i denne rapport.
Alternative tomter er forutsatt ervervet med dagens planformål. Det er stipulert
tomtepris for Benterud og Tanberglia basert på markedspris for byggeklare boligtomter.

Benterud
Krakstadmarka
Tanberglia
Arealbehov (daa)
30
30
30
Planformål
Bolig
Offentlig formål
Bolig
Utnyttelse (boenhet/daa)
4-5
2-3
Tomtepris per boenhet (tusen
250
300
kr / boenhet)
Pris byggeklar tomt (mill kr)
30-38
18-27
Tabell 3.3 Markedspris byggeklare tomter (inkl ekstern infrastruktur, men ekskl intern
opparbeidelse av tomter).
Alternativ tomt i Krakstadmarka er forutsatt regulert til offentlig formål. Det er sjelden
fri omsetning av denne type tomter. Pris framkommer etter forhandlinger og påvirkes
normalt av krav i utbyggingsavtaler og størrelse på totalt tillatt utbyggingsareal.
For Hønefoss kan det stipuleres en pris ved erverv av råtomt for offentlig formål i
sentrum på ca kr 350-450.000,-/daa. Det antydes dermed en pris for 30 daa råtomt på
10,5-13,5 mill kr. Pris vil påvirkes av flere forhold, bl.a. forventede kostnader til
opparbeidelse av tomt og ekstern infrastruktur. Tomtegrunn og intern infrastruktur anses
lett å opparbeide, men opparbeidelse av ekstern infrastruktur forventes å bli omfattende
i Krakstadmarka. Det stipuleres en pris for råtomt på omkring 10-15 mill kr.

Benterud
Krakstadmarka
Tanberglia
Ekstern infrastruktur
2-3
22-23
8-9
Erverv av tomt
28-35
10-15
10-18
Byggeklar tomt
30-38
32-38
18-27
Tabell 3.4 Sammenstilling av kostnadstall for de tre alternative tomter (mill kr)
Prisforskjeller mellom tomtealternativer skyldes hovedsakelig ulike planformål og
utnyttelsesgrad, samt krav til dekning av ekstern infrastruktur.
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4

Atkomstvei

Alle alternative tomtevalg fordrer oppgradering eller nybygging av atkomstveier. De
skisserte løsninger anses som kjørbare minimumsløsninger tilpasset busstransport og
med en gangvei. Eventuelle grunnerverv og støytiltak er ikke inkludert.
4.1

Benterud

For Benterud er det forutsatt ny atkomstvei fra Osloveien og fram til Benterud. Harald
Hardrådes gate beholdes på strekningen, men utvides med fortau. Total lengde ca 400m.
Ny atkomstvei er prosjektert og planlagt utført i 2013.

Benterud skole

Figur 4.1 Ny atkomstvei Osloveien – Benterud skole.

4.2
Krakstadmarka
Ved utbygging i Krakstadmarka er det forutsatt ny tilknytning mellom Schjongslunden
og ny skoletomt. Rapport fra Miljø og areal gir åpning for en minimumsløsning med ren
gang-/sykkelbru over Storelva. I dette alternativ forutsettes det en mer påkostet løsning
med bygging av tofelts kjørbar betongbru over Storelva (inkl ensidig gangfelt). Det er
forutsatt plassering som angitt i kommunedelplanen.
Ny atkomstvei forutsetter 180m lang bru (12m bredde) og ca 400m lang oppgradert
kjørevei fra ny bru til ny skole (via Støalandet og Kragstadveien). Alternativet
forutsetter videre minimum utbygging av gangvei langs eksisterende vei på Støalandet.
Gangvei forutsettes lagt lett i terrenget uten fyllingstiltak. Ny trase er ikke utredet i
forhold til gjennomførbar framføring. Total lengde på gangvei, ca 1.100m.
Ny kjørbar bru over Storelva antas å kunne redusere krav til oppgradering av
eksisterende kjørevei langs Støalandet.
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Krakstadmarka skole

Figur 4.2 Ny atkomst Ringeriksgata – Krakstadmarka skole.

Det er påvist kvikkleire ved Vangen pumpestasjon, kfr NGI-rapport datert 28.02.2012,
Krakstadmarka Hønefoss - Stabilitetsvurdering. Krav til seilingshøyde på Storelva er
ikke identifisert. Det er et klart behov for utredning av brualternativ, både med tanke på
hensiktsmessig utforming og plassering i terrenget.
En har estimert kostnadene til bru til ca kr 89 mill.
Følgende forutsetninger ligger til grunn ved kostnadsberegning av brua:
· Betongplatebru fundamentert med pilarer i elva. Det forutsettes at det er mulig å
etablere fundamenter på peler til fjell og at dybden til fjell ikke er spesielt stor. Eventuelle geotekniske hensyn vedrørende spesielle tiltak med fundamentering
av søyler i elva eller brukar med hensyn til grunnforhold, strømninger, islaster
m.m. er ikke medtatt.
· Maksimalt spenn mellom søyler ca. 20m. Eventuell økning av bruspenn som
følge av restriksjoner fra NVE i forhold til etablering av konstruksjoner i elva er
ikke medtatt
· Prisen gjenspeiler prisnivået på normal betongplatebru uten spesielle
utformingsdetaljer og arkitektoniske tiltak.
Prisanslaget er basert på erfaringspriser og må betraktes som et meget grovt estimat. Det
er beregnet et kostnadspåslag på 50% for usikkerhet/uforutsett. Dersom det ønskes mer
presise anslag må det utføres nærmere undersøkelser av det aktuelle prosjektet, bla mht.
grunnforhold, plassering av pilarer, bruspenn, evt. arkitektonisk utforming mm. Slike
premisser og vurderinger vil kunne fremkomme gjennom et skisse- eller forprosjekt.
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4.3

Tanberglia

Utbygging i Tanberglia forutsetter atkomst via rundkjøring på Hvervenkastet.
Oppgradering av Arnegårdsveien og Tandbergmoveien er under prosjektering og antas
startet i 2013. Total lengde inkl ny atkomstvei fram til skoletomt er på ca 1200m.

HiBu

Tanberglia skole

Ring. sykehus

Figur 4.3 Oppgradering atkomstvei med ensidig fortau - Arnegårdsveien / Tandbergmoveien.

I rapport fra Miljø og areal er det skissert mulig gangveisystem mot nord med bru over
til Schjongstangen og/eller kjørbar atkomst via Lisletta.
Gangvei ned forbi HiBu mot pumpestasjon ved Storelva blir nødvendigvis bratt og
tilfredsstiller i liten grad hensynet til universell utforming og vintervedlikehold. Dagens
traktorvei har stedvis stigning på over 20%. Løsning forutsetter en gangbru over
Storelva, som av hensyn til sikkerhet, drift og vedlikehold må være kjørbar.
Ny atkomst via Lisletta vil ha betydelige kostnadskonsekvenser basert på økt behov for
nytt Hønenkryss.
Nye atkomster via Schjongstangen og Lisletta forutsettes ikke medtatt i dette alternativ.
Kostnader knyttet til ny bru over Storelva belastes ikke eventuell skoleutbygging i
Tanberglia. Det vises til rekkefølgebestemmelser i foreliggende kommunedelplan i
Krakstadmarka. Alternativet framstår dermed mindre ressurskrevende å bygge ut, men
også noe mindre sentrumsnært enn tidligere.
4.4

Kostnader atkomstveier

Det er beregnet kostnader for de ulike alternativ. Kostnader inkluderer påslag for
usikkerhet i forhold til gjennomføring av prosjekt (vanskelige grunnforhold, konflikt
annen infrastruktur, offentlige krav mv.). Kostnadsandel ny skole er stipulert
skjønnsmessig, og forventes justert i takt med inngåtte avtaler / oppdaterte trafikktall.
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Usikkerhet Sum kostnad
(%)
(NOK)
Benterud
15
3.200.000,Krakstadmarka
50
97.600.000,Tanberglia
15
12.700.000,Tabell 4.1 Kostnader atkomstvei.

Stipulert andel skole
(%)
25
19
22

Kostnad ny skole
(NOK)
800.000,18.600.000,2.800.000,-

For alternativene Krakstadmarka og Tanberglia er det benyttet årsdøgntrafikk (ÅDT)
innen planområdet Krakstadmarka som utgangspunkt ved beregning av andeler, kfr
kartframstilling Kommunedelplan Krakstadmarka – boliger, personekvivalenter,
årsdøgntrafikk, utarbeidet av Siv.ing. Bjørn Leifsen AS den 13.09.2012. Det er foretatt
en justering av oppgitt trafikkbelastning i nevnte kartframstilling; ÅDT for Offentlig
tjenesteyting er økt fra 200 til 400. Det forutsettes at ny skole belastes med ÅDT = 300.
For Krakstadmarka blir andelsbrøk 300/1570 ≈ 19%. For Tanberglia blir brøk 300/1345
≈ 22% (skole erstatter et boligfelt med ÅDT=165).
5

Vannforsyning

Vannforsyningssystemet i Hønefoss øst må oppgraderes ved utvikling av
utbyggingsområdene i kommunedelplan Krakstadmarka. En viktig årsak er å sikre krav
til brannvannsforsyning i området. Teknisk drift i kommunen har signalisert behov for
nytt høydebasseng og forsterkning av ledningsnettet. Høydebasseng bør bygges på et
nivå mellom Tandbergmoen basseng (kote +184,9 - +189,0) og Harehaugen basseng
(kote +267,95 - +272,97). Disse anleggene er vist nedenfor.

Harehaugen basseng

Nytt basseng
||Høyby basseng

Benterud skole

Krakstadmarka skole

Tanberglia skole

Tandbergmoen basseng
Monserud renseanlegg

Figur 5.1 Nytt basseng med ny overføringsledning fra sone Høyby anbefales utredet i
forbindelse med utvikling av byggeområdene i Krakstadmarka (Krakstadmarka og Tanberglia
skole).
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Det forutsettes at det i Krakstadmarka må bygges forsyningssystem som sikrer
brannvannsuttak på 50 l/s i fire timer. Det tilsvarer et bassengvolum på 720m3. Teknisk
drift anbefaler tilknytning til vannledning som krysser Storelva over Petersøya.
Framføring av vann herfra kan skje enten i fellesprosjekt med ny gangvei langs Storelva
eller ved etablering av ledning i selve Storelva.
Denne nye forsyningsledningen vil supplere eksisterende vannforsyning til Haugsbygd,
som i dag skjer via Tandbergmoen og Harehaugen basseng. En ny alternativ forsyning
mot Haugsbygd vil i seg selv bedre sikkerheten i forsyningen, og medfører redusert krav
til sikkerhetsvolum. Det er i tillegg behov for utjevningsvolum i nytt basseng. Det
stipuleres herved et minimum bassengvolum på ca 1.000m3. Av hensyn til bl.a.
vannkvalitet og stabilt driftstrykk anbefales et gjennomstrømningsbasseng. I forbindelse
med utredning av nytt basseng må det utarbeides en plan for hvilke områder som skal
forsynes av det nye bassenget og settes opp en prognose for befolkningsutvikling i dette
område. Dersom det kan forventes en større befolkningsutvikling i forsyningsområdet,
bør basseng lokaliseres i nærheten - og med plass til utvidelse av bassengkapasitet. I
forbindelse med utredning av forsyningsområde og bassengvolum er det behov for
klargjøring av kriterier for forsyningssikkerhet og beredskap ved eksempelvis
driftsavbrudd (risiko- og sårbarhetsanalyse).
På Benterud er det behov for forsterkning av vannledning inn mot eiendommen. Ny
vannledning kan legges i felles grøft med avløpsledninger. Se skisse under kapittel
Avløp.
5.1
Kostnader vannforsyning
Det er beregnet kostnader for de ulike alternativ.
Kostnader inkluderer påslag for usikkerhet i forhold til gjennomføring av prosjekt
(vanskelige grunnforhold, konflikt annen infrastruktur, offentlige krav mv.).
Kostnadsandel som belastes ny skole er basert på en beregning av vannforbruk ved ny
skole sett i forhold til totalt framtidig forbruk innen hele Krakstadmarka
utbyggingsområde. Det forutsettes 100 personekvivalenter (500 elever x 0,2 pe/elev)
ved ny skole av totalt 1675 personekvivalenter innen planområdet, kfr kartframstilling
Kommunedelplan Krakstadmarka – boliger, personekvivalenter, årsdøgntrafikk,
utarbeidet av Siv.ing. Bjørn Leifsen AS den 13.09.2012. Nytteandel er beregnet til
100pe/1675pe = 6%.
Det er på det rene at øvrig bebyggelse og evt nye utbyggingsområder i Haugsbygd vil
ha nytte av skissert vannverksutbygging. Det betyr at angitt nytteandel bør vurderes
justert og kostnader fordelt på flere abonnenter enn angitt ovenfor. Forholdet forutsettes
drøftet i forbindelse med utredning av nytt vannbasseng i Haugsbygd.
Usikkerhet
Sum kostnad
(%)
(NOK)
Benterud
15
1.300.000,Krakstadmarka
25
63.000.000,Tanberglia
25
63.000.000,Tabell 5.1 Kostnader vannforsyning.

Stipulert andel
skole (%)
50
6
6

Kostnad ny skole
(NOK)
650.000,3.800.000,3.800.000,-
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6

Avløp

Alle utbyggingsområder ligger i Monserud rensedistrikt. Stadig økende belastning på
Monserud renseanlegg medfører behov for oppgradering og utvidelse av anlegget.
Teknisk drift har tidligere varslet at det vil komme innsigelser på utbyggingsplaner
basert på at de vil kunne føre til manglende oppfyllelse av rensekrav ved renseanlegget.
Det foreligger begrenset informasjon om oppgradering og utvidelse av renseanlegg.
Teknisk drift har stipulert en investering på 100 – 150 mill kr for neste trinn ved
Monserud renseanlegg. Kostnader avhenger av befolkningsutvikling i regionen.
Det er ikke registrert innsigelse og krav om rekkefølgebestemmelser om utbygging av
renseanlegg i forbindelse med aktuelle utbyggingsområder. Det er ved sammenstilling
ikke lagt inn kostnader til utvidelse av Monserud renseanlegg.
6.1

Benterud

Situasjonen for tomt på Benterud er at eksisterende hovedledninger for vann og avløp
innenfor skoletomta etter all sannsynlighet må legges om. Kostnader for omlegging av
ledninger er ikke medtatt i rapport da dette forutsettes inkludert i
opparbeidelseskostnaden for selve tomten.

Benterud skole

Figur 6.1 Avløp - Benterud skole.

Tilførselsanlegg er begrenset til to avløpsledninger i Gigstads vei (ca 150m) og to
avløpsledninger i Benterudgata (ca 100m). Benterud ligger rett ved Storelva og det er
ikke krav til fordrøyning ved bortledning av overvann.
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6.2

Krakstadmarka

Avløpssituasjonen er forholdvis enkel. Det ligger kommunal hovedledning for spillvann
med god kapasitet helt inntil aktuell skoletomt. Overvann kan føres til Storelva. Det er
ingen behov for utbygging av ekstern infrastruktur i området.
6.3
Tanberglia
Spillvann tillates tilknyttet kommunalt nett i Bredalsveien nedenfor HiBu. Alternativ
framføring av ledning med styrt boring bør utredes.

HiBu

Tanberglia skole
Ring. sykehus

Figur 6.2 Avløp - Tanberglia skole.

Alt overvann fra tette flater forutsettes tilbakeholdt i fordrøyningsmagasin, med senere
bortledning til terreng og lokale bekker i området. Prinsippet er at arealer nedstrøms
ikke skal belastes med mer overvann enn tidligere. Det er ikke forutsatt erosjonssikring
av lokale bekker, evt behov for dette må utredes nærmere i samråd med geoteknisk
kompetanse.
Det er tidvis registrert lokale oversvømmelser ved bekkeinntak på sørsiden av HiBu.
6.4
Kostnader avløp
Det er beregnet kostnader for de ulike alternativ. Kostnader inkluderer påslag for
usikkerhet i forhold til gjennomføring av prosjekt (vanskelige grunnforhold, konflikt
annen infrastruktur, offentlige krav mv.). Kostnadsandel ny skole er stipulert
skjønnsmessig, og forventes justert i takt med inngåtte avtaler/identifisering
avløpssoner.
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Usikkerhet
(%)
15

Benterud
Krakstadmarka
Tanberglia
40
Tabell 6.1 Kostnader avløp.

7

Sum kostnad
(NOK)
1.300.000,0,4.960.000,-

Stipulert andel
skole (%)
50
25

Kostnad ny skole
(NOK)
650.000,0,1.240.000,-

Fjernvarme

Alle alternative skolelokaliseringer ligger innenfor konsesjonsområdet for Hønefoss
fjernvarme AS. Hønefoss fjernvarme belaster ikke kunder med utbyggingskostnader.
Det er derfor sannsynlig at ny skole i Hønefoss vil bli tilknyttet systemet til Hønefoss
fjernvarme, uansett hvilke av de gjenværende tre tomtealternativer som velges.
7.1
Benterud
Fjernvarmesystem er tilgjengelig for tilknytning i Gigstads vei, umiddelbart sør for tomt
på Benterud. Stipulert ledningslengde, ca 150m.

Benterud skole

Figur 7.1 Fjernvarmetilknytning Benterud.

7.2
Krakstadmarka
Ledninger for tilknytning av fjernvarmesystemet ligger relativt fjernt fra
Krakstadmarka. Det mest aktuelle tilknytningspunkt finnes på Livbanen i Hønefoss
sentrum.
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Krakstadmarka skole

Figur 7.2 Fjernvarme til Krakstadmarka.

Det er flere mulige traseer for framføringer av fjernvarme. Trasevalg vil kunne avhenge
av beliggenhet for andre mulige abonnenter i området. Skissert alternativ medfører
etablering av ledning i en lengde på ca 1.300m.
7.3

Tanberglia

For Tanberglia ligger hensiktsmessig tilknytningspunkt for fjernvarme i krysset
Arnegårdsveien x Arnegårdsbakken. Ledningslengde fram til stipulert arealgrense for
skole, ca 900m.

HiBu

Tanberglia skole
Ring. sykehus

Figur 7.3 Fjernvarme til Tanberglia.
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Det er beregnet kostnader for de ulike alternativ. Kostnader inkluderer påslag for
usikkerhet i forhold til gjennomføring av prosjekt (vanskelige grunnforhold, konflikt
annen infrastruktur, offentlige krav mv.). Kostnader for fjernvarmeutbygging fordeles
på abonnentene via avgiftssystemet – settes derfor til null.
Usikkerhet
Sum kostnad
(%)
(NOK)
Benterud
15
1.365.000,Krakstadmarka
15
11.830.000,Tanberglia
15
8.190.000,Tabell 7.1 Kostnader fjernvarme.

8

Stipulert andel
skole (%)
0
0
0

Kostnad ny skole
(NOK)
0,0,0,-

Strøm

Alle kostnader i forbindelse med tilknytning eller forsterkning i nettet til RingeriksKraft Nett skal dekkes av installasjonseier (strømkunde) gjennom et anleggsbidrag.

Benterud skole
Tilknytning ny nettstasjon
eksist. høyspent jordkabel

Figur 8.1 Høyspenttilknytning er tilgjengelig ved eiendomsgrense på Benterud.

Tilknytning ny nettstasjon
eksist. høyspentlinje
Krakstadmarka skole

Figur 8.2 Høyspenttilknytning til eksisterende luftspenn gjennom Krakstadmarka.
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HiBu

Tanbergl skole
Tanberglia

Ring. sykehus

Tilknytning ny nettstasjon
eksist. høyspentkabel

Figur 8.3 Høyspenttilknytning ved vannverkets pumpestasjon på Tandbergmoen.

Alle aktuelle skolelokaliteter ligger innenfor konsesjonsområdet til Hønefoss
Fjernvarme AS. Det synes derfor mest aktuelt å forutsette oppvarming av skole
gjennom tilknytning til det lokale fjernvarmeselskapet. Fordelen er at skolens
effektbehov fra strømnettet begrenses – og overordnede forsterkninger av
overføringsnettet kan unngås. Kostnader tilknyttet tilførselsanlegg for strøm
forutsettes dermed kun å bestå i ny høyspentkabel fra angitt tilknytningspunkt og
fram til ny nettstasjon i ny skole. Kostnader til nettstasjon er ikke inkludert i
beregningen.
8.1
Kostnader strøm
Det er beregnet kostnader for de ulike alternativ. Det er ikke forutsatt kostnader til
oppgradering av det overordnede strømnett ved utbygging i områdene. Det er forutsatt
oppvarming ved annen energikilde enn strøm fra hovednett. Kostnadsandel ny skole i
Tanberglia er stipulert skjønnsmessig, og forventes justert i takt med inngåtte avtaler i
området.
Usikkerhet
(%)
Benterud
Krakstadmarka
Tanberglia
15
Tabell 8.1 Kostnader strøm.

Sum kostnad
(NOK)
0,0,1.800.000,-

Stipulert andel
skole (%)

20

Kostnad ny skole
(NOK)
0,0,360.000,-
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9

Tomtepriser

9.1

Forutsetninger

Det skal presiseres at det i utgangspunktet er vanskelig å gjøre gode anslag for
tomtepriser, da det i høy grad er et markeds- og forhandlingsspørsmål.
En side ved estimater i en slik rapport er at det gir signaler om priser før det forhandles.
Dette kan sees på som uheldig på et slikt tidlig stadium. Så det må understrekes at dette
er vurderinger som gjøres uten at de skal binde opp kommende forhandlinger eller hhv
politikeres og grunneieres utgangspunkter for prisvurderinger.
Verdien av tomter avhenger av hva partene vurderer verdien til ut fra alternativ bruk,
samt graden av opparbeidet ekstern infrastruktur. Beliggenhet er også en viktig faktor.
En tomt ett sted vil kunne være mer verd en ei tomt til samme formål et annet sted. Det
er også slik at reguleringsformålet også påvirker verditakseringen. Da vil et offentlig
formål gi noe lavere pris enn til f.eks boliger samme sted.
En har konferert med lokal eiendomsmegler om disse faktorer og prisnivå. Som
grunnlag for prissetting vurderer de hva tomtepris en kan belaste f.eks leiligheter med,
dersom dette er en aktuell alternativ bruk. De anslår det til ca 250 000 kr pr stk når
tomta er byggeklar, som et utgangspunkt for forhandlinger. Utnyttingsgraden for
bygging av boliger vil derfor påvirke prisen pr daa.
En faktor som kan tale for å kunne oppnå lavere priser er at kommunen vil kunne være
en kjøper av vesentlige deler av området, som ikke trenger å ta en risiko mht et likt
erverv. Et annet tenkelig grep er at kommunen kan regulere områder til offentlig
bebyggelse, noe som i utgangspunktet kunne medføre en lavere pris enn til boliger.
De ulike alternativene har alle rom for et tomtebehov på ca 30 daa. Resterende arealer
har en ikke gått ut fra skal erverves. Etablering av skole i områdene kan påvirke bruken
av disse, og der dette kan medføre økonomiske følger er dette kommentert.
En har derfor måtte angi relativt store prissprang for tomteprisene.
I kjølvannet av bygging av ny barneskole for Hønefoss vil kommunen også vurdere hva
som skal skje med skolene den erstatter. Om de selges vil det gi inntekter til kommunen.
Dette er ikke vurdert her.
Interne tiltak inne på de aktuelle skoletomtene anses som en del av byggekostnadene, og
er ikke anslått her. Omfang av tiltak kan variere - det er eksempelvis behov for 1m
oppfylling av tomt på Benterud for å unngå 200 års flom.
Prosjektering og bygging av skolen vil normalt ta ca 2,5 år.
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9.2

Benterud

Vurderingskriterier

Vurderinger

Dagens bruk

Spredt bygd med eldre lager-/forretningsbygg

Beliggenhet/alternativ bruk

Sentralt Hønefoss Syd. Boliger/forretninger

Reguleringsstatus

Ferdig regulert til boligformål. Må omreguleres

Planformål

Boliger

Utnyttelse til andre formål

Høy. Blokker i 5 etasjer. Ca 4-5 boliger pr daa.

Opparbeidet infrastruktur

Nesten ferdig helt til tomtegrensa. Noen ekstra utgifter.
Ca kr 2 mill.

Følger for naboarealene

Ingen spesielle. Skole kan innpasses.

Prisvurdering
Med en andel på kr 250 000 pr boenhet vil en kunne forvente å bli møtt med et
prisforlangende på kr 37,5 mill. for ca 30 daa til skole. Dvs at resterende arealer
grunneier beholder kan utnyttes tilsvarende som hele området.
En vil derfor anslå at prisnivået vil kunne bli mellom kr 28-35 mill. Forutsatt at
kommunen må ta noen kostnader for de eksterne anleggene.
Tidsbruk før bygging
Fra det tidspunkt kommunen eventuelt vil bestemme seg for å lokalisere skole her, vil
tiden for omregulering ta ca ¾ år.
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9.3

Krakstadmarka

Vurderingskriterier

Vurderinger

Dagens bruk

Jordbruk

Beliggenhet/alternativ bruk

Sentralt øst for Hønefoss

Reguleringsstatus

Del av kommunedelplan i behandling. Uregulert.

Planformål

Offentlige formål (skole).

Utnyttelse

Ingen andre formål

Opparbeidet infrastruktur

Ingen tilstrekkelig. Må tilføres all eksterne anlegg

Følger for naboarealene

Ingen i nærheten. Infrastruktur vil utløse bygging på
andre områder, inkludert kommunale.

Prisvurdering
Kommunedelplanen viser offentlig bebyggelse på tomta. Om det ikke blir aktuelt ville
området kunne benyttes til annen offentlig bebyggelse enn skole, alternativt
boligområder med høy utnyttelse. Siden området ikke kan bebygges uten ny bru og
forsterket veg via Støalandet, blir tomteprisen preget av at det ikke er byggeklart og
planformålet foreløpig er til offentlig bruk.
Legges kun råtomteprisen til grunn, vil f.eks en m2-pris på ca kr 350, en pris tilsvarende
sentrumsnær grunn som ikke er byggeklar, gi en samlet pris på kr 10,5 mill. En vil
derfor anta at prisen vil kunne bli mellom kr 10-15 mill. Kommunen (eller andre enn
grunneierne) må da besørge alle kostnader til infrastruktur.
Tidsbruk før bygging
Området må reguleres og bygging av bru over til Ringeriksgata vil være en avgjørende
forutsetning for å kunne ta skolen i bruk. Reguleringsplanprosessen vil normalt kunne ta
ca ¾ år. En bør deretter ta høyde for at det vil måtte gå ca 2 år før bru kan stå klar til
bruk. Men skolen vil kunne bygges uten at brua står ferdig.

20/21

9.4

Tanberglia

Vurderingskriterier

Vurderinger

Dagens bruk

Landbruk

Beliggenhet/alternativ bruk

Noe mer usentralt i Hønefoss Syd.

Reguleringsstatus

Del av kommunedelplan i behandling. Uregulert.

Planformål

Boliger.

Utnyttelse

Konsentrert småhusbebyggelse. Ca 2-3 leiligheter pr
daa.

Opparbeidet infrastruktur

Ingen pr dato. Planlegges inntil naboområdet som kan
realiseres nærmeste ett-to år.

Følger for naboarealene

Ingen spesielle.

Prisvurdering
Med en andel på kr 250 000 pr boenhet vil en kunne forvente å bli møtt med et
prisforlangende på kr 20 mill. for ca 30 daa til skole. Dvs at resterende arealer grunneier
beholder kan utnyttes tilsvarende som hele området. Her er tomteprisen satt noe høyere
pga en bedre strøkmessig beliggenhet for boliger enn de andre to alternativene.
En vil derfor anslå at prisnivået vil kunne bli mellom kr 18-27 mill. for byggeklare
tomter. Må kommunen bekoste eksterne anlegg vil prisen reduseres tilsvarende.
Klart for bygging
Fra det tidspunkt kommunen eventuelt vil bestemme seg for å lokalisere skole her til
området blir regulert vil en anta ca ¾ år. Tidsaspektet vil bli påvirket om naboområdet
Tanberglia blir klargjort mht teknisk infrastruktur. Om byggingen av teknisk
infrastruktur der strekker ut i tid vil denne potensielle skoletomta bli tilsvarende
forsinket.
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