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1. BAKGRUNN OG OPPSUMMERING
Denne utredninga bygger på følgende rapporter:
•
•
•

Grovsilingsrapport: "Lokalisering av ny barneskole – Hønefoss sør", 04.08.09
Ny barneskole – Hønefoss sør – en finsilingsrapport, 12.05.10
Rapport: lokalisering av skole(r) i Hønefoss, mai/juni 2012

Bakgrunnen for at det nå er utarbeida en ny rapport er Formannskapets behandling i 2012, da saken
ble utsatt for nærmere utredning (26.06.12, sak 134/12).
I denne rapporten utredes 7 alternative lokaliseringer for ny skole i Hønefoss. 3 av disse er vurdert til
å være reelle alternativer:

1
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Alternativer
Krakstadmarka
Benterud
Hvervenmoen
Kirkeskolen (med utvidelse)
Tanberglia
Tanbergmoen
Trøgstad

Reelle
X
X

X

Tabellen på neste side viser bakgrunnen for at Krakstadmarka, Benterud og Tanbergmoen er vurdert
som reelle alternativer. Tabellen viser de kriteriene som er særlig vektlagt i vurderinga. For en
fullstendig oversikt og beskrivelse av vurderingskriterier og alternativer, se kapittel 2 og 3.
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RØDT = LITE EGNA

ALTERNATIV/
KRITERIER
Kommuneplan og
behov for
planarbeid
Tidshorisont
grunnet økonomi
og
grunneierforhold
Tilgjengelig areal
Trafikksikkerhet

Tilgang til aktuelle
areal og fasiliteter

GULT = MIDDELS EGNA

Krakstadmarka

Benterud

Hvervenmoen

Kirkeskolen

Tanberglia

Tanbergmoen

Trøgstad

Offentlige
bygninger,
kreves
reguleringsplan
Opparbeiding av
infrastruktur,
avklaring av
kjøp av tomt

Bolig, kreves
planavklaring

Erverv, kreves
planavklaring og
reguleringsplan

Offentlige
bygninger

Bolig, kreves
planavklaring

LNF, kreves
planavklaring

LNF, kreves
planavklaring

Utbedring av
infrastruktur,
avklaring av
kjøp av tomt

Utbedring av
infrastruktur.

Opparbeiding av
infrastruktur,
avklaring av
kjøp av tomt

Opparbeiding av
infrastruktur,
avklaring av
kjøp av tomt

Opparbeiding av
infrastruktur,
avklaring av kjøp
av tomt

Atkomst
gjennom
boligområde
Nærhet til
idrettsanlegg,
natur og
sentrum

Atkomst
gjennom
boligområde
Nærhet til
idrettsanlegg,
natur og
sentrum

Avklaring av kjøp
av tomt.
Usikkerhet rundt
trasé for ny E16
Usikkerhet rundt
ny trasé for E16
Nært E16

Nærhet til
kulturlandskap

Atkomst
gjennom
boligområde
Nærhet til
natur, ellers
usentralt

Langs E16, må
sikres

Nærhet til natur,
ellers usentralt

Atkomst
gjennom
boligområde
Nærhet til
natur, ellers
usentralt

Støy fra E16,
usentralt.
Nærhet til industri

Støy fra E16

Miljøulemper for
elever og ansatte
Jordvern
Samfunnsfarer

Behov/antall barn
i skolealder

SUM

GRØNT = GODT EGNA

JAV klasse C
Eventuelt
rasfare – må
utredes
Nærhet til
boligområder i
sentrumsområder

Støv, støy og
forurensing

JAV klasse A
Innafor sone
for 200årsflom
Nærhet til
boligområder
på Eikli og i
sentrum

Nært noen
områder, men ikke
mange

Nærhet til natur,
ellers usentralt

JAV klasse A

Ok med gangsti.

JAV klasse A

Ok med gangsti.
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2. 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 og
elever/ansatte som følge av støy, trafikk og forurensning.

Jordvern

Områder som er klassifisert som verdifulle som jordbruksareal bør
unngås. Når det gjelder jordvern anses hensynet til behovet for ny
barneskole i Hønefoss, å være en tungtveiende samfunnsinteresse.

Samfunnsfarer

Eventuell fare for kvikkleire-skred eller flom. Trafikksikkerhet.

Befolkningssammensetning

Tomtas plassering i forhold til andre skoler og skolekretser, og i
forhold til boligområder.

Økonomiske forhold *

Eierforhold, investeringsbehov, krav og nødvendige undersøkelser
eller registreringer og planendringer.

*Økonomiske forhold knytta til tilførselsanlegg og erverv av tomt er utreda av Cowi AS. Egen rapport
om dette følger saken.
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3. BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE
1. KRAKSTADMARKA
Gårds- og bruksnummer: 97/12, 97/63 og 96/1
Adresse/ bruksnavn: Krakstadveien 5, 3513 Hønefoss
Grunneier(e): Øystein Frøyshov og Per Strande
Kommuneplan arealbruksformål: Fremtidige offentlige bygninger.
Reguleringsplan: Området er ikke regulert, men forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka er 1.
gangsbehandla og har vært på høring og offentlig ettersyn. Utbygging av en ny bydel her vil føre til
økt behov for barne- (og ungdoms-) skolekapasitet i Hønefoss.
Nødvendig planendring: Det må utarbeides reguleringsplan. Dette kan skje uavhengig av
kommunedelplanen, men kan ikke ferdigstilles før kommunedelplanen er vedtatt.
Tilgjengelig areal: ca. 62 000 m².
Tilgjengelig tilleggsareal: Mulighetene for tilleggsareal er gode, gjennom at kommunen eier et par
tilgrensende eiendommer.
Samlet mulig areal: min. 62 000 m2.
Arealbehov for skolen: Ca. 26 150 m²
Atkomstforhold og trafikksikkerhet: Tiltaket krever store investeringer i infrastruktur. I forbindelse
med kommunedelplanen for Krakstadmarka utredes det flere muligheter for tilkomst til området fra
byen. Bru over Storelva til Schjongslunden er ett alternativ. Skolen vil da få direkte tilkomst til
idrettsanlegget på Schjongslunden. En bru kan være kjørebru for all trafikk eller en ren gang/sykkel
bru. Vi kan også tenke oss en bru for fotgjengere, syklister og kollektivtransport. Det er mulig å
vurdere bruforbindelse uavhengig av kommunedelplanen. Ved en ren gang/sykkelbru kan atkomst
for buss være i Ringeriksgata, slik at elevene kan gå over brua til skolen. Det er også mulighet for å
vurdere tilkomst fra Lisletta. Veien over Støalandet er ikke bygd for økt trafikk. En helt ny atkomst må
i tilfelle løses gjennom kommunedelplanen.
Internt trafikkareal: Det vil være nødvendig å etablere atkomstsone for buss og bil inne på området.
Tomt og utearealer: Gode solforhold, flat og fin tomt, rolige omgivelser.
Mulig lekeareal: Gode muligheter for å opparbeide et variert lekeareal. Godt egnet for å opparbeide
en ballplass på tomta.
Tilgang til friluftsareal/ andre ”relevante” arealer: Nærhet til elva og skogsområder. I
kommunedelplanen for Krakstadmarka blir det lagt vekt på å legge til rette for friluftsliv, med blant
annet turstier og skiløyper. Det er planer om sti langs elva, og opp mot Marka. Samtidig nært til
byens fasiliteter.
Universell utforming: Gode muligheter
Miljøulemper: En utbygging her vil medføre inngrep i natur- og kulturlandskap, og kan berøre
biologisk mangfold. Disse forholdene utredes allerede i forbindelse med kommunedelplanen. Tiltaket
kan føre til miljøulemper og trafikkbelastning både på Schjongslunden og Støalandet.
Jordvern: I jordpolitisk arealvurdering for Ringerike er området klassifisert som C-område (mindre
sterke landbruksinteresser).
Samfunnsfarer: Risikoen for erosjon og ras må kartlegges. Dette er også delvis allerede planlagt
grunnet ønske om utbygging av boliger i Krakstadmarka. Det er i den anledning viktig å avklare
fordeling av kostnader i forbindelse med nødvendige kartlegginger og undersøkelser.
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Barn i skolealder: Her vil det bli naturlig å utvide kretsen mot Hønefoss skole. Skolen vil også bli
liggende i den eksisterende Hønefoss skoles krets. Tomta er stor, så her vil det også være mulig å
bygge et oppvekstsenter, dvs. barnehage, barneskole og ungdomsskole.
Annet: Ved bru over til Schjongslunden vil elevene få god tilgang til ulike idrettsmuligheter.
Iht. folkehelseloven § 4 er dette en gunstig plassering pga. god avstand til sterkt trafikkerte områder.
For dette alternativet er det foretatt en skoleveianalyse. Kartet under viser 30 minutter gangavstand
fra skolen med en fart på 3 km/t (røde veier) og rekkevidden langs 4 km vei (rosa veier).

Oppsummering/ vurdering: Tiltaket er i tråd med kommuneplanen. Arealet er i dag i privat eie.
Det er god plass i området, med tilstrekkelig areal for en ny skole, med fremtidige utvidelser.
Ved å planlegge en helt ny bydel, som i Krakstadmarka, har man alle muligheter til lage en skole med
gode kvaliteter også i området rundt. Et nytt og attraktivt oppvekstsenter vil kunne bidra til å
tiltrekke seg nye innbyggere, da spesielt barnefamilier.
Konklusjon/ anbefaling:
På bakgrunn av ovenstående vurdering anses alternativ 1 som et reelt alternativ.
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2. BENTERUD
Gårds- og bruksnummer: 39/11
Adresse/ bruksnavn: Utstillingsplassen, Gigstads vei 40 og 42, 3511 Hønefoss
Grunneiere: Norderhov Sogneselskap
Kommuneplan arealbruksformål: Fremtidig boligområde. Friområde ned mot elva.
Reguleringsplan nr navn: 311 ”Boligområde på Benterud”. Vedtatt i 2006.
Reguleringsplan arealbruksformål: Boligområde.
Nødvendig planendring: Ordinær endring av reguleringsplan. Fra bolig til offentlig bygning.
Tilgjengelig areal: Ca. 45 000 m². Eksisterende bygningsmasse er forutsatt fjerna (ikke Benterudstua).
Tilgjengelig tilleggsareal: Kommunen eier en tilgrensende eiendom (39/196), på ca. 3300 m². Denne
eiendommen er i kommuneplanen satt av til friluftsområde (nåværende).
Samlet mulig areal: 48 300 m2.
Gjeldende grad av utnytting i reguleringsplan: 40 % BYA.
Gjeldende maks bruksareal BRA: Maksimalt BYA vil utgjøre ca. 22 000 m². Hvis vi beregner 4 etasjer i
gjennomsnitt, vil maks BRA bli ca. 35 000 m².
Arealbehov for skolen: Ca. 26 150 m²
Atkomstforhold og trafikksikkerhet: En skole her vil gi økt trafikkbelastning i eksisterende
boligområde, i forhold til dagens situasjon. Gjeldende regulering åpner imidlertid for ca. 230
boligenheter, og vil også generere mye trafikk. Det stilles krav om at nytt kryss fra Osloveien, og via
Harald Hardrådes gate inn til området, må opparbeides før man kan starte byggingen av en evt. ny
skole. Denne veien er regulert inn i plan nr. 311 ”Boligområde på Benterud” og byggestart er i 2013.
Internt trafikkareal: Det vil det være nødvendig å etablere atkomstsone for buss og bil inne på
området.
Tomt og utearealer: Gode solforhold. Åpent landskap. Rolige omgivelser, fin beliggenhet ved elva.
Mulig lekeareal: Området er flatt og åpent. Gode muligheter for å opparbeide ballbane.
Tilgang til friluftsareal/ andre ”relevante” arealer: Nærhet til elva.
Universell utforming: Gode muligheter.
Miljøulemper: Økt trafikk gjennom boligområder. Støy for boligområdene rundt. (Dette ville også
blitt en realitet ved bygging av boliger her).
Samfunnsfarer: Store deler av området ligger innenfor 200-årsflomsonen, men på ”innersvingen” til
elva. Området har lav fare (sannsynlighet for flom), men høy konsekvens (hva som blir utsatt ved en
flom), og sannsynligheten for erosjon som følge av flom er mindre enn for Petersøya. Sammenlagt
blir det derfor lavere risiko.
Barn i skolealder: Sentrumsnært område. Stort nedslagsfelt.
Annet: Å anlegge en skole her vil gå utover tilgjengeligheten på sentrumsnære boligområder.
Iht. folkehelseloven § 4 er dette en gunstig plassering pga. god avstand til sterkt trafikkerte områder.

8

For dette alternativet er det foretatt en skoleveianalyse. Kartet under viser rekkevidden med 30
minutter gangavstand i en fart på 3 km/t (røde veier) og rekkevidden langs 4 km vei (rosa veier).

Oppsummering/ vurdering: Arealet er i privat eie, og er relativt nylig ferdigregulert til boligformål. Til
tross for dette, vil dette være en svært god lokalisering for en barneskole. Området er sentrumsnært,
ligger i rolige omgivelser som ikke er utsatt for bl.a. støy. Benterud vil kunne erstatte Eikli skole som
har et stort vedlikeholdsbehov de nærmeste årene. Eikli skole ligger også utsatt til i forhold til støy og
støv fra Osloveien, og parkerings- og atkomstforholdene der er utfordrende.
Konklusjon/ anbefaling:
På bakgrunn av ovenstående vurdering anses alternativ 2 som et reelt alternativ.
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3. HVERVENMOEN
Gårds- og bruksnummer: 38/200 og 38/201
Adresse/ bruksnavn:
Grunneiere: AKA AS
Kommuneplan arealbruksformål: ”Erverv – nåværende” (begge tomter)
Reguleringsplan nr navn: 181-01 ”Hvervenmoen vekstområde”, vedtatt 1986, revisjon 1999.
Reguleringsplan arealbruksformål: Offentlig/industri/kontor (38/201 og 1. teig av 38/200) og
industri/kontor (2. teig av 38/200)
Nødvendig planendring: Krever reguleringsendring. Handel og industri bør reguleres bort, også for
andre deler av Hvervenmoen, da dette ikke er ønskelig å ha i nærheten av en barneskole.
Tilgjengelig areal: Ca. 56 000 m2. (38/200: 20 529 m2 + 27 418 m2, 38/201: 7994 m2)
Tilgjengelig tilleggsareal: Samlet mulig areal: Ca. 56 000 m²
Gjeldende grad av utnytting i reguleringsplan: 35 % TU
Arealbehov for skolen: Ca. 26 150 m²
Atkomstforhold og trafikksikkerhet: Gunstig med nærhet til E16-kryss og avkjørsel fra E16 ned til
Hønefoss. Det er usikkert hva Statens vegvesen mener om kryssets struktur og kapasitet, og man må
være forberedt på en prosess angående dette. Godt med utbygd gang- og sykkelvei i nærområdet.
Mulig ny adkomst til den østre delen av 38/200 via ny avkjøring fra E 16 over/ gjennom gnr/ bnr 43/1
og 43/11 (som eies av Håkon Lindstad). Det er usikkert om Statens vegvesen er positiv til dette.
Området har uansett en god atkomst mtp. at man slipper å kjøre gjennom et boligområde
Internt trafikkareal: Er godt opparbeidet, veien går i form av en stor sløyfe rundt deler av området.
Området er flatt. Gode muligheter for å bruke etablere ankomstsone for buss- og foreldrekjøring.
Tomt og utearealer: Gode solforhold, stort areal.
Mulig lekeareal: Er gode muligheter. Mye eksisterende vegetasjon. Området er flatt.
Tilgang til friluftsareal/ andre ”relevante” arealer: Nærhet til skog/ friluftsarealer.
Universell utforming: Gode muligheter
Miljøulemper: Nærhet til eventuell fremtidig handelsvirksomhet. Mangler kontakt med et miljø
blandet med boliger/ annet/ by, og det er lang vei til en rekke tilbud som (stort) bibliotek, kino,
kultur.
Samfunnsfarer: Barn i skolealder: Området ligger nært boligområdene på Trøgstad og Hvervenenga. Det er imidlertid
ikke så veldig mange barn som bor i dette området.
Annet: Det er startet opp en områderegulering og en detaljregulering (mindre del) for Hvervenmoen,
blant annet med tanke på å åpne for handel i området. Dette vil kunne skape en del trafikk ved
hovedatkomsten (ved RMS/ Elixia m.m.). Det er usikkert om AKA som grunneier ønsker å nytte noe
av dette arealet til skole. Iht. folkehelseloven § 4 er dette en gunstig plassering pga. relativt god
avstand til sterkt trafikkerte områder.
Oppsummering/ vurdering: Det foreligger en intensjonsavtale mellom AKA Eiendom AS og NCC når
det gjelder de to aktuelle tomtene. Denne må da løses opp. Man skal generelt være forsiktig med å
blande skole og næringsområde. Dersom området får en ny adkomst (evt. at man bruker den
eksisterende) vil det ha lett atkomst fra E 16. Dette er svært viktig for en ”landskole”, da de aller
fleste elevene vil bli fraktet med buss og bil til skolen.
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Konklusjon/ anbefaling:
På bakgrunn av ovenstående vurdering anses ikke alternativ 3 som et reelt alternativ.
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4. KIRKESKOLEN (MED UTVIDELSE)
Gårds- og bruksnummer: 40/9, 39/160, 39/161
Adresse/ bruksnavn: Kirkeskolen, Hønen Østre
Grunneier(e): Ringerike kommune
Kommuneplan arealbruksformål: Offentlig bygning - nåværende
Reguleringsplan nr navn: Området er uregulert
Reguleringsplan arealbruksformål: Nødvendig planendring: Det må utarbeides en reguleringsplan dersom skolen skal utvides.
Tilgjengelig areal: 10 662 m2
Tilgjengelig tilleggsareal: Ringerike kommune eier også naboeiendommen i sør (42/89).
Eiendommen har et areal på 32 996 m2. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til fremtidig
kirkegård.
Samlet mulig areal: 43 658 m2
Arealbehov for skolen: Ca. 26 150 m²
Atkomstforhold og trafikksikkerhet: Dagens atkomst er via Botilrud- Gomnesveien- forbi Norderhov
kirke og til skolen. Undergang ved kryssing av Osloveien ved Hønenkrysset og ved avkjøring til
Ringåsen. Gang- og sykkelvei helt fra Hønefoss sentrum.
Internt trafikkareal: Atkomstsone for biler og busser kan evt. opparbeides ved Ringerikes Museum (i
alle fall for busser). Ansatte- og besøksparkering kan opparbeides innenfor skoletomta.
Tomt og utearealer: Solrik, fin beliggenhet i et av Norges flotteste kulturlandskap. Mulighet for store
arealer dersom man bruker en del av tilleggseiendommen 42/89.
Mulig lekeareal: Skolen har utearealer i dag, men disse må utvides og kan med fordel oppgraderes.
Tilgang til friluftsareal/ andre ”relevante” arealer: Nærhet/ ligger i kulturlandskap.
Universell utforming: Skolen mangler per i dag heis, dette må bygges dersom skolen skal utvides/
oppgraderes. Ellers er det gode muligheter for universell utforming, både ute og inne.
Miljøulemper: Mangler kontakt med et miljø blandet med boliger/ annet/ by, og det er lang vei til en
rekke tilbud som (stort) bibliotek, kino, kultur. Kan være noe støy fra E 16.
Jordvern: I jordpolitisk arealvurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område (meget
sterke landbruksinteresser).
Samfunnsfarer:
Barn i skolealder: Det er imidlertid ikke så veldig mange barn som bor i dette området. Men det er
relativt mange elever som bor spredt omkring skolen.
Annet: Reguleringsplan for å bygge gang- sykkelveg fra Norderhov til Helgelandsmoen er vedtatt, og
utbyggingen er i gang. Når denne er ferdigstilt vil det være mulig å sykle til Ringeriksbadet (for de
største elevene).
Iht. folkehelseloven § 4 er dette en gunstig plassering pga. god avstand til sterkt trafikkerte områder.
Oppsummering/ vurdering: Kirkeskolen er en velfungerende skole, som har en god kapasitet per i
dag. Ved en utvidelse og oppgradering vil man kunne utnytte de ressursene som allerede finnes her.
Skolen har en tilfredsstillende atkomst som ligger sentralt i forhold til folk som kommer langveis fra
med buss. Derimot veier jordvern tungt og på bakgrunn av dette regnes alternativet ikke for å være
reelt.
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Konklusjon/ anbefaling:
På bakgrunn av ovenstående vurdering anses ikke alternativ 4 som et reelt alternativ.
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5. TANBERGLIA
Gårds- og bruksnummer: deler av 38/69
Adresse/ bruksnavn: Øvre Tandberg 2
Grunneier(e): Regina Mohn Klouman
Kommuneplan arealbruksformål: Fremtidig boligområde
Reguleringsplan: Deler av avgrensinga ligger innenfor planavgrensning for 356 Tanberglia
(1. gangsbehandla) – foreslått formål er boligbebyggelse og lekeareal.
Nødvendig planendring: Det må utarbeides en ny reguleringsplan, og den igangsatte planen (356)
må endres.
Tilgjengelig areal: 38/69: ca. 58 803 m2
Tilgjengelig tilleggsareal: Samlet mulig areal: ca. 58 803 m2
Arealbehov for skolen: Ca. 26 150 m²
Atkomstforhold og trafikksikkerhet: Per i dag er atkomsten via Tandbergmoveien. Denne går
gjennom et boligområde, og må evt. oppgraderes. Fra øst kan man komme inn fra Lisletta, men per i
dag er dette kun en privat vei hvor gjennomkjøring ikke tillates. En skole i dette området krever en
ny og tilfredsstillende atkomst. Det bør opparbeides en gangforbindelse fra pumpehuset på sørsiden
av elva, og over til Schjongslunden.
Internt trafikkareal: Det må opparbeides atkomstsoner for buss og biler innenfor tomta.
Tomt og utearealer: Stor, solrik tomt.
Mulig lekeareal: Gode muligheter for fine, varierte lekearealer. Tomta er skogkledd, og man vil
kunne bevare vegetasjonen slik at alle utearealene/ lekearealene ikke må opparbeides fra ”bunnen
av”.
Tilgang til friluftsareal/ andre ”relevante” arealer: Nærhet til skog/ friluftsareal. Relativt kort
avstand til elva (via gangsti).
Universell utforming: Gode muligheter
Miljøulemper: Høyspentlinje i nærheten, men vil trolig ikke være noen miljøulempe.
Samfunnsfarer: Barn i skolealder: Det er relativt få barn som bor i nærheten av området i dag. Dersom
Krakstadmarka blir utbygd på sikt, vil det sannsynligvis bo flere barn i nærheten.
Annet: På deler av eiendommen er det startet opp et planarbeid med tanke på å legge til rette for
barnehage og lekeareal. Iht. folkehelseloven § 4 er dette en gunstig plassering pga. god avstand til
sterkt trafikkerte områder.
Oppsummering/ vurdering: Eiendommen 38/69 er tenkt nyttet til barnehage og lekeareal. Tomta
ligger et stykke fra der folk bor i dag, og mange barn vil trolig bli kjørt til skolen. Dette krever gode
areal avsatt til henting og levering av barn. Tomta ligger på sørsiden av sentrum i gunstig retning med
tanke på pendling. Skolen vil trolig ikke øke trafikk gjennom sentrum av Hønefoss.
Konklusjon/ anbefaling:
På bakgrunn av ovenstående vurdering anses alternativ 5 som et reelt alternativ.
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6. TANBERGMOEN
Gårds- og bruksnummer: deler av 38/1
Adresse/ bruksnavn: Tandberg Øvre
Grunneier(e): Regina Mohn Klouman
Kommuneplan arealbruksformål: LNF-område
Reguleringsplan: Uregulert
Nødvendig planendring: Det må utarbeides en ny reguleringsplan
Tilgjengelig areal: 26 150 m2 (kan tilpasses behovet til skolen)
Tilgjengelig tilleggsareal: Samlet mulig areal: eller 26 150 m2
Arealbehov for skolen: Ca. 26 150 m²
Atkomstforhold og trafikksikkerhet: Per i dag er atkomsten via Tandbergmoveien. Denne går
gjennom et boligområde, og må evt. oppgraderes. Fra øst kan man komme inn fra Lisletta, men per i
dag er dette kun en privat vei hvor gjennomkjøring ikke tillates. En skole i dette området krever en ny
og tilfredsstillende atkomst. Det bør opparbeides en gangforbindelse fra pumpehuset på sørsiden av
elva, og over til Schjongslunden.
Internt trafikkareal: Det må opparbeides atkomstsoner for buss og biler innenfor tomta
Tomt og utearealer: Stor, solrik tomt.
Mulig lekeareal: Gode muligheter for fine, varierte lekearealer.
Tilgang til friluftsareal/ andre ”relevante” arealer: Nærhet til skog/ friluftsarealer. Relativt kort
avstand til elva (via gangsti).
Universell utforming: Gode muligheter
Miljøulemper: Høyspentlinje i nærheten, men vil trolig ikke være noen miljøulempe.
Jordvern: Tomta ligger i et område som er klassifisert som jordvern, klasse A. Det er et område som
ikke er frigitt i kommuneplanen, og det er stor sjanse for innsigelse fra både stat og fylkeskommune.
Fylkesmannen har i nyere tid også varslet enda strengere vern av slike typer jordbruksområder.
Samfunnsfarer: Barn i skolealder: Det er relativt få barn som bor i nærheten av dette området i dag. Dersom
Krakstadmarka blir utbygd på sikt, vil det sannsynligvis bo flere barn i nærheten.
Annet: Iht. Folkehelselovens § 4 er dette en gunstig plassering pga. god avstand til sterkt trafikkerte
områder.
Oppsummering/ vurdering: Området er egna sett bort ifra strengt jordvern. På bakgrunn av dette er
området ikke et reelt alternativ.
Konklusjon/ anbefaling:
På bakgrunn av ovenstående vurdering anses ikke alternativ 6 som et reelt alternativ.
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7. TRØGSTAD
Gårds- og bruksnummer: 38/1 ned mot E16
Adresse/ bruksnavn: Osloveien 128
Grunneier(e): Regina Mohn Klouman
Kommuneplan arealbruksformål: LNF- område.
Reguleringsplan: Området er uregulert.
Reguleringsplan arealbruksformål: Nødvendig planendring: Det må utarbeides en ny reguleringsplan.
Tilgjengelig areal: 88 daa
Tilgjengelig tilleggsareal: Arealbehov for skolen: Ca. 26 150 m²
Atkomstforhold og trafikksikkerhet: Området ligger nær dagens trafikksystem og avkjøringa fra E16
til Hønefoss, samt gang- og sykkelveg mot Hvervenmoen og Hønen. Det er undergang til sørsida av
E16. Det må etableres atkomst til området. Det må gjennomføres sikkerhetstiltak mot E16.
Internt trafikkareal: Det må opparbeides atkomstsoner for buss og biler innenfor tomta
Tomt og utearealer: Stor, solrik tomt. Flatt.
Mulig lekeareal: Gode muligheter for fine lekearealer.
Tilgang til friluftsareal/ andre ”relevante” arealer: Nærhet til friluftsområder.
Universell utforming: Gode muligheter.
Miljøulemper: Støy, støv og forurensing grunnet trafikkert område.
Jordvern: Arealet er i jordpolitisk arealvurdering klassifisert som JAV klasse A - Meget sterke
landbruksinteresser.
Samfunnsfarer: Barn i skolealder: Det er relativt få barn som bor i nærheten av dette området i dag.
Annet: Det må etableres infrastruktur som atkomst, parkering, V/A, strøm, internett osv. Arealet
ligger rett ved områder som er utbygd med slik infrastruktur.
Arealet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og det er i dag lagt fjernvarme rett i
nærheten. Det er en del usikkerhet knytta til ny E16. Areal nærmest vegen er båndlagt fram til trase
er avgjort. Tomta ligger på sørsida av Hønefoss, sentralt i forhold til vegsystemet. Det antas at en god
del av elevene vil komme med buss fra skolekretsene Stranden, Kirkeskolen og Vegård. Det er viktig
med en god og effektiv atkomst fra E16. Stor høydeforskjell og langt å gå fra sentrum i Hønefoss.
Oppsummering/ vurdering: Eiendommen ligger i et område som er klassifisert som jordvern klasse
A. Det er et område som ikke er frigitt i kommuneplanen, og det er stor sjanse for innsigelse fra både
stat og fylkeskommune. Fylkesmannen har i nyere tid også varslet enda strengere vern av slike typer
jordbruksområder. Det er fordeler og ulemper med plassering nært trafikksystemer, men fordelen
anses å være større enn ulempen. Området anses likevel ikke å være et reelt alternativ grunnet
jordvern.
Konklusjon/ anbefaling:
På bakgrunn av ovenstående vurdering anses ikke alternativ 7 som et reelt alternativ.
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