
   
 

ENDELIG VALG AV SKOLETOMT  
 
Arkivsaksnr.: 14/2711  Arkiv: A20   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
151/14 Formannskapet 16.09.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 og kjøper tomt på del 
av eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig kontrakt med selger. 
3. Planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta 

starter omgående. 
4. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny 

skole i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å heve kjøpet dersom geotekniske undersøkelser skulle 

vise at tomten er uegnet som byggegrunn for skole. 

Bakgrunn for saken 
Denne saken er en oppfølging av vedtak fattet i formannskapet i sak 107/14, der det ble 
bedt om ytterligere utredninger knyttet til de to tomtealternativene  for ny barneskole i 
Hønefoss ør.. Det dreier seg om et areal på Benterud, ca 22,5 daa. som Norderhov 
Sogneselskap solgte til Tronrud eiendom våren 2014. Dette tomtealternativet betegnes – 
Benterud. 
Det andre tomtealternativet består av tomten der Eikli skole ligger med Osloveien 4 (ca. 
9daa.), i tillegg. Osloveien 4 eies av Bilholding a/s v/Christian Østheim. Dette 
tomtealternativet betegnes – Eikli. 
 
Saksutredning 
Kommunestyret fattet i sak 49/14 ( møte 24.04.14) følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole og 
Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller annen 
eiendom i dette området, står klar. Tidspunktet for nedleggelse av Stranden skole 
kommer til behandling i mai. 

 
2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen eiendom i 

dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i Hønefoss syd. 
Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt resultat av 
forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig. 
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3. Rådmannen innarbeider kostnader til forbundet med ny skole og flerbrukshall i 
forslag til handlingsprogram 2015 – 2018 og budsjett 2015. 

 
Rådmannen la fram en orienteringssak (sak 107/14) om de to tomtealternativene for 
formannskapet 03.06.14. 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle kjøpesummer for to aktuelle 
skoletomter. 

2. Formannskapet anmoder rådmannen om å engasjere ekstern bistand når det gjelder 
tomtenes beskaffenhet, muligheter, risiko og hensiktsmessighet i forhold til helhet, 
herunder kostnader forbundet med tilrettelegging og forberedelse av tomtene i lys av 
kommunens formål og behov. 

3. Forhandlingsresultat, utredninger og eksterne vurderinger legges fram for endelig 
beslutning i kommunestyret august/september 2014. 

 
Rådmannen har fulgt opp formannskapets vedtak slik: 
Forhandlinger med eierne av de to aktuelle skoletomtene er gjennomført, og tilbud om kjøp 
av tomtene foreligger. Disse følger vedlagt. 
 
Rådmannen har fulgt opp formannskapets anmodning om å engasjere ekstern bistand. 
Anbudskonkurranse er gjennomført. Rambøll fikk oppdragene. Rapport; tomteutredning 
barneskole i Hønefoss sør er mottatt og følger vedlagt. Fysiske grunnundersøkelser 
(grunnboringer) vil bli utført slik at en vurderingsrapport forventes å foreligge innen medio 
november 2014.  
 
Kommuneadvokaten har ledet forhandlingene med grunneierne, og har redegjort for dette 
arbeidet i et vedlagte notat.  
 
 Elevtall og tomtestørrelse ny skole 
 
Forventet elevtall ny skole Hønefoss sør bygd etter middels vekst etter SSB´s norm: 
 Elevtall 20/8-14 2020 2025 2030 
Eikli skole 197 207 215 224 
Vegård skole 49 51 53 56 
Kirkeskolen 90 94 98 102 
Hønefoss skole 
(bosatt sør for 
Hønefoss bru) 
 

20 21 22 23 

Ny skole 356 373 388 405 
 
Elevtallet nærmer seg raskt 400. Rådmannen mener en ny framtidsrettet skole bør bygges 
med kapasitet til 550 elever (3 – parallell barneskole). 
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Anbefalte arealkrav – utearealer ved skoler: 
 
Helsedirektoratet har følgende anbefaling til arealkrav knyttet til skoler: 
 

• For en barneskole med elevtall over 300 er anbefalingen 15 000 m2 + 25m2 i tillegg 
for hver elev som overstiger 300. 

 
• For en skole med kapasitet til 550 elever anbefales det et areal på 21 250m2. 

 
Rambølls arealdisponering ser slik ut for en skole med plass til 500 elever (avrundede tall): 
 
Funksjoner Arealtall 
To - etasjes skolebygg 3 000 m2 
Idrettslokaler 2 000 m2 
Utearealer 21 250 m2 
Trafikkarealer 500 m2 
Sum arealbehov 26 500 m2 – 27 500 m2 
 
Eikli skole tomt har totalarealet13700m2, og Osloveien 2 har totalarealet8700m2, til 
sammen ca 22 000m2. En del av dette arealet er bratt skråning ned mot Storelva, og er 
verken brukbar byggegrunn eller uteområde for barnelek. 
På Benterud eier kommunen ca 3500 m2 som sammen med tilbudt tomt på 22 500 m2 vil gi 
et tilstrekkelig tomtestørrelse for en ny barneskole. 
 
Tomteutredning barneskole Hønefoss sør 
Rambøll har levert en rapport der alternativene Eikli og Benterud både beskrives og 
sammenlignes. Rapporten har tatt for seg sentrale spørsmål som: Arealbehov, 
trafikkforhold, støy og forurensning, riving og fjerning av eksisterende bygningsmasse, 
gangbru til Schjongslunden, midlertidig skoleløsning ved valg av Eikli og andre forhold. (se 
vedlagte rapport fra Rambøll). 
 
I tilbudet for tomtealternativet på Benterud inngår det en gjenkjøpsavtale. Denne sier at 
dersom resultatet av grunnundersøkelsen viser at grunnforholdene er slik at skole ikke kan 
oppføres på området, forplikter selger seg til tilbakekjøp av arealet. 
 

Oppsummering; hentet fra Rambøll´s tomteutredning 
 
Det er gitt karakter; -, 0 eller + avhengig av om tomtealternativene kommer godt eller dårlig 
ut når det gjelder det aktuelle temaet.  
 
Tema Hovedfunn Eikli Benterud 
Reguleringsplan Begge tomter må reguleres. En viss 

reguleringsrisiko for Benterud 
0 - 

Arealbehov Arealet ved Eikli er ikke stort nok, men dette 
kan løses hvis man bygger bru og regner med 

- 0 
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areal i Schjongslunden som uteareal. 
 
Arealet på Benterud er nesten tilstrekkelig, 
men bør utvides 

Trafikkforhold Eikli må sikres med tett gjerde mot Osloveien, 
men vil likevel være betenkelig med hensyn 
til trafikksikkerhet. Det vil være behov for å 
gjøre om på trafikkanlegg. 
 
Benterud vil kunne bruke nåværende og 
planlagte trafikkanlegg. Trafikksikkerheten vil 
være god. 

- 0 

Støy og 
forurensning 

Eikli vil være utsatt for støy. 
Luftforurensning er ikke noe problem. 

- 0 

Riving Riving vil koste 7 mill mer for Eikli - 0 
Gangbru 
Schjongslunden 

Brua er under stor usikkerhet anslått til en 
kostnad på 37,5 mill kr. Brua vil gi nytte for 
bl.a. videregående skole, og gir derfor ingen 
negativ vurdering. 

0 0 

Midlertidig 
skoleløsning Eikli 
skole 

En paviljongløsning i byggeperioden på inntil 
to år er anslått 3 til 5 mill kr. 

- 0 

Andre forhold Verken miljøforhold eller byutvikling faller 
vesentlig ulikt ut for de to alternativene. 

+ + 

Risikofaktorer Eikli har trafikkfare (vektlagt under 
”Trafikkforhold” 
 
Benterud ligger i flomsone. Skolebygging vil 
kreve tiltak. 
 
Grunnforhold og stabilitet er usikkerheter ved 
begge tomter 

- - 

 
På de fleste temaene (områdene) kommer Benterud bedre ut i Rambøll`s tomteutredning 

 
 

Kommuneoverlegens vurdering 
Benterud vurderes å oppfylle bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og 
barnehager på en tilfredsstillende måte. 
Skoletomta for Eikli skole og Osloveien 4 vurderes ikke som egnet som framtidig tomt for ny 
barneskole. 
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Grunnforhold og flom 
Benterud ligger innenfor flomsonen for 200-årsflom. Dette er kommentert i vedlagte notat 
av 03.06.13. 
Gjeldende reguleringsplanen sier at gulv skal plasseres over kote 70. Dette kan løses ved 
oppfylling av arealet som skal bebygges. 
Geotekniske undersøkelser vil bli utført i september/oktober 2014, og rapport fra disse vil 
foreligge innen utgangen av oktober. 
Som allerede nevnt inngår det en gjenkjøpsavtale i tilbuede fra Tronrud eiendom. Dersom 
resultatet av grunnundersøkelsen viser at grunnforholdene er slik at skole ikke kan oppføres 
på området, forplikter selger seg til tilbakekjøp av arealet.  
 
Økonomiske forhold 
Tabellen under viser en sammenstilling av kostnader ved tomtekjøp og klargjøring av disse. 
Tema Antatt kostnad 

Eikli 
Antatt kostnad 
Benterud 

Reguleringsplan 0,5  
Kjøp av tomt 49,0 38,0 
Gangbru til 
Schjongslunden 

37,5  

Riving eksisterende 
bygningsmasse 

8,6  

Midlertidig skoleløsning 
Eikli skole 

3,0 – 5,0  

Sum kostnader 98,6 – 100,6 38,5 
• Byggekostnader ny skole,  vurderes å være tilnærmet uavhengig av tomtevalg. 

 
Forskjellen i kostnader forbundet med tomtekjøp, omregulering, gangbru over Storelva ved 
valg av Eikli og midlertidig skolelokale, er store, over 60 millioner kroner. 
Gangbru over Storelva, som er en forutsetning ved valg av tomtealternativet Eikli, vil tjene 
andre og flere formål enn skole. 
 
Rådmannen vurderer ut fra økonomi Benterud som det klart beste alternativet. 
Begge tilbudene om kjøp av tomt har en gyldighet fram til 01.10.14. Dersom ikke avgjørelse 
er truffet innen denne dato, anser eier av Osloveien 4 et salg som uaktuelt, mens eier av 
Benterud gir Ringerike kommune en opsjon på kjøp av tomt fram til 01.03 .15, mot en 
månedlig kostnad på kr. 400 000,- .Oppgjør for kjøp av skoletomt vil skje innen 01.03.15. 
 
Alternative forslag til vedtak:  

1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud 27.08.14 og kjøper Osloveien 4. 
2. Planlegging av ny barneskole for 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta 

starter omgående. 
3. Omregulering iverksettes snarlig. 
4. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny 

skole i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018. 
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler kjøp av tomt på Benterud. Dette tomtealternativet har tilstrekkelig 
arealer til en ny skole og flerbrukshall. Tomten ligger godt skjermet for støy og trafikk. Det 
er ikke behov for midlertidige skolelokaler i byggeperioden. 
Økonomisk er tomtekostnaden ved å velge Benterud langt under halvparten av det 
alternativet ved Eikli vil koste. 
Rambøll vil innen 1. november levere en rapport som omhandler resultatet av de 
forestående geotekniske undersøkelsene. Selger tilbyr en gjenkjøpsavtale dersom resultatet 
av disse undersøkelsene viser at grunnforholdene er slik at skole ikke kan oppføres på 
området. Et valg av Benterud som tomt for ny barneskole, åpner for forskjellige løsninger til 
”etterbruk” av arealet der Eikli skole er i dag. Salg kan være et alternativ. 
Tomtealternativet Benterud ligger i sonen for 200-årsflom. Det betyr at det settes ekstra 
krav til grunnarbeidene og gulvhøyde. 
Etter en totalvurdering av kostnader, arealstørrelse og anbefaler rådmannen kjøp av 
Benterud som skoletomt. 

 

Vedlegg 
 

• Tilbud om kjøp av Tomt fra Tronrud eiendom, også tilbud av 14.08.14 samt 
utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og Benterud Utbygging fra 2013. 

• Tilbud om kjøp av tomt fra eier av Osloveien 4. 
• Tomteutredning ny barneskole Hønefoss sør (levert av Rambøll). 
• Notat fra kommuneadvokaten om forhandlingsprosessen med grunneierne. 
• Intensjonsavtale med Tronrud eiendom. (Alle betingelser som er framforhandlet 

følger av intensjonsavtalen). 
• Notat av 03.06.13 angående flom. 
 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 02.09.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Geir Svingheim 
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