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Grunnlag for utredningsarbeid 

Vedtak: 
• Kommunestyret 135/08 

– Eikli skole, Kirkeskolen, Stranden skole og Vegård skole legges ned 
når ny skole i Hønefoss syd står ferdig bygget 

– Ullerål skole utvikles til å bli barneskole for Hønefoss nord 
– Hønefoss skole opprettholdes inntil videre som barneskole for 

sentrum 

• Formannskapet  våren 2012 
– Saken utsettes for nærmere utredning 

•  Kommunestyret høsten 2012 
– Oppdragsbeskrivelse for utredningen 

 

 

 



Utredningsoppdrag (H2012): 

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 

 
Tidsperspektiv: 
• Mål at ny skole skal stå ferdig skolestart 2017 

 
 



Deltakere  
Deltakere i arbeidet med skolebehov/skoleløsning: 
Prosjektgruppe 
• Geir Svingheim, Rådmannens stab 
• Kjell Ottersen, Økonomiavdelingen 
• Kjell Arve Aarebru, Teknisk drift 
• Guro Skinnes og Ingeborg Faller, Miljø/Areal 
• Arild Hungerholt, Eiendom 
 

Referansegruppe 
• Arnfinn Baksvær, HOK 
• Arne Broberg, HMA 
• Christine K. Hovland, HOK 
• Gerd Solli, Utdanningsforbundet 
• Jørn Inge Andreassen, Ungdomsrådet 
• Hermann Bay, RKFU 
• Eskil Rotherud, Rektor 



Hovedrapport 



Tilleggsrapporter 



   
   Tidligere skoleutredninger 
 Blant annet disse er lagt til grunn: 
• utredninger om skolestruktur 
• utredninger om skoletomter 
• gjeldende skolebruksplan 
• plan for oppgradering av skoler og  

barnehager 2010 – 2013 

 
 



   
   Andre utredninger 
 Blant annet disse er lagt til grunn: 
• gjeldende kommuneplan  
• vedtatt kommunal planstrategi  
• den vedtatte folkehelsemeldingen  

 
 



Skolene i dag: 
• Ullerål skole, Hønefoss skole og Eikli skole  

– god beliggenhet i forhold til der elevene bor 

• Ullerål skole  
– delvis oppgradert 

• Eikli skole og Hønefoss skole  
– store bygningsmessige utfordringer 

• Vegård, Kirkeskolen, Stranden  
-  størst oppgraderingsbehov ved Vegård 



 

Ullerål 

Veien 

Hønefos
s 

Eikli 



Vurderingskriterier tomt 
• Planstatus 
• Areal 
• Trafikkforhold 
• Tomt 
• Tilgang til aktuelle aktiviteter 
• Universell utforming 
• Miljøulemper 
• Jordvern 
• Samfunnsfarer 
• Befolkningssammensetning 
• Økonomiske forhold 



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



Vurdering av tomtene 
  Krakstad- 

marka 
Benterud Hverven- 

moen 
Kirke- 
skolen 

Tanberglia Tan- 
bergmoen 

Trøgstad 

Kommuneplan og 
behov for 
planarbeid 

Offentlige 
bygninger, 
kreves 
regplan 

Bolig, kreves 
planavklarin
g 

Erverv, kreves 
planavklaring, kreves 
reguleringsplan 

Offentlige 
bygninger 

Bolig, kreves 
planavklaring 

LNF, kreves 
planavklaring 

LNF, kreves 
planavklaring 

Tidshorisont 
grunnet økonomi 
og 
grunneierforhold  

Opparbeding 
infrastruktur, 
avklaring av 
kjøp av tomt 

Utbedring av 
infrastruktur, 
avklaring av 
kjøp av tomt       

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

Utbedring av 
infrastruktur. 

Opparbeing av 
infrastruktur, 
avklaring av 
kjøp av tomt 

Opparbeing av 
infrastruktur, 
avklaring av kjøp 
av tomt 

Opparbeing av 
infrastruktur, 
avklaring av kjøp 
av tomt 

Tilgjengelig areal      Usikkerhet rundt ny 
trasé for E16 

                                 

Trafikksikkerhet Atkomst 
gjennom 
boligområde 

Atkomst 
gjennom 
boligområde 

Nært 16   Atkomst 
gjennom 
boligområde 

Atkomst gjennom 
boligområde 

Langs E16, må 
sikres 

Tilgang til 
aktuelle areal og 
fasiliteter 

Nærhet til 
idrettsanlegg, 
natur og 
sentrum 

Nærhet til 
idrettsanlegg, 
natur og 
sentrum        

Nærhet til natur, ellers 
usentralt 

Nærhet til 
kulturlandskap 

Nærhet til 
natur, ellers 
usentralt 

Nærhet til natur, 
ellers usentralt 

Nærhet til natur, 
ellers usentralt 

Miljøulemper for 
elever og ansatte 

        Støy fra E16, 
usentralt. Nærhet til 
industri 

Støy fra E16, 
usentralt 

                       Støv, støy og 
forurensing  

Jordvern JAV klasse C            JAV klasse A                JAV klasse A JAV klasse A 
Samfunnsfarer Eventuelt 

rasfare – må 
utredes  

Innafor sone 
for 200-
årsflom 

                                   

Behov/antall barn 
i skolealder 

Nærhet til 
boligområder 
i sentrum 

Nærhet til 
boligområder 
på Eikli og i 
sentrum 

Nært noen områder, 
men ikke mange 

  Ok med 
gangsti. 

Ok med gangsti.   

                
Sum 
  

Krakstad- 
marka 

Benterud Hverven- 
moen 

Kirke- 
skolen 

Tanberglia Tan- 
bergmoen 

Trøgstad 



Benterud 

 



Flomsomekart 



Benterud - skoleveianalyse 

 



Tandberglia 



Krakstadmarka 

 



Krakstadmarka - skoleveianalyse 

 



Økonomi 

• Alle de 3 tomtene er i privat eie 
– Benterud dyrest 
– Krakstadmarka billigst 

• Kostnader til infrastruktur varierer 
– Vei, vann, kloakk, bru må på plass  
– Kraktstadmarka dyrest – Benterud billigst 
– Kommunen dekker del av kostnader 

• Selve skolebygningen vil ha tilnærmet samme 
kostnad uavhengig av stedsvalg  

 



Oppsummering utredningsarbeid 

• Mål at ny skole skal står klar til oppstart av skoleåret 
2017/2018 

• Benterud, Tandberglia og Krakstadmarka reelle 
tomtealternativer.  
– privat eie, må (om-)reguleres 
– Benterud regulert til boligbebyggelse 2006  og ligger 

innenfor sonen for 200-årsflom 
– Krakstadmarka krever størst investeringer i infrastruktur 

 
• Arbeids- /referansegruppe anbefaler 

– ny skole bygges på Benterud  
– omregulering og planlegging av skolen parallelt  
– skolen står ferdig til sommeren 2017 

 



Elevtallsutvikling 

 

       
       
  

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 
 



Hønefoss skole 
• Behov for total renovering, bl.a. 

– Ventilasjon 
– Gymsal 
– Lite tidsmessige arealer 
– Trafikkforhold 
– Estimert kostnad 100-150 millioner kr 

• Lite areal til skole  for 550 elever og idrettshall 
• Hønefoss skoles bør nedlegges og Ullerål skole 

bygges ut til 550 elever 
 



Endret forslag til vedtak 

1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Benterud, gårds- og bruksnummer 39/11 
for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd. 

2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 
handlingsprogram 2015*. 

3. Rådmannen omregulerer eiendommen Benterud og starter samtidig 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg som skal stå klart til skolestart 
høsten 2017 (?). 

4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 

5. Tanberghøgda opprettholdes som tomt for framtidig oppvekstsenter, for å møte 
befolkningsvekst.  

6. Kragstadmarka ansees som uaktuell som skoletomt 
7. Ullerål skole bygges ut parallelt ned ny skole for å kunne motta 550 elever. I den 

sammenheng  nedlegges Hønefoss skole. 
8. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 

skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 
9. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - og 

utbygging av eksisterende ungdomsskoler 
* Endringer fra oktober 2013 med rødt 

 
 
 



Rådmannens grep 
 
• Gjennomføre vedtak fra 2008: 4 skoler til 1 ny skole 
• Nytt i forslaget :  

– Fra 3 til 2 «byskoler»    
– Idrettshaller tilknyttet «byskolene» 
 

• Saken legges for politisk behandling april 2014. 
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