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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 08.05.2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/41  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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SØKNAD OM STØTTE TIL RINGERIKE SKYTESENTER  
 

Arkivsaksnr.: 13/1162  Arkiv: 223   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur innvilger engangsstøtte til Ringerike skytesenter på 
kr 20 000. 
 

Sammendrag 
Samarbeidsutvalget for Ringerike skytesenter søker om engangsstøtte fra Ringerike, Hole og 
Jevnaker kommune på kr 30 000. Tilsvarende søknader er sendt Hole og Jevnaker 
kommune. 

 
Beskrivelse av saken 
Skytesenteret er et regionalt anlegg for alle typer sportsskyting. Lokale foreninger som 
benytter anlegger er blant annet Ringerike Pistolklubb, Ringerike Jeger- og Fiskeforening og 
Ådal Jeger og Fiskeforening. Anlegget er bygd ut for opp mot 10 millioner kroner. 
Samarbeidsutvalget er avhengig av midler for å kunne drive videre. Det er derfor søkt om 
likelydende tilskudd på kr 30 000 fra Ringerike, Hole og Jevnaker kommune. 
I vedtatt regional annleggsstrategi for idrettsanlegg, K-sak 40/12, beskrives senteret når det 
er ferdig utbygd som ”ett av de mest moderne komplette skyteanlegg på Østlandet, … et 
flaggskip i regionen”. Videre at  ”Det felles samarbeidsutvalget vil i en oppstartfase ha 
behov for noe støtte til drift av fellesanlegg som veier mv. Samarbeidsutvalget vil søke 
kommunene om slik støtte.” 
 

Økonomiske forhold 
Dette foreslåtte beløpet dekkes på budsjettpost 350201, tilskudd idrettsformål. 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser positivt på de aktiviteter som blir beskrevet i søknaden og på det store 
arbeidet som er lagt ned i bygging av Ringerike skytesenter.  
Søknaden om driftsstøtte til senteret vurderes til å ligge utenfor de ordinære tilskuddene 
innenfor kulturbudsjettet. Rådmannen finner likevel på bakgrunn av kommunestyrets 
vedtaket i K-sak 40/12, der søknad om kommunal engangsstøtte til skytesenteret omtales, å 
kunne tilrå en  bevilgning på kr 20 000.  
 

Saksdokumenter 
Søknad om kommunal støtte fra Ringerike skytesenter, samarbeidsutvalget, 22.03.2013 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
HOK 04/2013 Kulturmidler 2013 
K-sak  40/12 Regional anleggsstrategi for idrettsanlegg  
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 03.04.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2015  
 

Arkivsaksnr.: 13/1400  Arkiv: A20 &38  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
/ Formannskapet 14.05.2013 
/ Kommunestyret 30.05.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 
vedtas. 
 

Sammendrag 
Handlingsplanen for grunnskolen beskriver faglige fokusområder for skolene de neste to 
årene. Den viderefører arbeidet med elevenes læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter 
og har et økt fokus på vurdering som skal fremme læring. Planen er en viktig del av arbeidet 
med videre utvikling av Ringeriksskolen.  
 

Innledning / bakgrunn 
Planen er en rullering av Handlingsplanen for grunnskolen 2011-2013. Den viderefører en 
utvikling av Ringeriksskolen sine faglige fokusområder fra inneværende periode og 
fokuserer på noe nytt de neste to årene.  

 
Beskrivelse av saken 
Fokusområdene i planen er basert på nasjonale og kommunale føringer og signaler fra 
skoler, skoleledere og PPT. Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og føringer via 
kommunale mål og vedtak til arbeidet ved den enkelte skole og i det enkelte klasserom.  
 
Handlingsplanen baseres også på  kommunens folkehelsemelding, der det heter at: «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». (s.16) 

 
I tråd med dette videreføres i all hovedsak innholdet i handlingsplanen fra 2011-2013. I den 
perioden har elevenes læringsmiljø stått i fokus. Skolene har arbeidet med temaer innen 
klasseledelse og relasjoner. Dette arbeidet synes å ha hatt positiv effekt og blir evaluert 
våren 2013. Det har og vært fokusert på arbeid mot krenkende handlinger som mobbing slik 
det er beskrevet i «Trivselsplan for Ringeriksskolen». Arbeidet med å opprettholde og 
videreutvikle god kvalitet på læringsmiljøet fortsetter også i neste planperiode.  
 
I tillegg blir det i kommende planperiode forsterket fokus på arbeidet med vurdering for å 
fremme læring. Skoleåret 2013-2014 gjennomføres et nasjonalt prosjekt, Vurdering for 
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læring, der de fleste kommuner i fylket deltar. Det er utarbeidet egen regional plan for 
denne satsingen. 
 

I utviklingsarbeidet har skolene har brukt en arbeidsmåte med gjennomgang av teoristoff, 
drøfting i grupper og utprøving i praksis, supplert med noen kurs og samlinger. Det er gode 
erfaringer med arbeidsmåten, kalt skolebasert kompetanseutvikling. Denne skal 
videreutvikles og blir en sentral også de neste årene. 
 
Planen har til hensikt å være: 

 et styringsredskap for skoleeier, administrasjon, rektorer og tilsatte 

 grunnlag for utviklingsarbeid på den enkelte skole 

 grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte 

 grunnlag for vurdering av kvalitet 
 
Skolene planlegger det faglige utviklingsarbeidet i tråd med planutkastet. Oppvekstsektoren 
følger opp arbeidet via skolenes planer og rapporter og i dialog med skolene og 
skolelederne. 

 
Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i Handlingsplanen samsvarer med nasjonale planer og føringer for skolene. Den 
samsvarer og med Ringerike kommunes handlingsplan 2013-2016, og kommunens 
folkehelsemelding 2012-2030. 

 
Økonomiske forhold 
Planutkastet har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men gir føringer for bruk av tid 
og midler til kompetanseutvikling i  skolene. 

 
Behov for informasjon og høringer 
Planutkastet er drøftet med skolelederne og med organisasjonene.  

 
Rådmannens vurdering 
Handlingsplanen for grunnskolen er et grunnlag for å videreføre det faglige gode arbeidet i 
Ringerriksskolene. Planen legger opp til et aktivt læringsarbeid for elever og tilsatte de 
neste to årene. Planens målformuleringer og kjennetegn på kvalitet og god praksis på ulike 
områder vil være med å prege arbeidet i det enkelte klasserom. Læringsutbytte for elevene 
står sentralt og fokus på læringsmiljø og gode relasjoner byger opp rundt dette. Rådmannen 
anbefaler at handlingsplanen for perioden 2013-2015 vedtas. 

 
Vedlegg 
Utkast til ”Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015” 
 
 Ringerike kommune, 22.04.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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1. Innledning 
 

1.1. Innhold planen  
Planen er en rullering og videreføring av Handlingsplanen for 2011-2013. Den viderefører en 
utvikling av Ringeriksskolen sine faglige fokusområder fra inneværende periode de neste to 
årene. Planen gir ikke noen uttømmende beskrivelse av praksis og kvalitet på hele skolefeltet.  
 
Fokusområdene, er basert på signaler fra skoler, skoleledere og PPT, og fra sentrale satsinger 
kommunalt og nasjonalt. Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og føringer via 
kommunale mål og vedtak til arbeidet ved den enkelte skole og i det enkelte klasserom. 
Skolene vil kunne tilpasse arbeidet med planen ut fra en analyse av egen status på områdene. 
Handlingsplanen viderefører kommunens folkehelsemelding, der det heter at: «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» (Folkehelsemeldingen, s.16) 
 
I tråd med dette videreføres arbeidet med læringsmiljøet fra handlingsplan for 2011-13. 
Skolene har i to år arbeidet med temaer innen klasseledelse og relasjoner og har fokusert på 
arbeid mot krenkende handlinger som mobbing slik det er beskrevet i «Trivselsplan for 
Ringeriksskolen».  
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Neste planperiode blir det forsterket fokus på arbeidet med vurdering for læring. Dette var 
også med i forrige plan, nå kommer det konkret felles satsning på vurderingsarbeidet. 
Oppvekstsektoren vil hvert år kunne gi føringer om spesielle fokusområder innenfor planen. 
Skoleåret 2013-2014 er Vurdering for læring et prioritert område for alle skolene.  

 

1.2. Erfaringer og arbeidsmåter 
Skolene har i siste planperiode brukt en metodikk der de har gjennomgått teoristoff, drøftet i 
grupper og prøvd ut i praksis. I tillegg har det vært noen kurs og samlinger. Det er gode 
erfaringer med arbeidsmåten. Denne metoden for å vurdere å utvikle praksis, kalt skolebasert 
kompetanseutvikling, skal videreutvikles og blir en sentral metode de neste årene. 

 

1.3. Læringsmiljø 
Satsingen på læringsmiljø i perioden 2011-2013 har gitt positive resultater. Arbeidet med å 
opprettholde god kvalitet på læringsmiljøet ut fra målene i denne planen fortsetter i neste 
planperiode.  
 
Læringsmiljø blir definert som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på 
skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Utdanningsdirektoratet 
oppsummerer forskning på området og sier at de viktigste faktorene for et godt læringsmiljø 
er god klasse- og skoleledelse, et godt samarbeid mellom skole og hjem og positive relasjoner 
mellom lærere og elever. 
Disse miljømessige faktorene har innvirkning på elevens sosiale og faglige læring og generelle 
situasjon i skolehverdagen.  

Dette kan kobles til  

• Opplæringsloven der, “alle elevar i grunnskolen har rett til eit godt fysisk og psykososialt 
arbeidsmiljø som fremjar helse, trivsel og læring” , §9a  

• Forskrift for miljørettet helsevern der «Virksomheten skal fremme trivsel og gode 
psykososiale forhold». §12 

• Kommunens folkehelsemelding der skole har en avgjørende rolle, og et godt læringsmiljø 
er en forutsetning for å nå meldingens mål. 

• Trivselsplan for Ringerikskolen, der arbeid med læringsmiljøet forebygger krenkede ord 
og handlinger. 

I læreplanverket heter det at skolen skal utvikle selvstendige personligheter som gjør dem i 
stand til å delta i sosiale fellesskap. For å lykkes med dette må eleven møte et læringsmiljø 
som bidrar til positiv og personlig læring, aktiv deltagelse og anerkjennelse i et nært forhold 
til medelever og lærere. Og i skolens formålsparagraf står det at elevene skal settes i stand til 
å utvikle ”kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistra liva sine og delta i arbeid og i 
fellesskapet i samfunnet”. 

John Hattie oppsummerer de miljømessige rammefaktorer som har mest innvirkning på 
elevens læring med at forhold som skolestørrelsen, skolebygninger og økonomi betyr alene 
lite for elevenes læringsutbytte. Den avgjørende forskjellen er læreren og i hans 
oppsummering understrekes forhold som  

• Relasjonen mellom elev og lærer 
• Forventinger og støtte til elevene 
• Lærerens evne til å lede klasser og håndhevelse av regler 
• Relasjoner mellom elevene 
• Foreldres støtte og forventinger til egne barns skolegang 
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Godt læringsmiljø fremmer helse, sosial utvikling og faglig læring. God faglig og sosial 
utvikling er i stor grad avhengig av et godt læringsmiljø på skolen. 
 

1.4. Vurdering for læring 
Ringerike kommune deltar skoleåret 2013-2014 i den nasjonale satsingen Vurdering for 

læring. Dette gjennomføres i et regionalt samarbeid med Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad 
kommuner med støtte fra Fylkesmannen. Egen plan for arbeidet er utarbeidet. 
 
Hovedmålet er å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som fremmer 
elevenes læring. I dette arbeidet knyttes arbeidet med læringsmiljø sammen med elevenes 
læring. Et trygt og tillitsfullt læringsmiljø er en viktig forutsetning for å skape en 
vurderingskultur som fremmer læring. Kvaliteten på lærernes praksis er avgjørende for gode 
resultater i klasserommet. Det er avgjørende hvordan læreren praktiserer prinsippene for god 
vurdering. Lærere skal legge vekt på å skape et tillitsfullt læringsmiljø ved god klasseledelse 
og gode relasjoner mellom lærer og elev. Det skal være rom for å prøve å feile og det skal 
oppleves trygt å fortelle hva man trenger å lære bedre. 
 

Et mål er også å utvikle den ordinære opplæringen slik at flere enn i dag får tilstrekkelig 
utbytte av den ordinære opplæringen. Vurdering for læring, i et mestringsperspektiv, vil være 
et sentralt i arbeidet med å nå dette målet. 
 

Et annet mål er å utvikle skole-hjem samarbeidet til også å ha fokus på foreldres muligheter til 
å bidra i barn og unges læringsliv med de forutsetninger og muligheter som den enkelte 
familie har. Viktige stikkord her vil være mestring for læring, ansvarsdeling og ikke minst 
vurdering for læring. 
 

Satsingen er praksisnær og bygger på prinsippene for skolebasert kompetanseutvikling. Det 
betyr at lærere skal videreutvikle og reflektere over egen praksis. Det forventes og at hele 
skolesamfunnet involveres i arbeidet for en bedre vurderingspraksis. 
 

1.5. Planens funksjoner 
Planen er  
• et styringsredskap for administrasjon, rektorer og tilsatte 
• grunnlag for utviklingsarbeid og handlingsplan på den enkelte skole 
• grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte 
• grunnlag for vurdering av kvalitet 

 

1.6. Planens oppbygning 
Planen er bygd opp med en beskrivelse av hvert utviklingsområde, der det blir vist til 
oppvekstsektoren sin visjon: “Alle skal oppleve mestring hver dag”  
og overordnede mål i kommunens «Handlingsplan 2013-2016» om at barnehagene og 
skolene  
• skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud til hvert enkelt barn  
• skal reflektere aktivt over egen praksis og bruke erfaringer, forskning og 

brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid  
Ut fra dette er det satt opp delmål, beskrivelse og kjennetegn for god praksis på 
utviklingsområdene. Listen over kjennetegn er ikke uttømmende. Den kan suppleres og 
konkretiseres underveis i utviklingsarbeidet, sentralt i kommunen og lokalt på den enkelte 
skole. 
Til slutt gir planen innspill til det videre arbeidet med utviklingsområdene.  
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2. Innsatsområder 
2.1. Klasseledelse 
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål: *  Delmål klasseledelse: 

Barnehagene og skolene  

•  skal gi et omsorgsfullt og utfordrende 
tilbud til hvert enkelt barn  

•  skal reflektere aktivt over egen 
praksis og bruke erfaringer, forskning 
og brukermedvirkning i alt 
utviklingsarbeid 

Skolene skal ha lærere som 

• behersker god og tydelig klasseledelse 
• skaper et inkluderende miljø og 

læringsfellesskap 
• motiverer elevene til innsats 

Utdyping: 

Klasseledelse dreier seg om lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp. Forskning 
viser at dette er den faktoren som har størst betydning for læringsmiljøet og elevenes læring. 
Klasseledelse handler blant annet om å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere 
for innsats.  
Lærerens evne til å gi emosjonell støtte, læringsstøtte og evne til å organisere læringsarbeidet 
er avgjørende for å lykkes i arbeidet. 
I planperioden viderefører skolene arbeidet på området og vedlikeholder og sikrer kvalitet og 
en praksis i tråd med kjennetegnene nedenfor. 
Elevundersøkelsens spørsmål bl.a. om arbeidsmiljø brukes i vurdering av måloppnåing 

Kjennetegn for god klasseledelse: 

 
 Læreren  

• har en tydelig struktur i undervisningsforløpet, med markert start og avslutning 
• gir tydelige beskjeder og instruksjoner 
• formulerer klare mål for elevenes læring og læringsmiljø 
• har høye forventninger til alle elevene, tilpasset deres forutsetninger 
• gir konstruktive tilbakemeldinger til elevene, både faglig og sosialt 
•  utarbeider regler i samarbeid med elevene, og håndhever disse konsekvent 
• bevisstgjør og ansvarliggjør elevene i eget læringsarbeid  
• involverer elevene, og gir dem mulighet for medvirkning 

                                                                                      
 

 
* Overordnet mål for oppvekstsektor i Ringerike kommunes handlingsprogram 2013-2016. 
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2.2. Relasjoner 
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål: Delmål relasjoner: 

Barnehagene og skolene  

•  skal gi et omsorgsfullt og utfordrende 
tilbud til hvert enkelt barn  

•  skal reflektere aktivt over egen praksis og 
bruke erfaringer, forskning og 
brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid 

Skolene har  
•  ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir 

støttende gode relasjoner mellom elever og 
mellom elever og tilsatte 

Utdyping: 

Relasjoner i skolen bygger på likeverd og respekt for den enkelte. Relasjonen mellom elever og 
lærere har betydning for elevenes læring, atferd og opplevelse av skolesituasjonen 
Relasjonskompetanse kan defineres som "Ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som 
etablerer, utvikler og vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker". (Spurkeland 

2005:) Dette innebærer at lærere kan arbeide systematisk med å vedlikeholde og øke sin egen 
relasjonskompetanse. 
I en god relasjon har elever og lærere tillit til hverandre. Lærerne har interesse for elevene, og 
elevene opplever å bli sett, verdsatt og anerkjent 
Alle elever har rett til et inkluderende læringsmiljø. Ingen skal bli utsatt for krenkende ord eller 
handlinger. På skolen lærer elever sosial samhandling og å utvikle positive og gode relasjoner 
til medelever. Samspillet med andre gir opplevelse av samhørighet, trygghet og trivsel, og er 
viktig for elevene og påvirker motivasjonen til læring  
Relasjonskvalitet har et personlig preg, men dreier seg også om skolens kultur. Skolene skal 
sette fokus på og sikre god kvalitet på dette feltet. 
Skolene viderefører arbeidet med relasjoner mellom elever og mellom elever og tilsatte og har 
oppdaterte planer for elevsamtaler, og for trivselsskapende arbeid som forebygger mobbing, 
avdekker og håndterer mobbing. (Trivselsplan for Ringeriksskolen, 2013) 
Elevundersøkelsens brukes i vurdering av måloppnåing. 
Programmer som “Dette er mitt valg” og PALS kan være nyttige verktøy i arbeidet. 

Kjennetegn på positive relasjoner  

Elev og lærer: 
• læreren har evne til å inngå i en positiv og støttende relasjon med hver enkelt elev 
• eleven opplever trygghet og tillit, og å bli sett av læreren  
• læreren har tro på at elevene kan lære og nå målene for opplæringen 
• læreren skaper engasjement og motivasjon for læring, og bidrar til god selvfølelse hos 

alle elevene 
• lærer og elev har samme forståelse av hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø, 

blant annet hvilken sosial kompetanse som blir etterspurt og verdsatt 
Elevene 

• har en kultur for læring  
• aksepterer ulikheter, det er greit å være flink og å ha utfordringer – faglig og sosialt 
• samarbeider og har felles opplevelser 
• opplever trygghet og tillit, og føler seg inkludert  
• forstår hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø 
• opplever nulltoleranse for krenkende ord og handlinger 
• rapporterer om fortsatt reduksjon av mobbing 
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2.3. Skole - hjem samarbeid 
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål:   Delmål skole - hjem samarbeid: 

Barnehagene og skolene  
•  skal gi et omsorgsfullt og 

utfordrende tilbud til hvert enkelt 
barn  

•  skal reflektere aktivt over egen 
praksis og bruke erfaringer, 
forskning og brukermedvirkning i alt 
utviklingsarbeid 

Skolene skal  

• legge til rette for et godt samarbeid med 
hjemmet 

• bidra til at samarbeidet er preget av dialog 
og medbestemmelse og oppleves 
meningsfullt for begge parter 
 

Utdyping: 

 
Skolen skal ta initiativ og legge til rette for et godt samarbeid med foreldre. De foresatte og 
skolen har sammen fått et ansvar for å utvikle kompetente barn og unge. Det er viktig at skole 
og hjem spiller på lag og derfor hviler det et spesielt ansvar på skolen for å bygge gode 
relasjoner til foreldre slik at dette samarbeidet oppleves likeverdig og meningsfullt. 
Positive relasjoner mellom foreldre og lærere bygges gjennom oppmuntring og støtte til 
foreldrenes oppdragerarbeid, slik at de får tro på at de kan bety noe for egne barns skolegang. 
Det er viktig at foreldre får tillit til at lærere vil deres barn vel. Ved å bruke foreldre som en 
kilde til kjennskap og forståelse av det enkelte barn vil tillitsforholdet mellom foreldre og skole 
økes. 
Et godt samarbeid mellom skole og hjem øker elevenes motivasjon og opplevelse av trygghet 
og tilhørighet. 
Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode 
læringsmiljø og læringsresultat.  
Skolene har gode opplegg for samarbeidet med foreldre både på individplan, klasse- og 
skolenivå (Forskrift til Opplæringslova, Kapittel 20)  

Dette viser seg i praksis ved at  

• foreldre og lærere formidler de samme positive forventningene til eleven, tilpasset 
elevens forutsetninger  

• hjem og skole ”snakker samme språk”.  
• lærerens, foreldrenes og elevens forventninger til hverandre er tydelig uttalt og forstått 

av alle parter  
• foreldrene har reell medvirkning  
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2.4. Vurdering for læring  
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål:   Delmål Vurdering for læring: 

Barnehagene og skolene  

•  skal gi et omsorgsfullt og utfordrende 
tilbud til hvert enkelt barn  

•  skal reflektere aktivt over egen praksis 
og bruke erfaringer, forskning og 
brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid 

I skolene skal  

• videreutvikle en vurderingskultur og en 
vurderingspraksis som fremmer 
elevenes læring  
 

Utdyping: 

 

Vurdering for læring er all vurdering som gis til eleven underveis i opplæringen og som bidrar 
til å fremme læring. Underveisvurdering gis løpende som veiledning til eleven. Gjennom 
underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Når 
underveisvurdering brukes til å fremme elevers læring og tilpasse opplæringen er det 
vurdering for læring. 
I dette arbeidet er det viktig med tydelige mål og kriterier, faglig relevante tilbakemeldinger og 
elevinvolvering i vurderingsarbeidet. God kommunikasjon og dialog mellom elev og lærer gir 
grunnlag for tilpasset opplæring. Godt læringsmiljø er avgjørende for å lykkes i det 
læringsfremmende arbeidet. 
 
I satsingen på Vurdering for læring skoleåret 2013-2014 vil skolene videreutvikle en 
vurderingspraksis som fremmer læring. Utgangspunkt er kjennetegn for god vurderingspraksis, 
som bygger på fire sentrale prinsipper for god underveisvurdering: 
 

• Kriterier for læring i ulike fag eller grunnleggende ferdigheter 
• Tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet 
• Framovermeldinger som skal gi råd om faglig utvikling 
• Egenvurdering for at elevene skal bli involvert i eget læringsarbeid 

 
Skolene skal i perioden jobbe med minst et av disse prinsippene. Det blir utarbeidet materiell 
og arbeidsmåter beskrives. Det arrangeres nettverk, med faglig påfyll og drøftinger på tvers av 
skoler og kommuner innenfor disse fire områdene.  
Elevundersøkelsens spørsmål om læring og veiledning brukes i vurdering av måloppnåing. 
 

Kjennetegn for vurdering som fremmer læring er at elever  

• forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem  
• får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen  
• får råd om hvordan de kan forbedre seg  
• er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling  
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2.5. Læringstrykk 
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål:   Delmål læringstrykk: 

Barnehagene og skolene  

•  skal gi et omsorgsfullt og 
utfordrende tilbud til hvert enkelt 
barn  

•  skal reflektere aktivt over egen 
praksis og bruke erfaringer, 
forskning og brukermedvirkning i alt 
utviklingsarbeid 
 

Skolene skal arbeide 

• strukturert og systematisk med 
grunnleggende ferdigheter i lesing, regning 
engelsk og IKT 

• for gode resultater på nasjonale prøver 
• for bedret tilpasset opplæring, slik at ennå 

flere får tilfredsstillende utbytte av ordinær 
opplæring 

• variasjon i arbeidsmåter 

Utdyping: 

Skolen sitt fokus på elevenes sine faglige prestasjoner de siste årene fortsetter. Skolene 
gjennomfører obligatoriske kartleggingsprøver og nasjonale prøver for å fremme læring og 
tilrettelegge opplæringen for den enkelte. Skolene analyserer resultatene igangsetter tiltak og 
rapporterer til skoleadministrasjonen på dette. Det systematiske arbeidet med de 
grunnleggende ferdighetene fortsetter. 
 
Ungdomstrinnet er i fokus de neste årene gjennom «Nasjonal strategi for ungdomstrinnet». 
Målet er å gjøre opplæringen mer praktisk og variert. Styrking av klasseledelse og satsing på 
regning, lesing og skriving skal komme alle elever til gode, også de faglig sterke elevene. 
Satsingene skal inngå i alle fag.  Innføringen av valgfag fortsetter. Arbeidsmåtene i «Ny Giv» 
skal overføres til alle lærere og muligheten til å ta fag på videregående fortsetter. Det er gode 
overgangsrutiner mellom ungdomsskole og videregående skoler. 
  
Tilpasset opplæringen i bredt perspektiv vektlegges, med inkludering og sosial deltagelse 
vektlegges på alle trinn. Det er viktig at varierte arbeidsmåter og allsidige læringsstrategier 
legges til grunn i valg av læringsaktiviteter. 
 
Elevundersøkelse og spørsmål om læring og nasjonale prøver brukes i vurdering av 
måloppnåing. 
 

Dette viser seg i praksis ved at skolen  

• har fokus på tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåter  
• holder oppe læringstrykket ved å 

• videreføre god praksis i arbeid med grunnleggende ferdigheter  
• ha et øket fokus på fagområder der det trengs forbedring 

• bruke resultatet ved oppfølging av den enkelte, og dialog med foreldre for å fremme 
læring og utvikling 

• vurderer resultater og treffe tiltak for elever, klasser eller hele skolen om nødvendig  
• har en andel elever som trenger spesialundervisning som landsgjennomsnittet 
• har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet 
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2.6. IKT 
 

Visjon: Alle skal oppleve mestring hver dag 

Overordnet mål:   Delmål IKT: 

Barnehagene og skolene  

• skal gi et omsorgsfullt og 
utfordrende tilbud til hvert enkelt 
barn  

•  skal reflektere aktivt over egen 
praksis og bruke erfaringer, 
forskning og brukermedvirkning i alt 
utviklingsarbeid 
 

Skolene skal arbeide for at  

• at alle elever i Ringeriksskolen har 
tilfredsstillende digital kompetanse  

• at nødvendige rammebetingelser og 
kompetanse er tilgjengelige 

 

Utdyping: 

IKT er en viktig del av skolens virksomhet ved at grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale 

verktøy er integrert i alle fag. Gjennom Kunnskapsløftet 06 har skolen klare mål og planer for 

digital kompetanse som basisferdighet.  

Skolen må møte to sentrale utfordringer for at IKT skal bidra til en styrking av skolens relevans. 

For det første må skolen møte elevene og deres fortrolighet med digitale medier på en slik 

måte at den bygger bro til barnas liv, der de første digitale ferdigheter tilegnes i stadig lavere 

alder.  

For det andre må skolen forholde seg til barn og unges nettbruk og utviklingen av identitet og 

sosial kompetanse gjennom nettsamfunn og lignende.  

Det utarbeides en Handlingsplan for IKT i barnehager og skoler som omhandler: 

• Bruk og innhold i ringerike.iktplan.no - en ressurs for å nå K06s mål om digital 
kompetanse og Rammeplanens digitale perspektiv  

• Bruk og tilpasning av læringsplattformen Fronter  
• Aktuelle kommunikasjonskanaler foresatte – elever – skole - samfunn  
• Kartleggingsverktøy 
• Kompetanseutvikling 
• Aktuelle digitale verktøy/ programvare 
• Rolleavklaringer: skoleeier – skoleledere – superbrukere – IKT-drift 

Dette viser seg i praksis ved at skolen  

• bruker "ringerike.iktplan.no" som ressurs for å nå K06s mål om digital kompetanse 
• holder oppe læringstrykket ved å videreføre god praksis i arbeid med grunnleggende 

ferdigheter  
• har fokus på bruk av IKT i tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåter 
• har fokus på kompetansekartlegging og - utvikling innen IKT 
• vurdere skolens resultater og treffe tiltak for elever, klasser eller hele skolen om 

nødvendig 
• aktivt bruker IKT som kommunikasjonskanal 
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3. Arbeidet med utviklingsområdene 
 
Arbeid med utviklingsarbeidet foregår på alle skolene i planperioden, og skal gi den enkelte skole og 
ansatte økt kompetanse og fremme læring hos elevene. Som nevnt i innledningen videreutvikles den 
arbeidsmetode som er brukt i utviklingsarbeidet de siste to årene. Den er skolebasert, bygger på 
lærernes kompetanse og erfaring og kombinerer den med ny kunnskap, vurdering og utprøving av ny 
praksis i samarbeid med andre. 
 

3.1. Skolebasert kompetanseutvikling 
 «Skolebasert kompetanseutvikling» innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar 
i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Utdanningsdirektoratet beskriver metoden og sier 
at hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder 
læring, undervisning og samarbeid., … slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte arbeidet 
med elevenes læring. 

Dette forutsetter: 

en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både skoleeiere, skoleledelsen 
og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid 

• at kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for 
skoleutviklingen i egen kommune 

• samarbeid mellom elever, lærere, ledere, og eksterne kompetansemiljøer  

Nasjonal og internasjonal forskning viser at lærere opplever at egen læring i skolen har størst 
betydning for deres egen utvikling og for elevenes utbytte av undervisningen. .. Forbedring av 
undervisningen bør dessuten bygge på forskningsbasert kunnskap, direkte observasjon, analyse, 
tilbakemeldinger og ny erkjennelse. Den forskningsbaserte kunnskapen må sees i sammenheng 
med lærernes egne erfaringer og kjennskap til elevene. Dette skjer gjennom læring i en sosial 
kontekst, og det blir skolelederens oppgave å legge forholdene til rette for læring i et kollegium, 
og å sørge for at kunnskapen blir en del av organisasjonen.» 

3.2. Årssyklus for arbeidet: 
Januar:  Skolene utarbeider en rapport fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen 
April:   Utkast handlingsplan drøftes (annethvert år) 
April:   Plangruppesamling med fokus på utviklingsarbeidet 
April:   Dialogmøter med skolene (tredje hvert år) 
Mai:  Handlingsplan vedtas politisk (annet hvert år) 
Mai:  Vurdering av arbeidet på skolen opp mot mål og plan (årlig) 
Juni: Skolene leverer årsrapport for lærings- og utviklingsarbeidet 
September:  Lokal handlingsplan for utviklingsarbeidet på den enkelte skole  
September:  Nasjonale prøver lesing, skriving og regning 
Oktober:  Tilstandsrapport for grunnskolen for behandles politisk. 
November:  Elevundersøkelsen (obligatorisk for 7. og 10. trinn) 
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4. Kilder 
 

• Kunnskapsdepartementet: Forskrift til opplæringslova 
• Kunnskapsdepartementet: Opplæringslova  
• Kunnskapsdepartementet: Strategi for ungdomstrinnet 
• Ringerike kommune Trivsel i Ringeriksskolen, 2013 
• Ringerike kommune: Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 
• Ringerike kommune: Økonomiplan 2013-2016 
• Ringerike kommune: Folkehelsemeldingen 2012- 2030 
• Utdanningsdirektoratet 1-2010: Individuell vurdering i grunnskolen 2010 
• Utdanningsdirektoratet: Bedre læringsmiljø 
• Utdanningsdirektoratet: Elevundersøkelsen 
• Utdanningsdirektoratet: Grunnlagsdokument Vurdering for læring 2010-2014 
• Utdanningsdirektoratet: Læreplanverket 2006 
• Utdanningsdirektoratet: Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling 
• Utdanningsdirektoratet: Veileder mot mobbing 2011 
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FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 

Arkivsaksnr.: 13/1434  Arkiv: A20   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 Ungdomsrådet 
22/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
/ Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Benterud, gårds- og bruksnummer 39/11, velges som tomt for ny barneskole i Hønefoss 

syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles innen skolestart i august 
2017. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 
handlingsprogram 2014. 

3.   Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 
politisk godkjenning. 

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

5.   Hovedrapport, framtidig skoleløsning i Hønefoss, legges ut på åpen høring med 
høringsfrist 3. juli.                

6. Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet 
av 2014.      

 

Sammendrag 
Skoleløsning i Hønefoss by er ingen ny sak. Det har pågått utredningsarbeid, og saker har 
blitt lagt fram til politisk behandling flere ganger. Siste politiske sak om spørsmålet var  
formannskapets sak 134/12, møtedato 26.06.12. 
 
Formannskapet vedtok da følgende: 

 Saken utsettes for nærmere utredning.  

 Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering der hele skolestrukturen 
redegjøres og vurderes.  

Denne saken er rådmannens oppfølging av vedtaket i formannskapets sak 134/12. 
 

Saksutredning 
Rådmannen har gått gjennom tidligere utredninger og rapporter i arbeidet med å planlegge 
lokalisering av framtidsrettet skoleløsning i Hønefoss.  
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  Sak 22/13 s. 2 
 

   

Formannskapet i Ringerike behandlet i sak 92/09 grovsilingsrapport «lokalisering av ny 
barneskole – Hønefoss sør», Benterud var av alternativene som ikke ble tatt med under 
finsilingen i 2009.  Tomtespørsmålet og lokalisering av ny skole endte med et 
utsettelsesvedtak (151/10) som sa at det skulle utarbeides en skolebruksplan for Ringerike 
kommune og skolestruktur for Hønefoss by utredes ytterligere.  
Dette forstås som et signal til å se på alle forehold og eventuelt nye tomtealternativer på 
nytt.   
 
Siste behandling av skoletomtspørsmålet var i formannskapet i sak 134/12, da følgende 
vedtak ble fattet: 
 

 Saken utsettes for nærmere utredning 

 Rådmannen merket seg ønske om en vidtfavnende vurdering der hele skolestrukturen 
skulle redegjøres og vurderes. 

 
Formannskapet vedtok 02.10.12 ble en oppdragsbeskrivelse for arbeidet med prosjektet 
framtidig skoleløsning i Hønefoss. Det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som 
har utredet framtidig skoleløsning i Hønefoss. I arbeidet har det vært god kontakt med en 
referansegruppe med blant annet politisk, foreldre - og pedagog - representasjon. 
Styringsgruppe for arbeidet har vært rådmannen med ledergruppe. 
 
Resultatene fra prosjektets arbeid er samlet i en hovedrapport, framtidig skoleløsning i 
Hønefoss. Hovedrapporten bygger mye på to delrapporter, en fra rådmannen med blant 
annet kriterier for valg av skoletomt, og en fra Cowi A/S og sivilingeniør Bjørn Leifsen A/S 
som inneholder kostnader knyttet til infrastruktur og anskaffelse av ulike tomter. 
I tillegg har en oppdatert utgave av skolebruksplan for Ringerike kommune blitt brukt. 
Alle disse rapportene følger denne saken som elektroniske vedlegg. 
 
I rådmannens rapport har i sluttfasen følgende tomtealternativer blitt vurdert ut fra 
kriterier for valg av tomt (hovedrapport s. 14): 
Krakstadmarka, Benterud, Hvervenmoen, Kirkeskolen, Tandberglia, Tandbergmoen og 
Trøgstad. Både prosjektgruppa og referansegruppa har vært aktive i vurderingen av de sju 
alternativene.   
 
Ett tomtealternativ, Tandberglia, er nytt. De øvrige har vært med i tidligere utredninger.  
Etter dette arbeidet står: Krakstadmarka, Tandberglia og Benterud igjen som reelle 
tomtealternativer.  
Alle de tre reelle tomtealternativene er i privat eie. 
Prosjektgruppa har i det videre arbeidet i sitt arbeid med å utarbeide hovedrapporten lagt 
følgende til grunn: 
 

 fortettingsanalyse fra Rambøll av 15.12.2011 

 vedtatt kommunal planstrategi (vedtatt 28.06.12) 

 revidert kommunal planstrategi (forventes vedtatt i juni 2013) 

 gjeldende kommuneplan 2007 - 2019 

 den vedtatte folkehelsemeldingen for Ringerike kommune, vedtatt 21.02.13 

 gjeldende skolebruksplan, med oppdaterte elevtall 
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  Sak 22/13 s. 3 
 

   

 plan for oppgradering av skoler og barnehager 2010 – 2013 

 tidligere utredninger om skoletomter 
 
Befolkningsutvikling 
Statistisk sentralbyrå (SSB) opererer med en befolkning i Ringerike kommune i 2030 på 
33 894 om middels vekst legges til grunn.  Dette er omtalt mer i hovedrapporten s. 25. 
 
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. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Gjeldende kommuneplan (2007 – 2019) sier i kortversonen i kapittelet; attraktivitet, bolyst 
og positiv identitet (utdrag): 
 

‐ En god kommune for innbyggerne 
- Attraktivitet i forhold til innbyggerne dreier seg både om å få folk til å flytte hit, 
unngå  at innflyttere velger å flytte ut av kommune, få utflyttede ringerikinger til å 
velge å flytte   tilbake, og få de som bor her til å fortsette å ha hjemkommunen som 
bosted. Av de viktigste  faktorene som påvirker folks valg av bosted er: 

 
• Bomiljø, trygghet, ren luft osv. 
• Barnehage- og skoletilbud 

 
I kommuneplanens arealdel står det: 

Det skal tilrettelegges for en god utvikling i alle deler av kommunen. Nye 
utbyggingsområder skal primært lokaliseres til eksisterende tettstedsområder, for å 
styrke kvalitetene tettstedene/byen har. Hovedtyngden i boligutviklingen skal skje i 
Hønefoss. 

 

Juridiske forhold  
Utdrag fra opplæringsloven: 
 
Praktisering av nærskoleprinsippet medfører konsekvenser for flere andre skoler rundt 
Hønefoss by. Dette er omtalt i den vedlagte hovedrapporten under juridiske forhold. 
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§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen 
Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. 
For elever i 1. årstrinn er skyssgrensen 2 kilometer. Elever som har særlig farlig eller 
vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til avstanden.  
 
§ 8-1 Skolen 
Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i 
nærmiljøet som de sokner til. 
Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. 
 
§ 9-5 Skoleanleggene 
Kommunen skal sørge for hensiktsmessige grunnskoler. Til vanlig bør det ikke bygges 
grunnskoler med mer enn 450 elever. 
 
Nærskoleprinsippet og skoleløsning i Hønefoss by 
Opplæringsloven § 8 – 1 uttrykker helt klart at barn har rett til å gå på den skolen som ligger 
nærmest hjemmet. 
Ringerike kommune har vedtatt kommunale forskrifter om skolenes opptaksområder. Disse 
forskriftene overstyrer likevel ikke nærskoleprinsippet.  
Dersom en skole ikke har plass (kapasitet) til alle elevene i sitt opptaksområde, kan de få 
plass ved en annen skole (naboskole) dersom det er plass der. 
 
Ungdomstrinnet 
Etter avsluttet 7. trinn, overføres elevene til ungdomsskoler. Også her gjelder 
nærskoleprinsippet; elevene overføres til den skolen med ungdomstrinn som ligger 
nærmest bostedet. 
Teoretisk har Haugsbygd, Hov og Veienmarka ungdomskoler kapasitet til 890 elever. For 
tiden har disse 3 ungdomsskolene 717 elever. Dersom befolkningsutviklingen følger middels 
vekst (SSB) vil det i 2030 være ca. 825 elever som sogner til disse skolene; altså innenfor 
elevkapasiteten. 
Dersom Ringerike kommune skulle ha 40 000 innbyggere i 2030, vil det da være nesten 
1000 elever som sogner til disse 3 ungdomsskolene. Dette vil medføre store 
utbyggingsbehov. I denne saken er middels vekst ut fra tall fra SSB lagt til grunn. 
 
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. 

 
Økonomiske forhold  

Se vedlagte rapport fra sivilingeniør Bjørn Leifsen og Cowi, samt hovedrapport   
s. 24 og s. 25. 
 
Tomtealternativet Krakstadmarka forutsetter en del kostbar infrastruktur. Dette er i første 
omgang bru over Storelva og utbygging/framføring av vanntilførsel. Bare skolens andel av 
dette er beregnet til å koste ca. 160 millioner kroner. Kostnaden til anskaffelse av tomt i 
Krakstadmarka er lavest av alternativene, beregnet til mellom 10 og 15llioner kroner. 
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Tandberglia har en kostnad på ekstern infrastruktur beregnet til vel 80 millioner kroner. 
 
Benterud har lave kostnader til infrastruktur, men er den dyreste tomta å kjøpe. 
 

 Benterud Krakstadmarka Tandberglia 

 100 %  Andel skole 100 % Andel skole 100 % Andel skole 

Ekstern 
infrastruktur 
(vei, vann, 
avløp, strøm 
og 
fjernvarme) 

5,8 mill. 2,1 mill. 22,4 mill. 22,4  8,2 mill. 

Tomtekjøp  23 – 33 mill.  10 – 15 mill.  20 – 30 
mill. 

Sum 
infrastruktur 
og 
tomtekjøp 

 25,1 – 35,1 
mill. 

 34,4 – 37,4 
mill. 

 28,2 – 38,2 
mill. 

 
Kostnad til selve skolebygget vil bli tilnærmet det samme uavhengig av tomtevalg. 
 
Dersom alternativet Krakstadmarka velges, vil trolig Ringerike kommune måtte forskuttere 
store beløp til infrastruktur, vei + bru, vannforsyning med mer. 
 
Verken Tandberglia eller Krakstadmarka vil la seg realisere til skolestart 2017. Statens 
vegvesen har kommet med innsigelse til atkomstveien til tomtefeltet Tandberglia. 

 
Behov for informasjon og høringer 
I henhold til Opplæringslovens § 11-1 2. ledd har samarbeidsutvalget ved en skole rett til å 
uttale seg i alle saker som gjelder skolen.  
Formannskapet kan legge saken om framtidig skoleløsning i Hønefoss, valg av skoletomt ut 
på høring. Samarbeidsutvalgene har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen 
(opplæringsloven § 11-1). 
 
Framdrift av saken kan bli slik: Førstegangsbehandling HOK 5/6, HMA 10/6, Formannskapet 
11/6, høringsperiode fra 13/6 – 3/7. Annengangsbehandling HOK 14/8, HMA 19/8, 
formannskapet 20/8 og kommunestyret 29/8. 

 
Alternative forslag 
Alternativ 1 
1. Tandberglia, deler av gårds- og bruksnummer 38/1, velges som tomt for ny barneskole i 

Hønefoss syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles raskest mulig. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og  nødvendig infrastruktur  
i forslag til budsjett og handlingsprogram 2014 
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3.    Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram 
for politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 

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

5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut på 
åpen høring med høringsfrist 3. juli.                

6. Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet 
av 2014.      

 
Alternativ 2 
1. Krakstadmarka, deler av gårds- og bruksnummer 97/12, 97/63 og 96/1, velges som tomt 

for ny barneskole i Hønefoss syd. 
Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles raskest mulig. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og nødvendig infrastruktur i 
forslag til budsjett og handlingsprogram 2014. 

3.   Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 
politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 

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

5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut på 
åpen høring med høringsfrist 3. juli.                

6.   Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i 2014.      
 
Hønefoss skole 
Hønefoss skole kan innlemmes i nye skolen dersom tomtealternativene Benterud eller 
Krakstadmarka velges. Avstanden til Tandberglia vurderes som for lang for elevene. Ullerål 
skole vil bli nærskole til ca. halvparten av elevene fra Hønefoss, noe som medfører at Ullerål 
skole må bygges ut til å kunne ta i mot minst 100 flere elever enn skolen har i dag. Ullerål 
får etter fullført oppgradering i 2013 en kapasitet til 350 elever, og må ved en nedleggelse 
av Hønefoss skole bygges ut til å kunne ta i mot 450 elever. 
Alternativt kan Hønefoss skole beholdes og nødvendig oppgradering der iverksettes. 
Kostnadsmessig er en oppgradering av Hønefoss skole og en utbygging ved Ullerål skole ikke 
beregnet nøyaktig, men kostnadene ligger i nærheten av hverandre. Kostnadene til 
oppgradering av Hønefoss skole må utredes og beregnes, - et arbeid som rådmannen 
foreslår skal skje slik at politikerne får en sak om dette i 2014. 
 
I 2008 ble det fattet vedtak om at Hønefoss skole skal driftes inntil videre. Etter at 
overnevnte utredning foreligger, vil det være grunnlag for å fatte et framtidsrettet vedtak 
for Hønefoss skole. 

 
Tidshorisont 

Skolebehov og skoleløsning kan sees i et kortsiktig, mellomlangt og langsiktig perspektiv.  
Kortsiktig er fra vedtak fattes fram til 2018. Mellomlangt fra 2018 – 2025 og langsiktig etter 
2025. 
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Kortsiktig perspektiv – 2013 - 2018 
Vedtak om skoletomt etter rådmannens anbefaling blir fattet. Ny skole står ferdig på 
Benterud til skolestart i august 2017. 
 
 
Det er mulig å beholde dagens skoler 
I plan for oppgradering av skoler og barnehager er en oppgradering av de 4 skolene Eikli, 
Stranden, Kirkeskolen og Vegård estimert til kr. 60 millioner kroner. Hønefoss skole må 
oppgraderes ut fra et kostnadsestimat på 65 millioner kroner.  Med middels vekst vil i 
tillegg utbyggingsbehovet etter vært tvinge seg fram.  
 
Planlegging av utbyggingsmulighetene ved Hov, Haugsbygd og Veienmarka ungdomsskoler 
gjennomføres innen 2018. 
 
Mellomlangt tidsperspektiv - 2018 - 2015 
Ut fra faktiske elevtall iverksettes planlagte utbyggingstiltak ved de 2 bynære 
ungdomsskolene, Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole. I tillegg må 
elevtallsutviklingen både Tyristrand skole og Veien skole må følges nøye i forhold mulige 
utbyggingsbehov. 
 
Langsiktig perspektiv - etter 2025 
Elevtallsutviklingen følges nøye og linkes til skolebruksplan og elevkapasiteter ved skolene. 
Eventuelle skoleutbygginger eller bygging av ny skole vurderes. 
Tomtealternativet Krakstadmarka bør beholdes som areal til framtidige offentlige formål. 
Om infrastruktur og utbygging i Krakstadmarka skyter fart, bør enda en ny skole bygges på 
tomt i Krakstadmarka.  
 

Rådmannens vurdering 
Det er et uttrykt politisk ønske i Ringerike om vekst og utvikling. Skolestrukturen i og nær 
Hønefoss trenger en avgjørelse slik at en ny skole kan tas i bruk fra oppstart av skoleåret 
2017/2018. En skole bør ha beliggenhet der elevene bor, men med den spredte bosettingen 
det er i Ringerike må en del av eleven transporteres til opplæringsstedet.  

Rådmannen vurderer at Benterud et det tomtealternativet som best, fordi det bor mange 
elever i gangavstand fra denne tomta. Benterud er det alternativet som kan la seg 
gjennomføre raskest og dette alternativet har god støtte av foreldrene (RKFU). Både 
prosjektgruppe og referansegruppe deler denne oppfatningen. 

Rådmannen vurderer at framdriften når det gjelder utbyggingen i Krakstadmarka og ny bru 
over Storelva ligger for langt fram i tid. Videre er det noe usikkerhet i forhold til atkomsten 
til Tandberglia. Totalt sett er derfor Benterud det beste tomtealternativet. 

Deler av Benterud ligger innenfor sonen for 200 – årsflom. Ved å følge de anbefalinger NVE 
har gitt for bygging i slike områder bør det være uproblematisk (se hovedrapporten side 16 
og 17). Høydeforskjellen fra vannspeilet i Storelva til bakkenivå på Benterud, vår under 
årets flom ca. 1,5 meter.  
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Denne saken dreier som om å avgjøre tomtevalg. En avklaring av om Hønefoss skal 
”innlemmes” i en framtidig skole på Benterud bør avgjøres i løpet av 2014 for å kunne 
planlegge med en riktig dimensjonering av den nye skolen. 

 
Vedlegg 
* Hovedrapport; framtidig skoleløsning i Hønefoss – bakgrunnsmateriale for valg av 
   skoletomt. 
* Rapport fra enhet for miljø- og arealforvaltning – skoleløsninger i  
   Hønefossområdet. 
* Rapport fra Cowi A/S – Ny barneskole i Hønefoss. 
* Oppdatert skolebruksplan for Ringerike kommune. 

 
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, 27.05.13 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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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 

 

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.  

  

2 

3 

1 
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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 Krakstadmarka 

(Krakstadmarka nord) 
Tanberglia 

(Krakstadmarka sør) 
 100% Andel 

skole 
100% Andel 

skole 
100% Andel 

skole 
Ekstern atkomstvei 3,2 0,8 97,6 18,6 12,7 2,8 
Ekstern vann 1,3 0,65 63,0 3,8 63,0 3,8 
Ekstern avløp 1,3 0,65 0 0 5,0 1,24 
Ekstern fjernvarme 0 0 0 0 0 0 
Ekstern strøm 0 0 0 0 1,8 0,36 
Sum ekstern 
infrastruktur – totalt 
finans.behov for 
feltutbygger 

5,8  160,6  82,5  

Sum ekstern 
infrastruktur – andel 
skole 

 2,1  22,4  8,2 

Tabell 3.2 Kostnadstall (mill kr) for tilførselsanlegg infrastruktur.  
 
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 
kr / boenhet) 

250  300 

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. 

 

 
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.  
 

 

 

Benterud skole 
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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. 
 
 

Krakstadmarka skole 
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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.  

 

 
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.  
 
 

HiBu 

Ring. sykehus 

Tanberglia skole 
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 Usikkerhet 

(%) 
Sum kostnad 

(NOK) 
Stipulert andel skole 

(%) 
Kostnad ny skole 

(NOK) 
Benterud 15 3.200.000,- 25 800.000,- 
Krakstadmarka 50 97.600.000,- 19 18.600.000,- 
Tanberglia 15 12.700.000,- 22 2.800.000,- 

Tabell 4.1 Kostnader atkomstvei.  
 
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. 
 

 
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).   

 

 

 

Tanberglia skole 

Tandbergmoen basseng  

Nytt basseng  

||Høyby basseng  

Benterud skole Krakstadmarka skole 

Harehaugen basseng  
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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) 
Stipulert andel 

skole (%) 
Kostnad ny skole 

(NOK) 
Benterud 15 1.300.000,- 50 650.000,- 
Krakstadmarka 25 63.000.000,- 6 3.800.000,- 
Tanberglia 25 63.000.000,- 6 3.800.000,- 

Tabell 5.1 Kostnader vannforsyning.  
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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.   

 
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.  

Benterud skole 
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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. 
 

 
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.    
 
 
 
 

HiBu 

Ring. sykehus 

Tanberglia skole 

HiBuHiBu
 

Side 41 av 139



 

 

14/21 

 Usikkerhet 
(%) 

Sum kostnad 
(NOK) 

Stipulert andel 
skole (%) 

Kostnad ny skole 
(NOK) 

Benterud 15 1.300.000,- 50 650.000,- 
Krakstadmarka  0,-  0,- 
Tanberglia 40 4.960.000,- 25 1.240.000,- 

Tabell 6.1 Kostnader avløp.  
 

7 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. 
  

 
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.  
 

Benterud skole 
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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. 

 
Figur 7.3 Fjernvarme til Tanberglia. 

Krakstadmarka skole 
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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) 
Stipulert andel 

skole (%) 
Kostnad ny skole 

(NOK) 
Benterud 15 1.365.000,- 0 0,- 
Krakstadmarka 15 11.830.000,- 0 0,- 
Tanberglia 15 8.190.000,- 0 0,- 

Tabell 7.1 Kostnader fjernvarme.  
 

8 Strøm 

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

 

 
Figur 8.1 Høyspenttilknytning er tilgjengelig ved eiendomsgrense på Benterud. 

 

 
Figur 8.2 Høyspenttilknytning til eksisterende luftspenn gjennom Krakstadmarka. 

 

Benterud skole 

Tilknytning ny nettstasjon 
eksist. høyspent jordkabel 

Krakstadmarka skole 

Tilknytning ny nettstasjon 
eksist. høyspentlinje 
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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 

(%) 
Sum kostnad 

(NOK) 
Stipulert andel 

skole (%) 
Kostnad ny skole 

(NOK) 
Benterud  0,-  0,- 
Krakstadmarka  0,-  0,- 
Tanberglia 15 1.800.000,- 20 360.000,- 

Tabell 8.1 Kostnader strøm.  
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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. 
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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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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. 
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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:  
 
 Alternativer Reelle 
1 Krakstadmarka X 
2 Benterud X 
3 Hvervenmoen  
4 Kirkeskolen (med utvidelse)  
5 Tanberglia X 
6 Tanbergmoen  
7 Trøgstad  
 

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 GULT = MIDDELS EGNA GRØNT = GODT EGNA 

ALTERNATIV/ 

KRITERIER 

Krakstadmarka Benterud Hvervenmoen Kirkeskolen Tanberglia Tanbergmoen Trøgstad 

Kommuneplan og 

behov for 

planarbeid 

Offentlige 
bygninger, 
kreves 
reguleringsplan 

Bolig, kreves 
planavklaring 

Erverv, kreves 
planavklaring og 
reguleringsplan 

Offentlige 
bygninger 

Bolig, kreves 
planavklaring 

LNF, kreves 
planavklaring 

LNF, kreves 
planavklaring 

Tidshorisont 

grunnet økonomi 

og 

grunneierforhold  

Opparbeiding av 
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. 

Opparbeiding av 
infrastruktur, 
avklaring av 
kjøp av tomt 

Opparbeiding av 
infrastruktur, 
avklaring av 
kjøp av tomt 

Opparbeiding av 
infrastruktur, 
avklaring av kjøp 
av tomt 

Tilgjengelig areal    Usikkerhet rundt 
ny trasé for E16 

                               

Trafikksikkerhet Atkomst 
gjennom 
boligområde 

Atkomst 
gjennom 
boligområde 

Nært E16  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                        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 
sentrums-
områder 

Nærhet til 
boligområder 
på Eikli og i 
sentrum 

Nært noen 
områder, men ikke 
mange 

 Ok med gangsti. Ok med gangsti.  

        
SUM         
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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. 
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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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FOR RINGERIKE KOMMUNE 

2011 – 2019  

(vedtatt av kommunestyret i sak 98/2011, oppdatert november 2012) 

 
Barneskoler i Ringerike kommune 

 
Ringerike kommune har 16 grunnskoler og læringssenteret for voksne 
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HELGERUD 
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TYRISTRAND 
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ULLERÅL 
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NES skoles opptaksområde 

 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Nes skole Kombinert; 1. – 
10. trinn 

Fådelt 43 20 100 46 % 

 

 

 

 

Nes skole 
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FAKTA Nes skole 

Skoletype: Kombinert fådelt skole, 1.-10. trinn 

Antall elever i skoleåret 2012/2013: 43 elever 
Kapasitet: 100 elever 
Bygningens alder + status vedr. 
godkjenning + nyere 
oppgraderinger: 

Skolen/samfunnshuset ble bygget i 1952 og senere 
påbygget i 1975. Skolen er ikke godkjent etter 
forskrift om miljørettet helsevern. 

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

Skoletomter inkludert samfunnshus er ca 62300m2. 
Skolen har ballplass og utvendig klatrevegg. Skolen 
har gymsal i tilknytning til samfunnshus.  

Universell utforming: Skolen mangler heis og er derfor ikke universelt 
utformet. 

Oppgraderingsbehov som må utføres 
+ kostnadsoverslag på disse: 

Behov for å oppgradere eldste skolefløy, nytt 
inngangsparti og etablere heis. Gammel skolefløy er 
dårlig isolert og har ikke mekanisk ventilasjon. 
Estimert kostnad 7,45 – 8,57 millioner. 

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Totalt 
entall 
personer 

4 39 24 110 244 158 561 
 

Relevant utbyggingspotensialet for 
boliger i området, jf. 
kommuneplanen:  

Regulert et boligområde for småhusbebyggelse 
(enebolig, rekkehus) og til bebyggelse for bruk som 
helse-/omsorgsboliger, 10 stk. 

Reguleringsplan for Granumsfeltet; 
tilrettelegger for 45 boenheter, men infrastruktur og 
bygging er ikke startet opp. 
Pr. i dag er det ingen byggeklare tomter på Nes. 

Generell utvikling innenfor 
opptaksområdet (annen utbygging; 
veier, annen vesentlig virksomhet i 
området) jf. kommuneplanen: 

Kommunedelplan for Ådalsfjella (under arbeid) 
legger til rette for noe ny hyttebebyggelse ved 
Veltelia, samt mulighet for en liten alpinbakke. 

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

Elevene som bor sentralt, der det er gang- og 
sykkelsti, går til skolen. Ingen utstrakt kjøring av 
foreldre. 

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

Dersom planlagt gang-/sykkelvei langs E16 fra 
Lunde-gårdene i sør til Nes bru, samt fra Nes skole 
til Valdresporten i nord blir realisert vil mye 
transport unngås og elevene få det tryggere og bedre 
sosialt. 

Pedagogiske fordeler og ulemper 
ved skolen: 

Fordeler: Lokal nærmiljøskole. Smågrupper gjør at 
elevene blir sett, de får mye og rask hjelp, og man 
får god kontakt med hjemmene.  
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Trygge oppvekstrammer. Elevene blir godt kjent 
med hverandre og lærerne. Skolen har også godt 
utemiljø til læring. 
Ulemper: Lite læringsmiljø. Kan være vanskelig i 
forhold til å finne venner i små trinn. 

Skolens funksjon i samfunnet: ”Nøkkelbedrift”, knutepunkt, samlingsplass 

 

Flere elever bosatt i Nes´ skoles opptaksområde får etter søknad sin pliktige opplæring ved 
Hallingby skole. 
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HALLINGBY skoles opptaksområde 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Hallingby 
skole 

Kombinert; 1. – 
10. trinn 

Fulldelt 293 164 350 56 % 

 

 

 

 

Hallingby skole 
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FAKTA Hallingby skole 

Skoletype: Kombinert skole, 1.-10. trinn 

Antall elever i skoleåret 2012/2013: 293 elever 
Kapasitet: 350 
Bygningens alder + status vedr. 
godkjenning + nyere oppgraderinger: 

Skolen ble bygget i 1954, men har gjennomgått en 
omfattende ombygging/nybygging i 2004, 2007 og 
2010. Skolen er godkjent etter forskrift om 
miljørettet helsevern. 

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

Skolen har egen idrettshall fra 2004/2005.  

Universell utforming: Skolen er universelt utformet. 

Oppgraderingsbehov som må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Det er kun registrert behov for vedlikeholdstiltak ved 
skolen. 

Befolkningssammensetning innenfor 
opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Totalt 
entall 
personer 

64 204 93 603 768 325 2008 
Relevant utbyggingspotensialet for boliger i 
området, jf. kommuneplanen:  

Kirkemotunet ; regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse med 20 boenheter. Antakelig 
noen igjen for salg.  

Bymarka; regulert for eneboligtomter, 2 tomter 
igjen.  Kommunale tomter. 

Generell utvikling innenfor opptaksområdet 
(annen utbygging; veier, annen vesentlig 
virksomhet i området) jf. Kommuneplanen: 

Ingen store utviklingsprosjekter i området. 

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

Mange elever med rett til fri skoleskyss (avstand). 
Lite foreldrekjøring ut over til/fra SFO 

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

Dårlig med gang- sykkelveier 

Pedagogiske fordeler og ulemper ved 
skolen: 

Nyrenovert skole – læringsmessig en god 
bygningsmasse 

Skolens funksjon i samfunnet: Skolen er bygdas knutepunkt. Skolen en viktig plass 
i lokalsamfunnet. Idrettshall og kulturdel brukes mye 
av lag og foreninger 
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SOKNA skoles opptaksområde 

 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Sokna skole Kombinert; 1. – 
10. trinn 

Fulldelt 165 98 300 65 % 

 

 

 

Sokna 
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FAKTA Sokna skole 

Skoletype: Kombinert skole, 1.-10. trinn 

Antall elever i skoleåret 
2012/2013: 

165 elever 

Kapasitet: 300 elever 
Bygningens alder + status 
vedr. godkjenning + nyere 
oppgraderinger: 

Skolen ble bygget 1959, samfunnshus/gymsal i 1972 og 
nyeste skoledel i 1984. Skolen har ikke godkjenning etter 
forskrift om miljørettet helsevern. Gymsalen ble ombygget i 
2010/2011, toalett/garderobe i 2008, nytt tak på skolebygg 
ble lagt i 2009. 

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

Skolen har egen idrettsplass, asfaltert ballplass og egen 
ballbinge. Gymsal er nyrenovert. 

Universell utforming: Skolen er ikke universelt utformet. Heis og ramper mangler. 

Oppgraderingsbehov som må 
utføres + kostnadsoverslag på 
disse: 

Det er estimert behov for oppgraderinger på 41 millioner 
kroner (2007-tall). 

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 år 6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Totalt 
entall 
personer 

38 125 74 394 531 310 1435 
Relevant 
utbyggingspotensialet for 
boliger i området, jf. 
kommuneplanen:  

Kirkemoen;  regulert for 22 boenheter. En tomt ledig nå.  

Fortetting i Sokna sentrum. I reguleringsplan (44 m.fl.) er det 
avklart et potensial for fortetting på rundt 30 boenheter.  

Generell utvikling innenfor 
opptaksområdet (annen 
utbygging; veier, annen 
vesentlig virksomhet i 
området) jf. kommuneplanen: 

Endring av reguleringsplan for rv. 7; Sokna- Ørgenvika. Pr. i 
dag jobbes det m ulike alternativ for løsning nord for Sokna 
sentrum, innlemming av Rallerudkrysset og en rekke andre 
mindre justeringer langs veistrekningen. 

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

De fleste elevene har skoleskyss (avstand). 
Foreldrekjøring til/fra SFO 

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

Gang- sykkelvei fra sentrum til Pukerudhagen. 

Pedagogiske fordeler og 
ulemper ved skolen: 

Skolebygningen trenger sårt oppgradering – noe ombygging. 

Skolens funksjon i samfunnet: Flere lag og foreninger leier. I hovedsak gymsal og 
samfunnshusdel. 
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HELGERUD skoles opptaksområde 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Helgerud 
skole 

Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fulldelt 236 29 300 12 % 

 

 

  

Helgerud skole 
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FAKTA Helgerud skole 

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

236 elever 

Kapasitet: 300 elever 
Bygningens alder + status vedr. 
godkjenning + nyere 
oppgraderinger: 

Skolen ble bygget i 1984. Senere utbygging ble ferdigstilt 
i 1997. Skolen er i god bygningsteknisk tilstand. Skolen er 
godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. 

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

Skolen har ballplass og ulike lekeapparater. Skolen 
disponerer egen gymsal.  

Universell utforming: Skolen er universelt utformet.  

Oppgraderingsbehov som må 
utføres + kostnadsoverslag på 
disse: 

Vi har kun registrert vedlikeholdstiltak for skolen. 

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 år 6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Total entall 
personer 

58 190 136 701 931 297 2256 
Relevant utbyggingspotensialet 
for boliger i området, jf. 
kommuneplanen:  

Veme, Kvernvollen; ferdig regulert, men her foreligger forslag 
til endringer. Nytt forslag omfatter over 40 boligenheter fordelt 
på eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Pr. i dag er det 
ingen byggeklare tomter på Veme. 

Bålerudmarka i Heradsbygda; regulert til konsentrert ny 
småhusbebyggelse 7 eneboliger, 12 leiligheter i firemannsbolig, 
4 leiligheter i tomannsbolig). Oppenåsen Panorama er et ferdig 
prosjekt, innflyttingsklart sommer/tidlig høst 2012. 

Generell utvikling innenfor 
opptaksområdet (annen 
utbygging; veier, annen 
vesentlig virksomhet i området) 
jf. kommuneplanen: 

Rv. 7; Ramsrud- Kjeldsbergsvingene er fullført. 

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

Lite foreldrekjøring 

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

Generelt bra infrastruktur i området ved skolen. 

Pedagogiske fordeler og 
ulemper ved skolen: 

Godt egnet skoleanlegg. Et minus er mangelen på 
spesialrom; 
 naturfagrom 

Skolens funksjon i samfunnet: Skolen er et midtpunkt i bygda. Gymsalen er utleid hver 
kveld. 
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VEIEN skoles opptaksområde 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Veien skole Barneskole;  
1. – 7. trinn 

Fulldelt 214 17 225 8 % 

 

 

 

 

Veien skole 
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FAKTA Veien skole 

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

214 elever 

Kapasitet: 225 elever 
Bygningens alder + status vedr. 
godkjenning + nyere 
oppgraderinger: 

Skolen ble bygget i 1963, renovert/ påbygget i 
2003/2004. Deler av skolen er ikke godkjent etter 
forskrift om miljørettet helsevern. Det meste av skolen 
er i god stand. 

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

Skolen har asfaltert og gruset ballplass og et skjermet 
og godt tilrettelagt uteområde.  
Skolen har egen gymnastikksal. 

Universell utforming: Skolen har heis, men ikke alle innganger er universelt 
utformet.  

Oppgraderingsbehov som må 
utføres + kostnadsoverslag på 
disse: 

Det behov for å oppgradere lærerrom, gymsal og 
garderober med blant annet ny ventilasjon. I tillegg er 
det behov for å etablere renholdssentral og renovere 
toaletter i kjeller. Estimert kostnad for disse tiltakene er 
ca 12 millioner kroner. 

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Total entall 
personer 

85 238 132 857 957 456 2655 
Relevant utbyggingspotensialet 
for boliger i området, jf. 
kommuneplanen:  

Soknedalsveien 10 -12; innen området skal det oppføres 
boliger i form av to blokker. Til sammen bygges 36 
selveierleiligheter. Leilighetene i Soknedalsveien 12 er snart 
solgt, og bygging starter i april. Når alle leilighetene i første 
blokken er solgt, vil Soknedalsveien 10 legges ut for salg. 

Generell utvikling innenfor 
opptaksområdet (annen 
utbygging; veier, annen vesentlig 
virksomhet i området) jf. 
kommuneplanen: 

Soknedalsveien 5-27 ( motsatt side av veien ift. Soknedalsv. 
10- 12) er avsatt som framtidig byggeområde i 
kommuneplanen. Her vil det kunne komme en rekke boliger 
(foreligger en foreløpig ideskisse pr. i dag med 56 enheter), 
samt næring, kontor og lettere industri. 

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

Ut over de 17 elevene som er innvilget skoleskyss, er 
det lite foreldrekjøring. 

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 
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STRANDEN skoles opptaksområde 

 

 

Sentrale skoleopplysninger: 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Stranden 
skole 

Barneskole; 
1. – 7. trinn 

Fådelt 56 34 95 60 % 

 

       

       

 

 

Stranden skole 
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FAKTA 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 + status vedr. godkjenning + 
nyere oppgraderinger: 

Stranden skole ble bygget i 1984. 
Skolen er ikke vesentlig endret etter 
dette. Stranden skole er godkjent etter 
forskrift om miljørettet helsevern. 

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

Skolebygget ligger ved RV 35. 
Skolen har egen ballplass og en 
asfaltert skolegård. Tomt ca.  
15 500m2. 

Universell utforming: Skolen er ikke universelt utformet.  

Oppgraderingsbehov som må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Etablering av heis og ny garderobe 
for å knytte bygningsdelene sammen. 
Kostnader er ikke kartlagt. 

Befolkningssammensetnin
g innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Total entall 
personer 

16 72 36 210 287 116 717 
Relevant utbyggingspotensialet for boliger i 
området, jf. kommuneplanen:  

Pr. i dag er det ingen regulerte og/ 
eller byggeklare tomter i dette 
området. 

Generell utvikling innenfor opptaksområdet 
(annen utbygging; veier, annen vesentlig 
virksomhet i området) jf. kommuneplanen: 

Ingen store utviklingsprosjekter i 
området. 

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

En stor del av elevene trenger skyss, 
34 elever – 60 %. 

Gang- og sykkelveier, fortau, stier, ”snarveier”: Det er gangvei til Snyta og noen km. i 
mot Tyristrand. Sandakerveien har 
ikke fortau og er ikke beregnet på 
skolebarn langs veien. Stier og 
snarveier finnes mot Røsholmstranda, 
men allikevel må veien krysses. 

Pedagogiske fordeler og ulemper ved skolen: Høyt nivå på lærerne, varierte 
undervisningsmetoder, meget bra 
uteområder til bruk i undervisning. 
Oversikt over elever og mulighet til å 
se alle. 
 

Skolens funksjon i samfunnet: Samlingssted for bygda, brukes til 
utleie av div. aktiviteter som korps, 
teater, idrettslag. 
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TYRISTRAND  skoles opptaksområde 

 

Sentrale skoleopplysninger 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Tyristrand 
skole 

Kombinert; 1. – 
10. trinn 

Fulldelt 317 117 370 37 % 

 

 

Tyristrand skole 

Side 109 av 139



Ajourført skolebruksplan november 2012 Side 17 
 

FAKTA Tyristrand skole  

Skoletype: Kombinert skole, 1.-10. trinn 

Mottar elever fra: Stranden skole 

Antall elever i skoleåret 
2012/2013: 

317 elever 

Kapasitet: 370 elever 
Bygningens alder + status vedr. 
godkjenning + nyere 
oppgraderinger: 

Tyristrand skole ble bygget i 1962/1965. Skolen ble 
oppgradert og kulturhus/idrettshall bygget i 2004. 
Skolen har ikke godkjenning etter forskrift om 
miljørettet helsevern, selv om tilstanden generelt er 
god. 

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

Skolen har asfaltert skolegård og tilgang til idrettshall. 

Universell utforming: Skolen universelt utformet.  

Oppgraderingsbehov som må 
utføres + kostnadsoverslag på 
disse: 

Vinduer/ dører ble ikke skiftet i forbindelse med utførte 
oppgraderinger og bør skiftes nå. Dessuten er det behov 
for tilleggsisoleringer på administrasjonsfløy. Estimerte 
kostnader kr 5,5 millioner. 

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Total entall 
personer 

72 231 132 638 833 358 2214 
Relevant utbyggingspotensialet 
for boliger i området, jf. 
kommuneplanen:  

Nedre Fegri: 18 eneboliger + 5 tomannsboliger. 

Tyristrand sentrum. 36 boenheter (omsorgsboliger, 
seniorboliger, firemannsboliger og eneboliger i rekke)  

Generell utvikling innenfor 
opptaksområdet (annen 
utbygging; veier, annen vesentlig 
virksomhet i området) jf. 
kommuneplanen: 

Reguleringsplanforslag for Fegri er under arbeid. Dette feltet 
ligger ved ”Nedre Fegri”. Feltet vil bli tilrettelagt for: ca 30 
boliger + noen i ”sentrum”. 

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

Det er utstrakt foreldrekjøring av barn som ikke har fri 
skoleskyss. 

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

Lite utbygd gang- og sykkelveinett. Miljøgate etablert i 
”sentrum”. 

Pedagogiske fordeler og ulemper 
ved skolen: 

Store begrensninger med mange små klasserom. 
Bygningsmassen er utformet som en avdelingsskole, 
noe som ikke passer særlig godt for dagens 
undervisning. 

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. 
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Ullerål skoles opptaksområde 

 

 

 

Sentrale skoleopplysninger: 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Ullerål skole Barneskole;  
1. – 7. trinn 

Fulldelt 262 41 350 når 
ferdig 
utbygd 

16 % 

 

Ullerål skole 
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FAKTA 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 + status vedr. godkjenning 
+ nyere oppgraderinger: 

Bygget i 1952/1972. Skolen er delvis 
renovert etter oppgraderinger i 
2005/2009/2011. Skolen er ikke godkjent 
etter forskrift om miljørettet helsevern. 

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

Skolen har ett uteområde på ca 24.000m2 
som inneholder grusbane, klatrestativer, 
husker etc. 

Universell utforming: Skolen er ikke universelt utformet. Skolen 
mottar en rullestolbruker i 2012.  

Oppgraderingsbehov som må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Det er kritisk i forhold til rullestolbrukere at 
hovedinngang blir revet og erstattet av 
nybygg.  
Estimert kostnad kr 10 millioner. I tillegg 
bør administrasjonsfløy/spesialfløy 
oppgraderes. Estimert kostnad kr 12,8 – 27 
millioner kroner. 

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Total entall 
personer 

91 287 148 1048 1446 905 3840 
Relevant utbyggingspotensialet for boliger i 
området, jf. kommuneplanen:  

Almemoen: 19 ledige eneboligtomter, samt flere 
felt med noe tettere bebyggelse (eks. kjedehus, 
rekkehus, tomannsboliger). Antallet er ukjent pr. 
i dag) 

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

Lite kjøring av elever i privatbiler til og fra 
skolen 

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

Trafikksituasjonen er vanskelig for en del 
elever på grunn av manglende gang- og 
sykkelveier (særlig Plassveien og Ruaveien) 

Pedagogiske fordeler og ulemper ved 
skolen: 

Flott uteområde. Del av skolen er oppgradert 
og ombygd, men mye gjenstår. 

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

 

• For de bynære områdene av Ullerål skoles opptaksområde er dette omtalt, og vist på 
kart i stor målestokk lenger bak i planen. 
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VANG skoles opptaksområde 

 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Vang skole Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fulldelt 289 94 340 33 % 

 

 

Vang skole 
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FAKTA Vang skole 

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

302 elever 

Kapasitet: 340 
Bygningens alder + status 
vedr. godkjenning + nyere 
oppgraderinger: 

Byggeår 1924, ombygget/påbygget 2002. Skolen er godkjent 
etter forskrift om miljørettet helsevern. 

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

Skolen har gode uteområder med blant annet ballplass og 
lekeapparater. Skolen har tilgang til egen gymsal. 

Universell utforming: Skolen er universelt utformet. 
Oppgraderingsbehov som 
må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Kun vedlikeholdstiltak er registrert. 

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Total antall 
personer 

74 290 189 956 1224 444 3112 
Relevant 
utbyggingspotensialet for 
boliger i området, jf. 
kommuneplanen:  

Havna i Haugsbygd: Boligområdet er snart utbygget, gjenstår 
7 ledige selveiertomter 
Loetunet i Haugsbygd: Her er 4 leiligheter og 2 eneboliger 
innflyttingsklare nå, og 5 rekkehus blir innflyttingsklare 
sommeren 2011.  
Thoengata sør: 2 eneboligtomter 

Generell utvikling innenfor 
opptaksområdet (annen 
utbygging; veier, annen 
vesentlig virksomhet i 
området) jf. 
kommuneplanen: 

Loeskollen- blokkbebyggelse. 
Rektor ser en begynnende utvikling på synkende elevtall i 
området. 

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

Vang har mange buss - elever; m.a.o.: utstrakt bruk av buss. 
Mange foreldre kjører også, men dette har blitt bedre i takt 
med utbygging av gangveier. 

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

Det er en del gang – og sykkelveier i Haugsbygd, men disse 
mangler på de farligste veistrekningene hvor skolen har 
elever; Hadelandsveien, Hvalsveien.  
Vi har også enkelte ”snarveier” som er særdeles farlige; 
snarvei fra Hamna/Hemskogen – over Hadelandsveien – til 
Linnerudveien/Færdenmarka. 

Skolens funksjon i 
samfunnet: 

Skolen har en viktig funksjon i samfunnet her. 
Bygningene/uteområdet er i bruk av korps og idrettslag og 
andre store deler av uken. Vi låner også ut klasserom til evt. 
årsmøter. 
Skolen er samlingspunkt i bygda. 
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HØNEFOSS skoles opptaksområde 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

Skole: Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Hønefoss 
skole 

Barneskole; 

 1. – 7. trinn 

Fulldelt 225  280 0 % 

 

 

 

Hønefoss skole 
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FAKTA Hønefoss skole 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn 
Overføres til:  Hov ungdomsskole 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 225 elever 
Kapasitet: 280 
Bygningens alder + status vedr. 
godkjenning + nyere oppgraderinger: 

Byggeår 1881. Skolen har gjennomgått en del 
mindre ombygginger etter dette for å legge til 
rette for moderne undervisningsmetoder. 
Blant annet er heis installert. Bygget er ikke 
godkjent etter forskrift om miljørettet 
helsevern. 

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

Skolen har egen gymsal. Skolen ligger inntil 
Hønengaten, noe som ikke er ideelt i forhold 
til støy og luftforurensninger. Skolen har et 
fint uteområde som strekker seg mot Glatved 
brygge. 

Universell utforming: Skolen er delvis universelt utformet. SFO og 
enkelte andre deler av bygget er ikke 
universelt utformet. 

Oppgraderingsbehov som må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Skolen har ikke mekanisk ventilasjon og ikke 
oppdaterte branntekniske løsninger. 
Renovering av hele bygget er estimert til kr 
57 -65 millioner kroner. Basseng er stengt pga 
dårlig tilstand. 

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Total entall 
personer 

84 239 189 1001 1156 751 3286 
Relevant utbyggingspotensialet for boliger 
i området, jf. kommuneplanen:  

Tandbergmoen: reguleringsplan under 
arbeid, 100- 130 enheter. 

Støalandet: 3 eneboligtomter 
 

Generell utvikling innenfor 
opptaksområdet (annen utbygging; veier, 
annen vesentlig virksomhet i området) jf. 
kommuneplanen: 

Kommunedelplan for Krakstadmarka, til 
sammen (inkl. Tandbergmoen) om lag 700 
enheter (med tett utnyttelse). 

Ankers gate 6-10: reguleringsplan under 
arbeid. 

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

Ved Hønefoss skole trenger ingen elever 
skoleskyss. 
Det er en unødvendig utstrakt kjøring av 
foreldre 
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Gang- og sykkelveier, fortau, stier, 
”snarveier”: 

Alt ligger godt til rette for at alle elever kan 
gå til skolen. Gangvei fra Hengsle, fortau, 
gangveier fra nordsida. 

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, helt skjermet for støy fra 
gata. 

• Nok plass til våre elever når vi får 
disponere hele bygningen selv (ikke 
nå.....!) 

• Vi har beholdt klasserommene, bra! 
• Vi kan lett trekke inn lag og 

foreninger i virksomheten kan siden 
de har stor plass her på 
ettermiddagstid. 

• Ville hatt flere positive fordeler hvis 
skolen var oppgradert! 

Ulemper: 
• Inneklima er dårlig, Mye slitasje på 

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

dag, hverdag som helg. Veldig stor 
etterspørsel. 

• Hønefoss skolekorps – 2 dager 
• Ringerike Turnforening 
• Varme og sanitær 
• Hønefoss ballklubb – 3 dager 
• Jentefotball / guttefotball 

Diverse flerkulturelle grupper 
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EIKLI s koles opptaksområde 

 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Eikli skole Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fulldelt 192 8 225 4 % 

 

 

Eikli skole 
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FAKTA Eikli skole 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn 
Overføres til:  Veienmarka ungdomsskole 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 192 elever 
Kapasitet: 225 elever 
Bygningens alder + status vedr. 
godkjenning + nyere oppgraderinger: 

Byggeår 1914 og utvidet tidlig 60-tall. Skolen 
er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet 
helsevern. 

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. 

Universell utforming: Skolen har ikke heis og er delt i to separate 
bygningsdeler over 2 etasjer. Skolen har store 
utfordringer i forhold til universell utforming 
og dagens brannforskrifter. 

Oppgraderingsbehov som må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Oppgradering av eksisterende skolebygg er 
estimert til kr 40 – 47 millioner kroner. 

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Total entall 
personer 

86 215 116 984 1063 646 3043 
Relevant utbyggingspotensialet for boliger 
i området, jf. kommuneplanen:  

Myra- Hvelven: 58 enheter 
Benterud: ca. 230 enheter, leiligheter 
Byporten: 1. byggetrinn: ca.72 leiligheter, 2. 
byggetrinn: ca. 68 leiligheter. 

Generell utvikling innenfor 
opptaksområdet (annen utbygging; veier, 
annen vesentlig virksomhet i området) jf. 
kommuneplanen: 

Løkka - Schjongstangen: Reguleringsplan 
under arbeid, mulig med 6 tomannsboliger 

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. 

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

Det er fortau, gangvei og sykkelveier omtrent 
over alt. Det er mange utkjøringer fra 
bensinstasjoner og forretninger langs deler av 
skoleveien.  
Kryssende veier med mye trafikk gjennom 
sentrum. 

Pedagogiske fordeler og ulemper ved 
skolen: 

Skolen er gammel, og det merkes at den ikke 
er oppdatert tidsmessig. Til tross for en del 
”mangler”, mener vi at skolen fungerer bra 
takket være et dyktig og fleksibelt personale. 

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

 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Kirkeskolen Barneskole; 1. – 
7. trinn 

Fådelt 90 28 100 31 % 

 

 

 

Kirkeskolen 
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FAKTA Kirkeskolen 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn; fådelt 
Overføres til:  Haugsbygd ungdomsskole 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 90 elever 
Kapasitet: 100 
Bygningens alder + status vedr. godkjenning 
+ nyere oppgraderinger: 

Byggeår 1968, Paviljongen ble etablert i 
1997. Skolen er delvis oppgradert til dagens 
standard og bygget på i 2005. Skolen har en 
betinget godkjenning etter forskrift om 
miljørettet helsevern. 

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

Skolen har egen gymsal. Uteområdet ligger 
skjermet til i forhold til trafikk og 
forurensning. 

Universell utforming: Skolen mangler blant annet heis og er derfor 
ikke universelt utformet. 

Oppgraderingsbehov som Må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Etablere garderobe for elever med spesielle 
behov er estimert til kr 250.000,- Heis er 
ikke kostnadsberegnet. 

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Total entall 
personer 

34 103 49 371 481 161 1180 

Relevant utbyggingspotensialet for boliger i 
området, jf. kommuneplanen:  

Pr. i dag er det ingen regulerte og/ eller 
byggeklare tomter i dette området. 

Generell utvikling innenfor opptaksområdet 
(annen utbygging; veier, annen vesentlig 
virksomhet i området) jf. kommuneplanen: 

Ingen store utviklingsprosjekter i området. 

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

29 av elevene har skoleskyss skoleåret 
2010/2011.  

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

Undergang ved kryssing av Osloveien ved 
Hønen. Gangvei mot Hvervenkastet. 
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VEGÅRD skoles opptaksområde 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Vegård skole Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fådelt 55 34 90 62 % 

 

 

Vegård skole 
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FAKTA Vegård skole 

Skoletype: Barneskole skole, 1.-7. trinn; fådelt 
Overføres til:  Hov ungdomsskole (* se kommentar) 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 55 elever 
Kapasitet: 90 elever 
Bygningens alder + status vedr. godkjenning 
+ nyere oppgraderinger: 

Gamleskolen ble bygget i 1861. 
Nyskolen ble bygget i 1982. Der er kun 
utført mindre tiltak og vedlikehold ved 
skolen etter bygging. Vegård skole har en 
betinget godkjenning etter forskrift om 
miljørettet helsevern. 

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

Skolen har egen gymsal og et godt 
tilrettelagt uteområde. 

Universell utforming: Skolen mangler heis og er ikke universelt 
utformet. 

Oppgraderingsbehov som Må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

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

Befolkningssammensetning 
innenfor opptaksområdet 
 

 

0-5 
år 

6–12 
år 

13-
16 år 

17–
40 år 

41 – 
67 år 

Eldre 
enn 67 år 

Total entall 
personer 

17 67 35 129 223 93 548 
Relevant utbyggingspotensialet for boliger i 
området, jf. kommuneplanen:  

Grenda i Åsa og Småbråten/ Johnsrud: 
Regulert til tomter for frittliggende 
småhusbebyggelse.  

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

34 av elevene har skoleskyss skoleåret 
2012/2013. Åsaveien er smal og svingete, 
og er politisk definert som særlig 
trafikkfarlig. 

 

• Vegård tilhører etter politisk vedtak 2011 Haugsbygd ungdomsskoles opptaksområde 
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Haugsbygd ungdomsskoles opptaksområde omfatter: 

Vang skole, Vegård skole og Kirkeskolen 

 

Sentrale skoleopplysninger 

 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Haugsbygd 
ungdomsskole 

Ungdomsskole Fulledelt 224 82 240 37 % 

 

 

Vang skole 

Kirkeskolen
n 

Haugsbygd ungdomsskole 

Vegård 

skole 
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FAKTA Haugsbygd ungdomsskole 

Skoletype: Ungdomsskole, 8.-10. trinn 
Mottar elever fra: Vang skole og Kirkeskolen  
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 224 elever 
Kapasitet: 240 
Bygningens alder + status vedr. godkjenning + 
nyere oppgraderinger: 

Byggeår 1983, påbygget i 2003. 

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

Skolen disponerer egen gymsal som 
ligger tilstøtende Vang skole. Ny 
løsning for busstopp er under arbeid.  

Universell utforming: Skolen er ikke universelt utformet, 
men har heis i forbindelse med 
hovedinngang. 

Oppgraderingsbehov som må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Skolen har meldt inn behov for flere 
grupperom og arbeidsrom for lærere. 
Kostnadsoverslag foreligger ikke. 

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

En god del elever kjøres til skolen av 
foreldre. 

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

Gangvei forbi skolen mot Vang. 
Gangvei også oppover mot Klekken 
hotell og retning Færdenmarka. 

Pedagogiske fordeler og ulemper ved skolen: Tradisjonell skole med mye gangareal 
og få muligheter til fleksible 
romløsninger. Lite og små grupperom. 

Skolens funksjon i samfunnet: Gymsalen er utleid alle dager unntatt 
onsdag som er avsatt til aktiviteter i 
skolens regi. Skolen brukes lite på 
kveldstid. 
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Hov ungdomsskoles opptaksområde omfatter 

Ullerål skole og Hønefoss skole 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Hov 
ungdomsskole 

Ungdomsskole; 
8. – 10. trinn 

Fulledelt 237 39 250 17 % 

 

 

 

Hønefoss skole 

Ullerål skole 

Hov ungdomsskole 
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FAKTA 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 + status vedr. godkjenning + 
nyere oppgraderinger: 

Byggeår 1972/1977. Skolen har 
gjennomgått en rekke mindre 
oppgraderinger i perioden 2000-2003. 
Blant annet er heis etablert, samt at 
spesialrom ble bygget om. I 2008 ble 
garderober og toaletter renovert. Hov 
skole har en betinget godkjenning. 

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

Skolen har ett godt uteområde 
beliggende inntil Hovsmarka. Skolen 
har egen gymsal. 

Universell utforming: Skolen er delvis universelt utformet. 
Oppgraderingsbehov som Må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Det er behov for å bygge om 
undervisningsarealer til dagens 
standard og etablere nye tekniske 
anlegg. Estimert kostnad kr 50 – 56 
millioner. 

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

39 elever har skoleskyss skoleåret 
2012/2013. 

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

Tilfredsstillende gang- og sykkelveier 
nær skolen 

Pedagogiske fordeler og ulemper ved skolen: Fint med Hovsmarka nær skolen. 
Bygningen gir få muligheter for 
fleksibel organisatorisk drift. 
Ventilasjonsanlegget er det vanskelig 
å få god nok drift på. 

Skolens funksjon i samfunnet: Gymsalen blir leid ut til ulike lag og 
foreninger 
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Veienmarka ungdomsskoles opptaksområde omfatter 

Eikli skole, Veien skole og Helgerud skole 

 

 

Sentrale skoleopplysninger 

 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen 

% 
elever 
med 
skyss 

Veienmarka 
ungdomsskole 

Ungdomsskole Fulledelt 252 45 300 18 % 

 

Eikli skole 

Veien skole 

Helgerud skole 

Veienmarka ungdomsskole 
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FAKTA Veienmarka ungdomsskole 

Skoletype: Ungdomsskole, 8.-10. trinn 
Mottar elever fra: Eikli skole, Veien skole og Helgerud 

skole 
Antall elever i skoleåret 2012/2013: 252 elever 
Kapasitet: 300 
Bygningens alder + status vedr. godkjenning + 
nyere oppgraderinger: 

Byggeår 1986, påbygget i Skolen har 
en betinget godkjenning etter forskrift 
om miljørettet helsevern. 

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

Skolen har egen idrettshall og egen 
ballplass ute. 

Universell utforming: Skolen har egen heis. Det er kun 
mindre tilpasninger som må utføres før 
skolen er universelt utformet. 

Oppgraderingsbehov som må utføres + 
kostnadsoverslag på disse: 

Ombygging av storklasserom. 
Estimert kostnad 1,8 – 2,3 millioner 
kroner. 

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

45 elever har skoleskyss 2012/2013. 
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Læringssenteret for voksne 

Læringssenteret for voksne har hovedbase i separat bygning ved Hønefoss skole. Siden 
voksenopplæringen fikk tilhold i disse lokalene i 1991, har det blitt utført få utbedringer i 
forhold til det fysiske arbeidsmiljøet. Lokalene er nedslitte, har gamle tekniske løsninger når 
det gjelder oppvarming, elektrisitet og ventilasjon.  

Skolen har for tiden 20 ansatte (19 årsverk) og 230 – 240 elever fordelt på følgende 
avdelinger: 

 

Antall 
elever 

Minoritetsspråklige 
Voksne på dagtid 

Minoritetsspråklige 
voksne på 
ettermiddagstid 

Grunnskole Spesialundervisning 

110-120 X    
60 - 80  X   

20   X  
20    X 

 

I tillegg til lokalene ved Hønefoss skole som ikke har kapasitet til å romme virksomheten, er 
det inngått en langsiktig leieavtale sammen med kulturskolen i sentrumskvartalet (gamle 
samfunnshuset). 

Dette kan ikke betraktes som en varig løsning. Rådmannen mener læringssenteret for voksne 
ideelt sett må lokaliseres ett sted med sentral beliggenhet. Å få realisert dette må være et 
framtidig mål- 

 

Læringssenteret for voksne har ingen samlet lokalisering 

Hovedbase – Læringssenteret for voksne 

Leide lokaler  
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Læringssenteret for voksne 

 

Opplæringsloven §§ 4A-1 og 4A-2 gir voksne med mangelfull grunnskoleopplæring, 
eller behov for spesialundervisning rettigheter til å motta dette. 

 

Ringerike kommune har en voksenopplæring med hovedbase i en frittstående bygning ved 
Hønefoss skole. 

Læringssenteret for voksne har for tiden ca. 200 minoritetsspråklige voksne elever, et omfang 
som har vært stabilt de siste årene. 

I tillegg er det 40 elever som mottar opplæring på grunnskolens område. 

Elevtilgangen til Læringssenteret for voksne har de siste årene vært stabil, men den økende 
arbeidsinnvandringen byr stadig på nye utfordringer. 

 

I tillegg til lokalene i den frittstående bygningen ved Hønefoss skole, ”låner” Læringssenteret 
lokaler av Hønefoss skole. Læringssenteret for voksne har også en del av virksomheten i leide 
lokaler i tilknytning til Ringerike kultursenter. 

 

At Læringssenteret har sin opplæringsvirksomhet spredt i flere bygninger med noe avstand 
mellom, gir dårlig grunnlag for gode forhold for både ansatte og elever. En del av 
opplæringen foregår på ettermiddagstid. 

 

Læringssenteret bør ha faste egnede lokaler på ett sted sentralt beliggende i forhold til 
offentlige kommunikasjoner. 

Ringerike kommune har inngått samarbeidsavtaler med nabokommunene Hole og Jevnaker 
hvor de ”kjøper” elevplasser ved Læringssenteret for voksne i Ringerike. 
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Oversikt over skoler som driftes av Ringerike kommune skoleåret 2012/2013. 

Ringerike kommune har for tiden 16 grunnskoler, tallmaterialet bygger på GSI- registrering 
pr. 01.10.2010. Elevkapasiteten er meldt inn av skolenes rektorer. 

Skole Skoletype Fådelt/fulldelt Elevtall 
2012/2013 

Elever 
med 
skoleskyss 
2012/2013 

Elev-
kapasitet 
ved 
skolen  

% 
elever 
med 
skyss 

Nes skole Kombinert; 1. 
– 10. trinn 

Fådelt 43 20 100 47 % 

Sokna skole Kombinert; 1. 
– 10. trinn 

Fulldelt 165 98 300 65 % 

Tyristrand 
skole 

Kombinert; 1. 
– 10. trinn 

Fulldelt 317 117 370 37 % 

Hallingby 
skole 

Kombinert; 1. 
– 10. trinn 

Fulldelt 293 164 350 65 % 

Ullerål skole Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fulldelt 262 41 350 når 
utbygd 

16 % 

Hønefoss 
skole 

Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fulldelt 225 0 280 0 % 

Eikli skole Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fulldelt 192 8 225 4 % 

Vang skole Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fulldelt 289 94 340 33 % 

Veien skole Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fulldelt 214 17 225 8 % 

Helgerud 
skole 

Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fulldelt 236 29 300 12 % 

Stranden 
skole 

Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fådelt 56 34 95 60 % 

Kirkeskolen Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fådelt 90 28 100 31 % 

Vegård skole Barneskole; 1. 
– 7. trinn 

Fådelt 55 34 85 62 % 

Hov 
ungdomsskole 

Ungdomsskole; 
8. – 10. trinn 

Fulldelt 237 39 250 17 % 

Haugsbygd 
ungdomsskole 

Ungdomsskole Fulldelt 224 82 240 37 % 

Veienmarka 
ungdomsskole 

Ungdomsskole Fulldelt 252 45 300 18 % 

Læringsarena 
Åsbygda 
skole 

Ungdomstrinn  15 15 18 100 % 

Ringerike kommune totalt 3165 820  26 % 
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Skolestørrelse og kvalitet 

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

I opplæringslovens § 9-5 omhandler skoleanleggene. I lovens annet ledd står det: 

Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elvar. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) grupperer skoler i 3 etter størrelse; skoler med mindre enn 300 
elever, skoler med mellom 100 og 300 elever og skoler over 300 elever. 

 

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 (se nedenunder). 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. 

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. 

 

 

 

 

Aktuelle politiske vedtak: 

• Kommuneplan for Ringerike kommune 2007 – 2019 

• Sak K 135/08 – framtidig skolestruktur i Ringerike kommune (05/86 – 92) 

• Grovsilingsrapport – skoletomt (09/17881 – 5) 

• Sak F 151/10 Ny skoletomt Hønefoss sør (09/17881 – 53) 

• Finsilingsrapport - skoletomt (09/17881 – 38) 

• Sak K 59/11 Skolebruksplan – skolestruktur Hønefoss by – avklaring (11/968 – 2) 

 

 

 

 

 

I arbeidet med å utarbeide skolebruksplan 2011 – 2019 har følgende deltatt: 

Hanne Marit Mikalsen, areal og byplan 
Roger Sørslett, eiendomsforvaltningen 
Unni Suther, helse og velferd; forskrift om miljørettet helsevern 
Bjørn Tollaas, kommunalsjef 
Geir Svingheim, spesialrådgiver; saksbehandler 
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TRAFIKKSIKKERHET HOLLEIAVEIEN  
 

Arkivsaksnr.: 13/1735  Arkiv: Q80   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 Ungdomsrådet 
23/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tidligere vedtak opprettholdes, Holleiaveien defineres ikke som særlig trafikkfarlig skolevei 
 

Sammendrag 
      Holleiaveien er navnet på en veistrekning nordvestover fra Tyristrand sentrum. 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur behandlet sak om særlig trafikkfarlige skoleveier 
høsten 2009. Holleiaveien ble ikke ansett som særlig trafikkfarlig og utløser ikke fri 
skoleskyss for elever som bor nærmere Tyristrand skole enn 2 og 4 km. 
 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune har via politisk kanal blitt bedt om å legge fram ny sak om denne 
strekningen. 

 
Saksutredning 
Holleiaveien er en vanlig bygdevei i et grisgrendt område. Det er få oppsittere langs denne 
veien. Tidvis er det noe tømmertransport på denne veien.  
Tidligere gikk det bussrute til Bråten bru, men Nettbuss har lagt ned bussruta. 
Det er inneværende skoleår tre elever med adresse Holleiaveien som på grunn av avstand 
er innvilget fri skyss etter opplæringsloven § 7-1.  
Samlet er det 18 elever som har adresse langs Holleiaveien men 15 av disse bor så nær 
Tyristrand skole at de ikke har skyss rettighet på grunn av avstand hjem – skole. 
Det ble utført omfattende trafikktellinger i Holleiaveien for mindre enn 4 år siden. 
Trafikktettheten var meget liten. Det har ikke skjedd vesentlige endringer verken når det 
gjelder trafikktetthet eller veistandard. 
 

Juridiske forhold  
Opplæringsloven § 7-1 sier blant annet: 
Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For 
elevar i 1. klasse/førskolen er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller 
vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) behandlet i 2009 særlige farlige skoleveier. I 
møte 3. juni 2009 fattet HOK følgende vedtak: 
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3. Saken om Holleiaveien/Pjåkaveien i Tyristrand oppvekstområde behandles i Trafikkrådet. 
De nødvendige trafikktellinger med telleboks gjennomføres. Ny vurdering av veistrekningen 
foretas etter at dette er utført. 
 
Trafikktelling på veistrekningen ble foretatt i to omganger for å få et best mulig 
telleresultat. Tellingene forgikk i uke 24, før skolene tok sommerferie og i ukene 35-38. 
 
Trafikkrådet behandlet saken (44/09) og fattet følgende vedtak: 
Holleiaveien og Pjåkaveien  i Tyristrand oppvekstområde anses ikke som særlig trafikkfarlige 
strekninger, og utløser ikke skoleskyss ut over Opplæringslovens bestemmelser i § 7-1. 

  
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur fattet i sak 28/09 følgende vedtak: 
Holleiaveien og Pjåkaveien  i Tyristrand oppvekstområde anes ikke som særlig trafikkfarlige 
strekninger, og utløser ikke skoleskyss ut over Opplæringslovens bestemmelser i § 7-1. 
 
Siden omfattende trafikktellinger ble foretatt i 2009, har det ikke skjedd vesentlige endringer verken 
når det gjelder veistandard eller trafikk mengde i Holleiaveien.  
 

Økonomiske forhold 
Ringerike kommune må dekke alle kostnader til skoleskyss for elever bor nærmere skolen enn 2 og 
4 kilometer. 

  
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at elevene i Ringerike skal komme trygt til og fra skolen. Videre at 
elevene skal gå/sykle der dette vurderes som forsvarlig.  Dette er viktig i 
folkehelsesammenheng. 
Rådmannen vurderer det slik at når det ikke har skjedd vesentlige endringer av veistandard 
eller trafikkmengde siden det ble foretatt grundige tellinger i 2009, opprett holdes vedtak 
fra HOK i sak 28/09. Holleiaveien vurderes ikke som særlig trafikkfarlig. 
 
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, 27.05.13 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA  
 

Arkivsaksnr.: 13/1736  Arkiv: Q80   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 Ungdomsrådet  
24/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.06.2013 
/ Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 
Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 
Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 
 

Sammendrag 
Nakkerudgata er en strekning fra RV 35 på Nakkerud og sørøstover mot jernbanen og 
Tyrifjorden. I 2012 ble det bygd nytt kryss på RV 35 med forskriftsmessige busslommer samt 
fotgjengerudergang. Fram til sist vinter hadde Nettbuss hentet skolebarn i Nakkerudgata, 
men dette opphørte da fotgjengerundergang og busslommer ble anlagt på RV 35 ved 
krysset på Nakkerud. Ikke alle oppsitterne i Nakkerudgata har vært fornøyde med at 
skolebussen ikke lenger kjører denne strekningen.  
Det er regulert gangveiløsning fra forgjengerundergangen inn i boligfeltet på sørvestsiden 
av Nakkerudgata. 

 
 

Innledning / bakgrunn 
Spørsmålet om trafikkforholdene i Nakkerudgata har blitt reist av oppsittere.  

 
Beskrivelse av saken 
Nakkerudgata har fast dekke fra RV 35 helt ned til krysset ved Bureveien og Stasjonsveien. 
Strekningen vurderes å ha normal bygdeveistandard, men kan oppleves som noe smal og 
vrien, - særlig på glatt føre vinterstid. De nybygde busslommene og løsningen med 
fotgjengerundergang på RV 35 har blitt meget bra. Likevel mener noen det er farlig når 
elever står og venter på skolebussen. 
 
Nettbuss melder at av - og påstigning på skolebussen fungerer fint. De melder også at noen 
passasjerer ikke benytter fotgjengerundergangen, men krysser rett over RV 35.  
 
Ved Tyristrand skole blir det opplyst at de følger godt opp arbeidet med trafikkopplæring av 
elevene. 
 
Ringerike kommune skal rullere hovedplan for kommunale veier. Ny hovedplan skal etter 
planen bli ferdig og behandles politisk i 2014. Nakkerudgata vil bli tatt med i ny hovedplan.  
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Avstanden fra busslomme på RV 35 ned Nakkerudgata til de som bor lengst unna vei er mer 
enn 2 kilometer. Følgen av dette er at førsteklassinger må transporteres med drosje 
hjemmefra opp til bussholdeplassen. Opplæringslovens § 7-1 sier at barn på 1. trinn skal ha 
gratis skyss når avstanden de må tilbakelegges til fots er over 2 kilometer. Denne 
tilbringerkjøringen fungerer greit. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
For 10 år siden kjørte bussen inn Bureveien og opp Nakkerudgata. Bureveien hadde ofte 
vanskelige kjøreforhold for skolebusser vinterstid. Det ble derfor laget snuplass for buss 
nede i Nakkerudgata slik at bussen kunne kjøre tur/retur krysset på RV 35.  
I 2009 ble reguleringsplan 318 – ”Fotgjengerundergang Nakkerud” vedtatt. Nytt kryss med 
ny busslommer og fotgjengerundergang var ferdig i 2012. 
 

Økonomiske forhold 
 
Strekningen fra RV 35 ned til boligfeltet er om lag 300 meter. Ringerike kommune må kjøpe 
nødvendig grunn til gangvei. Kostnader til anskaffelse av grunn samt selve byggingen av 
gangvei estimeres til å koste mellom 0,5 og 1 million kroner. 

 
Rådmannens vurdering 
 
Ringerike har med sin geografiske utstrekning mange vei- og trafikkmessige utfordringer. 
Nakkerudgata er en av disse utfordringene. Rådmannen ønsker en omfattende hovedplan 
for vei slik at politikerne får et godt grunnlag for å foreta sine prioriteringer. Videre er det et 
mål at myke trafikanter i alle aldre skal kunne ferdes tryggest mulig. 

 
Vedlegg 
*   Kart over Nakkerudgata og krysset på RV 35. 

 
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, 27.05.13 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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