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SKOLELØSNING HØNEFOSS NORD 

Forslag til vedtak:

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever. 
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd.
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole.

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig.

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole

Sammendrag
Kommunestyret vedtok i sak 135/08 blant annet følgende:

2. Ullerål skole utvikles til å bli barneskole for Hønefoss nord.
3. Hønefoss skole opprettholdes inntil videre som barneskole for sentrum.

Skoleløsning i Hønefoss nord må ses i sammenheng med skoleløsningen i Hønefoss sør. 
Skille mellom nord og sør i Hønefoss følger Begna/Storelva. 

Ullerål skole har nå blitt delvis renovert og har fått nytt inngangsparti. Skolen har teoretisk 
kapasitet til 350 elever, og har inneværende skoleår 284 elever.
Det planlegges fortetting og utbygging flere steder i den østlige – nordøstlige delen av 
Hønefoss. Dette er områder som hører inn under Ullerål skole sitt opptaksområde.

Hønefoss skole ble reist i 1881. Selv om det i årenes løp har blitt gjennomført flere mindre 
ombygginger, er hovedbygningen og rominndelingen som da skolen var ny for over 130 år 
siden.
En renovering av hele bygget ble i 2010 estimert til å koste 57 – 65 millioner kroner.
Bærende konstruksjoner setter store begrensninger når det gjelder mulighetene for annen 
inndeling av arealene.
Inneklimaet ved Hønefoss skole er dårlig, og luftkvaliteten har verdier som langt overstiger 
anbefalt norm. Nytt og riktig dimensjonert balansert ventilasjonsanlegg kan gi forsvarlig 
inneklima, men det har en høy kostnad.



Fasilitetene for kroppsøving ved Hønefoss skole er dårlige, og hele sidebygningen, som for 
tiden huser Læringssenteret for voksne, vurderes som kondemnerbar.
Bare for å at skolen skal kunne godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler, må det investeres i nytt balansert ventilasjonsanlegg i hele den gamle 
skolebygningen.
Uteområdet til Hønefoss skole har en del kvaliteter, men nærheten til den sterkt trafikkerte 
Hønengata er belastende. 

Om Hønefoss skole skal driftes videre, må både hovedbygningen renoveres fullstedig, og 
det må bygges ny gymnastikksal med tilstrekkelig garderobekapasitet. Forsiktige prisanslag 
viser at dette vil koste i størrelsesorden 150 millioner kroner, et beløp det knyttes usikkerhet 
til.

Beskrivelse av saken
Hønefoss skole har inneværende skoleår 235 elever. Av disse er ca. 210 bosatt nord for 
Hønefoss bru (bybrua ved fossen). 
Ved å bygge ut Ullerål skole til å få en kapasitet på 600 elever, og samtidig legge ned 
Hønefoss skole, mener rådmannen den nordre bydelen vil få en god og framtidsrettet 
skolestruktur.

Grovt sett vil alle som er bosatt nord for Hønefoss bru sogne til Ullerål skole. De som bor 
sør for Hønefoss bru vil sogne til ny skole i Hønefoss syd.

Hønefoss skole har lange tradisjoner og mange har sterke følelser knyttet til skolen. 
Kostnadene til å renovere og oppgradere skolen vil bli store, uten at skoleanlegget likevel 
blir tidsriktig. 

Elevene fra Hønefoss vil få noe lenger skolevei, men nesten alle vil likevel bo under 3 
kilometer fra skolen. Elever i 1. klassetrinn,  har rett til skyss når avstanden mellom hjem og 
skole er mer enn 2 kilometer. Dette kan gjelde noen barn.

Ut fra dette vurderer rådmannen det som riktigere å bygge ut Ullerål skole i tråd med 
vedtaket i sak 135/08. 

Ullerål skole og Hov ungdomsskole har begge benyttet Ringerikshallen til kroppsøving fast 
flere ganger i uka. Gymnastikksalen ved Hov ungdomsskole har for liten kapasitet til å 
dekke skolens behov. Gymnastikksalen ved Ullerål skole har full utnyttelse med dagens 
elevtall. 
Rådmannen ser det som nødvendig å bygge en ny idrettshall/flerbrukshall i området. Hov 
ungdomsskole har arealer nordvest for skolebygningen som kan være en god plassering for 
en slik hall. Gangavstanden til Ullerål skole er under 5 minutter, noe som er hensiktsmessig 
også for Ullerål skole.
Dette vil gi kroppsøvingsopplæringen et løft, gi allmennheten økt tilgang på hallflate og 
bidra positivt i arbeidet med å nå de vedtatte målene i folkehelsemeldingen.

Rådmannen vurderer at ved å bygge ut Ullerål skole til å ha kapasitet til 600 elever, samt 
kjøpe tomt i Hønefoss sør og bygge ny skole til 550 elever der, vil det gi en god og 
framtidsrettet skolestruktur i Hønefoss fram mot 2030. 
 



Tidligere behandlinger og vedtak
Deler av kommunestyrets vedtak i sak 135/08 virkeliggjøres gjennom denne saken.
I 2008 ble følgende vedtatt: 

2. Ullerål skole utvikles til å bli barneskole for Hønefoss nord.
3. Hønefoss skole opprettholdes inntil videre som barneskole for sentrum.

  
Rådmannens vurdering
Rådmannen presenterte vinteren 2014 sine tanker om skoleutbygging og skolestruktur i 
kommunen. Hovedbudskapet var at kommunen må bygge større og bedre skoler,  en  
investering som gir betydelig kostnadsreduksjon over tid.
Rådmannen anbefaler at Ullerål skole bygges raskt ut. Hønefoss skole legges ned når Ullerål 
skole er utbygd. Samtidig bygges det en idrettshall/flerbrukshall på ved Hov ungdomsskole 
for å dekke behovet for kroppsøvingsfasiliteter.

Vedlegg:
* 1 – Høringsbrev; forslag om nedleggelse av Hønefoss skole----
* 2 - Uttalelse fra SU ved Hønefoss skole
* 3 - Uttalelse fra elevrådet ved Hønefoss skole
* 4 - Uttalelse fra SU ved Ullerål skole

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, 28.04.2014

Tore Isaksen
rådmann
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