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Agenda

Kort innledning v/ rådmann

Historikken v/ kommunalsjef skole

Forskjellen i trafikksikkerhetstiltak mellom 
Benterud og Ullerål skole v/ kommunalsjef 
samfunn

Trafikksikkerhetstiltak Ullerål v/ Erik Josephson og 
Arne Andersen, Utbygging

Veien videre – kommende saker til behandling



Veien videre – kommende saker til behandling

Spørsmål til rådmannen fra Mons Ivar Mjelde – forskjeller 
ved trafikksikkerhetstiltak Benterud og Ullerål skole – KS 6. 
juni
Interpellasjon fra Hans Petter Aasen – godkjenning av 
Hønefoss skole i medhold av miljørettet helsevern – KS 6. 
juni
Trafikksikkerhetstiltak Ullerål skole – KS 6. juni
Tiltak/kostander Hønefoss skole – KS 27. juni
Nye skolekretser – Fremdriftsplan i HOK 5. juni og i 
utvalg/kommunestyret høsten 2019
Innbyggerinitiativet/interpellasjon Arnfinn Holten blir 
behandlet etter at dette blir mottatt av forslagsstiller –
antageligvis i KS i oktober.



Temaer

Skolestruktur

Skolebygg

Økonomi

Videre arbeid



Endret skolestruktur

Utvikling mot færre og større skoler 

Strukturutvalg 2005Kvalitetsutvalg
Vedtak 2008

2007 Åsbygda skole

2009 Ringmoen skole, Heggen skole 

2013 Stranden skole

2014 Vegård skole

2019 Kirkeskolen og Eikli skole 
Benterud

2020 Hønefoss skole 
Nye Ullerål og Benterud 



Skolene i Ringerike

NES

HALLINGBY

SOKNA

HELGERUD

VANG

TYRISTRAND

ULLERÅL

VEIEN

BENTERUD

VEIENMARKA

HOV

HAUGSBYGD



Barneskoler i Hønefoss by

Hønefoss sør: 
Benterud 

Hønefoss nord: 
Ullerål  

K135/08



Barneskoler i Hønefoss by

Hønefoss sør: 
Benterud 

Hønefoss nord: 
Ullerål 

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

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

sentrum.
(K-styret 135/08)



Barneskoler i Hønefoss by

Hønefoss sør: 
Benterud 

Hønefoss nord: 
Ullerål 

• Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever. 
• Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig
• Lokal forskrift om opptaksområder legges fram for politisk 

behandling før Ullerål er ferdig utbygd
(K-styret 65/14



Barneskoler i Hønefoss by

Hønefoss sør: 
Benterud 2019 – 600 el.

Hønefoss nord: 
Ullerål 2020 - 600 el.

SUM 1200 elever



Stor satsing på skoleutbygging

Skole-
bygg

Sokna 
2016

Benterud 
2019

Ullerål 
2020

Nes 
2021?

Hov 
2022? 



Benterud skole



Nye Ullerål skole



Elevtallsutvikling  

Oppdatert elevtallsprognose (1-7)
Ullerål, Hønefoss og Benterud

Norconsult 2018

ELEVTALL 2019/20 2023/24 2026/27 2029/30 2032/33

Sum 981 1020 1069 1138 1226



Skolebehovsanalyse 2018

Legges til grunn for kommunens planarbeidet for barnehage og 
skole

Benterud og Ullerål vil  

dekke behovet for barneskoler sentralt i Hønefoss til siste 
halvdel av 2020-talet, under forutsetning av at 
opptaksområdene til Ullerål og Benterud justeres og 
fastsettes slik at skolenes kapasitet utnyttes.

Det må planlegges med en ny barneskole sentralt i Hønefoss 
som kan være klar til å bli tatt i bruk mot slutten av 
prognoseperioden   (K-117/18)



Elevtall høst 2019 (per 1.mars)

Ullerål skole 380 elever

Hønefoss skole 215 elever

Sum 595 elever

Benterud 315 elever

SUM 315 elever

Velkomstklasse ? elever

TIL SAMMEN 910 elever



Økonomi: Nedlegging av Stranden skole

Elevene overført Tyristrand høsten 2014

Regnskapsmessig mindreforbruk 2016 kr 1 850 000



Økonomi: Nedlegging av Vegård skole

Elevene ved Vegård skole ble overført til Vang skole 
høsten 2015

Regnskapsmessig mindreforbruk 2016: 885 000 kr



Stipulert innsparing

Benterud

Hønefoss 
Stipulert årlig driftsreduksjon 2 500 000

Regnskap 2018 Kirkeskolen + Eikli skole 25 195 000

Budsjett 2019 Benterud skole 22 750 000

Differanse 2 445 000



Utfordringsbildet (F-seminar 2017):

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Netto driftsutgifter til grunnskole (202) i 2012 kr 247 898 246 315 233 476 223 375 228 387

Antall elever i kommunale grunnskoler 3 165 3 143 3 142 3 174 3 218 3 240

År



Veien videre i sektoren

Ferdigstilling Ullerål skole

Behandle opptaksområdene på nytt (HOK)

Forberede ny skolehverdag for elever, foreldre og 
ansatte

God samhandling/informasjon skole - hjem – FAU



Hvordan er sikringen av skoleveien behandlet?

I forbindelse med:

byggingen av Benterud skole

byggingen av Ullerål skole



Benterud i forhold til reguleringsplanen

Ny skole – reguleringsplan måtte utarbeides

Trafikksikkerhetstiltakene definert i reguleringsplanen som rekkefølgebestemmelser. 
Måtte være på plass før skolen ble tatt i bruk pga Innsigelse fra Statens vegvesen. 

Tiltakene ble beskrevet i rapporten «Trygg skolevei» og godkjent av Statens vegvesen før 2. gangs 
behandling av reguleringsplanen. 

Alle tiltakene ble utført som beskrevet i reguleringsplan før brukstillatelsen ble gitt for skolen høsten 
2018. 

I tillegg til de beskrevne tiltakene er det satt opp fysisk skille med betongblokker mellom 
fortau og vei i «Sykehusbakken». 

en midlertidig løsning i påvente av endelig utbedring.



Ullerål i forhold til den nye reguleringsplanen

Bygges på eksisterende skoletomt, gjeldende reguleringsplan var utdatert.

Ny reguleringsplan for Ullerål og Hov ble godkjent i mai 2018  (K 64/18) 
Ingen innsigelser fra Statens vegvesen. 

Trafikkanalyse utarbeidet i april 2017 

Egen skoleveisutredning juni 2018.

baserer seg på trafikkanalyse og 

gjennomførte brukermøter med skoler og FAU. 
Trafikktiltak vedtas i egen sak i juni 2019 og gjennomføres før august 2020

Skoleveisanalyse for strekningen Hønefoss bro til Kvernbergsund bro i august 2018. 
Oversendt Benterud skole.



Ulike reguleringsplaner

Alle områder utenfor skoleområdet omfattes av flere gjeldende reguleringsplaner. 

For Hønegaten har Statens vegvesen utarbeidet egne reguleringsplaner der de har tatt 
inn bestemmelser om myke trafikanter.

Skolenes opptaksområder var ikke definert på tidspunktet prosjektet startet.

Ny reguleringsplan og tiltak som gjennomføres i forbindelse med prosjektet er i henhold 
til retningslinjer i Vegdirektoratets «Krav til en sikker skolevei» og Veitrafikklovens 
uttalelser om Trygg skolevei.


