
 

Opptaksområder for grunnskolene i Ringerike gjeldende fra 
01.01.19  (HOK 48/18) 

 

A.1 - Nes skole (ingen endringer) 
Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører 
Nes skole. Grensen forøvrig følger kommunegrensen mot Sør Aurdal, Søndre Land og Gran 
kommuner. 
 
A.2 - Hallingby skole (mindre justering mot Ullerål skole) 
Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr. 
187. Hensveien 187 tilhører Ullerål skole, høyere numre Hallingby skole. Grensen mellom 
Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører Nes skole mens 
Grøterud og videre sørover tilhører Hallingby skole. 
 
A.3 - 2 Ullerål skole (grensen mot Benterud gjelder fra oppstart av skoleåret 2020/21 + 
mindre justering mot Hallingby skole) 
Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr. 
187. 187 tilhører Ullerål skole, høyere numre Hallingby skole. Grensen mot Benterud skole 
følger Randsfjordbanen til Ankersgate. Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 
5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen østover over St. 
Hanshaugen til krysset Nygata – Parkgata og fram til Overmandsund bru. Almemoen, 
Vågård, Geiteryggen, Nybyen og Nymoen tilhører Ullerål skole. Mot Vang skole går grensen 
der jernbanen krysser Hvalsmoveien. Beboere i Thoen gata vest for Thoen gård tilhører 
Ullerål skole. 
 
A.4 - Hønefoss skole (fram til oppstart av skoleåret 2020/21) 

Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i Hønengata. 
Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører Hønefoss skole. Mot 
Vang skole går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård og Krakstad tilhører 
Hønefoss skole.  

 
A.5 Benterud skole (grensen mot Ullerål skole gjelder fra oppstart av skoleåret 2020/21) 
Grensen mot Ullerål skole følger Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru og videre til 
Hovsenga slik at området øst for Randselva tilhører Benterud skole. Fra Overmannsund bru 
går grensen gjennom lyskrysset, langs Nygata til St. Hanshaugen og over denne til 
Ankersgate. Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører Benterud skole 
og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri- forretnings-området vestover til 
Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna. 
Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang skole tilhører Benterud skole.  
Grensen mot Veien skole går der Randsfjordbanen krysser Soknedalsveien. Tolpinrud, 
Helgeshaugen, Riperbakken, Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til 
Veienmoen tilhører Benterud skole.   
All bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole 
kommune ved Elvika tilhører Benterud skole. 
 
A.6 - Veien skole (ingen endringer) 
Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. 
Veksalbakken og nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole. Grensen mot Benterud 
skole går der jernbanen krysser Soknedalsveien. Furulundveien, Veienkroken og flata på 
Veienmoen/Høyby tilhører Veien skole.  
 
  



A.7 - Helgerud skole (justering mot Tyristrand skole) 
Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. 
Ramsrudområdet tilhører Helgerud skole. Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand 
skole på Ask der Sandakerveien tar av fra RV 35. Grensen mellom Helgerud skole og Sokna 
skole går ved Skotland og Møtteberg.  
 
A.8 - Vang skole (ingen endringer) 
Mot Benterud skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboere i Hadelandsveien 283 og 
høyere tilhører Vang skole. 
Grensen mot Ullerål skole går øst for Vestern gård og rett nordover til Randselva, og ved 
jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med 
Thoen gård og østover tilhører Vang skole. 
 
A.9 - Tyristrand skole (justering mot Helgerud skole og Benterud skole)  
Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går grensen ved brua over Sogna på Ask. 
Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går på Ask i krysset der Sandakerveien 
tar av fra RV 35. 
I sør grenser opptaksområdet mot Modum kommune. 
 
A.10 - Sokna skole (ingen endringer) 
Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. I vest og nord 
går grensen mot nabokommunene Krødsherad og Flå. 
 
A.11 - Hov ungdomsskole (ingen endringer) 
Ullerål skoles Elever i Hønefoss bosatt øst for Begna og Storelva samt hele Ullerål skoles 
opptaksområdet tilhører Hov. Grensen mot Haugsbygd ungdomsskole går øst for Vestern 
gård og rett nordover til Randselva, og ved jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval 
stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med Thoen gård og østover tilhører Haugsbygd 
ungdomsskole. 
 
A.12 - Veienmarka ungdomsskole (ingen endringer) 
Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler tilhører Veienmarka 
ungdomsskole. Grensen mot Haugsbygd ungdomsskole går slik at Trygstad, Tandberglia og 
Monserud tilhører Veienmarka ungdomsskole.  
Mot Tyristrand skole går grensen ved brua over Sogna på Ask.  
 
A.13 - Haugsbygd ungdomsskole (ingen endringer) 
Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører Haugsbygd ungdomsskole.  
Mot Tyristrand skole går grensen ved brua over Sogna på Ask.  
Mot Veienmarka går grensen slik at bosatte i Ringåsen samt all bebyggelse langs FV 156 

Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune tilhører Haugsbygd 

ungdomsskole 

  


