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UTVALGETS FORORD 
 
 
Utvalget for miljø og oppvekst har fått i oppdrag å utarbeide en strategi for fremtidig 
skole- og barnehagestruktur i Hamar, som skal effektivisere og samtidig opprettholde 
kvaliteten på tjenestene.   
 
Oppdraget vårt har vært påvirket av tidligere valg og prioriteringer, hvor noen har 
vært gode og noen mindre gode. Vi ble oppfordret til å tenke kreativt og nytt, til tross 
for mange begrensninger. Mulige nye skolebygg må plasseres innenfor et allerede 
tettbefolket Hamar. Vi vet ikke nøyaktig hvor befolkningsveksten vil komme de neste 
årene.  Vi har derfor vært opptatt av at det skal ligge en fleksibel plan til grunn som 
gir mulighet til å bygge nytt, eller bygge på der det trengs, fortløpende. Dette er et 
viktig premiss i skolestrukturen.  
 
Skolestruktur eller skolekretsgrenser er noe som berører de fleste i kommunen på en 
eller annen måte. Mange har utrykt bekymringer for nedleggelser, egen arbeidsplass 
eller endring i etablerte skolemiljøer. Mange har også klare forventninger om nye og 
bedre læringsarenaer for barna og bedre tilrettelagte arbeidsplasser for voksne.  
Skoler er noen av de viktigste byggene i byen. Der skal barna våre tilbringe dagene, 
under forhold som kan forme fremtida deres på godt og vondt. Elevenes møte med 
gode lærere og andre ansatte er selvsagt viktigst, men bygg og uteområder kan bidra 
til, eller hemme mulighetene for, lek, læring og felles opplevelser.  
 
Hamarskolen fungerer godt innholdsmessig med svært gode læringsresultater. Takk 
til alle dedikerte ansatte og foreldre, som har vist et stort engasjement på egne og 
andre barns vegne. Dere har gitt oss nødvendig forståelse for den viktige og ofte 
krevende jobben det er å drifte en skole og utdanne elevene til likeverdig deltakelse i 
samfunnet.  Mye er bra som det er. Samtidig krever det stor innsats fra personalet 
ved de eldre skolene å jobbe etter nye læreplaner med et elevmangfold, når byggene 
er tilrettelagt for helt andre undervisningsformer og ikke minst lengde på skoledagen.  
 
Utvalget ønsker derfor å tilby Hamar sine innbyggere moderne skolebygg som 
oppfyller kravene som stilles i de nye læreplanene, som muligheter for bruk av 
digitaliserte læremidler, mer fleksible arenaer for samarbeidslæring og utforskning, 
tilstrekkelig med grupperom og spesialiserte rom for praktiske og estetisk utfoldelse.   
 
Vi ønsker alle å tilby barna gode skoler. Det krever gode prioriteringer slik at 
ressursene blir brukt best mulig. Vi sender derfor strategien for fremtidig skole- og 
barnehagestruktur ut på høring. Nå er det din tur til å si hva du mener! 
 
Utvalget takker administrasjonen for godt arbeid og samarbeid gjennom prosessen. 
 
 
Marte Bjørli    Anne Nielsen  Magnus Østeraas 
Leder for utvalget       Saksordfører          Saksordfører 
for Miljø og oppvekst 
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1. Innledning 
 

 
Formannskapet har vedtatt å legge frem alternative skolestrukturer for Hamar 
kommune ut på høring.  
 
Utvalget for miljø og oppvekst ledet av Marte Bjørli (BBL) med saksordfører Magnus 
Østeraas (H) og Anne Nielsen (MDG), har ledet arbeidet med ny skolestruktur i 
Hamar kommune i henhold til mandatet for arbeidet fra Formannskapet.  
 
Hamar kommune har ni kommunale barneskoler og tre kommunale ungdomsskoler. 
Dagens skolestruktur er en videreføring av skolestrukturen som ble etablert ved 
sammenslåing av Vang kommune og Hamar kommune i 1991.  
 
Barneskolene har totalt 3005 elevplasser, ungdomsskolene har samlet en kapasitet 
til 1050 elever. Elevtallet er i dag ca. 3250 elever i de kommunale skolene. I tillegg 
har Hamar kommune to private grunnskoler, Hamar montessoriskole (barn- og 
ungdomsskole) og Wang Ung Hamar (ungdomsskole). Om lag 5 % av elevene i 
Hamar velger private grunnskoletilbud i nabokommunene: Steinerskolen på 
Hedemarken (Stange kommune) og Hedemarken friskole (Løten kommune).  
 
Fra 2010 er det registrert kapasitetsutfordringer i Hamarskolen. Østlandsforskning 
bistod med vurderinger, og i rapport fra Østlandsforskning (2016) ble det pekt på 
konkrete anbefalinger for hvordan Hamar kommune kunne møte utfordringene.  
 

For samlet å øke kapasiteten på barnetrinnet i Hamarskolen ble det blant annet 
besluttet utbygging av Greveløkka skole. Samtidig ble skolekretsgrensene for 
Greveløkka, Storhamar og Rollsløkken barneskoler, samt Ajer og Børstad 
ungdomsskoler justert som følge av utbygging av Greveløkka skole (sak 62/17).   
 
  



  

5 
 

Dagens situasjon 

I dag er den samlede elevkapasiteten i Hamarskolen svært god. Det er imidlertid ulik 
elevkapasitet i skolene. Enkelte skoler har kapasitetsutfordringer på noen trinn, andre 
på flere trinn. Samtidig har noen skoler god kapasitet på alle trinn.  
 
En del av utfordringsbildet er i dag knyttet til bygningsmessig kvalitet. Dagens eldre 
bygningsmasse medvirker til lite effektiv arealutnyttelse. Byggenes utforming og 
manglende fleksibilitet, samt ubenyttet areal i kjellere og avstengte svømmehaller 
kan ikke utnyttes til undervisningsaktivitet. Ubenyttet areal krever oppvarming og 
vedlikehold.  
 
Videre er den eldste skolebygningsmassen utformet under andre forutsetninger for 
oppæring enn det som kreves i dag. Med reformen av 1994 avvikles spesialskoler og 
inkluderingstanken får en sterk posisjon i samfunnet. Kunnskapsløftet med nye 
læreplaner i fag fra 2020, gir også føringer for mer samarbeidende læringsformer, 
bruk av digitale læremidler og et større elevmangfold med behov for tilpasset 
undervisning. Dette medfører behov for mer fleksible undervisningsrom, flere 
grupperom og skjermede soner for samarbeid på tvers av trinn og fag. I tillegg er det 
økende behov for flere arbeidsplasser for lærere som følge av endringer i 
arbeidstidsavtalen og innføring av lærernorm.   
 
Gode skoler er viktig for kommunens utvikling. God utdannelse sikrer elevene tilgang 
til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, som er fundamentet i et godt lokalsamfunn. 
Gode skoler er også et godt rekrutteringsgrunnlag for innflytting til kommunen. 
 

På dette grunnlaget vedtok kommunestyret den 25.3.2020 å utarbeide en ny 
skolestruktur i forbindelse med planstrategien. Arbeidet er videre fulgt opp av 
kommunestyret i sak 95/20 27.05.2020 og formannskapet i sak 173/20 17.06.2020 
og sak 240/2020 14.10.2020. Ny skolestruktur sees i sammenheng med 
Sentrumsplan og boligutbygging, og det overordnede målet er å effektivisere 
infrastrukturen og samtidig opprettholde dagens kvalitet for Hamarskolen. 
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2. Nasjonale føringer og kommunale vedtak  

 
Ifølge opplæringsloven har alle elever rett til å gå på nærskolen, og de skal gå 
sammen med andre barn i nærmiljøet. Dette er presisert i Opplæringslova § 8-1: 
«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den 
skolen i nærmiljøet som dei soknar til».  Hva som skal regnes som nærskolen 
avgjøres av en rekke forhold. Det skal tas hensyn til geografi, topografi og farlig 
skolevei. I tillegg åpner forskriften for muligheter til å vektlegge elevens individuelle 
behov. I slike tilfeller vurderes skoletilhørighet på bakgrunn av en søknad om å gå på 
en annen skole enn den eleven tilhører.   
 
Forskrift om skolekretsgrenser er slik en funksjon av hvordan nærskoleprinsippet skal 
ivaretas for den enkelte elev i kommunen. Det kan ikke vektlegges hensyn som vil 
stride med nærskoleprinsippet eller opplæringslovens formål; som fordeling av elever 
etter kriterier, opprettholdelse av skoler med svakt elevgrunnlag, spredning av elev-
mangfold eller å samle elevene i mer homogene elevgrupper.  
 
 

2.1. Hamar kommunes forskrift om skoletilhørighet 
I påfølgende tekst gjengis Hamar kommunes gjeldende forskrift om skoletilhørighet.  
 
Hamar Kommunes forskrift om skoletilhørighet, gjeldende fra 01.08.2017 
1. Hver skole både på barnetrinnet og ungdomstrinnet har et inntaksområde. Inntaksområdene er 

vist på kart for hver skole. På grunn av Ajer og Børstad ungdomsskoles beliggenhet, kan nærhet 
til skolen, være et underordnet kriterium, jfr. Opplæringslovens § 8-1 første ledd. 
 

2. Det er bostedsadresse som er utgangspunkt for skoletilhørighet på barnetrinnet. På 
ungdomstrinnet løftes alle elever som går på Storhamar og Prestrud skoler til Ajer ungdomsskole, 
og alle elever som går på Greveløkka, Rollsløkken og Solvang skoler løftes til Børstad 
ungdomsskole. 
 

3. Rådmannen har fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle vise seg at flere elever 
registreres enn det skolen har kapasitet til. Ved hovedinntak til 1.trinn og 8.trinn bør det være igjen 
minst 3 elevplasser på trinnet til senere tilflytting til inntaksområdet. 
 

4. Søsken har rett til å gå på samme skole. Her menes at den nye eleven har søsken som er elev 
ved den aktuelle skolen samtidig.  

 
5. Elever/foresatte kan i spesielle tilfelle søke om å gå på annen skole enn den man i utgangspunktet 

tilhører. Søknaden sendes den ønskede skolen innen 1. desember hvert år. 

 
Gjeldende forskrift for skoletilhørighet i Hamar kommune har fulgt opp bestemmelser 
i opplæringsloven for nærskoleprinsippet, der skolekretsgrenser er benyttet for å gi 
elevene en forutsigbarhet for skoletilhørighet. Nåværende skolekretsgrenser er blant 
annet vurdert ut fra topografi og trafikksikkerhet. 
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Forskriften åpner for individuell behandling, og kommunedirektøren har anledning til 
å utnytte ledig kapasitet ved andre skoler om det kan dokumenteres at en nærskole 
ikke har ledig kapasitet.    

 
I forarbeidet til ny opplæringslov (NOU 2019:23) anbefales det at nærskoleprinsippet 
videreføres. Barneombudet påpekte viktigheten av at elever gis forutsigbarhet for 
skoletilhørighet, og at barn fra samme område får gå på samme skole.   

 
Videre anbefaler departementet at kommunene i sterkere grad kan vektlegge 
skolenes kapasitet i fastsettelse av skolekretsgrenser. Dette gir kommunen mulighet 
til å tilpasse elevtallet til skolenes personal- og materielle ressurser, og slik en økt 
mulighet for å gi hver elev likeverdig tilgang til kommunens totale ressurser til 
skoledrift. Den skolen som er nærmest i fysisk avstand, trenger derfor ikke å være 
den skolen eleven har rett til å gå på. Når kommunen kan ta hensyn til skolenes 
kapasitet ved fastsettelse av skolekretser, kan det føre til bedre skoleøkonomi og 
dermed bedre skoler. Det kan også motvirke skolenedleggelser. 

 
I tillegg skal kommunen skal også holde av plasser til tilflyttende elever. Dette 
innebærer at skolene må ha noe overkapasitet.  

 
Ved etablering av ny skolestruktur må derfor nåværende Forskrift for skoletilhørighet i 
Hamar kommune vurderes. Dette gjelder spesielt Nærskoleprinsippet. Slik det er 
hjemlet i opplæringsloven åpnes det for at geografisk nærhet til skolen kan benyttes 
for en elevs skoletilhørighet, men også andre forhold som skolens kapasitet, 
topografi og trafikksikkerhet. I sistnevnte tilfelle vil en elevs skoletilhørighet avklares 
gjennom skolekretsgrenser.  

 
 

2.2. Kunnskapsgrunnlag for skolestruktur 
Kunnskapsgrunnlaget for ny barnehage- og skolestruktur i Hamar kommune fra 
18.09.2020, utgjør faktagrunnlaget for Utvalgets arbeid med ny skolestruktur.   
 
I Kunnskapsgrunnlaget er det samlet fakta om dagens elevkapasitet i Hamar 
kommune, nasjonale føringer og lovverk, kommunale mål og forskrifter, demografi og 
befolkningsframskrivinger. Videre beskrives framtidig boligbygging, byggenes 
tilstand, uteområder og det fysiske læringsmiljøet.  
 
Faktakunnskapen gir oss et situasjonsbilde av dagens skolesituasjon og det 
fremtidige behovet. Kunnskapsgrunnlaget bidrar til å reise spørsmål og utfordringer 
knyttet til hensiktsmessig utforming av ny skolestruktur som kan ivareta et fremtidig 
behov for kapasitet og lovkrav til drift av skoler. 
 
Kommunens mål om boligbygging med fortetting og nye utbyggingsområder har 
betydning for framtidig behov for skoletilbud. Kunnskapsgrunnlag er 
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underlagsmateriale for å kunne se skolekapasitet sammen med plan for boligbygging 
og forventet befolkningsvekst 
 
Kunnskapsgrunnlaget dannet grunnlaget for mandatet til utarbeidelse av ny 
barnehage- og skolestruktur.  
 
 

2.3. Mandat  
Formannskapet vedtok enstemmig den 14.10.2020, sak 240/20 mandatet for 
barnehage- og skolestruktur i Hamar. Oppdraget er gitt Utvalget for miljø og 
oppvekst.  
 
- Hamar kommune skal effektivisere skole- og barnehagestrukturen, og 
samtidig opprettholde kvaliteten på tjenestene.  
 
Strategien skal inneholde en handlingsdel som skisserer nødvendige grep for å nå 
målet på kort og lang sikt. Handlingsdelen skal beskrive hvilke av de eksisterende 
skolene/barnehagene som anbefales videreført i fremtidig struktur. Videre skal den 
anbefale eventuelle nybygg, rehabilitering av bygg og eventuelt omdisponering av 
bygg, samt ha en prioritert oversikt over tiltakene.  
 
Følgende kriterier skal legges til grunn for valgene i strategien:  

 Byggenes funksjonalitet som skole, respektive barnehage.  
 Bygningsmessig standard og kvalitet på uteområder  
 Demografi – ønsket kommuneutvikling  

 
Videre skal følgende punkter vektlegges:  

 Klima og miljø  
 Økonomi  
 Trafikksikkerhet  

 
Utvalget skal ikke ta hensyn til dagens skolekretsgrenser i arbeidet med strategien.  
 
Utvalget bes om å vurdere eventuelle hastetiltak knyttet til investering i 
barnehage/skolebygg som innspill til handlings- og økonomiplanen 2021 innen 
oktober.  
 
Strategien for skole- og barnehagestruktur oversendes til Formannskapet til 
behandling i april 2021, med behandling i Kommunestyret høsten 2021. - 
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3. Utvalgets arbeid 
 

 
Utvalget for Miljø og oppvekst har arbeidet frem ny skolestruktur i henhold til 
mandatet gitt av Formannskapet på bakgrunn av Kunnskapsgrunnlaget. Arbeidet har 
vært ledet av leder for utvalget Marte Bjørli (BBL), og saksordførere Anne Nielsen 
(MDG) og Magnus Østerås (H).  
 
Administrasjonen i Hamar kommunen har lagt til rette for utvalgets arbeid ved hjelp 
av prosjektorganisering. Kommunedirektørens ledergruppe har vært styringsgruppe 
for prosjektet, og kommunalsjef for opplæring og oppvekst Dordy Wilson har ledet 
prosjektet. I tillegg har utvalgssekretæren fra administrasjonen vært et viktig 
bindeledd mellom det politiske utvalget for Miljø og oppvekst og administrasjonen.  
 
 

3.1. Gjennomføring 
I alt har utvalget gjennomført 12 politiske utvalgsmøter for å arbeide frem en ny 
skolestruktur i perioden aug. 2020 og des. 2021.  
 
Analyser av fremtidig behov  
Utvalget for miljø og oppvekst startet arbeidet med å kartlegge skolenes 
bygningsmessige standard og skolenes funksjonalitet som skole. Dette ga følgende 
resultat:  

 
 
I påfølgende diskusjoner i utvalgsmøtene kom utvalget for Miljø og oppvekst frem til 
følgende alternativer for skolestruktur: 
 
− Alternativ 1: Beholde dagens struktur og rehabilitere skolebygg med dårlig 

bygningsmessig standard. Omtalt som 0-alternativet. 
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Skoler i sentrum 
− Alternativ 2: Legge ned Storhamar, rehabilitere øvrige skoler etter behov. 
− Alternativ 3: Legge ned Solvang skole og utvide og rehabilitere Rollsløkken skole, 

samt rehabilitere Storhamar og Prestrud etter behov. 
− Alternativ 4: Legge ned Storhamar og Solvang skole, rehabilitere og utvide 

Rollsløkken skole og rehabilitere Prestrud etter behov. 
− Alternativ 5: Beholde dagens struktur i sentrum og rehabilitere dagens skolebygg 

etter behov. 
 
Skoler Øst for E6 
− Alternativ 6: Legge ned Lovisenberg og rehabilitere Ridabu etter behov. 
− Alternativ 7: Legge ned Lovisenberg og Ridabu, og erstatte disse skolene med ny 

skole på tomt gnr/bnr 10/378 samt rehabilitere Ingeberg. 
− Alternativ 8: Legge ned Lovisenberg og Ridabu, og erstatte disse skolene med ny 

skole på Lovisenberg, samt rehabilitere Ingeberg ved behov. 
 
Ungdomsskoler 
− Alternativ 9: Beholde dagens skolestruktur øst for E6. 
− Alternativ 10: Utvide og rehabilitere Børstad ungdomsskole og bygge ny gymsal 

ved Ener ungdomsskole. 
− Alternativ 11: Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt bygg, samt bygge ny 

gymsal ved Ener ungdomsskole. 
− Alternativ 12: Beholde dagens skolestruktur for ungdomsskolene. 
 
Utvalget vedtok å be administrasjonen om samfunnsøkonomiske analyser på disse 
alternativene for å ivareta oppdraget i mandatet.   
 
De samfunnsøkonomiske analysene ble presentert for Utvalget i 26.5 2021, der 
følgende parameter er benyttet; økonomi, byggenes funksjonalitet som skole, 
kapasitet/demografi, klima/miljø og trafikksikkerhet. utvalget arbeidet videre med 
disse analysene i påfølgende møter. De samfunnsøkonomiske analysene er publisert 
på Hamar kommunes hjemmeside: https://www.hamar.kommune.no/category22615.html 
 
 
Medvirkningsmøter 
Strategi for skolestruktur er ikke en kommunedelplan. Det er derfor ikke krav om å 
følge plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning. Utvalget for miljø og 
oppvekst har likevel påpekt viktigheten av informasjon og medvirkning fra berørte 
parter i arbeidet med å utforme ny skolestruktur i Hamar. Det ble sendt ut informasjon 
om medvirkningsmøter, og lagt ut informasjon på Hamar kommunes hjemmeside om 
skolestrukturarbeidet.  
 
Utvalget for Miljø og oppvekst har gjennomført følgende medvirkningsmøter:  

 Skolebesøk: befaring og medvirkning fra elevråd, FAU og tillitsvalgte ble 
gjennomført 12.05.2021, 19.05.2021 og 09.06.2021. 

 Digitalt folkemøte den 08.06.2021 og 10.06.2021. 

 Felles digitalt møte med FAU ved alle skoler den 02.06.2021. 
 

https://www.hamar.kommune.no/category22615.html
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Administrasjonen har informert følgende parter om Utvalgets arbeid med ny 
skolestruktur: 

 Forum for tillitsvalgte den 25.02.2021 

 Rådet forpersoner med funksjonsnedsettelse 01.03.2021 

 Ungdomsrådet den 06.05.2021 

 Skoleledere vår og høst 2021. 

 Hamarskolens FAU, 25.11.2021 
  
Alle innspill fra medvirkningsmøter er å finne på kommunens hjemmeside: 
https://www.hamar.kommune.no/article52715-22590.html 
 
 
Tilleggsutredning  
Som en følge av medvirkningsinnspill fra innbyggerne i Hamar, medvirkningsmøter 
med FAU, elevråd og tillitsvalgte og befaring ved skolene vedtok utvalget å be om 
følgende tilleggsutredninger fra administrasjonen den 24.6.2021:   
 
1. Bygging av ny ungdomsskole og nytt gymbygg Børstad, bygging av ny barneskole 
      bestående av dagens Solvang og Rollsløkken, samles i klynge på Børstad. 
 
2. Bygging av ny barneskole bestående av dagens Ridabu og Lovisenberg, og bygging av 

nytt gymbygg som samles i klynge på Ener. 
 

3. Utbyggingsmulighet på Ingeberg barneskole. 
 

4. Endring av skolekretsgrenser etter nærskoleprinsippet, «tryggest og nærmest» 
- Kan dette løse noen av dagens utfordringer ved skoler med presset kapasitet som 
eksempelvis Ingeberg? 
 

5. Vurdering av skolebyggenes/områdenes egnethet (gjenbruk) som mulig barnehager på 
Storhamar og Lovisenberg. 
 

6. Vurdering av hva som anses som tilstrekkelig kapasitet ved strukturendring og parallelt 
ivareta vekst og ønsket kommuneutvikling. 

 
Administrasjonen ga Utvalget for Miljø og oppvekst svar på ønskede 
tilleggsutredninger 22.9.2021, og dokumenter knyttet til sakene er å finne på 
kommunens hjemmeside: https://www.hamar.kommune.no/category23065.html 
 
Tilleggsutredningen medførte et behov for nye vurderinger knyttet til arealene som 
foreslås benyttet til skoleformål, med tilhørende samfunnsøkonomiske analyser.  
 
 

Justerte alternativer for skolestrukturer 
Utvalget for Miljø og oppvekst har arbeidet videre med tilleggsutredninger på 
bakgrunn av informasjon fra medvirkningsmøter.  
 

https://www.hamar.kommune.no/article52715-22590.html
https://www.hamar.kommune.no/category23065.html
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I utvalgsmøtet 20.10.2021 diskuterer politikerne ulemper og fordeler med de avlagte 
alternative, ut ifra mandatet som er gitt.  
 

Utvalget for Miljø og oppvekst ønsket å gå videre med følgende justerte alternativer 
til skolestruktur.   
 

 Alt:3: Legge ned Solvang skole og Rollsløkken skole bygge en ny felles skole for 
Rollsløkken og Solvang på Børstad. Rehabilitere Storhamar og Prestrud skoler 
etter behov. 
 

 Alt 4: Legge ned Storhamar, Solvang og Rollsløkken skole. Bygge ny felles skole 
for Rollsløkken og Solvang på Børstad. Rehabilitere Prestrud etter behov. 

 
 Alt. 7: Legge ned Lovisenberg og Ridabu skoler og erstatte disse med en ny 

skole, fortrinnsvis ved Ener – subsidiært på Lie. Dersom ny skole legges til Lie, 
må det bygges egen gymsal/flerbrukshall der i tillegg til ny hall ved Ener.  
 

 Alt. 9: Beholde Lovisenberg skole og bygge ny Ridabu skole fortrinnsvis ved Ener, 
subsidiært på Li. Rehabilitere Ingeberg skole etter behov. 
 

 Alt. 11: Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt skolebygg samt ny gymsal ved 
Ener u-skole. 

 

 
I påfølgende kapittel vil de valgte alternativene for skolestruktur bli presentert med 
tilhørende samfunnsøkonomiske analyser og vurderinger.   
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4. Presentasjon av valgte alternativer for skolestruktur 
 

 
I dette kapittelet presenteres de valgte alternativene til skolestruktur, og alternativene 
består av følgende:  
 
Skolestruktur i sentrum:  

 Legge ned Solvang skole og Rollsløkken skole bygge en ny felles skole for 
Rollsløkken og Solvang på Børstad. Rehabilitere Storhamar og Prestrud skoler 
etter behov. 

 Legge ned Storhamar, Solvang og Rollsløkken skole. Bygge ny felles skole for 
Rollsløkken og Solvang på Børstad. Rehabilitere Prestrud etter behov. 

 
Skolestruktur øst for E6 

 Legge ned Lovisenberg og Ridabu skoler og erstatte disse med en ny skole, 
fortrinnsvis ved Ener – subsidiært på Lie. Dersom ny skole legges til Lie, må det 
bygges egen gymsal/flerbrukshall der i tillegg til ny hall ved Ener.  

 Beholde Lovisenberg skole og bygge ny Ridabu skole fortrinnsvis ved Ener, 
subsidiært på Li. Rehabilitere Ingeberg skole etter behov. 

 
Skolestruktur for ungdomsskolene: 

 Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt skolebygg samt ny gymsal ved Ener 
ungdomsskole. 

 
Ett alternativ fra hver gruppe, vil utgjøre den helhetlige skolestrukturen for 
Hamarskolen.  
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4.1. Valgte alternativer for skolestruktur i sentrum 
 

Legge ned Solvang skole og Rollsløkken skole. Bygge ny felles skole for 

Rollsløkken og Solvang på Børstad. Rehabilitere Storhamar og Prestrud 

skoler etter behov. 

 
 
Byggenes funksjonalitet som skole, inkludert bygningsmessig standard og 
kvalitet på uteområder 
Dette alternativet har fått en middels skåre i de samfunnsøkonomiske analysene når 
det gjelder den samlede funksjonaliteten for skolene i sentrum. Det er Storhamar 
skole som trekker ned den samlede funksjonaliteten, idet både bygningsmasse og 
byggets fleksibilitet for variert undervisning har en dårlig skåre. Ved rehabilitering vil 
standarden kunne heves, men fleksibiliteten vil trolig ikke komme på samme nivå 
som et nybygg. Uteområdet ved Storhamar skole vil kunne oppgraderes.  
  
Det vil også være behov for renovering av Prestrud skole, både bygningsmasse og 
uteområdet. Det en viss fleksibilitet for å gjennomføre variert undervisning i byggets 
utforming, og denne kan bedres ved renovering.  
 
Ny barneskole på Børstad som erstatning for skolene Solvang og Rollsløkken vil gi 
god bygningsmessig standard og et fleksibelt læringsmiljø med muligheter for 
utvidelse av elevkapasitet.  

Demografi - ønsket kommuneutvikling  

Med denne skolestrukturen i sentrum vil det være god overkapasitet. Strukturen vil 
kunne håndtere en befolkningsvekst og ønsket kommuneutvikling.  
 
Det er registrert 1548 barn i alderen 6 – 12 år i sentrum, og 1423 elever i 
barneskolene. Differensen kan skyldes elevplasser i private skoler og skoleplasser i 
nabokommuner.  
 
Det kan bli følgende elevkapasitet ved skolene ved nybygg av barneskole på Børstad 
og renovering av Storhamar og Prestrud.   
                                    

 Prestrud skole kan ha elevkapasitet på: 525 - 630 elever. Det vi si en økning 
pr. gruppe fra 25 elever til 30 elever. Totalt areal kan tilsi en høyere kapasitet.  

 Storhamar skole kan etter renovering elevkapasitet på: 392 – 420 elever. Det 
vil si en økning pr. gruppe fra 28 til 30 elever. 

 Greveløkka skole elevkapasitet 400 elever: 
 Ny barneskole Børstad 3 grupper pr. trinn a 30 elever vil gi en elevkapasitet på 

630 elever.  
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Med denne skolestrukturen for sentrum, må det settes nye skolekretsgrenser for 
elevens skoletilhørighet ut fra skolens kapasitet, illustrert kartutsnittet nedenfor.  
 
 
 

Skolestrukturen gir totalt en kapasitet på 1947 – 2080 elevplasser, og med dagens 
elevtall kan dette gi en overkapasitet på 26 % til 31 % elevplasser. 
 
Strukturen gir slik gode muligheter for å kunne håndtere befolkningsvekst ved 
boligutbygging, men kan også gi for stor overkapasitet med hensyn til å utnytte 
arealressursene.  
 
 
Klima og miljø 
Klimakonsekvensen av å legge ned Solvang og Rollsløkken vil avhenge av om 
bygget eller materialer vil kunne gjenbrukes, hvordan rivning gjennomføres og hva 
arealet benyttes til om byggene rives. Rivning av skolene vil mulig gi et større 
klimagassutslipp i motsetning til gjenbruk. Klimafotavtrykket fra nybygg avhenger av 
type bygg, hvordan det bygges og hvilke energikilder det har. Sambruk av bygg og 
uteareal med Børstad ungdomsskole vil ha positive effekter på klimafotavtrykket 
både i bygging og driftsfase. 
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Økonomi 
Drift: Når det gjelder driftskostnader vil en avvikling av Solvang og Rollsløkken skoler 
som erstattes av ny barneskole på Børstad gi en årlig innsparing på 3,9 mill. med 
nåværende elevtall.   
 
Investerings- og byggkostnader: Nåverdi for denne strategien er beregnet til å være 
1800 mill. kr. i et 40-års perspektiv. Dette tilsvarer en årlig kostnad på 77,9 mill. kr. 
 
Til sammenlikning vil nåverdien for å beholde dagens skolestruktur i sentrum være 
1880 mill, i et 40 års perspektiv. Det tilsvarer en årlig kostnad på 81,3 mill. 

 
Tomteverdi: Verdiene av tomtene for Solvang og Rollsløkken er estimert til å utgjøre 
ca. 40 mill. kr. til sammen.  

Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerheten er bedre jo kortere avstand det er mellom skole og hjem og jo 
færre hovedveger som krysses. I denne skolestrukturen vil elever fra tidligere 
Solvang skolekrets få noe lengre veg til skolen. Det kan bli behov for skoleskyss for 
elever 1. og 2. trinn. En del av de negative konsekvensene kan reduseres ved hjelp 
av tiltak i Solvangvegen, utbedring av krysningspunkter i Ringgata, mindre tiltak i 
Skogvegen og etablering av planfri kryssing av Furnesvegen. Vurderingen forutsetter 
at det gjennomføres en del av ovennevnte tiltak. Uten tiltak vil trafikksikkerheten bli 
redusert og faren for ulykker øker.  
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Legge ned Storhamar, Solvang og Rollsløkken skole. Bygge ny felles skole 
for Rollsløkken og Solvang på Børstad. Rehabilitere Prestrud skole etter 
behov. 

 

Byggenes funksjonalitet som skole, inkludert bygningsmessig standard og 
kvalitet på uteområder 

Denne skolestrukturen får en meget bra skåre da Solvang skole med brakker og 
Rollsløkken skole erstattes med nytt skolebygg på Børstad. Nytt skolebygg på 
Børstad vil gi et fleksibelt læringsmiljø og med muligheter for utvidelse av 
kapasiteten.  
 
Når Storhamar skole avvikles bidrar dette til å heve kvaliteten for hele skolestrukturen 
i sentrum, idet Storhamar skole har en dårlig bygningsmessig standard, behov for 
oppgradering av uteområdet i tillegg til at skolebygget ikke svarer opp til god 
funksjonalitet for fleksible løsninger for variert undervisning.  
 
Analysene har vist at Presterud skole har en mindre god byggeteknisk standard og et 
behov for vedlikehold av uteområder. Bygget funksjonalitet som skoler har i noen 
grad en fleksibilitet for å gjennomføre variert undervisning, og denne kan bedres ved 
renovering.  

Demografi - ønsket kommuneutvikling  

Med denne skolestrukturen i sentrum vil det være lav overkapasitet.  
 
Det er registrert 1548 barn i alderen 6 – 12 år i sentrum, og 1423 elever i 
barneskolene. Differensen kan skyldes elevplasser i private skoler og skoleplasser i 
nabokommuner.  
 
Strukturen vil kunne gi følgende elevkapasiteter ved skolene:  

 Prestrud skole kan ha elevkapasitet på: 525 - 630 elever. Det vi si en økning pr. 
gruppe fra 25 elever til 30 elever. Totalt areal kan tilsi en høyere kapasitet. 

 Greveløkka skole elevkapasitet 400 elever. Eventuelt påbygg for 210 elever.  
 Ny barneskole Børstad 3 grupper pr. trinn a 30 elever vil gi en elevkapasitet på 

630 elever.   
 
Det er registrert 1548 barn i alderen 6 – 12 år i sentrum, og 1423 elever i 
barneskolene. Differensen kan skyldes elevplasser i private skoler og skoleplasser i 
nabokommuner.  
 
Skolestrukturen gir totalt en kapasitet på 1555 – 1870 elevplasser, og med dagens 
elevtall kan dette gi en overkapasitet på 8,4 % til 23,9 %.   
 
Strukturen vil trolig ikke kunne håndtere en befolkningsvekst og ønsket 
kommuneutvikling, om det ikke planlegges for utvidelse ved en skole der økt 
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kapasitet realiseres ved behov.  For denne skolestrukturen for sentrum, må det 
settes nye skolekretsgrenser for elevens skoletilhørighet ut fra skolens kapasitet, 
illustrert kartutsnittet nedenfor.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strukturen gir muligheter til å kunne håndtere befolkningsvekst ved boligutbygging.  
Strukturen er fleksibel i den forstand at utvidelse av et skolebygg kan skje i samsvar 
med elevvekst og befolkningsutvikling om dette inntreffer.   
 

Klima og miljø 

Klimakonsekvensen av å legge ned Storhamar, Solvang og Rollsløkken vil avhenge 
av om byggene eller materialer vil kunne gjenbrukes, hvordan rivning gjennomføres 
og hva arealet benyttes til om byggene rives. Rivning av skolene vil trolig gi et større 
klimagassutslipp i motsetning til gjenbruk.  
 
Klimafotavtrykket fra nybygg avhenger av type bygg, kapasitet, hvordan det bygges 
og hvilke energikilder det har. Sambruk av bygg og uteareal med Børstad. 
ungdomsskole vil ha positive effekter på klimafotavtrykket både i bygging og 
driftsfase. 
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Økonomi 

Drift: Når det gjelder driftskostnader vil alternativet med nåværende gi en årlig 
innsparing på 3,7 mill. kr.  
  
Investerings- og byggkostnader: Nåverdi er beregnet til å være 1320 mill. kr. i et 40-
års perspektiv. Dette tilsvarer en årlig kostnad på 57,1 mill. kr.  
 
Til sammenlikning vil nåverdien for å beholde dagens skolestruktur i sentrum være 
1880 mill, i et 40 års perspektiv. Det tilsvarer en årlig kostnad på 81,3 mill. 

 
Tomteverdi: Verdiene av tomtene for Storhamar, Solvang og Rollsløkken er estimert 
til å utgjøre ca. 80 mill. kr. til sammen.  
 

Trafikksikkerhet 

Ny skole på Børstad, med kryssing av hovedveger og lengre skoleveg for en del 
elever, gir samlet negative konsekvenser for trafikksikkerheten. Med gjennomføring 
av en del avbøtende tiltak vurderes alternativet å fremme sikkerheten noe.  
 
Nedleggelse av Storhamar skole gir flere elever i kretsen lenger og mer utfordrende 
skoleveg med krysning av mer trafikkert veg selv med avbøtende tiltak som bedrer 
situasjonen noe. 
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4.2. Valgte alternativer for skolestruktur øst for E6  
 

Legge ned Lovisenberg og Ridabu skoler og erstatte disse med en ny skole. 
Fortrinnsvis ved Ener – subsidiært på Lie.                                 

- Dersom ny skole blir lagt til Lie, må det bygges egen gymsal/ flerbrukshall 
der i tillegg til ny hall ved Ener.  

 

Byggenes funksjonalitet som skole, inkludert bygningsmessig standard og 
kvalitet på uteområder 

 
Dette alternativet med nybygg av skole som erstatter dagens Ridabu og Lovisenberg 
skoler får en god skåre, med hensyn til bygningsmessig standard og fleksibilitet for 
fysisk læringsmiljø slik nybygg bidrar til. Dagens Ingeberg skåre noe mindre godt i de 
samfunnsøkonomiske analysene. Skolen har god byggeteknisk standard, men det er 
behov for renovering av uteområdet og skolen har lite fleksibelt i fysiske rammer for 
læringsmiljø. I tillegg har skolen kapasitetsutfordringer, men en renovering vil kunne 
gi noe bedre fleksibilitet i læringsmiljøet.    
 
Lunden skole er en nybygd skole med god bygningsmessig standard med gode 
fleksible løsninger for variert undervisning. Skolen har god skåre for uteområdet.   
 

Demografi - ønsket kommuneutvikling  

Med denne skolestrukturen øst for E6 vil det totalt være overkapasitet. Strukturen vil 
kunne håndtere en befolkningsvekst og ønsket kommuneutvikling i Øvre Vang, 
Ridabu-området, men det vil trolig bli kapasitetsutfordringer på Ingeberg.  
 
Det er registrert 796 barn i alderen 6 – 12 år Øst for E6, og 772 elever i 
barneskolene. Differensen kan skyldes elevplasser i private skoler og skoleplasser i 
nabokommuner.  
 
Dagen skolestruktur øst for E6 har en elevkapasitet på 1028 elevplasser. Det kan bli 
følgende elevkapasitet ved skolene ved nybygg av skole som erstatter Ridabu og 
Lovisenberg skole, og ved rehabilitering av Ingeberg skole:  
                                    

 Ingeberg skole kan etter renovering ha elevkapasitet på: 196 – 210 elever. Det 
vi si en økning pr. gruppe fra 28 elever til 30 elever.  

 
 Lunden skole har en elevkapasitet på 300 elever. 

 
 Ny barneskole ved Ener eller Li vil kunne får en elevkapasitet på 60 elever pr. 

trinn som til sammen gir en elevkapasitet 420 elever, alternativt 90 elever pr. 
trinn og totalt en elevkapasitet på 630 elever.   
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Med denne skolestrukturen Øst for E6, må det settes nye skolekretsgrenser for 
elevens skoletilhørighet ut fra skolenes kapasitet, illustrert kartutsnittet nedenfor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolestrukturen gir totalt en kapasitet på 916 – 1140 elevplasser, og med dagens 
elevtall kan dette gi en overkapasitet på 13 % til 33 % elevplasser.   
 
Strukturen gir slik gode muligheter for å kunne håndtere befolkningsvekst ved 
boligutbygging ved Ridabu og Øvre vang, men allikevel gi kapasitetsutfordringer for 
Ingeberg. Strukturen kan også gi for stor overkapasitet med hensyn til å utnytte 
arealressursene.  



  

22 
 

Klima og miljø 

Dette alternativet for skolestruktur antas å medføre store klimakonsekvenser. 
Nedleggelse og eventuell rivning av Ridabu og Lovisenberg vil sannsynligvis gi et 
stort klimagassutslipp. Ny skole på Ener/Li berører ubebygd areal og vil gi en negativ 
konsekvens ved utslipp fra arealbruksendringer. Arealet på Li er allerede i spill da 
omregulering er besluttet. En omdisponering av landbruksjord på Ener vil derfor være 
en større utvidelse av bebygd område, da arealet på Li uansett blir utbygd. Ny skole 
på Li vil totalt sett være mindre negativt for klima og miljø enn ny skole på Ener. 
Nybygg vil gi negativ klimapåvirkning. 

Økonomi 

Drift: Når det gjelder driftskostnader vil alternativet gi en årlig innsparing på 1,9 mill. 
 
Investerings- og byggkostnader: Nåverdi er beregnet til å være 730 mill. kr. i et 40-
års perspektiv. Dette tilsvarer en årlig kostnad på 31,6 mill. kr.  
 
Til sammenlikning vil nåverdien for å beholde dagens skolestruktur øst for E6 være 
840 mill. Det tilsvarer en årlig kostnad på 36,3 mill. 

 
Tomteverdi: Verdiene av tomtene som frigjøres i denne strukturen har en estimert 
verdi på 30 mill. kr.   

Trafikksikkerhet   

For det sentrale Ridabu vil området sør for Rv. 25 få noe negativ konsekvens av ny 
skole på Ener, men alle i dette området får under 2 km skoleveg. Boligområdene øst 
for Sælidvegen vil få bedret skoleveg og vest for Sælidvegen vil skolevegen være 
tilnærmet uendret. Flytting av Ridabu til Ener vil ikke ha store konsekvenser for det 
sentrale Ridabu. Ved avbøtende tiltak vil man få en tryggere skoleveg enn i dag. For 
boligområdene langs Kappvegen vil det bli tilnærmet uendret, mens Vangli vil få noe 
lenger skoleveg.  
 
Om skolen legges til Li får det små konsekvenser for dette området. Da Li ligger på 
sørsiden av Finsalvegen og har dårligere kobling til dagens boligområder, gir det noe 
dårligere skoleveg. Ny skole på Li vil innebære de samme konfliktpunktene som i 
dag. I tillegg blir skolevegen 400 meter lengre. For området vest for Sælidvegen 
ansees plassering av ny skole på Li å være noe dårligere enn ny skole på Ener. 
 
Nedleggelse av Lovisenberg skole utløser negative konsekvenser da om lag 160 
elever vil få lengre enn 2 km skoleveg, og ca. 40 av disse vil ha mer enn 4 km 
skoleveg, og krav på skoleskyss.  
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Beholde Lovisenberg skole og bygge ny Ridabu skole fortrinnsvis ved Ener, 
subsidiært på Li. Rehabilitere Ingeberg skole etter behov.  

 

Byggenes funksjonalitet som skole, inkludert bygningsmessig standard og 
kvalitet på uteområder 

 
Alternativet får en god skåre i de samfunnsøkonomiske analysene når det gjelder 
bygningsmessig standard, uteområde og fleksibilitet i for fysisk læringsmiljø for 
nybygg av Ridabu skole.  
 
Lovisenberg har en samlet skår som godt egnet som skolebygg med fleksibilitet i 
fysiske rammer for læringsmiljø. Imidlertid henger dette sammen med lavere 
elevantall enn det er beregnet kapasitet for, og skolen har ulike størrelser på 
klasserom som kan gi utfordringer. Skolen har gode uteområder med 
vedlikeholdsbehov.  
 
Dagens Ingeberg scorer noe mindre godt i de samfunnsøkonomiske analysene. 
Skolen har god byggeteknisk standard, men det er behov for renovering av 
uteområdet og skolen med et lite fleksibelt i fysiske rammer for læringsmiljø. I tillegg 
har skolen kapasitetsutfordringer, men en renovering vil kunne gi noe bedre 
fleksibilitet i læringsmiljøet.    
 
Lunden skole er en nybygd skole med god bygningsmessig standard med gode 
fleksible løsninger for variert undervisning. Skolen har god skår for uteområdet.   
 

Demografi - ønsket kommuneutvikling  

Med denne skolestrukturen øst for E6 vil det totalt være overkapasitet. Strukturen vil 
kunne håndtere en befolkningsvekst og ønsket kommuneutvikling i Øvre Vang, 
Ridabu-området, men det vil trolig bli kapasitetsutfordringer på Ingeberg og 
Lovisenberg ved større utbygninger i området.  
 
Det er registrert 796 barn i alderen 6 – 12 år Øst for E6, og 772 elever i 
barneskolene. Differensen kan skyldes elevplasser i private skoler og skoleplasser i 
nabokommuner.  
 
Dagen skolestruktur øst for E6 har en elevkapasitet på 1028 elevplasser. Det kan bli 
følgende elevkapasitet ved skolene ved nybygg av skole som erstatter Ridabu og ved 
rehabilitering av Ingeberg skole:  
                                    

 Ingeberg skole kan etter renovering ha elevkapasitet på: 196 – 210 elever. Det 
vi si en økning pr. gruppe fra 28 elever til 30 elever.  
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 Lunden skole har en elevkapasitet på 300 elever. 
 Lovisenberg skole har en kapasitet på 140 elever 
 Ny barneskole ved Ener eller Li vil kunne får en elevkapasitet på 60 elever pr. 

trinn som til sammen gir en elevkapasitet 420 elever.  
 

Med denne skolestrukturen for sentrum, må det settes nye skolekretsgrenser for 
elevens skoletilhørighet ut fra skolens kapasitet, illustrert i kartutsnittet nedenfor.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolestrukturen gir totalt en kapasitet på 1076– 1140 elevplasser, og med dagens 
elevtall kan dette gi en overkapasitet på om lag 30 % elevplasser.   
 
Strukturen gir stor overkapasitet, samtidig som det trolig ikke vil være tilstrekkelig 
elevkapasitet ved Ingeberg skole, og til dels utfordringer for Lovisenberg skole da 
klasserommene varierer i størrelse fra 12 elever til 20 elever. Det vil være gode 
muligheter for å kunne håndtere befolkningsvekst ved boligutbygging ved Ridabu og 
Øvre vang, men allikevel gi kapasitetsutfordringer for Ingeberg og sannsynligvis på 
Lovisenberg.   
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Klima og miljø 

Alternativet vil trolig gi mindre klimagassutslipp sammenlignet med alternativet der 
Lovisenberg avvikles.  Videre bruk av skolebygget på Lovisenberg vil være positivt 
for det totale klimafotavtrykket da man bevarer eksisterende bygg.  Nedleggelse og 
eventuell rivning av Ridabu medfører trolig et stort klimagassutslipp. Ny skole på 
Ener/Li berører ubebygd areal og vil gi en negativ konsekvens ved utslipp fra 
arealbruksendringer. Arealet på Li er allerede i spill, ved at omregulering er besluttet. 
En omdisponering av landbruksjord på Ener vil dermed være en større utvidelse av 
bebygd område da arealet på Li vil bli utbygd. Ny skole på Li vil totalt sett være 
mindre negativt for klima og miljø enn ny skole på Ener. Nybygg vil gi negativ 
klimapåvirkning. 

Økonomi 

Drift: Når det gjelder driftskostnader vil det ikke bli endring fra dagens drift.  
 
Investerings- og byggkostnader: Nåverdi er beregnet til å være 900 mill. kr. i et 40-
års perspektiv. Dette tilsvarer en årlig kostnad på 38,9 mill. kr.  
 
Til sammenlikning vil nåverdien for å beholde dagens skolestruktur øst for E6 være 
840 mill. Det tilsvarer en årlig kostnad på 36,3 mill. 
 
Tomteverdi: Verdiene av tomten som frigjøres i denne strukturen har en estimert 
verdi på 15 mill. kr.   

Trafikksikkerhet  

For det sentrale Ridabu er det området sør for Rv. 25 som vil få negativ konsekvens 
av plasseringen på Ener, men alle elever i dette området vil få under 2 km skoleveg. 
Boligområdene øst for Sælidvegen vil få bedret skoleveg, mens for elever vest for 
Sælidvegen vil det være tilnærmet uendret. I sum vil ikke flytting av skolen fra Ridabu 
til Ener har store konsekvenser for det sentrale Ridabu. Om man i tillegg 
gjennomfører avbøtende tiltak vil elevene få tryggere skoleveg enn i dag. For 
boligområdene langs Kappvegen vil skolevegen være tilnærmet uendret, mens 
Vangli vil få noe lenger skoleveg.  
 
Alternativet innebærer at forholdene i sum blir omtrent som i dag, selv om området 
sør for Rv. 25 får lenger skoleveg. Med forbehold om enkelte avbøtende tiltak 
reduseres ikke trafikksikkerheten sammenliknet med situasjonen i dag. 
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4.3. Valgt struktur for ungdomsskoler 
 

Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt skolebygg samt ny gymsal ved 
Ener u-skole. 

 

Byggenes funksjonalitet som skole, inkludert bygningsmessig standard og 
kvalitet på uteområder 

 
Alternativet får en samlet god skåre i de samfunnsøkonomiske analysene da et 
nybygg vil gi god bygningsmessig standard, et fleksibelt læringsmiljø og muligheter 
for utvidelse av kapasiteten.  
 
Ajer og Ener ungdomsskoler har god bygningsmessig standard og god 
skolefunksjonalitet. Imidlertid er det behov for ny gymsal ved Ener.   

Demografi - ønsket kommuneutvikling  

 
Dagens samlede elevkapasitet i ungdomsskolen er 1050 elevplasser, mens det er 
registrert 1073 ungdommer bosatt i Hamar i ungdomsskolealder. Børstad har laveste 
elevkapasitet, og det vil være behov for økt kapasitet i ungdomsskolene som løses 
ved nybygg av Børstad ungdomsskole. Dette skyldes nåværende befolkningstall, 
samtidig som det vil kunne dekke ungdomsskolekapasitet ved befolkningsvekst.  
 
Overkapasitet i ungdomsskolene i dag er på 11 %, og dette skyldes at elever i Hamar 
kan velge private skoler.  

Klima og miljø 

Alternativet medfører stort klimafotavtrykket som følge av rivning og nybygg på 
Børstad. Klimakonsekvensene avhenger av hva slags bygg som bygges, hvordan det 
bygges og hvilke energikilder det har. Det gjelder også for gymsal på Ener. 

Økonomi 

Drift: Økt elevkapasitet på Børstad ungdomsskole vil øke driftskostnader med 5 mill.  
Investerings- og byggkostnader: Nåverdi er beregnet til å være 1370 mill. kr. i et 40-
års perspektiv. Dette tilsvarer en årlig kostnad på 59,3 mill. kr.  
 
Til sammenlikning vil nåverdien for å beholde dagens skolestruktur for 
ungdomsskolene være 1230 mill. Det tilsvarer en årlig kostnad på 53,2 mill. 
 
Tomteverdi: Ingen tomter frigjøres.   

Trafikksikkerhet 

Ingen endring fra dagens situasjon. 



  

27 
 

 

4.4. Forskrift for skoletilhørighet og skolekretsgrenser for ny 
skolestruktur 

Kommunestyret besluttet i 2017 (sak 62/17) nye inntaksområder for skolekretser og 
nye vedtekter for skoletilhørighet.  

Da dette høringsdokumentet inneholder flere alternativer for skolestruktur for Hamar 
kommune, fremmes ny sak til politisk behandling om skolekretsgrenser og forskrift for 
skoletilhørighet når endelig skolestruktur er vedtatt i kommunestyret.  

Det er en forutsetning for de ulike alternativ til skolestruktur at vedtak fra sak 
16/1832, som beslutter at læringsgrupper maksimalt skal være på 28 elever, ikke 
videreføres.  

For maksimal ressursutnyttelse, og med dagens lærenorm, må de faktiske kvm i 
klasserommet angi størrelsen på læringsgrupper.  

F. eks. er et klasserom på x skole på 60 kvm, og forskriften for miljørettet helsevern 
foreskriver 2 kvm. pr. elev når skolen har spesialrom som skolekjøkken, gymsal o.l. 
Det vil si at et trinn på x skole kan utvides til å være 30 elever, eller det antall elever 
rommets areal tillater. Det vil uavhengig av antall elever i klasserommet, være 
samme forholdstall mellom antall elever og lærere, slik ny lærernorm krever.  
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5. Gjennomføring av ny skolestruktur 
 

 
I henhold til mandatet for etablering av ny skolestruktur skal utvalget for Miljø og 
oppvekst skissere nødvendige grep for å effektivisere skolestrukturen og beholde 
dagens kvalitet. Utvalget har skissert i alt fire helhetlige skolestrukturer, der alle 
alternativene som legges til høring for ny skolestruktur beskriver hvilke av de 
eksisterende skolene som anbefales videreført i fremtidig struktur og eventuelle 
behov for nybygg.  
 
I påfølgende tekst beskrives handlinger i de alternative skolestrukturene som er 
beskrevet i denne rapporten.  
 
 
Helhetlig skolestruktur Hamar kommune alt A 
 Legge ned Solvang skole og Rollsløkken skole, bygge en ny felles skole for 

Rollsløkken og Solvang på Børstad. Rehabilitere Storhamar og Prestrud skoler 
etter behov. 

 Legge ned Lovisenberg og Ridabu skoler og erstatte disse med en ny skole, 
fortrinnsvis ved Ener – subsidiært på Lie. Dersom ny skole legges til Lie, må det  
vurderes å bygge egen gymsal/flerbrukshall der i tillegg til ny hall ved Ener 

 Renovering av Ingeberg skole 
 Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt skolebygg samt mulig ny gymsal ved 

Ener ungdomsskole. 
 

Helhetlig skolestruktur Hamar kommune alt. B 
 Legge ned Storhamar, Solvang og Rollsløkken skole. Bygge ny felles skole for 

Rollsløkken og Solvang på Børstad. Rehabilitere Prestrud etter behov. 
 Legge ned Lovisenberg og Ridabu skoler og erstatte disse med en ny skole, 

fortrinnsvis ved Ener – subsidiært på Lie. Dersom ny skole legges til Lie, må det 
vurderes å bygge egen gymsal/flerbrukshall der i tillegg til ny hall ved Ener 

 Renovering av Ingeberg skole 
 Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt skolebygg samt mulig ny gymsal ved 

Ener ungdomsskole 
 

 
Helhetlig skolestruktur Hamar kommune alt. C 
 Legge ned Solvang skole og Rollsløkken skole bygge en ny felles skole for 

Rollsløkken og Solvang på Børstad. Rehabilitere Storhamar og Prestrud skoler 
etter behov. 

 Beholde Lovisenberg skole og bygge ny Ridabu skole fortrinnsvis ved Ener, -
subsidiært på Li. Dersom ny skole legges til Lie, må det vurderes å bygge egen 
gymsal/flerbrukshall der i tillegg til ny hall ved Ener.  

 Renovering av Ingeberg skole 
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 Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt skolebygg samt mulig ny gymsal ved 
Ener ungdomsskole 

 
 

Helhetlig skolestruktur Hamar kommune alt. D 
 Legge ned Storhamar, Solvang og Rollsløkken skole. Bygge ny felles skole for 

Rollsløkken og Solvang på Børstad. Rehabilitere Prestrud etter behov. 
 Beholde Lovisenberg skole og bygge ny Ridabu skole fortrinnsvis ved Ener, 

subsidiært på Li. Dersom ny skole legges til Lie, må det vurderes å bygge egen 
gymsal/flerbrukshall der i tillegg til ny hall ved Ener. 

 Renovering av Ingeberg skole  
 Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt skolebygg samt mulig ny gymsal ved 

Ener ungdomsskole. 
 

 
Når det gjelder prioritering av handlinger på kort og lang sikt legger utvalget for Miljø 
og oppvekst frem følgende strategi som vil gjelde uavhengig av hvilken skolestruktur 
som blir vedtatt: 
 

 Fylle opp skoler med ledig kapasitet. 

 Rehabilitere og utvide skoler dersom dette er nødvendig for å avvikle skoler 
som vedtas avviklet.   

 Bygge nye skoler der dette er nødvendig for å opprettholde eller øke 
elevkapasitet for å kunne avvikle skoler som er vedtatt avviklet.   

 Rehabilitere og utvide skoler dersom dette er nødvendig for å øke 
elevkapasitet. 

 Rehabilitere skoler dersom dette er nødvendig for å oppnå godt fysisk 
læringsmiljø. 

 Bygge nye skoler dersom dette er nødvendig for å oppnå godt fysisk 
læringsmiljø.  

 


