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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 kommunen. Der skal barna våre tilbringe 
dagene, under forhold som kan forme framtida 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 Hamars 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.  
 
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 

 
 

 

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.  

 

Med utgangspunkt i mandatet for arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur, samt 

etter en vurdering av høringsinnspill foreslår Utvalget for miljø og oppvekst følgende 

skolestruktur i Hamar:  

 

• Oppgradere og utvide Prestrud skole til en elevkapasitet på 630 elever  

• Avvikle Storhamar skole  

• Slå sammen Rollsløkken og Solvang skoler i nytt skolebygg med 

kapasitet til 630 elever  

• Slå sammen Ridabu og Lovisenberg skoler i nytt skolebygg med 

kapasitet til 420 elever  

• Oppgradere og utvide Ingeberg skole med kapasitet til 390 elever  

• Ny Børstad ungdomsskole med kapasitet til 450 elever  

• Beholde Greveløkka, Lunden, Ajer og Ener skoler 

 

Tidshorisonten for strategien er 10 år. Endelige prioriteringer og hastighet på 

utbygginger må styres gjennom kommunens handlings og økonomiplanprosesser. 

Utvalget mener det kan legges frem en realistisk strategi og at det som her foreslås 

kan gjennomføres de kommende 10 årene. Det er store investeringer som foreslås. 

En må regne med at en kommer til å bruke hele 10 års perioden på å realisere dette. 

Å bygge og eller rehabilitere en skole er en prosess som normalt tar minst 2 år fra 

oppstart til fullføring.  

 

 

1.1. Bakgrunn for forslag til ny skolestruktur 
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.  

 

I dag er den samlede elevkapasiteten i Hamarskolen 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 arealer i kjellere og avstengte svømmehaller kan ikke 

utnyttes til undervisningsaktivitet. Ubenyttet areal krever oppvarming og vedlikehold.  
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Videre er den eldste skolebygningsmassen utformet under andre forutsetninger for 

opplæring enn det som kreves i dag. Med reformen av 1994 ble spesialskoler 

avviklet, og inkluderingstanken fikk 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. 

 

 Befolkningsframskriving 

SSB la fram nye befolkningsprognoser i juni 2022. Tallene viser en forventning om 
jevn vekst i Hamar fra 32000 innbyggere ved inngangen av 2022 til 36645 i 2050.  
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Totalt for kommunen viser SSB’s framskrivning en vekst fram til 2050 på 16,4%. 
Veksten kommer i de eldste aldersgruppene. 103 % i 80-85 år og 150% over 85 år. 
 
For 6 til 15 år er prognosene slik:  
 

 
 

Fram til 2050 er prognosene at barneskolegruppen skal øke med 196 (8,4 %), mens 
ungdomsskolegruppen er stabil og vil øke med 18 (1,6%). 
 
Fødselstallene i Hamar har de siste 15 årene variert mellom 240 og 280 (i 2021). Det 
store kullet i 2021 er tatt med inn i tallene som er brukt på skolekretsnivå i rapporten. 
Pr. 1. september er det 173 som er født i Hamar i 2022. 
 
Det er flere parametere som bidrar til at prognosene er usikre. Fødselstall, flytting og 
innvandring vil blant annet påvirke tallene. Det er også utfordrende å forutsi hvor i 
kommunen endringer vil skje. Boligbygging og dagens alderssammensetning kan si 
noe, men vi ser også at vi har mye internflytting som vil føre til endringer elevantallet i 
skolekretsene. 
 
Underveis i arbeidet med skolestrukturen har det vært gjort omfattende forsøk på å 
finne gode prognoser for fremtidige tall for utviklingen i relevante befolkningsgrupper 
for de forskjellige skolekretsene. Konklusjonen er at dette ikke er mulig med en grad 
av sikkerhet som tilsier at man kan ta store investeringsbeslutninger basert på disse 
prognosene.  
 

2022 2030 2035 2040 2045 2050

SUM 6-12 år 2330 2330 2384 2446 2522 2526

SUM 13-15 år 1107 1015 1026 1055 1088 1125

SSB Framskriving av folketall
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 Fleksibilitet for å møte framtida  

Tidlig i arbeidet ble det tydelig at man må legge opp til en skolestruktur med 

tilstrekkelig reservekapasitet i hele kommunen. Samtidig må man sørge for at alle 

skoler en skal satse videre på er fleksible. Det betyr både at de skal ligge på områder 

med ferdig regulert inntilliggende areal slik at man bygge ut skolene raskt ved behov. 

Det innebærer også at byggene er fleksible i seg selv, gjennom at man har skolebygg 

med sammensetning av klasserom, grupperom og tilhørende arealer som gir 

fleksibilitet til å håndtere større og mindre klassetrinn.  

 

Et godt eksempel på det siste er det store 2021 kullet. Dette kullet vil gå gjennom 

våre barnehager og skoler som en bølge. Alle skoler og alle barnehager blir utfordret 

på sin kapasitet. Hvis byggene ikke er fleksible vil vi få utfordringer med å huse alle 

disse elevene og konsekvensen blir at vi må bygge på mange skoler i hele 

kommunen. Dette er ikke bærekraftig for et enkelt stort kull. 

 

Skolene og skolebyggene må ha to former for fleksibilitet:  

 

• Mulighet for rask utbygging for å møte økende trender med befolkningsvekst 

rundt skolene. Ingeberg kan se ut til å være et godt eksempel på dette. 

• Bygningsmessig fleksibilitet, som gjør at man kan håndtere variasjon i 

størrelse på kullene fra et år til et annet i eksisterende bygningsmasse. 

 

Det første er vurdert når man har sett på hvilke skoler som bør beholdes og ikke. 

Samtidig er det satt i gang et arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel, som 

en del av dette arbeidet vil en til neste år legge til rette for å regulere større områder 

rundt de skolene som blir vedtatt beholdt til offentlig formål. 

 

Det andre er normalt i moderne skolebygg og ofte ikke mulig i gamle skolebygg. 
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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 Opplæringsloven § 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 om skolekretsgrenser 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.  

 

Kommunestyret sendte ny forskrift om skoletilhørighet på høring 29.6.2022, sak 

64/22. Høringsfrist: 1.9.2022. 

 

 

2.1. 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  
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• 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. - 

 

2.1. Tilstandsrapport for kommunale skolebygg 

Arbeidet med å utarbeide en strategi for skole- og barnehagestruktur startet med at 

kommunestyret ba om at det ble utarbeidet en tilstandsrapport for skolebygg og 

barnehager. Denne tilstandsrapporten ble behandlet av kommunestyret i mai 2020 

og i vedtaket ba kommunestyret om at arbeidet med strategi for en framtidig skole- 

og barnehagestruktur ble satt i gang.  

 

I saksutredningen ble det her blant annet skrevet:  

«Hamar kommune har generelt god bygningsmasse på sine skoler. Ved noen skoler 
er deler av bygningsmassen ikke så bra. Generelt er det gymbygg som utpeker seg 
som de dårligste byggene ved skolene. Storhamar skole er den skolen som er i 
bygningsmessig dårligst stand.  
 
Elevene i Hamarskolen har 22 kvm bygningsmasse hver (…….). Dette er et høyt tall 
sammenlignet med kostragruppe 13 som i snitt ligger 3,8 kvm lavere. Det er ikke slik 
at kvalitet og størrelse henger sammen. Det finnes gode skoler som samtidig er 
arealeffektive og motsatt. Generelt er eldre skoler ofte lite arealeffektive samtidig 
med små klasserom og ikke tilstrekkelig antall grupperom. Mye areal går med til 
gangareal og løsninger som ikke lenger er en aktiv del av dagens moderne skole. 
Større areal per elev betyr ikke at elevene hverken opplever å ha mye plass, eller at 
de i realiteten nødvendigvis har det. Når det kommer til kostnader er det nesten en til 
en sammenheng mellom antall kvadratmeter og bygge og - vedlikeholdskostnad. 
Som en grov tommelfingerregel kan en si at det koster en tusenlapp i året å 
vedlikeholde en kvadratmeter, og det koster en tusenlapp i året å betale renter og 
avdrag på den samme kvadratmeteren. Som eksempel betyr det at Hamar kommune 
bruker 918 kr (….)  * 22 kvm = 20 196 kr per elev per år på å drifte skolebygg. Hvis vi 
hadde hatt det gjennomsnittlige skoleareal per elev på 18,2 kvm, ville vi brukt ca. 
3500 kr mindre pr elev pr år. Dette er penger som enten kan brukes til å bedre 
kvaliteten på skolebygget, innholdet i undervisningen, eller noe helt annet som 
kommunen har behov for. Den gjennomsnittlige skolestørrelsen i Hamar er i overkant 
av 260 elever per skole.» 
 
Det har vært et klart mål for arbeidet med strategien å utarbeide et forslag til en 

skolestruktur som gir en kostnadseffektiv og fleksibel bygningsmasse. 
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Alle arealer i et bygg har en kostnad. Hvis vi har skoler som har dårlig 

plassutnyttelse, betyr det at vi betaler unødvendig mye for vask, oppvarming og 

vedlikehold. Penger som vi i stedet kunne brukt til undervisning. Og er lokalene dårlig 

tilpasset moderne undervisningsformer, har dårlig ventilasjon og lignende er 

kostnaden et dårligere undervisningstilbud.  

  

Det er slik at kostnadseffektivitet oppnås gjennom arealeffektivitet. Arealeffektivitet 

oppnås både gjennom å ha moderne fleksible skolebygg, og gjennom å ikke ha for 

stor reservekapasitet i skolene. Fleksibilitet oppnås både gjennom å ha tilgjengelige 

arealer rundt skolene for mulig fremtidig utvidelse og samtidig fleksible skolebygg. 

Det siste finnens ganske gjennomgående ikke i gamle skolebygg.  
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3. Utvalgets arbeid 

 
 

   
Utvalget har gjennomført 12 politiske utvalgsmøter i perioden august 2020 til 

desember 2021 for å arbeide frem en ny skolestruktur. I forbindelse med arbeidet ba 

de administrasjonen i Hamar kommune om samfunnsøkonomiske analyser.  
 

Denne og andre relevante dokumenter er lagt ut på kommunens hjemmeside: 

https://www.hamar.kommune.no/skolestruktur  

 

3.1. 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. 

 

Administrasjonen har informert følgende parter om Utvalgets arbeid med ny 

skolestruktur: 

• Forum for tillitsvalgte den 25.02.2021 

• Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 01.03.2021 

• Ungdomsrådet den 06.05.2021 

• Skoleledere vår og høst 2021. 

• Hamarskolens FAU, 25.11.2021 

  

I tillegg ble Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne orientert den 5.9.2022 

om at utvalget skal behandle ny strategi for skolestruktur den 

14.9.2022. Ungdomsrådet blir orientert om saken i september 2022. 

 

 

3.2. 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 

https://www.hamar.kommune.no/skolestruktur
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      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.  

 

Tilleggsutredningen medførte et behov for nye vurderinger knyttet til arealene som 

foreslås benyttet til skoleformål, med tilhørende samfunnsøkonomiske analyser.  
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4. Høringsinnspill  

 
 

Utvalget sendte frem fire forslag til alternative strukturer, og formannskapet vedtok 

2.2.2022 sak 12/22, å sende alternativene fra utvalget for Miljø og oppvekst på 

høring. Formannskapet vedtok også å legge 0-alternativet, som er dagens struktur, ut 

på høring. Høringsfrist ble satt til 23.3.2022.   

 

Høringsutkastet ligger på kommunens hjemmeside. 

https://www.hamar.kommune.no/skolestruktur 

  

Høringsinnspillene viser generelt lite eller ingen støtte til alternativene som har vært 

på høring. Det er stor støtte til alternativ som mer eller mindre går ut på å 

opprettholde dagens skolestruktur, og de fleste uttalelsene handler om å bevare alle 

eller én bestemt skole.    

   

  

https://www.hamar.kommune.no/skolestruktur
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5. Presentasjon av forslag til ny skolestruktur for Hamar  

 
 

Utvalget for Miljø og oppvekst har behandlet høringssvarene, og presenterer 
følgende forslag til ny skolestruktur for Hamar på bakgrunn av oppdraget som ble gitt 
i mandatet.   

• Oppgradere og utvide Prestrud skole til en elevkapasitet på 630 elever  
• Avvikle Storhamar skole  
• Slå sammen Rollsløkken og Solvang skoler i nytt skolebygg med 

kapasitet til 630 elever  
• Slå sammen Ridabu og Lovisenberg skoler i nytt skolebygg med 

kapasitet til 420 elever  
• Oppgradere og utvide Ingeberg skole med kapasitet til 390 elever  
• Ny Børstad ungdomsskole med kapasitet til 450 elever  
• Beholde Greveløkka, Lunden, Ajer og Ener skoler 

 
 

5.1. Skolestruktur barneskoler sentrum Hamar vest   

En hensiktsmessig strategi for skolestruktur vest i Hamar sentrum vil være:   

  

• Beholde og vedlikeholde Greveløkka skole med kapasitet til 400 elever  

• Rehabilitere og bygge på Prestrud skole med kapasitet til 630 elever  

• Avvikle Storhamar skole  

  

Denne strukturen vil gi en elevkapasitet på 1030 elever, og dette er vurdert som 

tilstrekkelig for dagens innbyggertall.  

  

 Elevkapasitet skolestruktur sentrum Hamar vest  

Tabellen under viser elevantallet i dag og behovet for elevkapasitet i området vest i 
Hamar sentrum, samt elever i skolekretsen og ant. elever som bor nærmest de ulike 
skolene.  
  
  
 

Skole  Kapasitet i 
dag  

Antall elever 
2022-23 

Estimert antall 
elever 

2027-28 med 
dagens 

innbyggertall 

Ant elever som 
bor nærmest, 

høst 2022 

Ant. elever i 
kretsen 

6 – 12 år vår 2022 

Greveløkka  400  198  166  260  186  

Prestrud  525*/588  412  448  384  512  

Storhamar   350*/392  327  264  288  297  

sum  1275-1380  937  878  932  995  

*Opplevd reell kapasitet i dag  

  
Tabellen viser at det på kort sikt vil være behov for betydelig lavere kapasitet enn den 

kapasiteten som er i dag.   
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Kartet nedenfor viser dagens skolekretsgrenser med en markering av fargede prikker 

som viser at flere av elevene i Storhamar skolekrets bor nærmere Greveløkka skole. 

Det er også flere elever i Prestrud skolekrets som har kortere avstand til Storhamar 

skole.   

       
  
   
Kartutsnittet nedenfor viser hvilke områder for bosetting av elever som vil ha størst 

nærhet til Prestrud og Greveløkka skole ved avvikling av Storhamar skole.   

  

  
  
  
  
Områdene i disse skolekretsene har planer som tilsier en fortetting og videre 

utbygging. I stor grad vil dette være leiligheter, men det er også lagt opp til for 

eksempel rekkehus på Voll-Lund. Kommunen er også i ferd med å starte regulering 

av område ved flyplassen som kan legge til rette for betydelig økt utbygging i 

utkanten av området på sikt. Om denne boligutbyggingen realiseres, og 

elevkapasiteten utvides med nytt skolebygg i området ved flyplassen, vil dette kunne 

legge til rette for nye skolegrenser nord i Prestrud og Greveløkka krets. Greveløkka 
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og Prestrud skoler vil få frigitt elevplasser og ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 

en eventuell fremtidig befolkningsvekst for eksempel ved utbygging av 

Storhamarsenteret og eller Stormyra/Maxisenteret. Ved utbygging av Ankerhagen 

kan elevveksten like gjerne håndteres av Rollsløkken skole som Greveløkka 

skole. Både Greveløkka og spesielt Prestrud skole har omkringliggende arealer som 

kan brukes til utvidelser dersom dette i fremtiden blir nødvendig. Samlet vil en derfor 

ha mange muligheter til å møte en eventuell vekst der den måtte komme på Hamar 

vest.  

 Kommuneutvikling  

Når det gjelder henvisningen til Hamars kommuneplan fra høringsinnspill for utvikling 

av bydelssenter ved Storhamar, med flere boliger, bedre kollektivtilbud og 

hverdagsfunksjoner i nærmiljøet, er det vurdert slik at en avvikling av Storhamar 

skole ikke reduserer muligheten for utvikling av Storhamar. Storhamar som 

bydelssenter med hverdagsfunksjonen skole opprettholdes av Prestrud skole og 

Greveløkka skole som ligger i umiddelbar nærhet til Storhamar.     

 Trafikksikkerhet for skolestruktur sentrum Hamar vest  

Kommunestyret har vedtatt å ha søkelys på trafikksikkerhet, og utarbeidelse av  

Trafikksikkerhetsplan ble innlemmet Hamar kommunes sin planstrategi 2018-2021. 

Etablering av Hjertesone på kommunens skoler inngår i dette arbeidet.  

Trafikksikkerhetstiltak er også en viktig del av Mobilitetsstrategien, som er en del av 

Sentrumsplanen.  

  

Kartet på neste side viser sentrale trafikale konfliktpunkter for skolekretsene 

Prestrud, Storhamar og Greveløkka slik kretsene er i dag.   
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Kartet viser at det særlig vil være kryssing av Hakabekkvegen (fra Bondesvea) og 

kryssing av Ringgata som vil være sentrale konfliktpunkter om elevene skal over til 

Greveløkka skole. Mange elever vil også kunne gå til skolen i rolige boliggater uten 

gjennomgangstrafikk, og de vil få relativ kort skoleveg. De som bor på Mælumsløkka 

vil også få noe kortere skoleveg til Greveløkka enn de har til Storhamar i dag.  

  

Den største utfordringen er skoleveg for elever som bor øst for Vognvegen om disse 

elevene får tilhørighet på Prestrud. De vil i større grad enn i dag måtte krysse og/ 

eller bevege seg langs trafikkerte veger. Det samme vil gjelde for elever som vil 

benytte Knut Alvsons gate og Nordvikvegen, og ev. krysse Vognvegen og 

Kornsilovegen.   
  

Hovedutfordringer for trafikksikkerhet med prioriterte tiltak som ikke er uttømmende 

beskrives i påfølgende tabeller.  
  

Trafikksikkerhet - endringer  Beskrivelse  
Lenger skoleveg og kryssing av 
hovedveger  
  

Flere får lenger skoleveg enn i dag. Flere må i tillegg krysse 
og/eller gå langs større hovedveger.   

  

 
 
 
 
 
 



  

18 
 

Prioriterte tiltak:   
  

  Tiltak  Kommentar  Vegeier  
1  Etablere hjertesone  Etablere hjertesone rundt skolen for å sikre 

god trafikksikkerhet, behovet blir større når 
skolekretsen utvides og en del elever får 
lenger skoleveg.  
  

FAU/Skole/Hamar 
kommune  

2  Utbedre kryssing i 
overgangen 
Aluvegen/Hakabekkvegen  

Det blir betydelig flere elever som må krysse 
Hakabekkvegen/Aluvegen og det må 
etableres gode krysningspunkt  
  

Innlandet 
fylkeskommune  

3  Tilrettelegging i 
Nordvikvegen  

Flere vil gå langs Nordvikvegen hvor det ikke 
er egen tilrettelegging for gående/syklende i 
dag (blanda trafikk).   

Innlandet 
fylkeskommune  

4  Utbedre gang- og sykkelveg 
i Knut Alvsons gate, og 
tilhørende kryss  

Flere vil komme til å benytte Knut Alvsons 
gate om de skal til Prestrud skole.   

Innlandet 
fylkeskommune  

5  Utbedre kryssing av 
Vognvegen  

Manglende tilrettelegging for kryssing av 
Vognvegen fra Nordvikvegen.  

Innlandet 
fylkeskommune  

  

 Funksjonalitet i skolebygg skolestruktur for sentrum Hamar vest  

Greveløkka skole er et funksjonelt og moderne skolebygg med gode utearealer, og 

strukturen legger opp til å utnytte denne elevkapasiteten. Det vil være naturlig å 

avvikle Storhamar skole, ettersom denne skolen ligger i nærheten til Greveløkka 

skole som har ledig elevkapasitet og er et godt funksjonelt skolebygg. Elevtallet for 

både Storhamar og Greveløkka er synkende de neste fem årene ut fra dagens 

elevtallgrunnlag. Det er ikke planlagt med større boligutbygging i Storhamar 

skolekrets. Det er pekt på i høringsuttalelsene at strukturen ikke er bærekraftig 

ettersom Prestrud og Grevløkka til sammen ikke vil ha tilstrekkelig elevkapasitet. I 

denne strukturen vil Prestrud skole oppgraderes med økt elevkapasitet for å ha 

tilstrekkelig kapasitet og få god funksjonalitet. Denne oppgraderingen vil ikke kun ha 

som mål å utvide antall elevplasser, men også å sørge for et fleksibelt skolebygg 

som kan håndtere moderne undervisning og variasjon i størrelse på elevkull.    

 Økonomi skolestruktur for sentrum Hamar vest  

Utgangspunktet for de økonomiske beregningene er nåverdikostnad, som viser til 

dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer. De økonomiske beregningene baserer 

seg på erfaringstall fra 2020, slik at det blir mulig å sammenlikne med alternativene 

som ble sendt på høring. Alternativet med lavest total nåverdi er det økonomisk mest 

gunstige for kommunen.   

 

I valgte struktur for Sentrum Hamar vest er det beregnet vedlikehold av Greveløkka, 

oppgradering og utvidelse av Prestrud og avvikling av Storhamar. Dette gir til 
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sammen en elevkapasitet på 1030 elever, og dette gir overkapasitet ut fra dagens 

innbyggertall og framskrivninger av befolkningsvekst.  

 

Det valgte alternativet har en samlet nåverdi på 806 375 000,- kr.  over en 40 -

årsperiode.   

 

Selv om det er planlagt boligutbygging i alle tre skolekretsene, er det svært usikkert 

når boligutbyggingen realiseres og hvordan demografien endrer seg med 

boligutbygging i dette området. På dette grunnlaget vurderes det som tilstrekkelig 

med en kapasitet til 1030 elever, med mulighet for bygging av ny skole eller utvidelse 

av elevkapasitet når boligutbyggingen skal realiseres.  

 

Til sammenlikning vil nåverdikostnaden for vedlikehold og oppgradering av dagens 

skolebygg i nåværende skolestruktur med Greveløkka, Storhamar og Prestrud skoler 

være 1 200 000 000,- kr., og ha en kapasitet 1275 elever. Om Prestrud skole og 

Storhamar skole erstattes med nye bygg med elevkapasitet på til sammen 840 

elever, vil nåverdikostnaden være 898 400 000 inkludert vedlikehold av Greveløkka. 

Dette gir en total elevkapasitet på 1240 elever noe som vil gi for stor overkapasitet og 

påfølgende driftskostnader for areal det ikke er behov for.   

  

 Klima og miljø, skolestruktur sentrum Hamar vest  

 
Ytre miljø for barna 

Det er i hovedsak støy og luftkvalitet som er lagt til grunn for å vurdere barnas ytre 

miljø. Storhamar, Prestrud og Greveløkka skoler ligger i samme støy- og støvsoner. 

Alle tre ligger i grønn støysone, men i gul luftkvalitetssone. Å flytte elever fra 

Storhamar til Prestrud og Greveløkka vil altså ikke gi noen endring i disse ytre 

miljøfaktorene. Både rehabilitering og utbygging av skoler i drift vil imidlertid bidra til 

støy og støv i byggeperioden. Det er derfor viktig med støy- og støvreduserende tiltak 

i bygge- og rehabiliteringsperioden og å legge de mest intense byggeperiodene til 

sommerferien. 

 

Naturverdier og jordvern 

En begrenset utbygging av Prestrud vil kunne gjennomføres uten å berøre vesentlige 

naturverdier eller dyrket mark. Dersom grønne arealer bygges ut vil dette være 

negativt for det biologiske mangfoldet og utbyggingen bør derfor planlegges slik at 

grønne arealer sikres i størst mulig grad.  

 

Transport 

En forutsetning for klimavennlige valg av transportmiddel er at de aller fleste har de 

funksjonene man bruker i hverdagen innenfor gang- eller sykkelavstand. Dermed 

spiller skolens nærhet til hjemmet en viktig rolle, men også at det er trygge 

skoleveger. Antagelig vil ikke endringer i skolestruktur i sentrum Hamar vest ha de 
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store konsekvensene for transport. De aller fleste elevene vil bo godt under 2 km fra 

skolen og en nedleggelse av Storhamar medfører ikke store endringer i avstand. 

Trafikksikkerheten er imidlertid avgjørende slik det er belyst ellers i saken. Dersom 

barn skal gå og sykle til skolen må skolevegen oppfattes som trygg. 

 

Bygg (Klimaperspektiv rehabilitering/nybygg) 

Gjenbruk og utbedring gir mindre klimabelastning enn nybygg. Dette fremgår av flere 

kilder, blant annet. peker FNs klimapanel på dette som en viktig faktor for å kutte 

utslipp fra byggsektoren.  

 

Nedleggelse og rivning av Storhamar medfører en utvidelse av Prestrud. Her vil det 

bygges et nytt bygg, fordi et eksisterende bygg ikke rehabiliteres. Dette kan medføre 

et høyere klimafotavtrykk enn å rehabilitere dagens Storhamar skole. 

Klimakonsekvensen av å rive Storhamar vil avhenge av om bygget eller materialer 

fra bygget vil kunne gjenbrukes, hvordan den jobben gjøres og hva arealet skal 

brukes til etter at bygget er revet. Klimafotavtrykket fra nytt bygg på Prestrud vil 

avhenge av hva slags bygg som bygges, hvordan det bygges og hvilke energikilder 

det har. Det bygget som må settes opp på Prestrud vil være betydelig mindre enn det 

som eventuelt rives på Storhamar. Slik sett kan man spare unødvendig bruk av 

materialer (i form av vedlikehold) og energi ved å rive denne skolen. Det beste hadde 

imidlertid vært å kunne gjenbruke skolebygget til andre formål. 

 

Eksisterende Prestrud skole skal rehabiliteres og dette er et mer klimavennlig 

alternativ enn å bygge ny skole. Klimafotavtrykket til rehabiliteringen er imidlertid 

også avhengig av hvordan denne jobben gjøres og hvilke løsninger og materialer 

som blir valgt.  

 

 

5.2. Skolestruktur Barneskoler sentrum Hamar øst   

En hensiktsmessig strategi for skolestruktur i sentrum Hamar øst vil være:   
  

• Slå sammen Rollsløkken og Solvang skoler i nytt skolebygg  
  
Denne strukturen vi gi en elevkapasitet på 630 elever, og dette er tilstrekkelig med 

dagens innbyggertall.  

  

  

 Elevkapasitet skolestruktur sentrum Hamar øst  

Tabellen under viser elevantallet i dag og behovet for elevkapasitet i området øst i 
Hamar sentrum, samt elever i skolekretsen og antall elever som bor nærmest de 
ulike skolene.   
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Skole Kapasitet i 
dag  

Antall elever 
2022-23 

Est. ant. 
elever 

2027-28 med 
dagens 

innbyggertall 

Ant elever som 
bor nærmest, 

høst 2022 

Ant. elever i 
kretsen 

6 – 12 år vår 2022 

Solvang  220*296  202  185  254  204  

Rollsløkken  350*/392  259  280  278  301  

            

sum  570*-688  461  465  532  505  

*Opplevd reell kapasitet i dag  

  
Tabellen viser at det i dag er 461 elever til sammen i disse to skolekretsene og 

antallet vil øke noe de neste fem årene. Det er flere elever som har Solvang som 

nærskole enn det kretsen omfatter, mens det for Rollsløkken er motsatt.    

 

Ny skole for Rollsløkken og Solvang kan plasseres på området hvor Rollsløkken 

ligger i dag, eller ved Børstad ungdomsskole. Dette må avgjøres i prosjekteringen, da 

arealet på Børstad må vurderes ytterligere på grunn av avtalen med Hamar Idrettslag 

som har grusbanene/skøytebane som erstatningsanlegg for Hamar stadion.    

  

I kartutsnittet nedenfor markeres området i grått for bosetting som vil få nytt felles 

skolebygg på Rollsløkken-området eller ved Børstad ungdomsskole.  En eventuell 

utvidelse med et skolebygg nord i kommunen på lengre sikt vil kunne bli nærskole for 

elever ved Greveløkka, Prestrud og dagens Solvang skolekretser.   
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 Kommuneutvikling  

Når det gjelder henvisningen til Hamars kommuneplan fra høringsinnspill for utvikling 
av bydelssenter ved Smeby/Solvang med flere boliger, bedre kollektivtilbud og 
hverdagsfunksjoner i nærmiljøet, er det vurdert slik at en avvikling av Solvang skole 
vil kunne opprettholde øvrige som dagligvarebutikk, turområde og idrettsbane. Bo-
området vil ha mange kvaliteter.  
  

 Trafikksikkerhet skolestruktur sentrum Hamar øst  

Kartet nedenfor viser trafikale utfordringer for elever i Solvang og Rollsløkken 

skolekretser.  

  
  

Et nytt skolebygg på Rollsløkken-området som erstatter Solvang skole og 

Rollsløkken skole innebærer 1 km lengre skoleveg for de som bor lengst nord i 

Solvang skolekrets. Det er imidlertid få beboere i dette området i dag.  Avstanden til 

Rollsløkken vil for de fleste være under 2 km.    

  

Videre vil mange elever krysse både Furnesvegen og Ringgata. Dette kan bidra til at 

flere elever blir kjørt til skolen, særlig de som bor nord på Smeby. Det blir i tillegg 

større behov for å utbedre konfliktpunkter som eksisterer i dag innenfor Rollsløkken 

skolekrets, og dette gjelder særlig krysningspunkter ved Ringgata.  
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Hovedutfordringer for trafikksikkerhet med prioriterte tiltak som ikke er uttømmende 

beskrives i påfølgende tabeller for nytt skolebygg på Børstad.  

 

  
Prioriterte tiltak ved nytt skolebygg Børstad 

 

Derom ny skole legges til Børstad, vil dette innebære at alle elever sør for Ringgata 

må krysse Ringgata for å komme til Børstad. Tilsvarende blir det en bedret situasjon 

for områdene øst for Ringgata, ettersom mange vil slippe å måtte krysse Ringgata for 

å komme til skolen.  Elever fra Solvang må krysse Furnesvegen. Flere vil også 

krysse Eivind Engens veg (Spar Sannerud), samt at det blir flere som vil krysse 

punkter i Holsetgata og punkter langs Skogvegen.  
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Hovedutfordringer for trafikksikkerhet med prioriterte tiltak som ikke er uttømmende 

beskrives i påfølgende tabeller for nytt skolebygg på ved Rollsløkken området.  

 

 

 
  
 Prioriterte tiltak ved nytt skolebygg Rollsløkken området: 
 

  

 Funksjonalitet i skolebygg skolestruktur sentrum Hamar øst  

Ny skole for Rollsløkken og Solvang vil gi god funksjonalitet i skolebygg, og gode 

utearealer.   

  Økonomi skolestruktur sentrum Hamar øst  

Utgangspunktet for de økonomiske de beregningene er nåverdikostnad, som viser til 

dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer. De økonomiske beregningene er 

baserer seg på erfaringstall fra 2020, slik at det blir mulig å sammenlikne med 
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alternativene som ble sendt på høring. Alternativet med lavest total nåverdi er det 

gunstigste for kommunen.   

 

Ny stor skole med kapasitet til 630 elever for dagens skolekretser for Rollsløkken og 

Solvang har en samlet nåverdikostnad på 537 350 000,- kr. over en 40 årsperiode.   

 Kapasiteten til 630 elever for dette området vurderes til å gi tilstrekkelig kapasitet ut 

fra dagens elevantall og fremtidige framskrivninger fra SSB. Imidlertid er det planlagt 

boligutbygging både ved Espern og flyplassen. Om boligutbyggingen realiseres vil 

dette øke behovet for elevplasser i begge kretsene og det vil være behov for å sette 

av tomt ved planlegging av nye boligfelt for å sikre elevkapasitet når behovet oppstår. 

Dette kan gjøres i forbindelse med regulering av flyplassområdet og eller for 

eksempel ved høyskolen eller dagens sykehus. 

  

Til sammenlikning vil vedlikehold og oppgradering av dagens skolebygg i nåværende 

skolestruktur ha en nåverdikostnad på 680 900 000,- kr. Strukturen vil ha en 

elevkapasitet på 570 elever som vil være tilstrekkelig i dag, men ikke ved 

befolkningsvekst som følge av boligutbygging. En struktur der både Rollsløkken og 

Solvang beholdes og erstattes med nye bygg vil nåverdikostanden bli 538 500 000,- 

kr. og ha en elevkapasitet på 630 elever som tilsvarer skisserte alternativ.  

  

Det er sannsynlig at verken nybygg eller rehabilitering av skolebygg med dagens 

struktur vil gi tilstrekkelig elevkapasitet ved realiseringen av fremtidig boligutbygging. 

Nybyggalternativene har samme elevkapasitet, og har omtrent samme kostnad som 

alternativet for en ny stor skole. Derimot vil nybygg av Solvang skole med kapasitet 

på 220 elever ikke dekke behovet, da det bor flere elever i skolekretsen enn det 

kapasiteten vil kunne dekke på grunn av tomtearealet. Endring av skolekretsgrenser 

vil ikke gi bedring, da skolen ligger helt sør for boligområdene. Dette betyr at elever 

må passere en skole for å få skoleplass på Rollsløkken eller Greveløkka.  

  

Alternativet som er valgt gir en mer fleksibel struktur, og strukturen innebærer at det 

må planlegges med en tomt for ny skole i nytt boligfelt. Et nytt skolebygg med 

kapasitet til 420 elever vil ha en kostnad på kr. 359 000 000,- med samme 

nåverdiberegninger.   

 Klima og miljø skolestruktur sentrum Hamar øst  

 
Ytre miljø for barna 

Det er i hovedsak støy og luftkvalitet som er lagt til grunn for å vurdere barnas ytre 

miljø. Rollsløkken skole ligger tett inntil veier med mye trafikk og har uteområder som 

er svært utsatt for støy og dårlig luftkvalitet (rød sone for begge deler). Solvang ligger 

i grønn sone for støy, men gul sone for luftkvalitet. Børstad ligger også i grønn sone 

for støy og gul sone for luftkvalitet. Å legge ned Solvang og Rollsløkken og bygge ny 

skole på Rollsløkken vil altså gi et dårligere ytre miljø for barna enn hvis ny skole 

bygges på Børstad. En ny skole på Børstad vil gi bedre ytre miljø for elevene som 
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går på Rollsløkken i dag, mens elevene på Solvang vil få tilnærmet det samme som i 

dag. Furnesvegen er imidlertid tungt trafikkert og man skal være oppmerksom på at 

Børstad kan få mer støy og dårligere luftkvalitet dersom trafikken øker ytterligere. 

 

Dersom ny skole bygges på Rollsløkken mens nåværende Rollsløkken skole er i drift 

vil dette forverre situasjonen ytterligere for barna som går der. Utbygging nær en 

skole i drift vil gi støy og støv i byggeperioden. Dette gjelder også dersom ny skole 

bygges nær Børstad ungdomsskole. Det er derfor viktig med støy- og 

støvreduserende tiltak i byggeperioden og å legge de mest intense byggeperiodene 

til sommerferien. 

 

Naturverdier og jordvern 

Bygging av ny skole på Rollsløkken eller Børstad vil kunne gjennomføres uten å 

berøre vesentlige naturverdier eller dyrket mark. Dersom grønne arealer bygges ut vil 

dette være negativt for det biologiske mangfoldet og utbyggingen bør derfor 

planlegges slik at grønne arealer sikres i størst mulig grad.  

 

Transport 

En forutsetning for klimavennlige valg av transportmiddel er at de aller fleste har de 

funksjonene man bruker i hverdagen innenfor gang- eller sykkelavstand. Dermed 

spiller skolens nærhet til hjemmet en viktig rolle, men også at det er trygge 

skoleveger. De fleste elevene vil fortsatt ha en akseptabel avstand mellom hjem og 

skole dersom Rollsløkken og Solvang samles i en skole. For noen elever i utkanten 

kan nedleggelse av nærskolen likevel representere et vippepunkt i akseptabel 

avstand. Ved en nedleggelse av Solvang vil det for eksempel være ca. 3,2 km fra de 

områdene av skolekretsen som ligger lengst i nordvest og til Børstad. Kryssing av 

Furnesvegen innebærer også en stor barriere ved flytting av elever fra Solvang til 

Børstad eller Rollsløkken. Kryssing av Ringgata vil være tilsvarende utfordrende for 

de elevene det gjelder. Alle elever ved Solvang og Rollsløkken skoler har i dag en 

gangavstand på under 2 km. Ved å legge ned Solvang og Rollsløkken og bygge ny 

skole på Børstad vil 465 av totalt 514 elever (som går på skolene i dag) fortsatt ha 

under 2 km gangavstand til skolen.  

 

Elever i Østbyen, som tilhører Rollsløkken, har allerede en krevende skolevei, ikke 

minst trafikksikkerhetsmessig. Ved en eventuell utbygging for barnefamilier på 

Espern vil det utvilsomt generere mye transport dersom Børstad blir nærskolen. Der 

er det svært mange trafikkbarrierer mellom boligområde og skole. Men dette er 

problemer som allerede eksisterer også i dagens skolestruktur, og som er mulig å 

gjøre noe med ved gode trafikksikkerhetstiltak og trafikkregulering. 

 

Bygg (Klimaperspektiv rehabilitering/nybygg) 

Nedleggelse og eventuell rivning av Solvang og Rollsløkken medfører et mulig stort 

klimagassutslipp knyttet til sanering av bygningsmasse og avfallshåndtering. I tillegg 

medfører nybygg på Børstad eller Rollsløkken utslipp knyttet til byggematerialer 
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(produksjon og transport) og forbruk (energi med videre) i anleggsfase og drift. 

Klimakonsekvensen av å legge ned Solvang og Rollsløkken vil avhenge av om 

bygget eller materialer fra bygget vil kunne gjenbrukes, hvordan eventuell rivning 

gjennomføres og hva arealet skal brukes til hvis bygget rives. Det beste hadde 

imidlertid vært å kunne gjenbruke skolebyggene til andre formål. Klimafotavtrykket fra 

nytt bygg på Børstad eller Rollsløkken vil avhenge av hva slags bygg som bygges, 

hvordan det bygges og hvilke energikilder det har. Sambruk av bygg og uteareal med 

ungdomsskolen vil kunne ha positive effekter på klimafotavtrykket både i bygging og 

driftsfase.    

  

5.3. Skolestruktur for barneskoler i Vang 

En hensiktsmessig strategi for skolestruktur i Vang vil være:   
  

• Slå sammen Ridabu og Lovisenberg skoler i nytt skolebygg med 
kapasitet til 420 elever  

• Vedlikeholde Lunden skole, elevkapasitet 300 elever  
• Oppgradere og utvide Ingeberg skole med kapasitet til 390 elever  

  
Denne strukturen vi gi en elevkapasitet på 1110 elever, og dette vil være tilstrekkelig 

med befolkningsøkning som følge av boligvekst.   

  

 Elevkapasitet skolestruktur i Vang 

Tabellen under viser elevantallet i dag og behovet for elevkapasitet i området øst i 

Hamar sentrum, samt elever i skolekretsen og ant. elever som bor nærmest de ulike 

skolene.   

  
  

Skole Kap. i dag  Ant. elever 
2022-23 

Est. ant. 
elever 

2027-28 med 
dagens 

innbyggertall 

Ant elever 
som bor 

nærmest, høst 
2022 

Ant. elever i 
kretsen 

6 – 12 år vår 
2022 

Lunden  300  203  174  203  183  

Ingeberg   180*/196  180  188  189  209  

Ridabu  350*/392  279  257  242  282  

Lovisenberg  130*/140  123  146  170  142  

sum  944*/1012  785  765  804  816  
*Opplevd reell kapasitet i dag  

  
Det totale elevantallet er i dag 785, og det vil være stabilt de neste fem årene. Det er 

til sammen god elevkapasitet, men ettersom de fire skolene i Vang dekker et stort 

geografisk område, må det være tilstrekkelig kapasitet ved den enkelte skole.   

 

Ved Ingeberg skole er det i dag kapasitetsutfordringer på enkelte trinn og det er 

planlagt med boligutbygging. Kapasiteten ved Lunden skole er tilstrekkelig.  
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Ridabu skole har i dag 279 elever, og elevtallet vil synke eller være stabilt de neste 

fem årene. På lengre sikt vil elevtallet kunne øke som følge av boligutvikling, og på 

grunn av skolens begrensede funksjonalitet vil det være behov for å utvide 

kapasiteten.  

  

Lovisenberg skole skal ha kapasitet til 140 elever, men skolen kommer raskt opp i et 

kapasitetsproblem da størrelsen på klasserommene varierer i areal fra å ha plass fra 

12 elever til 20 elever. Lovisenberg er dermed lite fleksibel for å kunne håndtere 

elevvekst og variasjon i størrelse på barnekull. Boligutbyggingen ved Lovisenberg er 

pågående, og elevtallet vil kunne øke de neste årene 

  

Kartet nedenfor viser bosetting av elever i Ridabu og Lovisenberg skolekretser, og 

illustrer sammenslåingen av Ridabu og Lovisenberg. Det kan legges til rette for et 

nytt skolebygg på Li i forbindelse med reguleringen som er i arbeid. Alternativt kan 

det være mulig å plassere ny skole i klynge med Ener ungdomsskole, men dette må 

utredes nærmere idet dagens tomt er for liten.   

  

                  
  

 Kommuneutvikling  

Det opprettholdes skoler i Lunden skolekrets og Ingeberg skolekrets, og bomiljøet vil 

opprettholdes med de hverdagsfunksjoner som er i dag.  
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Når det gjelder en sammenslåing av Ridabu og Lovisenberg, vil også 

hverdagsfunksjoner opprettholdes for området. I dag har Hjellum-området 

idrettsbanen, mens Ridabu har dagligvare og bibliotek. Området vil med dette 

alternativet få felles skole.    

  

 Trafikksikkerhet i skolestruktur i Vang  

Kartet nedenfor viser trafikale utfordringspunkter for skolekretsene Ridabu og 

Lovisenberg.   

  
  

  
  
Alternativet for sammenslåing av Ridabu og Lovisenberg skoler til ny skole på Li har 

størst konsekvenser for beboere i nærområdet til Lovisenberg skole. Elevene fra 

Lovisenberg vil få lengre skolevei enn de har i dag. Området på Vangli kommer noe 

tettere på ny skole. En eventuell ny skole på Li vil ligge ganske nært eksisterende 

skole på Ridabu, og dermed kun ha mindre konsekvenser for de som har 

skoletilhørighet på Ridabu skole i dag.   

  

Det vil fortsatt være gangavstand fra Hjellum til ny skole på Ridabu, men flere vil 

sannsynligvis bli kjørt med bil. Det vil derfor være behov for å styrke koblingen til 
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Hjellum for at færrest mulig blir kjørt til skolen. Flere punkter i Hjellumsvegen og 

Torstingbuvegen bør utbedres. Dagens gang- og sykkelkulverter under Rv. 25 er 

tilpasset dagens skole på Ridabu, og vil dermed ikke treffe like bra for plassering av 

skole på Li. Samtidig er Lovisenberg en utstrakt skolekrets med en del spredt 

bebyggelse hvor mange blir kjørt til skolen. Dette vil også være tilfelle om skolen 

flyttes til Li og må tas hensyn til i forbindelse med etablering av hjertesone ved 

skolen.  

  

Det er også flere eksisterende konfliktpunkter i nærområdet til Li som til dels vil bli 

viktigere å utbedre. Dette gjelder særlig kryssing av Sælidvegen, kryssing av 

Finsalvegen og til dels Kappvegen. Det mangler gang- og sykkelveg i Finsalvegen og 

Kappvegen. Hovedutfordringer og prioriterte tiltak er beregnet for ny skole på Li.   

Hovedutfordringer for trafikksikkerhet med prioriterte tiltak som ikke er uttømmende 

beskrives i påfølgende tabeller for området Hjellum og Ridabu.  
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 Prioriterte tiltak 

  
  
Når det gjelder utvidelse av Ingeberg skole vil dette alternativet ikke innebære store 

endringer i forhold til dagens situasjon. Aktuelle tiltak og grep for å bedre 

trafikksikkerheten, også i forbindelse med utbyggingen i området, er omtalt i nylig 

utarbeidet trafikksikkerhetsplan med hjertesone-tiltak.   

  

 Funksjonalitet i skolebygg skolestruktur i Vang  

Med valgt skolestruktur der det bygges ny skole som erstatning for Ridabu og 

Lovisenberg, og en utvidelse av Ingeberg vil funksjonaliteten i skolebyggene være 

god. Lunden skole har god funksjonalitet.    

  Økonomi skolestruktur i Vang  

Utgangspunktet for de økonomiske beregningene er nåverdikostnad, som viser til 

dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer. De økonomiske beregningene baserer 

seg på erfaringstall fra 2020, slik at det blir mulig å sammenlikne med alternativene 

som ble sendt på høring. Alternativet med lavest total nåverdi er det økonomisk mest 

gunstige for kommunen.   

   

Den valgte skolestrukturen for skoler i Vang har en nåverdikostnad på kr. 

886 400 000,- over en 40 års periode. 

 

Strukturen innebærer å vedlikeholde Lunden skole, utvide Ingeberg skole med 210 

elevplasser og slå sammen Ridabu og Lovisenberg skole til ny skole med kapasitet til 

420 elever.  Strukturen vil gi en kapasitet på 1110 elver, hvilket gir tilstrekkelig 

overkapasitet for å kunne imøtekomme befolkningsvekst som følge av planlagt 

boligutbygging.   
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Om dagens skolestruktur beholdes og alle skolene med unntak av Lunden bygges 

nye, vil nåverdikostnaden være 700 000 000,-kr. over en periode på 40 år. Imidlertid 

er disse tallene beregnet ut fra elevkapasitet på 210 elevplasser både ved 

Lovisenberg, Ingeberg og Ridabu mens kapasitet på 300 beholdes på Lunden. Dette 

gir en total kapasitet på 930 elevplasser.   

  

Det er planlagt boligutbygging i alle kretsene, og det er sannsynlig at barnefamilier vil 

bosette seg i disse områdene. Når det gjelder Lunden skole er kapasiteten god, også 

ved befolkningsvekst som følge av boligutbygging. Om skolekretsgrensen mellom 

Ingeberg og Lunden flyttes (sak 64/22 behandlet i kommunestyret 29.6.2022) slik at 

Lunden krets blir større, vil dette gi en elevvekst til Lunden.  

 

Ved Ingeberg er det planlagt boligutbygging, og skolen må utvides for å håndtere 

elevtilveksten.  

 

En rehabilitering av nåværende Ingeberg skole og et tilbygg for å øke 

elevkapasiteten, vil forutsette at arealet som Ingeberg skole har i dag vil være 

tilstrekkelig godt uteareal til elevene. Dersom det ikke vil være mulig å utvide 

eksisterende Ingeberg skole, vil det være aktuelt med nybygg med elevkapasitet til 

420 elever til en nåverdikostnad på 359 000 000,- kr. Et forprosjekt vil kunne avklare 

dette. Til sammenlikning vil alternativet for dagens Ingeberg med rehabilitering og 

tilbygg ha en nåverdikostnad på 375 150 000,- kr. og noe lavere elevkapasitet.    

  

Ved en rehabilitering av nåværende struktur vil nåverdikostnaden være høyere enn 

ved nybygg, estimert til 840 000 000,- kr. Videre vil ikke en opprettholdelse av 

strukturen med verken rehabilitering eller nybygg med nåverdikostnad være 

rimeligere enn foreslåtte alternativ, og gi tilstrekkelig fleksibilitet ved 

demografisvingninger. Det vil kunne medføre at elever ikke får plass på skolen i 

skolekretsen de er bosatt.    

   

 Klima og miljø, skolestruktur i Vang  

 
Ytre miljø for barna 

Det er i hovedsak støy og luftkvalitet som er lagt til grunn for å vurdere barnas ytre 

miljø. Ridabu skole ligger tett inntil veier med mye trafikk og har uteområder som er 

svært utsatt for støy og dårlig luftkvalitet (rød sone for begge deler). Lovisenberg 

ligger i grønn sone for støy og luftkvalitet. Foreslått ny skoletomt på Li ligger i grønn 

sone for støy, men gul sone for luftkvalitet. Ener ungdomsskole ligger også i grønn 

sone for støy og gul sone for luftkvalitet. For barn fra Lovisenberg vil flytting og 

sammenslåing av skolene føre til et dårligere ytre miljø. Elever fra Ridabu vil få et 

betydelig bedre ytre miljø ved flytting. Langs Sælidveien kan det være noe 

luftforurensning og dette bør tas hensyn til dersom det skal bygges ny barneskole på 

Ener. 
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Dersom ny skole bygges på Ener vil dette gi utfordringer for barna som går på 

ungdomsskolen. Utbygging nær en skole i drift vil gi støy og støv i byggeperioden. 

Det er derfor viktig med støy- og støvreduserende tiltak i byggeperioden og å legge 

de mest intense byggeperiodene til sommerferien. 

 
Naturverdier og jordvern 
I alternativer med nye skolebygg kan de nye byggene komme i konflikt med 

naturverdier. På Ener ligger eksisterende skole tett på en verdifull naturtype med en 

truet art. Denne naturtypen vil være utsatt ved en eventuell utbygging. Men dette er 

vanskelig å vurdere når eksakt plassering ikke er bestemt. Det er også mulig å gjøre 

tiltak for å sikre lokaliteten i en utbyggingsprosess så sant den ikke berøres direkte. 

 

Dersom det skal bygges ny barneskole på Ener så må denne sannsynligvis 

plasseres på fulldyrket landbruksjord. Dette har negative konsekvenser for landbruket 

og matsikkerheten. Arealbruksendringen medfører også redusert binding av karbon i 

jorda og dermed et utslipp av klimagasser. Det gir også et direkte utslipp knyttet til 

bearbeiding av jordsmonnet og frigjøring av karbon som er lagret i bakken. 

  

Ved arealinngrep i dyrka mark er det praksis å stille krav om nydyrking. For 

matsikkerhet og jordvernet har dette en betydning og en avbøtende effekt. For utslipp 

av klimagasser blir regnestykket et annet. Areal som er egnet for nydyrking er 

dyrkbart areal med høy produksjonsevne, og det er dermed gjerne skogareal som 

nyttes som erstatningsareal for tapt landbruksjord. Omdisponering av skog til dyrka 

mark vil også ha en negativ klimaeffekt, ettersom skogen har en større evne til å 

binde og lagre karbon. Samlet sett vil man altså få en vesentlig større negativ 

klimavirkning av arealbruksendring ved nedbygging og nydyrking enn ved å beholde 

dagens skoletomt/bygg.  

 

Utslipp fra arealbruksendringen anslås til om lag 775 tonn CO2-ekvivalenter 

(Miljødirektoratets beregningsmal). Dette er den klimaeffekten (påvirkningen) som 

omdisponeringen er beregnet å medføre over en samlet periode på 20 år. 

Klimaeffekten omfatter både direkte utslipp fra avskoging og bearbeiding av jord, 

samt reduksjonen av framtidig CO2-lagring. Til grunn for beregningen ligger et beslag 

på 20 daa dyrka mark og tilsvarende 20 daa skog til nydyrking.  

 

Ved bygging av ny skole på Li legges det også beslag på landbruksjord. Denne er 

imidlertid allerede omregulert og omdisponeres ikke som direkte konsekvens av ny 

skole. Klimafotavtrykket kan dermed ikke beregnes på samme måte – 

omdisponeringen er allerede gjort.  

 
Dersom grønne arealer bygges ut vil dette være negativt for det biologiske 

mangfoldet og utbyggingen bør derfor planlegges slik at grønne arealer sikres i størst 

mulig grad. Dette gjelder uansett hvor ny skole bygges.  
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Transport 

En forutsetning for klimavennlige valg av transportmiddel er at de aller fleste har de 

funksjonene man bruker i hverdagen innenfor gang- eller sykkelavstand. Dermed 

spiller skolens nærhet til hjemmet en viktig rolle, men også at det er trygge 

skoleveger. 

 

For skolene i Vang er transportkonsekvensene av nedleggelser betydelig større enn i 

sentrum. I luftlinje er avstanden mellom Ridabu skole og Lovisenberg skole akkurat 2 

km. Fra utkanten av Lovisenberg skolekrets ved Ilseng til Li er det ca 5,5 km. En 

nedleggelse av Lovisenberg vil utløse skoleskyss for en del elever som ikke har krav 

på dette i dag. Det kan også antas at betydelig flere elever enn i dag vil bli kjørt til 

skolen ved en nedleggelse av Lovisenberg. Riksveg 25 utgjør en barriere mellom 

skolekretsene, og avstand kombinert med utrygg skoleveg i utkanten av Lovisenberg 

skolekrets antas å gi mer bilkjøring. En del elever har noe lang avstand og utrygg 

skoleveg også i dag, og for disse vil en nedleggelse av Lovisenberg ikke 

representere en stor endring. 

 

Bygging av ny barneskole på Ener og nedleggelse av Ridabu og Lovisenberg vil gi 

mange elever lenger skolevei. I dag er det 124 elever på Lovisenberg. Av disse er 

det bare 5 som har rett på skoleskyss med en gangavstand på over 4 km. 43 elever 

har over 2 km gangavstand til skolen. På Ridabu er det 283 elever. Kun 41 av disse 

har over 2 km gangavstand til skolen.  

 
Dersom man legger ned Lovisenberg og Ridabu og bygger ny skole på Ener vil 168 

elever i skolekretsen ha over 2 km gangavstand til skolen. 43 elever vil få rett på 

skoleskyss og har over 4 km gangavstand til skolen. Det er altså et betydelig antall 

elever som får en lenger og mer krevende skoleveg ved å legge ned eksisterende 

skoler og bygge ny barneskole på Ener. Ved bygging av ny skole på Li er avstanden 

for de fleste elevene noe kortere enn ved bygging på Ener. 

 
Bygg (Klimaperspektiv rehabilitering/nybygg) 

Nedleggelse av Ridabu og Lovisenberg og bygging av ny felles skole antas å 

medføre et stort klimafotavtrykk fra mulig rivning av Lovisenberg og Ridabu og fra 

nybygg på Li/Ener. Nedleggelse og eventuell rivning av Ridabu og Lovisenberg 

medfører et mulig stort klimagassutslipp knyttet til sanering av bygningsmasse og 

avfallshåndtering. Klimakonsekvensen av nedleggelse vil avhenge av om bygget 

eller materialer fra bygget vil kunne gjenbrukes, hvordan den jobben gjøres og hva 

arealet skal brukes til etter at bygget er revet. Det beste hadde imidlertid vært å 

kunne gjenbruke skolebyggene til andre formål. 

 

Ny skole på Ener/Li berører ubebygd areal og vil gi en negativ konsekvens ved 

utslipp fra arealbruksendringer. For arealet på Li er omregulering er besluttet. En 

omdisponering av landbruksjord på Ener vil dermed gi en større utvidelse av bebygd 

område, ettersom arealet på Li i alle tilfeller vil bli utbygd. Dermed vil en skole på Li 
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totalt sett være mindre negativt for klima og miljø enn ny skole på Ener (og utbygging 

på Li). Videre vil nybygg alltid ha en stor negativ klimapåvirkning. Klimafotavtrykket 

fra ny skole vil avhenge av hva slags bygg som bygges, hvordan det bygges og 

hvilke energikilder det har. 

 

  

5.4. Skolestruktur for ungdomsskoler  

En hensiktsmessig strategi for skolestruktur for ungdomsskolene vil være å 

opprettholde dagens struktur, men øke kapasiteten ved Børstad ungdomsskole.     

  

Dette forslaget vil gi en elevkapasitet på 1170 elevplasser i ungdomsskolen.    

 Elevkapasitet ungdomsskoler i Hamar  

Tabellen under viser elevantall og kapasitet ved ungdomsskolene.  I elevtallet som er 

angitt er det tatt høyde for at 3,6% av elevene benytter private skoler.   

  

  
Skole  Kapasitet i dag  

  
 Antall elever 2022-2023  Estimert antall 

elever 

2027-28 med dagens 
innbyggertall 

Ener  360  326  317  

Ajer   360  358  282  

Børstad  330  343  323  

Sum  1050  1027 922  

  
  
Dagens samlede elevkapasitet i ungdomsskolen er 1050 elevplasser. Børstad har 

lavest elevkapasitet, og det vil være behov for økt kapasitet i ungdomsskolene som 

følge av forventet elevvekst i barneskolene ved realisering av boligutbygging.   

  

Kartet nedenfor viser de geografiske områdene for ungdomsskolene, der 

skolekretsene for Prestrud og Storhamar danner elevgrunnlaget for Ajer 

ungdomsskole, Solvang, Rollsløkken og Greveløkka for Børstad ungdomsskole og 

skolene i Vang med tilhørighet til Ener ungdomsskole. Forskrift som er sendt på 

høring om soknetilhørighet, sak 64/22, er det foreslått at elevens bostedsadresser i 

dagens barneskolekretser skal bestemme ungdomsskoletilhørighet, og ikke dagens 

ordning med hvor du er elev i barneskolen.   
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 Kommuneutvikling:   

Alternativet som er foreslått med økt kapasitet for ungdomsskolene medfører ingen 

endring i strukturen. Skolene som hverdagsfunksjoner i nærmiljøet vil opprettholdes.   

  

 Trafikksikkerhet ungdomsskolene   

Dette alternativet vil ha de samme trafikale utfordringer som i dag. Det vil imidlertid 

være flere elever på sikt som krysser Furnesvegen og Ringgata om Børstad får 

utvidet elevkapasitet. Tiltakene som er foreslått for trafikksikkerhet for barneskoler i 

Hamar, vil også bedre trafikksikkerheten for ungdomsskoleelevene.   

  

 Funksjonalitet i ungdomsskolebygg  

Ajer og Ener ungdomsskoler har god bygningsmessig standard og god 
skolefunksjonalitet. Imidlertid er det behov for ny gymsal ved Ener.    
  
Børstad ungdomsskole er et mindre funksjonelt skolebygg med behov for 
oppgraderinger, men et nybygg vil gi god funksjonalitet.   

 Økonomi skolestruktur ungdomsskolene  

Utgangspunktet for de økonomiske de beregningene er nåverdikostnad, som viser til 

dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer. De økonomiske beregningene er 

baserer seg på erfaringstall fra 2020, slik at det blir mulig å sammenlikne med 

alternativene som ble sendt på høring. Alternativet med lavest total nåverdi er det 

økonomisk mest gunstige for kommunen.    
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Den valgte skolestrukturen for ungdomsskolene har en nåverdikostnad på kr. 

1 385 000 000,- kr. i et 40 års perspektiv.  

  

I disse økonomiske beregningene er ikke gymsal for Ener inkludert, idet denne 

gymsalen er hensyntatt i beregningene for ny barneskole på Ridabu og sambruk av 

gymsal kan være et alternativ.     

 Klima og miljø skolestruktur ungdomsskoler  

  
Det foreslås ingen endring i lokalisering av ungdomsskolebyggene. Det vil derfor ikke 

bli noen endring i forhold til dagens situasjon når det gjelder ytre miljø for barna, 

naturverdier og jordvern eller transport.  

 

Når det gjelder nybygg på Børstad vil dette medføre stort klimaavtrykket som følge av 

rivning og nybygg. Klimakonsekvensene avhenger av hva slags bygg som bygges, 

hvordan det bygges og hvilke energikilder det har. Det gjelder også for gymsal på 

Ener.  
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6. Barnets beste 

 

 

Det følger av barnekonvensjonens artikkel 3 at ved alle handlinger som berører barn 

skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Dette gjelder enten de foretas av 

offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter 

eller lovgivende organer. I tillegg vises det til barnekonvensjonens artikkel 12 at barn 

har rett til å bli hørt i saker som betyr noe for dem. I praksis innebærer dette at 

Hamar kommune gjennom saksbehandlingen har gjort en vurdering av hva som er 

barnets beste, både når det gjelder nedleggelse og sammenslåing av skoler. Når en 

sak som denne gjelder mange barn, er vurderinger gjort ut fra hvordan avgjørelsen vil 

påvirke ulike grupper av barn.   

  

I utarbeidelsen av skolestrukturen har utvalget lyttet til elevråd, og foresatte har 

medvirket i form av dialogmøter og skriftlige innspill. Elevene har vært opptatt av å 

bevare sin skole. Ved alle skolene ga elevrådene uttrykk for at de trives på skolen de 

går på og de uttrykte bekymring for trafikksikkerheten ved endringer i skolestrukturen. 

Enkelte uttrykte at ved en eventuell skolesammenslåing ønskes sammenslåing av 

skoler i kretser der elever har tilhørighet til samme idrettslag. Foreldrene har i regi av 

FAU vært opptatt av å beholde skoler i nærmiljøet, elevenes trygghet og tilhørighet til 

skolemiljøet, trafikksikkerhet og god faglig kvalitet. Det har også kommet ønsker om 

mindre homogene grupper da større mangfold kan fremme muligheter for både faglig 

og sosial læring. Det har også vært uttrykt en bekymring for at skolene skal bli for 

store, og slik ikke oppleves som trygge.   

   

I vurderingen av konsekvenser for barn og unge ved skoleavvikling eller 

sammenslåing belyses nå grupper av barn med kriteriene; vennskap og relasjoner, 

nærhet til skolen, trafikksikkerhet, inne- og utemiljø.  

  

Barneskoleelever 1. trinn  

Denne elevgruppen vil ikke bli berørt av en avvikling eller nedleggelse, idet de vil 

kunne starte på en ny skole og vennskap fra barnehage eller nabolaget kan 

opprettholdes.  Eventuelt nye skolekretsgrenser vil settes ut fra nærskoleprinsippet 

som følger av opplæringsloven § 8-1.   

  

Når det gjelder trafikksikkerhet, er det belyst at elever i Solvang og Lovisenberg vil 

kunne få noe lengre skoleveg. Fra Solvang vil det være relativt få som får over 2 km 

skoleveg, men noen flere fra Lovisenberg om ny skole blir lokalisert på Li. Imidlertid 

går de aller fleste første trinns elever på SFO, og blir fulgt og hentet av foreldrene. 

Avvikling av skoler slik det er forslått i denne strukturen, vil sannsynligvis øke 

bilkjøring til og fra skole. På en annen side kan det være at dette benyttes også ved 

dagens skoler for elever på første trinn. Uavhengig av dette bør trafikksikkerhetstiltak 

følges opp med hjertesoner ved skolene.   
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Flere har påpekt at det er gode uteområder ved dagens skoler, og at uteområdet 

benyttes på fritiden. Derimot har skolebyggene som foreslås avviklet ikke god nok 

funksjonalitet eller for liten kapasitet. For liten kapasitet vil for noen elever bety at de 

blir henvist til en annen skole, og det er en fare for det ikke får oppretthold vennskap i 

nabolaget eller etablert dette med medelever på fritiden.  Funksjonalitet i skolebygg 

for å oppnå inkluderende læringsfellesskap og nærmiljø vektes derfor høyere enn 

skolens område for lek på fritiden. Sannsynligvis vil ny nærskole få samme 

funksjon.   

  

Foresatte har også påpekt at skolestørrelsen kan være en utfordring, men om 

skolene bygges nye og oppgraderes vil konstruksjonen kunne utføres slik at elevene 

ikke benytter samme inngang og ha adskilte garderober og oppholdssoner. I dag er 

det både små og store skoler, og elevene opplever skolene som trygge uavhengig av 

størrelsen. Dette innebærer at det relasjonelle mellom elever og mellom elever og 

ansatte har størst betydning for hvordan elevene vil oppleve å ha det trygt og godt på 

skolen.   

  

Det vil være til barnas beste å oppleve trygghet, etablere vennskap, ha gode 

læringsforhold og trafikksikkerhet. Dette vektes derfor høyere enn avstanden til 

skolen, da trafikksikkerhet kan utbedres. Videre vil ikke opplevelsen av trygghet 

nødvendigvis bli bedre på små skoler, når trygghet opparbeides gjennom gode 

relasjoner som ikke innebærer å kjenne alle.     

  

  

Barneskoleelever 2.- 7. trinn  

Enkelte elever på 2. til 7. trinn vil med denne strukturen bli utsatt for en avvikling av 

skolen sin for deretter å delta i en sammenslåing. Det kan oppleves som utrygt å vite 

at endringen vil forekomme, men ikke eksakt når og hvordan.   

  

Når det gjelder vennskap og relasjoner kan prosessen med avvikling og 

sammenslåing planlegges med elevene, og det er mulig å finne overgangsordninger 

for elever underveis i skoleløpet slik at de kan bevare vennskap. Dette innebærer at 

foreldre og elever er delaktig i prosessen.   

  

Et annet perspektiv er at elevene har uttalt at de alle har trygghet til skolen de har i 

dag, selv om skolestørrelsene varierer.  Det er også elever som i perioder ikke 

opplever trygghet, på både små og store skoler. Det er ikke skolestørrelsen som gir 

trygghet, men relasjonene som opparbeides. Trygghet vil heller ikke innebærer å 

ha kjennskap til alle, men gode relasjoner til flere medelever og ansatte.   

  

Nærhet til skolen vil i denne strukturen ikke øke avstanden betraktelig for elevene i 

sentrum og det vil ikke være behov for skoleskyss. For skolene i Vang vil elever fra 
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nåværende Lovisenberg krets få lengre skolevei, men avstanden vil ikke innfri krav 

om fri skoleskyss. Derimot vil elever som har skoleskyss i dag, også benytte 

skoleskyss i ny struktur.   

  

Trakksikkerheten er en utfordring når flere elever skal krysse trafikkerte veier og 

kryss. Dette kan føre til at flere elever blir kjørt til skolen, men som oftest har elever 

som benytter SFO følge av foreldre til og fra skolen i eksisterende struktur også selv 

om avstand er kortere. For eldre elever vil trafikksikkerheten kunne bedres med 

tiltak.    

  

Med en forventning om mer aktiv læring, samarbeidene og utforskende 

læringsaktiviteter som følge av Kunnskapsløftet, vil nye skolebygg med gode utemiljø 

gi elevene en bedre opplevelse av opplæringstilbudet. Dette er vektet til å være av 

større betydningen enn avstanden og størrelsen på skolen. Når det gjelder å 

opprettholde vennskap på fritiden vil elever ved avviklede skoler kunne opprettholde 

vennskap i det avstandene ikke store og elever i sentrum benytter de samme 

fritidstilbudet på tvers av skolekretsgrenser. For elevene i Vang er det kun elever ved 

Ridabu og Lovisenberg som vil oppleve sammenslåing, og her har elevene selv uttalt 

at det er best med sammenslåing av kretser som benytter samme fritidstilbud. 

Elevene ved Ridabu og Lovisenberg benytter samme fritidstilbud.    

  

Det vil for denne elevgruppen være til beste å få være delaktig i prosessen rundt 

avvikling og sammenslåing. Videre vil det være til det beste å kunne bevare 

vennskap og gode relasjoner, og ha god funksjonalitet i skolebyggene. Dette er 

vektet høyere enn skolestørrelsen og avstanden til skolen. Imidlertid er det 

nødvendig med trafikksikringstiltak.     

  

Ungdomsskoleelever  

Når det gjelder ungdomsskoleelever vi ikke forslåtte alternativ gi endringer i 

ungdomsskolestrukturen. Elevene vil ha samme avstand til skolene som de har i dag, 

og vil få skoleskyss om avstanden er lengre enn 4 km som i hovedsak gjelder for 

elever som har tilhørighet til Ener ungdomsskole. Derimot vil endringer i 

barneskolestrukturen kunne få det utfallet at elever fra en barneskole deles til ulike 

barneskoler idet det er behov for å utnytte kapasitet ved alle skoler.  Dette er også 

ordninger som har vært praktisert tidligere, og ungdomsskoleelever i Hamar sentrum 

benytter de samme fritidsarenaer og har i denne alderen vennskap på tvers av 

barneskoletilhørighet.  Vennskap vi slik kunne bevares og etableres.   

  

Imidlertid vil det være behov for trafikksikkerhetstiltak om Børstad utvides, idet flere 

elever vil ferdes ved de samme trafikale utfordringspunktene. Om skolestrukturen 

vurderes i sammenheng for både barne- og ungdomsskole vil de trafikale 

utfordringene måtte utbedres. Både Ajer og Ener har god funksjonalitet i skolebygget, 

og det er vurdert til å være det beste for elevene som har tilhørighet til Børstad om 

skolebygget var funksjonelt med hensyn til faglig og sosialt miljø.   
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Skolestrukturen som er valgt for ungdomsskoleelevene vil være til beste for dem. 

Den vil ikke medføre større endringer, med unntak av trafikksikkerhetsutfordringer 

som må utbedres 

  

Elever med særskilte behov  

Det vil sannsynligvis være elever med særskilte behov ved alle skoler, og de samme 

forhold vil gjelde for denne elevgruppen. De kan være mer utfordrende for denne 

elevgruppen å etablere vennskap på fritiden, og skolen blir en viktig arena for å 

etablere gode relasjoner. Med dette perspektivet er ikke trygghet knyttet til 

skolestørrelsen, men relasjonene og mangfoldet av elever for å etablere vennskap og 

tilhørighet. Større skole   kan bidra til å øke mangfoldet, for å kunne hindre 

utenforskap, i det mulighetene for vennskap vil kunne bli bedre når mangfoldet 

øker. Store areal kan avgrenses i samsvar med elevenes utvikling slik at de opplever 

trygghet. Fordelen ved større skoler er også et større profesjonelt fellesskap blant 

lærere som kan samarbeide med flere og arbeide mer tverrfaglig.  

  

Når skolen blir en viktigere arena for tilhørighet og vennskap enn nærmiljøet vil ikke 

avstand eller trafikale utfordringer være mest avgjørende for barnas beste. 

Elevgruppen vil sannsynligvis ha støtte og hjelp til å komme til skolen uavhengig om 

det blir lengre avstand til skolen, og de fleste elever vil få skoleskyss uavhengig av 

avstanden til skolen. Skolebygget vil også ha betydning for hvordan elevens trygghet 

vil bli ivaretatt og god funksjonalitet er avgjørende for en variert og aktiv oppæring. 

Det vektes derfor høyere at elevene får mulighet til å etablere vennskap som vil gi 

trygghet, enn avstand til skolen og mindre skoler med oversiktlig uteareal. For denne 

elevgruppe må de ansatte gjøre seg synlige.    

  

   

Elever med behov for velkomstklasser  

I dag er det velkomstklasser for fremmedspråklige elever ved Prestrud, Ridabu og 

Børstad. Alle disse skolene er videreført i strukturen, selv om skolen på Ridabu får ny 

beliggenhet og blir slått sammen med Lovisenberg.   

  

Elevene i denne gruppen velger selv om de benytter velkomsttilbudet eller om de vil 

gå på nærskolen. Det å velge velkomstklassen innebærer et opphold på om lag to år, 

før de eventuelt vender tilbake til nærskole. Flere av elevene ønsker å fortsette ved 

skolen de har fått tilhørighet til. Dette innebærer at avstand ikke er det mest 

avgjørende kriteriet for hva de opplever som best, og trafikale utfordringer og avstand 

løses med skoleskyss. Om elevene velger nærskolen, vil de trafikale utfordringene 

være de samme for disse elevene som alle andre elever og utfordringene må løses 

med avbøtende tiltak.   

  

Et større elevmangfold vil imidlertid kunne vektes høyere for denne elevgruppe som 

barnets beste. Dette oppnås ved større skoler fordi det øker elevmangfoldet og 
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mulighetene for å etablere vennskap på tvers av etnisitet, og fremmer språkutvikling 

og tilhørighet i nærmiljøet.   

  



  

43 
 

7. Økonomiske konsekvenser 

 
 
Investeringene i ny skolestruktur må ses i sammenheng med kommunens 
investeringsplan. En10-årig plan vil bli utarbeidet i forbindelse med høstens 
Handlings- og økonomiplanprosess.   
  
Foreløpig kostnadsoverslag for de ulike investeringsalternativene er som følger med 
nåverdi 2020 som fremgår av saksfremstillingen.   
  
Prestrud skole  ca. 95 mill.   kr  
Ingeberg skole  ca. 130 mill. kr   
Børstad ungdomsskole  ca. 325 mill. kr  
Ny skole Ridabu  ca. 250 mill. kr  
Ny skole Solvang og Rollsløkken  ca. 370 mill. kr  
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8. Utvalgets anbefaling 

 
 

 

8.1. Overordnet strategi  

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.  

 

8.2. Framtidig skolestruktur 

Utvalget for miljø og oppvekst foreslår følgende framtidig skolestruktur i Hamar:  

 

Barneskoler sentrum / Hamar vest 

Antall barneskoler reduseres fra 3 til 2.  

- Storhamar skole legges ned 

- Prestrud skole oppgraderes og utvides etter behov 

- Greveløkka skole opprettholdes som i dag 

 

Barneskoler sentrum / Hamar øst 

Antall barneskoler reduseres fra 2 til 1 

- Rollsløkken og Solvang skoler slås sammen i ett skolebygg 

- Utvalget ser for seg 2 alternative plasseringer av et nytt skolebygg.  

▪ Ved Rollsløkken skole 

▪ Ved Børstad u-skole 

 

Barneskoler i Vang  

Antall skoler reduseres fra 4 til 3. 

- Lunden skole opprettholdes 

- Ingeberg skole opprettholdes og rehabiliteres og utvides ved behov 
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- Ridabu og Lovisenberg skole slås sammen og erstattes av et nytt 

skolebygg.  

Utvalget ser for seg 2 alternative plasseringer:  

▪ Ved Lie 

▪ Ved Ener u-skole 

Ungdomsskoler 

Skolestrukturen opprettholdes som i dag.  

- Det bygges ny Børstad u-skole på dagens tomt 

 Ny skole i Hamar nord 

Det settes av tomt til ny skole i områdereguleringsplan for Hamar nord (Hamar 

flyplass) 

 

8.3. Prioritert rekkefølge  

Gjennomføring av de endringene som foreslås må innarbeides i kommunens 

Handlings- og økonomiplaner.  

 

Utvalget foreslår følgende prioriteringsrekkefølge:  

1. Prestrud skole rehabiliteres/utvides for å kunne ta imot elever fra 

Storhamar skole 

2. Ingeberg skole utvides  

3. Det bygges ny Børstad u-skole 

4. Det bygges ny skole på Ridabu til erstatning for Lovisenberg og 

Ridabu skoler 

5. Det bygges ny skole til erstatning for Rollsløkken og Solvang 

skoler 

 

8.4. Etterbruk av skoler 

Utvalget har valgt å legge arbeidet med barnehagestrategi etter skolestrategi i sitt 

arbeid. Dette skyldes at eventuelle skoler som skal nedlegges kan være godt egnet til 

barnehage. Utvalget har ikke konkludert på barnehagearbeidet, men mener at både 

Storhamar, Solvang og Lovisenberg er steder som bør beholdes av kommunen til 

fremtidige kommunale behov, spesielt barnehage. 

 


