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Innledning 
 

WSP Norge AS har fått i oppdrag å bistå Øvre Eiker kommune med skolebehovsplanlegging og prognoser 

for oppvekstsektoren. Oppgaven er gjennomført i januar og februar 2018, basert på grunnlagsmateriale 

oversendt fra kommunen, befaringer ved skolene og møter med berørte sektorer. 

 

Oppdrag 
Øvre Eiker kommune skal ha utarbeidet skolebehovsplan, inkl. prognoser for fremtidige barnehagebehov i 

Øvre Eiker kommune. 

 

Følgende momenter skal inngå i oppdraget: 

• Vurdering av skolekretser/kretsgrenser. 

• Vurdere muligheter som finnes i eksisterende bygg. 

• Vurdere muligheter for påbygging av eksisterende skoler i Øvre Eiker. 

• Vurdere muligheter for utsettende tiltak for å forskyve investeringer. 

• Kostnader ved å drifte en helt ny skole i tillegg til gamle, versus å bygge ut eksisterende. 

• Vurdere kostnader knyttet til alternativene. 

• Skolebehovsplanen må vurderes i forhold til planlagt boligutbygging i Øvre Eiker. 

• Vurdere prognoser for fremtidige barnehagebehov. 

• Sluttrapport som konkretiserer og beskriver situasjonen og utfordringene ved hver enkelt skole, og 

konkluderer med en anbefaling. 

 

Forutsetninger 

• Eksisterende skolestruktur legges til grunn for arbeidet.  

• Tilstandsvurderinger, referert i Bedriftskompetanses rapport av mai 2012 – utført av HR-prosjekt, 

legges til grunn for aktuell tilstand sammen med bygningenes alder. Vedlikeholdsetterslepet er 

prisjustert i tillagt påslag for byggherrekostnader, forventede tillegg, risiko etc. slik at de i større grad 

reflekterer det reelle vedlikeholdsbehovet. 

• WSP legger sine egne nøkterne arealprogrammer til grunn for arealberegning av nybygg. 

 

Sentrale dokumenter 

• Kommuneplan Øvre Eiker 2015-2027, 9. desember 2015 

• Sluttrapport prosjekt «alternative driftsformer kommunale bygg», Bedriftskompetanse, 31. mai 2012 
 

Forholdet til eksisterende og planlagte investeringer 
Både Hokksund- og Vestfossen barneskoler har et konstatert behov for fornyelse av bygningsmassen og 

eventuelt økt kapasitet. Disse tiltakene avventer imidlertid konklusjonene fra skolebehovsutredningen. På 

Loesmoen utvikles det idrettsanlegg som eventuelt kan nyttiggjøres av et skoleprosjekt. 

  



   
  

 

 Side 8 

 

Områdebeskrivelse  
 

Tettsteder og sentrumssoner 
Figur 1 viser Tettsteder og sentrumssoner i Øvre Eiker kommune i henhold til Statistisk sentralbyrås (SSB) 

definisjoner. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og 

deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en 

hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter 

(les mer om tettsted og fullstendig definisjon her: http://www.ssb.no/beftett). Et sentrum er et område satt 

sammen av en eller flere sentrumskjerner og en sone på 100 meter omkring.  

 

 
Figur 1: Øvre Eiker kommune - Tettsteder (lilla markering) i henhold til Statistisk sentralbyrås 
definisjonsgrenser. 

 

En sentrumskjerne er et område med minst 4 ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. I tillegg 

til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse- og sosialtjenester eller kulturell virksomhet, 

underholdning eller annen tjenesteytelse være representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikke være 

mer enn 50 meter. Det må være minst 50 ansatte i sentrumssonen (for mer informasjon: 

http://www.ssb.no/arealsentrum). 

 

http://www.ssb.no/beftett
http://www.ssb.no/arealsentrum
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Figur 2: Øvre Eiker kommune – Tettsteder (lilla) og sentrumssoner (grønn markering med hvit yttergrense) i 
henhold til Statistisk sentralbyrås definisjoner. Det er kun Hokksund sentrum som har sentrumsdefinisjon i øvre 
Eiker i henhold til SSB. 

 

Eksisterende skolestruktur 
Dagens skolestruktur består av to ungdomsskoler, fem barneskoler og en kombinert barne- og 

ungdomsskole. Skolene er listet med elevtall per oktober 2017 i Figur 3. Geografisk plassering av skolen 

fremgår av Figur 7. Vestfossen skoler er samlokalisert, men i separat bygningsmasse, og har i tillegg en 

spesialavdeling for elever med særskilte behov. Denne avdelingen er et kommuneomfattende tilbud. 

 

Skole Barneskoleelever Ungdomsskoleelever 

 Darbu skole  115  

 Hokksund barneskole  474  

 Hokksund ungdomsskole   334 

 Ormåsen skole  186  

 Røren skole  307  

 Skotselv skole  171 79 

 Vestfossen barneskole  339  

 Vestfossen ungdomsskole   252 

Sum 1 592 665 

Figur 3: Skoleoversikt med elevtall 
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Befolkningsutvikling 
Øvre Eiker kommune har per 1. januar 2018 et folketall på 18 926 innbygger, som er 2,0 prosent høyere enn 

året før. Befolkningsvekstens utvikling de senere år er som vist i Figur 4. 

 

 
Figur 4: Befolkningsutvikling Øvre Eiker kommune 2010-2018 (venstre skala), prosentvis årlig endring vist i rødt 
(høyre skala) - kilde SSB. 

 

Aldersfordelingen er som vist i Figur 5. 

 

 
Figur 5: Aldersfordeling Øvre Eiker kommune (kilde: SSB per 01.01.2018) 
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Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer at befolkningen øker til 21 500 innbyggere i 2030 og videre til 23 500 i 

2040. Prognosen for 2030 stemmer rimelig godt med boligprogrammet i kommunen om man legger til grunn 

en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på 2,3 personer.   

 

WSP har benyttet boligprogrammet i kommuneplanen til å bryte den antatte befolkningsfremskrivingen ned 

på skolekretser. Det resulterer i prognoser som vist i Figur 6. Fremskrivingen viser følgende prognoser for 

endringen fra 2018 til 2040 per aldersgruppe: 

• Barnehagealder (1-5 år):  Fra 1074 til 1223 (14 %) 

• Barneskolebarn (6-12 år):  Fra 1613 til 1836 (14 %) 

• Ungdomsskolebarn (13-15 år):  Fra 689 til 806 (17 %) 

 

 
Figur 6: Fremskrevet folkemengde i Øvre Eiker, fordelt på aldersgrupper (kilde: SSB) 
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Figur 7: Dagens skolestruktur består av rene barne- eller ungdomsskoler (illustrert med rødt og blått), med 
unntak av Skotselv som er en kombinert barne- og ungdomsskole (grønt). Det er ungdomsskoler i Hokksund og 
Vestfossen. Skolene i Vestfossen er lokalisert inntil hverandre på samme skoletomt. I Hokksund er barneskolen 
nord for elva og ungdomsskolen i sentrum ved Rådhuset. Tallene representerer antall paralleller (klasserekker). 

 

Tomter og bygg 
Alle skolebygg og -tomter er eid av Øvre Eiker kommune. FDVUS-enheten har gjennomført en 

tilstandsvurdering av kommunens bygningsportefølje. Arbeidet er utført av vaktmesterne i perioden februar – 

mars 2012. De har brukt Norsk Standard 3424 registreringsnivå 1 som referanse. Denne informasjonen er 

gjengitt i Bedriftskompetanse sin rapport om «alternative driftsformer kommunale bygg» av 31. mai 2012. 

Rapporten gjengir også informasjon fra HR-prosjekt sin gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet i perioden 

desember 2010 - mars 2012.  
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Skolene 
 

Grunnlagsinformasjon 
Øvre Eiker kommune har i dag totalt fem barneskoler, to ungdomsskoler og en kombinert barne- og 

ungdomsskole.  

Tegningsgrunnlag 

WSP har på bakgrunn av tegningsdokumentasjon for den enkelte skoler arealberegnet hver skole for å 

kunne fastslå hvilken kapasitet skolene har, ikke bare for rene undervisningsfunksjoner, men også for 

lærerarbeidsplasser, ledelse, administrasjon, bygningsdrift og lignende. Det var også ønskelig å 

kvalitetssikre dette grunnlaget mot virkeligheten gjennom befaringer og tilbakemeldinger fra skolene. 

Befaringer  

Befaringene ble gjort onsdag 10.01.2018 og torsdag 11.01.2018. Befaringer onsdagen var Vestfossen 

barne- og ungdomsskole, Ormåsen barneskole og Darbu barneskole. Torsdagen ble Skotselv barne- og 

ungdomsskole, Røren barneskole, Hokksund ungdomsskole og Hokksund barneskole besøkt. 

 

Befaringene ble innledet med elevenes tilbakemeldinger på deres læringsarealer, presentert av elevrådet. 

På samtlige skoler ble befaringer foretatt sammen med representanter fra skolene, som blant annet rektor, 

inspektør, lærer og vaktmester. På befaringene ble dagens situasjon kartlagt, og sammen med 

tegningsdokumentasjonen er dette grunnlaget for vurderingene av de ulike skolenes videre potensiale. I 

tillegg var befaringene en måte å høste erfaringer og behov hos de ansatte ved skolene. 

Tilbakemelding fra skolene  

Skolenes elever fikk i oppgave å svare på et skjema for å innhente deres vurdering av læringsarealene på 

skolen. Her ble de bedt om å svare på hvordan de opplever dagens skolebygg og om de kunne ønsket at 

noe var annerledes ved dagens skolebygg. 

 

Videre skulle lærerne beskrive dagens tilstand i de ulike læringsarealene i skolene, og komme med forslag til 

eventuelle tiltak for forbedringer. 

Workshops 

Det er avholdt to workshoper med representanter fra rådmannens kontor, PP-tjenesten, teknisk seksjon 

kommunale bygg, planavdelingen, seksjon service- og fellestjenester, seksjon for kultur og livskraft, idrett, 

bibliotek og kultur, skole- og barnehageadministrasjonen og utdanningsforbundet. 

 

Deltakere: Trude Andersen, Line Heegaard Olsen Nina Sollie, Grete Djupvig, Bjørn S. Andersen, Anders 

Stenshorne, Anita Kjensli, Christer Best Gullbrandsen, Gry Nygård Fredriksen, Jon Wold, Anne Berit Jordet, 

Birgithe Schumann-Olsen, Inger Tone Nikkerud, Grete Djupvik Smedsrud og Lene T Hansen. 

 

Workshop 1: Første workshop ble avholdt 12.01.2018 og her ble det drøftet funn fra befaringer samt 

foreløpige funn i arealoversikter og utnyttingspotensialet i skolene. I tillegg ble det gitt tilbakemeldinger om 

tilstand på skoler, planer for idretten for utvikling, samt fra byggesak om aktuelle utviklingsplaner og hvordan 

dette vil kunne påvirke de ulike skolene fremover. 

 

Workshop 2: Andre workshop ble avholdt 29.01.2018. Her ble det presentert situasjonsanalyse for hver 

skole med blant annet kapasitetsutnyttelse, vedlikeholdsetterslep, elevkapasitet, i tillegg til at det ble 

gjennomført en idémyldring om konseptuelle valg av langsiktige muligheter. 
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Darbu barneskole 
 

 
Figur 8 Darbu skole, skolebygninger og idrettsbygg. 

 

 

 
Figur 9 Darbu skole, grunneiendom. Grønn markering viser skoletomten, gul markering er andre kommunale 
tomter. 
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Figur 10 Darbu skole - reguleringskart 

 

Skoletomten er regulert til offentlige formål. 

 

Tomt:    17 dekar 

Bygningsareal (BTA):  1 823 m2 

Bygningenes fotavtrykk: 1 169 m2 
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Figur 11: Darbu skole, plan U 
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Figur 12: Darbu skole, plan 1 
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Figur 13: Darbu skole, plan 2 
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Figur 14: Darbu skole, Bibliotek 

 

 

Darbu skole er bygget i to trinn, hvor det eldste bygget er fra 1929 og det nyeste påbygget fra 1969. Skolen 

har tilgang på Fiskum bibliotekfilial, som er et nytt folkebibliotek som ligger adskilt fra skolen. Dette fungerer 

som skolens hjerte, og en «forlengelse» av skolen.  Biblioteket er åpent for skolen mandag og onsdag.  I 

tillegg leies idrettshall og to rom av Fiskum idrettslag, som ligger nord for skolen. Hallen benyttes også av 

SFO. Det foregår planarbeider for å oppgradere Fiskumhallen. Hallen brukes til skolens fellessamlinger. 

Biblioteket brukes ved mindre samlinger eller store møter 

 

Skolens første etasje har to klasserom som ligger i den eldste delen av skolen, samt rom for mat og helse og 

et naturfagslager som i tillegg benyttes til spising. Her finnes også administrasjon og lærerarbeidsplasser. 

Det oppleves som positivt av de ansatte at disse arealene ligger samlet. De har imidlertid ikke garderober, 

men benytter gangarealene, noe som ikke er en optimal løsning.  

 

I andre etasje er det seks klasserom. Her har 1.-4. trinn egen inngang via en utvendig trapp, og egne 

garderober. SFO benytter to klasserom i denne etasjen, med hovedbase i det eldste bygget, tett på 

klasserom for 1.-4. trinn. SFO bruker også disse rommene etter skoletid, i tillegg til det andre rommet som er 

innredet for lek. 

 

Det mangler grupperom i skolen. Skolen har imidlertid romslige «vrimlesoner» i arealet som binder sammen 

det eldste og det nyere bygget. Her er det mulig å innrede med sofaer og små bord til gruppearbeid og 

fordypning. Det er også fine muligheter til å innrede arealer for gruppearbeid og sosiale aktiviteter i området 

omkring den store trappen i kjelleretasjen. 

 

Kjelleren er i god stand etter at det har vært renovert etter oversvømmelser. Bygningsmassen fremstår som 

velholdt, men har etterslep på ventilasjon. Skolen har også nyoppusset rom for mat- og helse. 

 

Det er for lite areal til lærerarbeidsplasser i dag. Skolen har to rom med seks arbeidsplasser hver, men 13 

ansatte lærere. Det er også behov for bedre personalgarderober. Skolen har for øvrig kapasitet til flere 

elever enn de har i dag. Flertallet av elevene bruker buss for å komme til skolen. Personalet rapporterer om 

parkeringsutfordringer for ansatte. 
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Kapasitetsberegning  

Tabellen nedenfor viser oversikt over programmert areal for å romme en elevgruppe på inntil 140 elever, 

eksisterende areal i dagens skole og differansen mellom dem. Oversikten viser at skolen fortsatt har rundt 3 

m2 per elev til generelle læringsarealer (klasserom og grupperom) ved økning til 140 elever, men det blir noe 

mindre areal til elevgarderober enn ønskelig. Skolen har ikke naturfag-/realfagrom. Videre mangler man 

nærmere 50 m2 til lærerarbeidsplasser, noe som tilsvarer rundt ni arbeidsplasser om man legger 

arealnormen på 6 m2 til grunn. 

 

 

  

Dimensjonering Antall

Dagens elevtall 115

Maksimalt antall elever 140

Antall pedagoger 12

Maksimalt antall pedagoger 13

Antall klasserom 7

Antall grupperom 4

Kapasitet som følge av klasserom 7 20 140

Antall trinnareal 7

Antall paralleller 1

Funksjon B/N- Faktor Areal Per elev Areal Per elev Areal Per elev

Generelle læringsarealer 435 3,1 435,7 0,7

Klasserom 435 3,1 376,7 -58,3

Grupperom 59 59

Elevgarderober 112 78,6 -33,4

Elevgarderober m/toalett 112 0,8 78,6 -33,4

SFO 30 108,7 78,7

Aktivitetsrom med kjøkken 30 108,7 78,7

Spesialisert læringsareal 365 330 -35

Bibliotek 40 202,6 162,6

Kjøkken for mat og helse med enkel kantinefunksjon 85 90,5 5,5

Musikk og drama 70 54 -16

Kunst og håndverk 120 137 17

Naturfag 50 48,5 -1,5

Kantine, vrimleområde 30 0 -30

Vrimleområde, kantine 30 0 -30

Personalfunksjoner 173 140,5 -32,5

Ledelse og administrasjon 40 56,9 16,9

Teamrom (arbeidsplasser) 78 30,8 -47,2

Møterom 20 0 -20

Personalrom 20 37,5 17,5

Personalgarderober med toalett 15 15,3 0,3

Støttefunksjoner 55 257,3 202,3

Skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste 15 14,5 -0,5

Drift, renhold, lager 40 242,8 202,8

Gymsal 350 354 4

Garderober og WC 0

Gymsal 300 300

Lagerrom mm 54 54

Sum nettoareal 1 550 13,5 1 705 155

Brutto/nettofaktor 1,4

Sum bruttoareal 2 170 18,9 2 387 217

Eksisterende skole DifferanseProgrammert
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Hokksund barneskole 
 

 
Figur 15 Hokksund barneskole - skolebygg 

 

 
Figur 16 Hokksund barneskole – grunneiendom. Grønn markering viser skoletomten, gul markering er andre 
kommunale tomter (barnehage). Idrettslaget disponerer fotballbanetomten i nord og den delen av skoletomten 
som består av idrettsanlegg. 
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Figur 17: Hokksund barneskole – reguleringskart. 

 

Skoletomten er uregulert. 

 

Tomt:    12 dekar 

Bygningsareal (BTA):  5 712 m2 

Bygningenes fotavtrykk: 2 039 m2 
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Figur 9: Hokksund barneskole underetasje. 

 

 

 

 

 
Figur 10: Hokksund barneskole, plan 1. 
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Figur 11: Hokksund barneskole, mellometasje. 

 

 

 
Figur 12: Hokksund barneskole, plan 2. 
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Hokksund barneskole stod ferdig bygget i 1953, og er senere påbygget. Nord for skolen - opp mot 

Ringeriksveien, ligger Falkbanen som er hovedanlegg for Hokksund idrettslag. Nærmeste nabo til øst er 

Leberg kommunale barnehage.  

 

Skolens SFO og 1.klasse holder til i en brakkerigg. Disse brakkene er ikke godkjent som 

undervisningslokale, men det drives undervisning der i dag under dispensasjon fra kommunelegen. SFO 

leier seg også inn i klubbhuslokalene til Hokksund idrettslag. 

 

Skolen bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger i takt med de siste års elevvekst. Skolen er 

ikke universelt utformet og det vil kreve store tiltak, både utvendig og innvendig, for å etablere dette.  
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Kapasitetsberegning 

Tabellen nedenfor viser oversikt over programmert areal for å romme en elevgruppe på inntil 525 elever, 

eksisterende areal i dagens skole og differansen mellom dem. Oversikten viser at skolen fortsatt har rundt 

3,4 m2 per elev til generelle læringsarealer (klasserom og grupperom). Da er klasserom i brakken 

medregnet. Det er uvisst om disse skal saneres eller om man kan få ytterligere dispensasjon fram mot et 

eventuelt nybygg. Elevtallsøkningen til 525 elever innebærer svært knappe elevgarderober da elevene 

benytter korridor til dette (underskudd på 380 m2). Skolen mangler musikkrom og egen SFO-base. SFO-

basen ligger i brakken som er planlagt sanert høsten 2018. Videre mangler man nærmere 207 m2 til 

lærerarbeidsplasser. Det vil si totalt 34 lærerarbeidsplasser dersom man legger arealnormen på 6 m2 til 

grunn. Det er underskudd på areal til møterom og personalgarderoben er svært liten. Skolen klarer seg ikke 

med eksisterende gymsal, fordi det ikke vil være kapasitet. 

Dimensjonering Antall

Dagens elevtall 474

Maksimalt antall elever 525

Antall pedagoger 38

Maksimalt antall pedagoger 50

Antall klasserom 23

Antall grupperom 24

Kapasitet som følge av klasserom 21 25 525

Antall trinnareal 7

Antall paralleller 3

Funksjon B/N- Faktor Areal Per elev Areal Per elev Areal Per elev

Generelle læringsarealer 1777,94 3,4 1777,9 0

Generelle læringsarealer 1777,9 3,4 1777,9

Elevgarderober 420 39,1 -380,9

Elevgarderober m/toalett 420 0,8 39,1

SFO 80 166,8 86,8

Aktivitetsrom med kjøkken 80 166,8

Spesialisert læringsareal 500 481,8 -18,2

Bibliotek 85 107,3 22,3

Kjøkken for mat og helse med enkel kantinefunksjon 85 70 -15

Musikk og drama 115 57 -58

Kunst og håndverk 140 247,5 107,5

Naturfag 75 0 -75

Kantine, vrimleområde 120 19,2 -100,8

Vrimleområde, kantine 120 19,2 -100,8

Personalfunksjoner 520 293,9 -226,1

Ledelse og administrasjon 60 77,1 17,1

Teamrom (arbeidsplasser) 300 92,3 -207,7

Møterom 45 18 -27

Personalrom 70 92,2 22,2

Personalgarderober med toalett 45 14,3 -30,7

Støttefunksjoner 115 310,98 195,98

Skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste 15 25,5 10,5

Drift, renhold, lager 100 285,48 185,5

Gymsal 550 312,4 -237,6

Garderober og WC 92,9

Gymsal 179

Lagerrom mm 40,5

Sum nettoareal 4 083 7,8 3 402 -768

Brutto/nettofaktor 1,4

Sum bruttoareal 5 716 10,9 4 763 -953

Eksisterende skole DifferanseProgrammert
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Hokksund ungdomsskole 
 

 
Figur 18: Hokksund skole, grunneiendom og skolebygg. 

 

 
Figur 19: Hokksund ungdomsskole - reguleringskart. Grønn markering viser tomten skolen står på, gul 
markering er andre kommunale tomter. 
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Figur 20: Hokksund skole - reguleringskart 

 

Skolen ligger i et uregulert område.  

 

Tomt:    27,6 dekar 

Bygningsareal (BTA):  4 570 m2 

Bygningenes fotavtrykk: 3 000 m2 
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Figur 21: Hokksund ungdomsskole, underetasje. 

 

 

 

 
Figur 22: Hokksund ungdomsskole, plan 1. 
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Figur 23: Hokksund ungdomsskole, plan 2. 

 

 
Figur 24: Hokksund ungdomsskole, takterrasse. 
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Hokksund Ungdomsskole stod ferdig bygget i 2013, og fremstår som en moderne skole. Bygget ble oppført 
på nabotomten til den gamle ungdomsskolen, som ble revet i 2017. Det pågår planarbeid for tomten nord for 
skolen tiltenkt sentrumsformål, og kommunen vurderer å legge arealene ut for salg.  
 
Skolens trinnarealer ligger i andre etasje. I tilknytning til disse områdene finnes to auditorier. To trinnareal 
har tre undervisningsrom, fem grupperom/samtalerom og et stort fellesrom. Det tredje trinnarealet har fire 
undervisningsrom, fire grupperom/samtalerom og et stort fellesrom. Det er desentraliserte 
lærerarbeidsplasser knyttet til de ulike trinnarealene. Skolen utnytter trafikkarealer i andre etasje til 
læringsarealer for gruppearbeid og som sosiale møteplasser, og har møblert opp for å skape slike soner. 
Skolen benytter også en takterrasse med to uteamfi.  
 
Læringsarealene er inndelt for å drive en mer fleksibel organisering enn tradisjonell klasseromsundervisning. 
Skolen melder at de ikke har lykkes med denne type læringsarbeid ennå, og derfor etterspør lærerne flere 
klasserom. Når en driver tradisjonell klasseromsundervisning får en ikke utnyttet potensialet som ligger i 
disse arealene. Det vil være hensiktsmessig for skolen å bruke ressurser på kompetanseheving av 
personalet for å lykkes i eksisterende arealer. Skolens arealer gir i utgangspunktet forutsetninger for å lykkes 
med den type læringsaktiviteter og læringssyn som ligger til grunn for den nye læreplanen, men det vil nok 
også være behov for enkelte ombygginger får å få til en bedre kapasitetsutnyttelse i bygget. 
 
Skolen har generøse vestibyle- og vrimlearealer, samt en stor og fin kantine og spesialiserte læringsarealer i 
mat og helse, naturfag, kunst og håndverk, musikk, mediatek og et verdensborgerrom. Videre har skolen en 
kultursal, men en savner et større backstage-område. Skolen melder at de ikke har et areal hvor de kan 
samle alle elevene. 
 
Flerbrukshallen, Newtonrommet og musikkarealene benyttes mye etter skoletid. Det har hele veien vært en 
ambisjon om at nærmiljøet skal bruke skolens arealer i stor grad, og en bør se på mulighetene for å åpne 
opp også kantine og bibliotek for nærmiljøet i større grad. 
 
Utearealene til ungdomsskolen er noe begrenset, men godt opparbeidet. Her er det anlagt ballbinge, basket, 
sandvolleyball, skateramper med mer. Det er også et flott uteareal for elevene på skolens tak,  
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Kapasitetsberegning  

Tabellen nedenfor viser oversikt over programmert skole for å håndtere en elevmasse på inntil 360 eller 450 

elever, eksisterende areal i dagens skole og differansen mellom dem. Oversikten viser at skolen vil ha så 

mye som 3,9 m2 per elev til generelle læringsarealer (klasserom, grupperom, felles læringsareal) ved en 

økning til 360 elever. Ved en økning til 450 elever har man fortsatt 3,1 m2 per elev. En økning til 450 elever 

innebærer imidlertid at man ikke har faste klasserom til en definert elevgruppe. Tabellen viser noe 

underskudd på areal til lærerarbeidsplasser (åtte lærerarbeidsplasser dersom man legger arealnormen på 6 

m2 til grunn) ved en økning til 450 elever. Ved 450 elever har hver lærer omtrent 5 m2. 

 

  

Dimensjonering Antall

Dagens elevtall 334

Maksimalt antall elever 360

Antall pedagoger 32

Maksimalt antall pedagoger ved 360 elever 35

Maksimalt antall pedagoger ved 450 elever 45

Antall klasserom 12

Antall grupperom 14

Antall auditorier 2

Kapasitet som følge av klasserom 12 30 360

Kapasitet som følge av generelt læringsareakl 1402 3,1 450

Antall trinnareal 3

Antall paralleller 4

Funksjon B/N- Faktor Areal Per elev Areal Per elev Areal Per elev

Generelle læringsarealer 1400 3,9 1402,4 2,4

Generelle læringsarealer ved 360 elever 1400 3,9 1402,4

Generelle læringsarealer ved 450 elever 1400 3,1

Elevgarderober 240 240,3 0,3

Elevgarderober m/toalett ved 360 elever 240 0,7 240,3

Elevgarderober m/toalett ved 360 elever 240 0,5

Spesialisert læringsareal 615 1175,4 560,4

Bibliotek 100 154,3 54,3

Kjøkken for mat og helse med enkel kantinefunksjon 85 166,8 81,8

Musikk og drama 130 434,3 304,3

Kunst og håndverk 195 219,4 24,4

Naturfag 105 200,6 95,6

Kantine, vrimleområde 120 1045,1 925,1

Kantine 120 170,3 50,3

Fellesareal 874,8

Personalfunksjoner 424 484,1 60,1

Ledelse og administrasjon 60 150,4 90,4

Teamrom (arbeidsplasser) ved 360 elever 210 221,8 11,8

Teamrom (arbeidsplasser) ved 450 elever 270 221,8 -48,2

Møterom 50 60,1 10,1

Personalrom 60 0 -60

Personalgarderober med toalett 44 51,8 7,8

Støttefunksjoner 115 260,1 145,1

Skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste 15 40,7 25,7

Drift, renhold, lager 100 219,4 119,4

Gymsal 1480 1482,2 2,2

Garderober og WC 240,3

Gymsal 1074,2

Lagerrom mm 167,7

Sum nettoareal 4 394 12,2 6 090 1 696

Brutto/nettofaktor 1,4

Sum bruttoareal 6 152 17,1 8 525 2 374

Eksisterende skole Differanse
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Ormåsen barneskole 
 

 
Figur 25: Ormåsen skole, skolebygg. 

 

 

 
Figur 26: Ormåsen skole, tomteareal. Grønn markering viser skoletomten, gul markering er andre kommunale 
tomter. 
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Figur 27: Reguleringsplaner, Ormåsen skole. 

 

 

Skoletomten er regulert til offentlige formål. 

 

Tomt:    17 dekar 

Bygningsareal (BTA):  3 050 m2  (i tillegg til idrettsbygget på 1 355 m2) 

Bygningenes fotavtrykk: 3 673 m2  (totalt for begge byggene) 
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Figur 28: Ormåsen skole, underetasje, del 3. 

 

 
Figur 29: Ormåsen skole, plan 1. 
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Figur: Ormåsen skole, NFO (SFO). 

 

 
 

Figur: Ormåsen skole, 1. etasje, gymsal leid av idrettslag. 
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Figur: Ormåsen skole, underetasje, gymsal leid av idrettslag. 

 

Ormåsen skole er bygget i 1997, med relativt store påbygninger i 2003. Skolen er organisert på ett plan, med 

en form som en hestesko. Eiker O-lag har lokaler i skolens sørlige fløy. Denne benyttes ikke av skolen. Vest 

for skolen ligger det et stort idrettsområde og i deler av dette området skjer det nå en oppgradering av 

områdene med kunstgressbane og tuftepark. Nord for skolen ligger Ormåsen flerbrukshus som fungerer som 

gymsal for skolen. Her finnes er en liten gymsal. Ormåsen barnehage er lokalisert i samme bygg som 

flerbrukshuset. SFO (NFO) ligger i eget, med nytt bygg fra 2013. Parkeringen til skolen er nylig utbedret, og 

fungerer godt. Elevgrunnlaget som sogner til Ormåsen skole bor nært skolen, og det brukes derfor ikke buss. 

 

Skolens har i dag to paralleller på trinn 1,2, 4, og 6, mens trinn 3, 5 og 7 har én parallell. For å få plass til 

elevene slik det er i dag har man vært nødt til å ta i bruk skolens rom for kunst- og håndverk.  Det har vært 

vurdert å ta i bruk lokalene til NFO, men de er vurdert som for små til å fungere som klasserom. En bør 

likevel vurdere større grad av sambruk her, for eksempel kan det benyttes av mindre grupper eller i 

stasjonsarbeid på småtrinnet. 

 

Gangarealene i skolen har stedvis noen «nisjer» og disse er møblert med pulter og brukes i dag til 

gruppearbeid. Skolen har også et stort mediatek som også fungerer som allrom med «scene». Dette 

benyttes også til utleie etter skoletid og i helger.  

Gymsalen brukes til fellesarrangementer for hele skolen. I tillegg brukes mediateket som utleielokale til 

konfirmasjoner, foreninger, grendeutvalget med mer. Gymsalen brukes også av barnehagen, i tillegg til 

idrett, ungdomsklubb og bursdager på ettermiddag og kveldstid. Kulturskolen benytter musikkrommet til 

undervisning etter skoletid. Det utvikles et nytt idrettsområde nord for skolen. Dette er inngang til et populært 

utfartsområde i dag.  

Skolen har i dag lite ledig kapasitet. Det er en relativ liten befolkningsvekst og det forventes at elevtallet etter 

en tid vil synke igjen.  

Det kan være aktuelt for skolen å benytte orienteringslagets arealer, men da må dette må erstattes med 

andre lokaler. Det har vært ønskelig med en samlokalisering av orienteringslaget og skilaget.  
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Kapasitetsberegning  

Tabellen nedenfor viser oversikt over programmert skole for å håndtere en økt elevmasse til inntil 198 elever, 

eksisterende areal i dagens skole og differansen mellom dem. Oversikten viser at skolen fortsatt har 3,6 m2 

per elev til generelle læringsarealer (klasserom og grupperom). Elevgarderobene er romslige. Skolen har 

ikke naturfag-/realfagrom, og øvrige spesialrom er små. Videre mangler man 42 m2 til lærerarbeidsplasser. 

Det vil si totalt 7 lærerarbeidsplasser dersom man legger arealnormen på 6 m2 til grunn. Skolen har heller 

ikke møterom. 

 

 
  

Dimensjonering Antall

Dagens elevtall 197

Makismalt antall elever 198

Antall pedagoger 18

Malkismalt antall pedagoger 18

Antall klasserom 11 18 198

Antall grupperom 7

Kapasitet som følge av klasserom 11

Antall trinnareal 7

Antall paralleller 1

Funksjon B/N- Faktor Areal Per elev Areal Per elev Areal Per elev

Generelle læringsarealer 718 3,6 718,2 0,2

Generelle læringsarealer 718 718,2

Elevgarderober 158,4 158,7 0,3

Elevgarderober m/toalett 158,4 0,8 158,7

SFO 35 158,7 123,7

Aktivitetsrom med kjøkken
35 158,7

Spesialisert læringsareal 425 371,1 -53,9

Bibliotek 55 99 44

Kjøkken for mat og helse med enkel kantinefunksjon 85 98,6 13,6

Musikk og drama 100 81,5 -18,5

Kunst og håndverk 125 92 -33

Naturfag 60 0 -60

Kantine, vrimleområde 0 76 76

Vrimleområde, kantine 0 76 76

Personalfunksjoner 220 339,4 119,4

Ledelse og administrasjon 40 84 44

Teamrom (arbeidsplasser) 108 66 -42

Møterom 20 0 -20

Personalrom 30 62,7 32,7

Personalgarderober med toalett 22 126,7 104,7

Støttefunksjoner 55 481,5 426,5

Skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste 15 15 0

Drift, renhold, lager 40 466,5 426,5

Gymsal 350 329,5 -20,5

Garderober og WC 350 55

Gymsal 256

Lagerrom mm 18,5

Sum nettoareal 1 961 9,9 2 633 548

Brutto/nettofaktor 1,4

Sum bruttoareal 2 746 13,9 3 686 940

Eksisterende skole DifferanseProgrammert
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Røren barneskole 
 

 

 
Figur 30: Røren skole, skolebygg. 

 

 

 
Figur 31: Røren skole - Grunneiendommer. Grønn markering viser skoletomten, gul markering er andre 
kommunale tomter. 
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Figur 32: Røren skole - reguleringskart. 

 

 
Skoletomtene ligger i et uregulert område. 

 

Tomt:    17 dekar (totalt kommunalt tomtearealet etter erverv er over 21 dekar) 

Bygningsareal (BTA):  4 060 m2  (inkluderer brakkerigg SFO og gymsal) 

Bygningenes fotavtrykk: 3 085 m2  (totalt for alle byggene) 
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Figur 33: Røren skole, underetasje. 
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Figur 34: Røren skole, plan 1. 
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Figur 35: Røren skole, plan 2. 
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Figur 36: Røren skole, gymsal. 

 

 

 

 
Figur 37: Røren SFO, brakkebygg. 
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Røren skole er bygget i 1966 og påbygget i 2007. Skolen ligger nord på skoletomten, med utearealer og 
eget bygg for gymnastikk og SFO i egne bygg sør på tomta. Det bygges nå en ny brakkerigg for SFO. 
Skolen har kun tilfredsstillende universell utforming i skolens nordlige fløy i plan 1. 
 
Etter utvidelsen i 2007 fikk skolen etablert et «skolens hjerte» med mediatek og mulighet for samlinger av 
hele skolen til ulike arrangementer. Den fikk også utvidet kapasitet på undervisningsrom og samlet 
administrasjon og lærerarbeidsplasser omkring inngangsparti og mediatek. Skolen melder at det er mangel 
på grupperom, noe som gjør læringsarealene mindre fleksible enn ønsket. 
 
 
Skolekjøkkenet er slitt og gammelt. Musikkrom har problemer med dårlig akustikk og ventilasjonsstøy. 
Skolen mangler lokaler egnet for sløyd, da de nå har sløyd og tekstil i samme rom for å få nok ordinære 
klasserom. 
 
Mediatek benyttes til kortere fellessamlinger. Gymsalen brukes mye av lokale foreninger utover skolens 
åpningstid.  
 
Lærerarbeidsplasser er utsatt for ventilasjonsstøy og utfordringer knyttet til areal og dagslys. 
 
Det antas at elevveksten vil stabilisere seg og muligens avta noe på sikt. 
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Kapasitetsberegning  

Tabellen nedenfor viser oversikt over programmert skole for å håndtere en økt elevgruppe på inntil 310 

elever, eksisterende areal i dagens skole og differansen mellom dem. Oversikten viser at skolen 3,3 m2 per 

elev til generelle læringsarealer (klasserom og grupperom) ved en økning til 310 elever. Det er vesentlig å 

merke seg at enkelte klasserom ikke har utsyn og tilstrekkelige dagslysforhold for varig opphold. Det er 

tilstrekkelig areal til elevgarderobe. Skolen mangler naturfagrom og har litt for lite areal til kunst og håndverk. 

SFO-basen er stor. Skolen mangler noe behov for areal til lærerarbeidsplasser. Oversikten viser at skolen 

mangler 67 m2, tilsvarende 11 lærerarbeidsplasser dersom man legger arealnormen på 6 m2 til grunn. 

Skolen har ikke møterom.  

 

 

  

Dimensjonering Antall

Dagens elevtall 306

Maksimalt antall elever 310

Antall pedagoger 27

Maksimalt antall pedagoger 28

Antall klasserom 15

Antall grupperom 9

Kapasitet som følge av klasserom 14 25 350

Antall trinnareal 7

Antall paralleller 2

Funksjon B/N- Faktor Areal Per elev Areal Per elev Areal Per elev

Generelle læringsarealer 1030 3,3 1031,8 1,8

Generelle læringsarealer 1030 3,3 1031,8

Elevgarderober 248 284,2 36,2

Elevgarderober m/toalett 248 0,8 284,2

SFO 60 179 119

Aktivitetsrom med kjøkken 60 179

Spesialisert læringsareal 430 390,1 -39,9

Bibliotek 75 130,6 55,6

Kjøkken for mat og helse med enkel kantinefunksjon 85 81 -4

Musikk og drama 80 83,3 3,3

Kunst og håndverk 125 82,5 -42,5

Naturfag 65 12,7 -52,3

Kantine, vrimleområde 75 0 -75

Vrimleområde, kantine 75 0 -75

Personalfunksjoner 335 327,9 -7,1

Ledelse og administrasjon 55 94,3 39,3

Teamrom (arbeidsplasser) 168 100,7 -67,3

Møterom 35 0 -35

Personalrom 45 87,1 42,1

Personalgarderober med toalett 32 45,8 13,8

Støttefunksjoner 115 188,848 73,8

Skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste 15 19,2 4,2

Drift, renhold, lager 100 169,648 69,6

Gymsal 350 344,59 -5,41

Garderober og WC 139,8

Gymsal 165

Lagerrom mm 39,79

Sum nettoareal 2 643 8,5 2 746 -16

Brutto/nettofaktor 1,4

Sum bruttoareal 3 700 11,9 3 845 145

Eksisterende skole DifferanseProgrammert
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Skotselv barne- og ungdomsskole 
 

 
Figur 38: Skotselv barne- og ungdomsskole, skolebygg. 

 

 
Figur 39: Skotselv barne- og ungdomsskole – grunneiendom. 
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Figur 40: Skotselv skole – reguleringskart. 

 

 

Tomten er regulert til offentlige formål. 

 

Tomt:    36 dekar  

Bygningsareal (BTA):  4 971 m2  (i tillegg kommer SFO, kultursal og idrettshall på totalt 4 971 m2) 

Bygningenes fotavtrykk: 4 590 m2  (totalt for alle byggene) 
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Figur 41: Skotselv skole, underetasje. 

 

 

 
Figur 42: Skotselv barne- og ungdomsskole, plan 1. 

 

 

 
Figur 43: Skotselv barne- og ungdomsskole, plan 2. 
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Figur 44: Skotselv flerbrukshall, SFO, underetasje. 

 
 
 
 

 
Figur 45: Skotselv kultursal, 1. etasje. 
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Figur 46: Skotselv flerbrukshall, 1. etasje. 

 
 

 
Skotselv skole er bygget i tre trinn. Skolen er kombinert barne- og ungdomsskole. Det første bygget er fra 
1924, det neste fra 1963 og det siste fra 1981. Byggene ligger sammenkoblet, men det er ikke tørrskodd 
forbindelse mellom barneskole og ungdomsskole. Det er ikke universelle løsninger som gjør hele bygget 
framkommelig for rullestolbrukere. 
 
Nord for skolen ligger også Skotselv kulturhus. Skolen har tilgang på kultursalen i dette bygget til større 
fellessamlinger. Skolen har også tilgang på Skotselv flerbrukshall. 
 
Barneskolen er lokalisert i de to eldste byggene i sør. Ungdomsskolen har klasserommene sine i bygget 
lengst nord. Skolens administrasjon og lærerarbeidsplasser er samlokalisert i ungdomsskolen i byggets 
1.etasje. I underetasjen i ungdomsskolen ligger lokaler for kunst og håndverk, men tekstilrom er i dag i bruk 
som klasserom for inntaksklassen i kommunen.  
 
Det rapporteres om at skolen har god kapasitet med overskudd av plass og mulighet for å ta inn flere elever. 
Det er noen rom og arealer i skolen som må oppgraderes, som for eksempel skolekjøkken, men jevnt over 
har bygget en god tilstand slik det vurderes i dag.  
 
Kultursal, idrettshall, personalrom og SFO brukes til ulike samlinger og tilstelninger både i og etter skoletid. I 
tillegg brukes skolens skolekjøkken, bibliotek og sløydsal av lag og foreninger etter skoletid. 
 
Det er mange elever på Skotselv som kjører langt med buss.  
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Kapasitetsberegning  

Tabellen nedenfor viser oversikt over programmert skole for å håndtere en økt elevgruppe på inntil 350 

elever, eksisterende areal i dagens skole og differansen mellom dem. Oversikten viser at skolen vil ha så 

mye som 3,8 m2 per elev til generelle læringsarealer (klasserom og grupperom) ved en økning til 350 elever. 

Det er heller ingen andre funksjoner som ikke håndterer en slik elevtallsøkning. Tabellen viser noe 

underskudd på areal til lærerarbeidsplasser. Dette er imidlertid løst gjennom ombygging av gymsal. 

  

Dimensjonering Antall

Dagens elevtall 171

Maksimalt antall elever 360

Antall pedagoger 26

Maksimalt antall pedagoger 35

Antall klasserom 18

Antall grupperom 14

Kapasitet som følge av klasserom 18 20 360

Antall trinnareal 10

Antall paralleller 1

Funksjon B/N- Faktor Areal Per elev Areal Per elev Areal Per elev

Generelle læringsarealer 1340 3,7 1346 6

Generelle læringsarealer 1340 3,7

Elevgarderober 280 374,21 94,21

Elevgarderober m/toalett 280 0,8 374,21

SFO 70 301 231

Aktivitetsrom med kjøkken 70 301

Spesialisert læringsareal 485 738,8 253,8

Bibliotek 80 201 121

Kjøkken for mat og helse med enkel kantinefunksjon 85 85,1 0,1

Musikk og drama 105 90,7 -14,3

Kunst og håndverk 140 281 141

Naturfag 75 81 6

Kantine, vrimleområde 100 7,2 -92,8

Vrimleområde, kantine 100 7,2 -92,8

Personalfunksjoner 405 388,45 -16,55

Ledelse og administrasjon 60 72,5 12,5

Teamrom (arbeidsplasser) 210 142,5 -67,5

Møterom 45 18,5 -26,5

Personalrom 55 113 58

Personalgarderober med toalett 35 41,95 7,0

Støttefunksjoner 100 734,75 634,8

Skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste 15 18 3

Drift, renhold, lager 85 716,75 631,8

Gymsal 1030 1036,5 6,5

Garderober og WC 183,4

Gymsal 1036,5

Lagerrom mm 61,4

Sum nettoareal 3 810 10,6 4 927 886

Brutto/nettofaktor 1,4

Sum bruttoareal 5 334 14,8 6 898 1 564

Eksisterende skole DifferanseProgrammert
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Vestfossen skoler 
 

 
Figur 47: Vestfossen skoler – skolebygg.  

 

 
Figur 48: Vestfossen skoler - grunneiendommmer. Grønn markering viser skoletomten, gul markering er andre 
kommunale tomter. 
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Figur 49: Reguleringsplaner, Vestfossen skoler. 

 

 
Tomten er regulert til offentlige formål. 
 

Tomt:    36 dekar  

Bygningsareal (BTA): 

Barneskolen:  3 904 m2  

Ungdomsskolen: 4 284 m2  

Spesialavdeling Eiken: 242 m2   

Bygningenes fotavtrykk: 6 292 m2  (totalt for alle byggene) 
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Figur 50: Vestfossen skoler, inndeling av hovedfunksjoner i skoleanlegget. Eiken er en spesialavdeling for barn 
med særskilte behov. 

 

 

Vestfossen skoler består av Vestfossen barneskole, Eiken Ressursavdeling og Vestfossen Ungdomsskole. 

Skolene ligger samlet i én bygningskropp, men drives hver for seg med hver sin administrasjon. 

I samme bygningsmasse som skolene ligger også Vestfossen folkebad. I et frittliggende bygg øst på tomta 

ligger Vestfossen flerbrukshall. Skolene er bygget i flere trinn. Ungdomsskolen ble bygget i 1913, 1959, 2000 

og 2010 og barneskolen i 1967, 1998 og 2006. Noen av disse årstallene ble det kun gjort ombygninger og 

renovering. 

 

Vestfossen barneskole ligger i bygningsmassens østlige del (Figur 50, gul markering). Eiken ressurssenter 

har sine undervisningsarealer i 1. etasje, i fløyen som forbinder barneskolen med ungdomsskolen (Figur 50,  

markert grønn-blå). Tilhørende Eiken ressursavdeling er også noen lokaler innenfor mediateket («Mellom-

Eiken»). Vestfossen ungdomsskole ligger nordvest i bygningsmassen (Figur 50, blå markering). 
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Figur 51: Vestfossen barneskole, underetasje. 
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Figur 52: Vestfossen barneskole, plan 1. 
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Figur 53: Vestfossen SFO i flerbrukshall, plan 1. 

 

 
Figur 54: Vestfossen ungdomsskole, plan 1. 
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Figur 55: Vestfossen ungdomsskole, plan 2. 
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Figur 56: Vestfossen ungdomsskole, underetasje (kjellerareal kan ikke lenger benyttes til annet enn lagring av 
gjenstander som tåler fukt). 

 
 

Barneskolen har behov for flere grupperom. Det er også mangel på et samlingssted for barneskolen, et 

«skolens hjerte». Barneskolen har også behov for en oppgradering av skolekjøkken, og et eget rom for 

musikkundervisning. Barneskolen ønsker en mer sentral plassering av administrasjon og 

lærerarbeidsplasser. I tillegg trengs det mer areal til lærerarbeidsplasser enn det er i dag. Skolehelsetjeneste 

bør også få en mer sentral plassering. 

 

Ungdomsskolen ønsker å gjøre noe med uteområdene, både på grunn av lite tilbud for de eldste elevene og 

på grunn av problemer med grunnforholdene. Området skal rehabiliteres, og skolen har fått tildelt 2 millioner 

kroner i midler til dette. Arealer til lærerarbeidsplasser på Vestfossen ungdomsskole er gode og romslige. De 

har et arbeidsrom per trinn. Undervisningen er også trinnorganisert.  

 

Det er også noe etterslep på oppussing inne, spesielt gjelder dette skolekjøkken og ventilasjonsanlegget i 

ungdomsskolen. De eldste elevene etterlyser også flere sosiale møteplasser inne, i tillegg til kantinen. 

Ganger og trafikkareal blir i dag utnyttet til garderober, så det gjør det vanskelig å bruke arealene til 

gruppearbeid eller møteplasser. Garderobeløsningene er også uheldige med tanke på brannsikkerhet. 

Ungdomsskolen melder at de har behov for flere grupperom. Klasserommene er romslige, men flere er i 



   
  

 

 Side 61 

 

dårlig stand. Det ligger et stort potensial i å bruke det mediateket mer i skolehverdagen. Det har vært 

utfordringer knyttet til elevtoalettene, da dører kan åpnes utenfra. 

 

Idrettshall brukes av skole og SFO, og benyttes av idrettsforeninger etter skoletid. SFO har 100 elever i dag, 

men er opprinnelig dimensjonert for 60. De bruker idrettshallen, men opplever at likevel er knapt med plass. 

 

Eiken rapporterer om trange forhold i læringsarealer, lærerarbeidsplasser, garderobe og møterom.  Det 

meldes om at elevtallet på Eiken ressurssenter går ned fordi flere foreldre velger at barna skal på sin 

nærskole fremfor et sentralisert tilbud. 
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Kapasitetsberegning  

Vestfossen ungdomsskole 

Tabellen nedenfor viser oversikt over programmert skole for å håndtere en økt elevgruppe på inntil 270 

elever, eksisterende areal i dagens skole og differansen mellom dem. Oversikten viser at skolen fortsatt har 

nærmere 3 m2 per elev til generelle læringsarealer (klasserom og grupperom). Elevtallsøkningen til 270 

elever innebærer noe mindre elevgarderober. Skolen mangler musikkrom, da dette er tatt i bruk som 

klasserom. For øvrig er det rikelig areal til spesialrom som naturfag, kunst og håndverk. Disse sambrukes 

med barneskolen. Funksjoner som bibliotek og kroppsøving løses også gjennom sambruk. Arealet er derfor 

nødvendig og kan ikke omdisponeres til andre funksjoner. Skolen mangler noe areal til lærerarbeidsplasser 

og møterom. 

 

 
 

Dimensjonering Antall

Dagens elevtall 252

Maksimalt antall elever 270

Antall pedagoger 22

Maksimalt antall pedagoger 26

Antall klasserom 9

Antall grupperom 8

Kapasitet som følge av klasserom 9 30 270

Antall trinnareal 3

Antall paralleller 3

Funksjon B/N- Faktor Areal Per elev Areal Per elev Areal Per elev

Generelle læringsarealer 780 2,9 783,9 3,9

Generelle læringsarealer 780 2,9 783,9

Elevgarderober 189 134,8 -54,2

Elevgarderober m/toalett 189 0,7 134,8

Spesialisert læringsareal 555 675,5 120,5

Bibliotek 75 0 -75

Kjøkken for mat og helse med enkel kantinefunksjon 85 95,7 10,7

Musikk og drama 130 61,5 -68,5

Kunst og håndverk 190 312,5 122,5

Naturfag 75 205,8 130,8

Kantine, vrimleområde 90 155 65

Vrimleområde, kantine 90 155 65

Personalfunksjoner 312 552,3 240,3

Ledelse og administrasjon 60 74,9 14,9

Teamrom (arbeidsplasser) 132 140,1 8,1

Møterom 40 12,4 -27,6

Personalrom 45 193,3 148,3

Personalgarderober med toalett 35 131,6 96,6

Støttefunksjoner 90 544,2 454,2

Skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste 15 26,5 11,5

Drift, renhold, lager
75 517,7 442,7

Gymsal 315 0 -315

Garderober og WC

Gymsal

Lagerrom mm

Sum nettoareal 1 686 6,2 2 846 515

Brutto/nettofaktor 1,4

Sum bruttoareal 2 360 8,7 3 984 1 624

Eksisterende skole DifferanseProgrammert
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Vestfossen barneskole 
Tabellen nedenfor viser oversikt over programmert skole for å håndtere en økt elevgruppe på inntil 392 

elever, eksisterende areal i dagens skole og differansen mellom dem. Oversikten viser at skolen fortsatt har 

3,4 m2 per elev til generelle læringsarealer (klasserom og grupperom). Elevtallsøkningen til 392 elever 

innebærer noe knappe elevgarderober. Skolen har ikke naturfag-/realfagrom eller musikkrom. Videre 

mangler man nærmere 84 m2 til lærerarbeidsplasser. Det vil si totalt 14 lærerarbeidsplasser dersom en 

legger arealnormen på 6 m2 til grunn. 

 

  

Dimensjonering Dagens elevtall

Dagens elevtall 339

Maksimalt antall elever 392

Antall pedagoger 41

Maksimalt antall pedagoger 37 6 222

Antall klasserom 15 28 420

Antall grupperom 16

Kapasitet som følge av klasserom 14 28 392

Antall trinnareal 7 7

Antall paralleller 2

Funksjon B/N- Faktor Areal Per elev Areal Per elev Areal Per elev

Generelle læringsarealer 1340 3,4 1341 1

Generelle læringsarealer 1340 3,4 1341

Elevgarderober 313,6 250 -63,6

Elevgarderober m/toalett 313,6 0,8 250

SFO 70 334,5 264,5

Aktivitetsrom med kjøkken 70 334,5

Spesialisert læringsareal 485 420,8 -64,2

Bibliotek 80 0 -80

Kjøkken for mat og helse med enkel kantinefunksjon 85 157,3 72,3

Musikk og drama 105 0 -105

Kunst og håndverk 140 191,2 51,2

Naturfag 75 72,3 -2,7

Kantine, vrimleområde 100 0 -100

Vrimleområde, kantine 100 0 -100

Personalfunksjoner 417 406,1 -10,9

Ledelse og administrasjon 60 92,3 32,3

Teamrom (arbeidsplasser) 222 138,2 -83,8

Møterom 45 0 -45

Personalrom 55 116,7 61,7

Personalgarderober med toalett 35 58,9 23,9

Støttefunksjoner 100 134 34

Skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste 15 0 -15

Drift, renhold, lager 85 134 49

Gymsal 2048 2048,1 0,1

svømmehall m garderboer og lager 541,3

Gymsal m garderober og lager 1506,8

Lagerrom mm 0

Sum nettoareal 4 874 12,4 4 935 -204

Brutto/nettofaktor 1,4

Sum bruttoareal 6 823 17,4 6 908 85

Eksisterende skole DifferanseProgrammert, maks kapasitet
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Driftskostnader 
 

Driftskostnadene ved skolene, fordelt på virksomhetskostnader og bygningstekniske kostnader, er vist i 

Tabell 1 og Tabell 2. De bygningsrelaterte kostnadene representerer kommunens egen tildeling og er ikke 

nødvendigvis det samme som reelt behov. Ved beregning av alternativer senere i rapporten er det derfor 

valgt å benytte anerkjente bransjetall i analysene som antas å være mer reelle tall over tid.  

 

Tabell 1: Virksomhetskostnader relatert til skolene (ikke inkludert bygningsteknisk drift). 

 
 

Tabell 2: Kostnader relatert til bygningsteknisk drift av skolene. 

 
 

  

Skole 2015 2016 2017 per barn

320 - Grunnskole 8 077 071 11 500 147 18 187 616

321 - Darbu barneskole 8 248 127 8 402 619 8 989 633 78 043             

322 - Hokksund barneskole 29 905 239 30 778 134 32 327 098 68 689             

323 - Røren barneskole 19 506 875 19 809 163 19 968 022 67 629             

324 - Vestfossen barneskole 31 607 646 32 100 038 31 398 083 98 275             

325 - Ormåsen barneskole 13 284 395 13 823 399 13 388 587 76 259             

329 - Skotselv barne- og ungdomsskole 19 939 567 20 424 351 20 009 659 84 588             

330 - Voksenopplæringen 3 206 633 2 158 553 1 109 976

331 - Hokksund ungdomsskole 24 604 806 23 273 419 22 968 477 74 342             

332 - Vestfossen ungdomsskole 19 012 819 18 851 797 18 027 869 77 724             

335 - Musikk- og kulturskole 4 311 184 4 200 712 4 385 515

Totalsum 181 704 364 185 322 331 190 760 534

Skole 2015 2016 2017 per m2

125 - Darbu barneskole 1 351 078 1 712 735 1 701 510 914                  

123 - Hokksund barneskole 2 707 096 2 838 585 2 521 359 495                  

120 - Røren barneskole 2 458 312 2 526 721 2 614 502 378                  

121 - Vestfossen barneskole 3 071 520 3 122 586 3 401 245 1 101               

122 - Ormåsen barneskole 2 064 646 1 971 065 1 946 494 516                  

124 - Skotselv skole 2 750 685 2 294 164 2 802 137 553                  

259 - Voksenopplæringen 999 354 911 168 1 003 801

149 - Hokksund ungdomsskole Rådhusgata 14 (ny) 2 524 912 2 146 116 3 295 890 734                  

126 - Vestfossen ungdomsskole 1 166 654 1 726 520 2 016 403 380                  

146 - Musikk- og kulturskolen 1 719

Totalsum 19 094 256 19 249 659 21 305 059
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Vurdering av tekniske forhold i dagens skoler 
 

Nedenfor følger en statusoversikt for hvert enkelt skoleanlegg. Opplysningene baseres på informasjon fra 

kommunen, offentlig tilgjengelige registre (i hovedsak Statens kartverk) og bedriftskompetanse sin rapport 

om «alternative driftsformer kommunale bygg, inkludert resultatene fra HR-prosjekts eksterne gjennomgang 

av vedlikeholdsetterslepet. WSP har prisjustert disse tallene til 2018-nivå og inkludert estimert påslag for 

prosjektering, byggherrekostnader, forventede tillegg/følgekostnader og risiko. Disse tallene må imidlertid 

fremdeles antas å inneholde svært stor grad av unøyaktigheter som ikke kan avdekkes før konkret 

prosjektering av tiltak for det enkelte skoleanlegg. 

 

Som grunnlag for skolestrukturvurderingene er det basert på alder og tilstand antatt en tidsramme for når en 

eventuell totalrehabilitering bør foretas med en tilhørende estimert kostnad, basert på skolebyggets 

bygningsareal. Rehabiliteringskostnaden er i utredningen antatt til 80 % av nybyggkostnad 

Darbu barneskole 

 
Foto: ovre-eiker.kommune.no 

 

Byggeår:  1924/1969/1991/2005/2006 

Bygningsareal:  1 823 m2 BTA 

Tilstandsgrad:  1 – mindre eller moderate avvik (per 2012) 

Vedlikeholdsetterslep: 8,5 mill. kr (estimert og prisjustert, basert på HR-prosjekts rapport, inkl mva) 

Grunnareal:  17 dekar 

 

Status miljørettet helsevern: 

Ikke godkjent, Radon: under tiltaksgrensen 

 

Avvik som ikke er rettet per 19. januar 2018:  

• Manglende ventilasjon – dokumentert for dårlig luftkvalitet. 

• Ikke installert etthånds blandebatteri i dusjer 
 
De to eldste klasserommene på skolen mangler mekanisk ventilasjon. En målerapport fra 
bedriftshelsetjenesten viser at luftkvaliteten er for dårlig på tross av skjerpede lufterutiner. 
 
Skoleanlegget bør antagelig rehabiliteres innen 20 år, men ventilasjonsanlegget bør skiftes ut innen fem år. 
Antatt rehabiliteringskostnad: 65 mill. kr i 2038 og 5,5 mill. kr i 2023. 

  



   
  

 

 Side 66 

 

Hokksund barneskole 

 
Foto: Google streetview 

 

Byggeår:  1953/1976/1994 

Bygningsareal:  2 039 m2 BTA 

Tilstandsgrad:  2 – vesentlige avvik (per 2012) 

Vedlikeholdsetterslep: 10,5 mill. kr (estimert og prisjustert, basert på HR-prosjekts rapport, inkl mva) 

Grunnareal:  12 dekar 

 

Status miljørettet helsevern: 

Ikke godkjent. Radon: Målinger over grenseverdi. 

 

Avvik som ikke er rettet per 1. mars 2018:  

• Radonmålinger over grenseverdi 

• Avsug på maskiner i sløydsalen 
 
Skolen sliter med innemiljøet og har leid inn ekstern bistand for å foreta målinger og kartlegging av skolens 
tilstand. Skolen er generelt meget nedslitt og er i praksis utgått på levetid. Paviljongen har heller ikke 
permanent godkjenning. 
 
Skoleanlegget bør rehabiliteres innen fem år. 
Antatt rehabiliteringskostnad: 205 mill. kr i 2023. 
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Hokksund ungdomsskole 

 
Foto: kart.1881.no 

 

Byggeår:  2012 

Bygningsareal:  5 712 m2 BTA 

Tilstandsgrad:  0 – ingen avvik (per 2012) 

Vedlikeholdsetterslep: ny 

Grunnareal:  11 dekar 

 

Status miljørettet helsevern: 

Godkjent. Radon: Målinger over grenseverdi 

 

Avvik som ikke er rettet per 19. januar 2018:  

Ingen. 

 
Skoleanlegget var nytt i 2012. 
  

  



   
  

 

 Side 68 

 

Ormåsen barneskole 

 
Foto: ovre-eiker.kommune.no 

 

Byggeår:  1997/2003 (ny SFO i 2016) 

Bygningsareal:  2 750 m2 BTA 

Tilstandsgrad:  1 – mindre eller moderate avvik (per 2012) 

Vedlikeholdsetterslep: 7 mill. kr (estimert og prisjustert, basert på HR-prosjekts rapport, inkl mva) 

Grunnareal:  13,5 dekar 

 

Status miljørettet helsevern: 

Ikke godkjent. Radon: Målinger over grenseverdi 
 

Avvik som ikke er rettet per 19. januar 2018:  

• Radonverdier over grenseverdi 

• Utbedring av dusjfasilitetene 
 
Dusjanlegget ved skolen skal utbedres i 2018 for å utbedre fuktbuler i dusjveggene. Ventilasjonsanlegget må 
kjøres i døgnkontinuerlig drift for å holde radonverdiene på et tilfredsstillende nivå. 
 
Skoleanlegget trenger antagelig ikke større rehabilitering i overskuelig fremtid, men vil ha en høyere 
driftskostnad som følge av døgnkontinuerlig ventilasjon mot radonnivåene. 
 
Antatt økt driftskostnad: 275 000 kr per år (100 kr/m2). 
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Røren barneskole 

 
Foto: Thormod R. Hansen, bygdeposten.no 

 

Byggeår:  1965/2007 (ny SFO i brakker i 2012, fornyes i 2018) 

Bygningsareal:  4 236 m2 BTA 

Tilstandsgrad:  1 – mindre eller moderate avvik (per 2012) 

Vedlikeholdsetterslep: 21,5 mill. kr (estimert og prisjustert, basert på HR-prosjekts rapport, inkl mva) 

Grunnareal:  21 dekar 

 

Status miljørettet helsevern: 

Godkjent. Radon: Under tiltaksgrense 

 

Avvik som ikke er rettet per 19. januar 2018:  

Ingen. 
 
Eksisterende ventilasjonsanlegg støyer og bør utbedres. Det er i tillegg utfordrende å drive skole i bygget på 
grunn av uhensiktsmessige arealer som ikke tilfredsstiller krav til faste undervisnings- og 
lærerarbeidsplasser. 
 
Skoleanlegget bør antagelig fornyes i form av et nytt bygg innen 20 år. 
 
Antatt investeringskostnad: 190 mill. kr. 
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Skotselv barne- og ungdomsskole 

 
Foto: ovre-eiker.kommune.no 

 

Byggeår:  1924/1963/1981 (ny flerbrukshall med bibliotek og SFO i 2014) 

Bygningsareal:  3763 m2 BTA 

Tilstandsgrad:  2 – vesentlige avvik (per 2012) 

Vedlikeholdsetterslep: 26 mill. kr (estimert og prisjustert, basert på HR-prosjekts rapport, inkl mva) 

Grunnareal:  35 dekar 

 

Status miljørettet helsevern: 

Ikke godkjent. Radon: Under tiltaksgrense 

 

Avvik som ikke er rettet per 1. mars 2018:  

• Toalettforhold i kjeller til hele båser 
 
Skolen har fått utbedret vinduer, men det gjenstår å utbedre toalettforholdene i kjelleren.  
 
Hovedbygget bør antagelig rehabiliteres innen 10 år. 
Antatt rehabiliteringskostnad: 135 mill. kr. 
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Vestfossen barneskole 

 
Foto: ovre-eiker.kommune.no 

 

Byggeår:  1967/1998/2006 

Bygningsareal:  3 794 m2 BTA 

Tilstandsgrad:  2 – vesentlige avvik (per 2012) 

Vedlikeholdsetterslep: 26 mill. kr (estimert og prisjustert, basert på HR-prosjekts rapport, inkl mva) 

Grunnareal:  28 dekar 

 

Status miljørettet helsevern: 

Ikke godkjent. Radon: Målinger over grenseverdi, tiltak ok. 

 

Avvik som ikke er rettet per 19. januar 2018:  

• Det er gjort tiltak i forhold til vinduene, bygningsseksjonen må kvalitetssikre arbeidet. 
 
Skolen er i slutten av sin levetid og har derfor bedt om utsettelse av fristen for å innfri alle avvikene til 
utredningene for fremtidige skolebehov er klar. Sikring av vinduer/rømningsveier vil ikke bli prioritert før 
eventuell beslutning om utbygging/påbygging av skolen er klar.  
 
Skoleanlegget bør antagelig rehabiliteres innen fem år. 
Antatt rehabiliteringskostnad: 135 mill. kr. 
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Vestfossen Ungdomsskole 

 
Foto: ovre-eiker.kommune.no 

 
Byggeår:  1913/2000/2010 

Bygningsareal:  4 504 m2 BTA 

Tilstandsgrad:  1 – mindre eller moderate avvik (per 2012) 

Vedlikeholdsetterslep: 7,5 mill. kr (estimert og prisjustert, basert på HR-prosjekts rapport, inkl mva) 

Grunnareal:  dekar 

 

Status miljørettet helsevern: 

Godkjent. Radon: Under tiltaksgrense 

 

Avvik som ikke er rettet per 19. januar 2018:  

• Toalettfasiliteter til hele båser. 
 
Oppgradering av toalettfasilitetene er ikke gjennomført og avventer behandling av skoleutbygging. Dersom 
dette ikke gjennomføres vil godkjenningen av skolen trekkes tilbake. 
 
Skoleanlegget bør antagelig rehabiliteres innen 15 år. 
Antatt rehabiliteringskostnad: 175 mill. kr (inkl. Eiken spesialavdeling, 12 mill. kr). 
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Behov 
 

Prognoser 
 

Prognosene er utarbeidet på bakgrunn av SSBs befolkningsframskriving for Øvre Eiker og fordelt på de 

forskjellige delområdene/skolekretsene på bakgrunn av den relative fordelingen som fremkommer av 

kommuneplanens boligprogram. Barnehagebehovet tar utgangspunkt i en dekningsgrad på 95 % av 

kommunens 1-5-åringer, som er om lag på dagens nivå. Prognosene blir da som vist i figurene nedenfor. 

 
Tabell 3: Befolkningsprognose (kilde: SSB):  

2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Barnehagebehov 1 026  1 021   1 049  1 110 1 150 1 163 1 162 

Barneskoleelever  1 613   1 644   1 622   1 641   1 732   1 812   1 836  

Ungdomsskoleelever  689   701   717   715   744   776   806  

 

Tabell 4: Elevtallsfremskriving (kilde: WSP-beregninger basert på SSB): 

Skole 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

 Darbu skole  115  117   116   117   125   131   133  

 Hokksund b-skole  474  491   479   490   541   585   599  

 Hokksund u-skole  334  341   350   349   365   383   400  

 Ormåsen skole  186  189   187   189   197   205   207  

 Røren skole  307  307   307   307   307   307   307  

 Skotselv skole  250  253   252   253   261   268   272  

 Vestfossen b-skole  339  345   341   345   363   379   384  

 Vestfossen u-skole  252  257   263   262   273   285   296  

Sum  2 257   2 300   2 294   2 311   2 431   2 543   2 597  

 

Tabell 5: Fremskriving av barnehagebehov (WSP-beregninger basert på SSB og aktuell dekningsgrad) 

Delområde 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Hokksund  575   572   590   630   656   665   664  

Vestfossen  298   297   303   315   323   325   325  

Skotselv  85   85   86   90   93   94   94  

Fiskum  67   67   69   74   77   78   78  

Sum  1 025   1 020   1 048   1 109   1 149   1 162   1 161  
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Kapasitet  
Skolene bør normalt ha et elevtall som ikke overstiger 90 prosent av maksimalkapasiteten ved skolen. Den 

teoretiske maksimalkapasiteten tar utgangspunkt i fulle klasser på alle klassetrinn, men fordi elevtallene 

varierer fra år til år vil det i praksis ikke være realistisk - man kan normalt ikke putte overskytende 

andreklassinger inn i en femteklasse som har ledig kapasitet. 

 

Samtidig vil det være mulig å utnytte rom i skolen som står tomme i lengre perioder bedre enn tilfellet er i 

mange skoler i dag. Spesielt gjelder dette større skoler og eldre aldersgrupper, som i større grad tilbringer 

mye tid i spesialrom som idrettssaler, naturfagrom, mat- og helserom etc. Dette kan imidlertid betinge at man 

må frikoble seg fra å ha faste klasserom og heller finne andre tilhørighetspunkter for elevene (som man 

gjerne gjør i barnehagene). Tabellen nedenfor viser den enkelte skoles oppfyllingsgrad per i dag og antatt 

oppfyllingsgrad i 2040, basert på Statistisk sentralbyrås prognoser og Øvre Eikers boligprogram fra 

kommuneplanen. 

 

Tabell 6: Kapasitet og oppfyllingsgrad i skolene i 2018 og fremskrevet oppfyllingsgrad for 2040: 

 
 

Oppsummert behov 

Skolene 

Som det fremgår av Tabell 6 er det allerede i dag relativt fullt på følgende skoler: 

• Hokksund barneskole 

• Hokksund ungdomsskole 

• Vestfossen ungdomsskole 

 

I tillegg forventes følgende skoler, med bakgrunn i dagens kapasitetstall, å bli fulle i perioden frem mot 2040: 

• Darbu barneskole 

• Vestfossen barneskole 

Barnehagene 

Kommunen har behov for to nye barnehager, anslagsvis i 2020 og i 2025. Disse bør antagelig lokaliseres til 

Hokksund og Vestfossen.  

Kapasitet

elever

Utnyttelse 

elever 2018

Oppfyllingsgrad 

elever 2018

Oppfyllingsgrad 

elever 2040

Darbu skole 140 115 82 % 95 %

Hokksund barneskole 525 474 90 % 114 %

Hokksund ungdomsskole 360 334 93 % 111 %

Ormåsen skole 275 186 68 % 75 %

Røren skole 392 307 78 % 78 %

Skotselv skole 360 250 69 % 75 %

Vestfossen barneskole 392 339 86 % 98 %

Vestfossen ungdomsskole 270 252 93 % 110 %

Sum 2714 2257 83 % 96 %
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Målsettinger 
De overordnede målene er bygget på Øvre Eikers visjoner for barn og unge:  

• Alle elever benytter sine ressurser for best mulig læringsutbytte 

• Alle elever trives, opplever mestring og har personlig vekst  

Kommunemål 
Elevenes læring i sentrum – bidra til at eleven blir den beste utgaven av seg selv. 

Effektmål  
Det er utarbeidet følgende effektmål i utredningen: 

• Læring 
o Læringsutbytte  
o Læringsresultater  
o Tilpasset opplæring  
o God spesialundervisning 
o Aktiv og variert læring 
o Trinnstørrelse som gir mange pedagogiske muligheter, for eksempel krever gruppearbeid 

eller stasjonsarbeid et minimumsantall elever for å la seg gjennomføre 

• Trivsel 
o Elevenes trivsel  
o Tilfang på mulige sosiale relasjoner (kunne velge venner)  
o Elevenes skolemotivasjon 
o Sosial kompetanse og selvbilde 

• Kompetanse 
o Skolen som lærende organisasjon 
o Tilfredsstille kompetansekravene til lærere (mulig med dispensasjon frem til 2025). 
o Profesjonsutvikling, fagfellesskap 
o Gode rammer for å fungere som en lærende organisasjon, ha/bygge kollektiv kapasitet 

internt på skolen  
o Ha/utvikle sterke lederteam 

• Attraktivitet 
o Undervisningstilbudet (valgfag, spisskompetanse innen tidlig innsats, leseopplæring, digitale 

verktøy, instrument etc.). 
o Faglig og sosialt fellesskap for lærere. Fleksibilitet og robusthet med tanke på sykefravær, 

ansettelser og turnover 
o Rekruttering, attraktivt arbeidssted 
o Kjønnsfordeling  
o Alderssammensetning 
o Mangfold i rollemodeller elevene kan «speile seg i» 

• Lokalmiljø 
o Skolen som en arena for faglige, kulturelle og sosiale arrangement (variert tilbud og 

deltakelse fordrer at det er nok potensielle personer som deltar)  
o Skolen som bygdas storstue - arnested for aktiviteter.  
o Levende skole ettermiddag og helg 
o Skolestruktur som støtter opp under lokale lag og foreninger 

• Logistikk 
o Trygg skolevei 
o Andel elever med skoleskyss 
o Skoleskyssens lengde 

• Kapasitet 
o Kapasitet for forventet befolkningsutvikling 
o God utnyttelse av eksisterende kapasitet 

• Bygningsmessig 
o Tilfredsstiller forskrift om miljørettet helsevern, arbeidsmiljøloven og opplæringslovens krav 

til elevenes arbeidsmiljø 
Effektmålene legges til grunn for kvalitativ evaluering av løsningene. 
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Krav til løsning 
Kravene til løsning er utledet av målformuleringene. Skal-krav er absolutte krav som benyttes for å sile ut 

løsninger som ikke er aktuelle å vurdere videre. Bør-krav benyttes som evalueringskriterier for kvalitativt å 

skille forskjellige løsningsalternativer fra hverandre. 

Skal-krav 

• Læring: 

o Skal ikke svekkes i alternativet: 

▪ Løsninger som fremmer elevaktiv læring  

▪ Løsninger som gir mulighet for spesialundervisning innenfor fellesskapet 

▪ Løsninger som motvirker segregerende spesialundervisning 

▪ Løsninger som gir mulighet for tilpasset opplæring 

▪ Løsninger med gode spesialrom 

• Trivsel: 

o Skal ikke svekkes i alternativet: 

▪ Gode møtearenaer 

▪ Få mobbesoner 

▪ Gode leke- og oppholdsarealer 

▪ Relasjon til voksne 

▪ Relasjon til venner 

• Kompetanse: 

o Skal ikke svekkes i alternativet: 

▪ Lærerne tilfredsstiller summen av kompetansekravene 

• Attraktivitet: 

o Skal ikke svekkes i alternativet: 

▪ Antall valgfag (gjelder ungdomsskole) 

▪ Fagmiljø 

• Lokalmiljø: 

o Ingen skal-krav 

• Logistikk: 

o Ingen skal-krav 

• Kapasitet: 

o Løsningen må gi nok kapasitet (90 %), på både barne- og ungdomstrinnene 

• Bygningsmessig: 

o Ingen skal-krav 
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Bør-krav 
 

• Læring: 

o Løsninger som fremmer kvalitet i undervisningen 

o Løsninger som gir mulighet for spesialundervisning 

o Løsninger som gir mulighet for tilpasset opplæring 

o Løsninger med gode spesialrom 

• Trivsel: 

o Gode møtearenaer 

o Få mobbesoner 

o Estetiske kvaliteter 

o Gode leke- og oppholdsarealer 

o Relasjon til voksne 

o Relasjon til venner 

• Kompetanse: 

o Andel lærere som tilfredsstiller kompetansekrav 

• Attraktivitet: 

o Antall valgfag 

o Fagmiljø 

o Kjønnsbalanse 

o Aldersbalanse 

• Lokalmiljø: 

o Antall brukere utenom skoletid 

o Antall aktivitetsområder utenom skole 

o Antall dager i bruk til andre aktiviteter enn skole 

• Logistikk: 

o Andel elever med skoleskyss 

o Gjennomsnittlig skoleskysslengde 

o Trygg skolevei for elever som går til skolen 

• Kapasitet: 

o Passende størrelse for forventet elevtall (60-90 %) 

• Bygningsmessig: 

o Bygningsmassens antatte tilstandsgrad 

o Oppgraderingsbehov 
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Forskning 
 

Hva er kvalitet? 
Utfordringen med å vurdere sammenhengen mellom skolestruktur, skolestørrelse og kvalitet på skolen er 

spørsmålet om hva som menes med kvalitet og hva som skal være skolens oppgaver. De mindre skolene er 

ofte flinkere til å knytte til seg lokalmiljøet, mens større skoler generelt sett skaper sterkere faglige resultater. 

Det kan være hensiktsmessig å sette opp en liste over viktige aspekter som kjennetegner en god skole. En 

slik liste vil aldri være komplett, og ofte preges slike debatter av personlige opplevelser, subjektive 

oppfatninger og hensyn til andre faktorer utenfor skolens mandat i samfunnet.  

 

I denne sammenheng trekkes disse punktene frem som kjennetegn på en god skole: 

• Læring 

• Trivsel 

• Skolens kompetanser 

• Skolens attraktivitet 

• Lokalmiljø 

• Logistikk 

• Kapasitet 

• Bygningsmessige forhold 

 

Under læring er det naturlig å se på elevenes læringsutbytte og læringsresultater målt på blant annet 

nasjonale prøver, eksamen, grunnskolepoeng og skolebidragsindikatorer. Videre er tilpasset opplæring og 

spesialundervisning viktig her, samt om læringsarbeidet i skolen er variert og legger vekt på at eleven er 

aktive og medvirkende. 

 

Med trivsel mener en først og fremst elevenes trivsel. Herunder ligger læringsmiljø, sosiale relasjoner, sosial 

kompetanse og selvbilde. Elevundersøkelsen er én av kildene til informasjon her. 

 

Skolens kompetanser fokuserer på skolen som organisasjon. Hvorvidt skolen fungerer som en lærende 

organisasjon med fokus på skoleutvikling, om skolen tilfredsstiller de kommende kompetansekravene til 

lærerne, og om skolen som organisasjon har gode nok rammer til å bygge kollektiv kapasitet og videreutvikle 

lærerne faglig. En viktig brikke her er skolens lederteam. 

 

Skolens attraktivitet dreier seg hvor attraktiv skolen oppleves av elever, ansatte og potensialt ansatte. Hvilket 

undervisningstilbud har skolen, er det stort mangfold i valgfag, er det spisskompetanse på 

begynneropplæring? Kan skolen tilby et faglig og sosialt fellesskap for lærere? Hvor høy er lærertettheten, 

hvordan er kjønnsfordeling og alderssammensetning i personalet? 

 

Lokalmiljøpunktet fokuserer på rollen skolen innehar i området. Fungerer skolen som en storstue, en arena 

for faglige, kulturelle og sosiale arrangementer som samler hele bygda også på kvelder og i helger?  

Med logistikk menes blant annet trygg skolevei, andel elever med skoleskyss og lengde på skoleskyss. 

Kapasitet innebærer om skolen har kapasitet for forventet befolkningsutvikling, samt om skolen klarer å 

utnytte eksisterende areal i dag. 

 

Under bygningsmessige forhold ligger blant annet om bygget tilfredsstiller forskrift om miljørettet helsevern 

og opplæringsloven.  
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Skolestørrelse og kvalitet 
I Norge går over halvparten av elevene på småskole- og mellomtrinnet på trinn med mellom 20 – 50 elever. 

Over 30% går på trinn med over 50 elever, og rundt 1 av 10 går på trinn med under 20 elever. 

Ungdomstrinnene er større. Her går nærmere halvparten av elevene på trinn med over 90 elever, mens 4 av 

10 går på trinn med mellom 30 – 90 elever. Kun 8 prosent går på trinn med under 30 elever.  

I norsk sammenheng er det i hovedsak professor Thomas Nordahl (Sollien & Viak, 2008) som har drevet 

med forskning på sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet. Resultatene fra hans forskning viser at 

elever i ungdomsskolen som kom fra små skoler utviste mindre grad av selvkontroll, altså evne til å ta 

hensyn til andre og uttrykke egne behov når nødvendig, enn elever som kom fra større skoler. Elever fra 

større skoler skåret også bedre på selvhevdelse (å være aktivt handlende og deltagende og kunne gi uttrykk 

for egne meninger) enn elever fra mindre skoler. Disse funnene stemte overens med rapporteringen til 

lærerne, som selv mente at elevene fra de mindre skolene var mindre sosialt kompetente enn elever som 

hadde gått på større barneskoler. Det viste seg også at elevene fra de små skolene trivdes dårligere på 

ungdomsskolen, og de hadde et mer negativt syn på skolegang – både sosialt og faglig. Nordahls forskning 

viste at elevene fra de mindre skolene var overrepresentert i grupper med atferdsproblemer. Videre hadde 

elevene fra de mindre skolene et klart dårligere forhold til både lærere og medelever på ungdomsskolen. 

Denne gruppen viste også mindre motivasjon og arbeidsinnsats. Resultatene i Nordahls forskning er 

utvetydige, men han har blitt kritisert for å ikke ha forsket på enda flere elever og skoler. 

 

En masteroppgave fra 2015 konkluderte med at forskjellene i læringsmiljøet mellom små og store skoler ikke 

var like store som Nordahl påstod (Øvstehagen, 2015). Nordahl poengterer likevel at det sosiale samspillet 

elevene øver på i større skoler/grupper hjelper dem å utvikle sosiale mestringsstrategier de vil ha bruk for 

hele livet. Han understreker også at elevene fra de litt mindre skolene utvikler og får med seg en sosial og 

intellektuell kapital som ikke vil være hensiktsmessige for elevene i det videre utdanningsløpet. 

En rapport fra Nordlandsforskning trekker frem at små skoler er viktige sosiale arenaer i mindre 

bygdesamfunn fordi mange lokale aktiviteter er knyttet til skolen. Disse små skolene har også lettere for å 

knytte til seg lokalsamfunnet i læringsaktivitetene. Små skoler er dermed gode til å tilpasse opplæringen. 

(Sollien og Viak, 2008)  

 

I internasjonal sammenheng kan vi se til metastudier som tar for seg mange tusen skoler og hundretusenvis 

elever. John Hatties (2009) metastudier av 50 000 studier og mer enn 240 millioner elever er kanskje mest 

kjent. Hattie jakter på hva som har effekt på læringen. Hans konklusjon er at elevenes egenvurdering, 

forventninger og lærerens tilbakemelding har størst påvirkning på prestasjon. Ifølge Hattie har skolestørrelse 

medium effekt (0,4), og ligger som nr. 63 på effektlisten. Hans konklusjon er at skolestørrelse har begrenset 

betydning for å kompensere for prestasjonsforskjeller. Det er viktig å legge til at hans metaforskning ikke har 

sett på størrelse på norske skoler.  

 

Mesteparten av amerikansk forskning, som er toneangivende på dette feltet, har etter hvert konkludert med 

at den optimale skolestørrelsen ligger mellom 600 og 900 elever (Andrews, Duncombe & Yinger 2002 i 

Sollien og Viak, 2008), og at skolene gjerne kan være større etter hvert som elevene blir eldre. Her defineres 

en skole som stor når den har mer enn 1000 elever.  

 

I et økonomisk perspektiv er større skoler mer kostnadseffektive enn mindre skoler. Kostnad per elev blir 

redusert, og skoleeier kan bruke mer ressurser på for eksempel opprusting av skolebygg, kompetanseheving 

av lærere, et bedre kulturtilbud i skolen, osv. Smådriftsulemper ved lavt elevtall er knyttet til faste kostnader 

til forvaltning, drift og vedlikehold (Bonesrønning, Borge, Haraldsvik og Strøm 2008).  

 

Større skoler vil lettere kunne drive sambruk av bygg og rom.  Høyt elevtall generer mange kvadratmeter 

bygg, som bare kan brukes til klasserom – men også forskerrom, auditorium, ulike typer læringsarealer med 

mer.  
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Slike skoler vil også kunne forsvare å ansette miljøarbeidere, helsepersonell eller andre yrkesgrupper i større 

grad enn mindre skoler. Det er ikke alltid like lett å se en direkte sammenheng mellom 

helsesøster/miljøarbeider og resultat på eksamen, men det er grunn til å tro at økt innsats på elevhelsen 

fører til økt gjennomføring i skoleløpet. Store skoler kan også lettere inngå samarbeid med kulturskole og 

ansatte lærere som jobber i begge skoleslagene. 
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Vurdering av skolekretser og kretsgrenser 
Det kan bli aktuelt å justere kretsgrensene dersom skolestrukturen endres, eller om befolkningsfordelingen 

endres vesentlig som følge av for eksempel boligutbygging eller generasjonsskifter. Skolekretsene følger i 

hovedsak tettstedene i kommunen slik: 

 

Skolekrets Tettsted 

Skotselv Skotselv 

Hokksund Hokksund øst og sør for jernbanen 

Røren Hokksund vest for jernbanen 

Ormåsen Ormåsen 

Vestfossen Vestfossen 

Darbu Fiskum 

 

Det kan være aktuelt å vurdere skolekretsene i Hokksund i forbindelse med valg av eventuell ny fremtidig 

lokalisering av skoler. Aktuelle skoletomter kan være: 

• Lerberg (utvikling ved dagens Hokksund skole) 

• Eiker videregående skole 

• Eikertun 

• Loesmoen 

• Røren (utvikling ved dagens Røren skole) 

 

Grensen for skoleskyss er 2 km gange for førsteklassinger og 4 km gange for øvrige elever. Nedenfor er det 

utført en enkel dekningsanalyse for barneskoleelever rundt disse områdene. 

 

   
Figur 57: 470 barneskoleelever bor innenfor 2 km fra Hokksund barneskole, 165 elever bor innenfor 1 km. 

 

   
Figur 58: 570 barneskoleelever bor innenfor 2 km fra Eiker videregående skole, 220 elever bor innenfor 1 km. 
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Figur 59: 560 barneskoleelever bor innenfor 2 km fra Eikertun, 145 elever bor innenfor 1 km. 

 

   
Figur 60: 440 barneskoleelever bor innenfor 2 km fra Loesmoen idrettspark, 125 elever bor innenfor 1 km. 

 

   
Figur 61: 440 barneskoleelever bor innenfor 2 km fra Røren skole, 185 elever bor innenfor 1 km. 

 

Tomtealternativ Elever innenfor 2 km Elever innenfor 1 km 

Eiker videregående skole 570 220 

Eikertun 560 145 

Lerberg 470 165 

Røren 440 185 

Loesmoen 440 125 

 

Eiker videregående skole er en god lokalisering, men betinger at fylkeskommunen er villig til å flytte sin 

skole. Dernest ser Eikertun og Lerberg ut som gode lokaliseringer. Loesmoen har fine idrettsfasiliteter i 

nærheten, men det er færre elever som bor nær denne lokaliseringen og det blir lang vei å gå for de som bor 

nord for elva (omtrent 4 km for de som bor i Ulleren). 
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Beskrivelse av alternative tiltak 
 

Beskrivelse av utsettende tiltak 
 

I påvente av ny løsning for skolestruktur og skolebygg i Øvre-Eiker, vurderes utsettende tiltak. Her er målet å 

finne løsninger som gir gode pedagogiske kår, svarer på utfordringer knyttet til elevkapasitet, og som ikke 

utløser for høye kostnader. Dette kan være organisatoriske tiltak, interiørmessige og møblerende tiltak, eller 

påbygg. For å oppnå bedre arealutnyttelse vil det kunne være aktuelt å kombinere flere løsninger, og gjerne 

med at det arbeides med organisasjonen i skolen parallelt. Dette for å få til gode prosesser for både elever 

og ansatte. 

 

Darbu barneskole 

Muligheter i eksisterende bygg, utsettende tiltak 

 

Slik bygget står i dag kan det gjennomføres tiltak for å øke potensiell kapasitet og funksjonalitet. En av 

utfordringene skolen har er manglende rom for samtaler, for ivaretaking av taushetsplikt og konfidensialitet. 

 

Her skisseres to løsningsalternativ.  

1) Skolen benytter to rom i andre etasje til SFO. Ett alternativ er å i større grad tilrettelegge klasserom 

(med vask) i 2. etasje til møtevirksomhet lagt til dagtid. Dette kan gjøres gjennom møblering. Det 

foreslås oppbevaringssystem som lett gjør det mulig å lagre og skjule leker, og samtidig ha en 

møblering som kan dekke behov som arbeids- og aktivitetsstasjon, bordplass til eventuell 

bespisning, og møtebord. Under illustreres konsept for diskré oppbevaringsmuligheter. 

 

  

 

2) I 1. etasje befinner det seg et rom med tittel kopirom. Dette ligger innerst inne, med passasje via 

personalrom. Rommet har flere funksjoner som for eksempel kopi, lager og arbeidsrom. Det foreslås 

at rommet tas i bruk til lærerarbeidsplasser for 9 lærere. De får da 5,2 m2 hver. Kopi og 

lagerfunksjoner må etableres som smarte løsninger i nisjer, trafikk- eller fellesareal. Ett av de to 

arbeidsrommene (alternativt rom for fagleder) kan bli et møterom. Det nye møterommet ligger da 

med nærhet til inngang, ledelse, ansatte og resepsjon, og kan også sambrukes som stillerom og 

telefonrom. 
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Muligheter for påbygging og utsettende tiltak 

Det er mest sannsynligvis ikke behov for videre påbygging av skolen. Dermed er heller ikke større utsettende 

tiltak relevant for Darbu skole.  
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Hokksund barneskole 

Muligheter i eksisterende bygg 

Skolen har per i dag utnyttet bygget godt. Hokksund barneskole har behov for omfattende bygningsmessige 

oppgraderinger av teknisk og funksjonell art. Store deler av dagens arealer tilfredsstiller ikke pedagogiske og 

fysiske krav.  

Muligheter for påbygging 

Påbygging er lite aktuelt. Bygningsmassen bør erstattes med ny skole. 

Muligheter for utsettende tiltak 

Nåværende brakkeanlegget drives etter dispensasjon fra kommunelege, og er ikke godkjent som 

undervisningslokaler. Dersom det ikke bygges ny skole de nærmeste årene, bør det vurderes å erstatte 

denne.   

 

Et stort areal- og kostnadsbesparende trekk vil være å legge første og eventuelt andre trinn i sambruk med 

SFO. Dette kan gjennomføres ved å benytte gjennomtenkte løsninger for lagring, lek og undervisning, en 

løsning som benyttes ved mange norske skoler. Sambruk kan lettere gjennomføres ved å organisere læring i 

klasserommet gjennom stasjonsarbeid og bruk av større bord heller enn en pult til hver elev, som også bidrar 

til å skape egnede soner og stasjoner for lek for barn i SFO. Læringsaktivitet og gruppeinndeling må 

organiseres i med utgangspunkt i hele trinnet, for å kunne utnytte voksenressurs og tilgjengelig areal mest 

mulig effektivt. Dette gir også varierte areal for barna i SFO. For en videre utdyping om mulig 

undervisningsmetodikk, se «Muligheter i eksisterende bygg» nedenfor om organisatoriske tiltak og 

pedagogiske muligheter. Tiltaket bør følges opp av veiledning/prosessarbeid med pedagoger og SFO-

ansatte, samt interiørmessige investeringer.  

 

Ønsker man en desentralisert løsning på arbeidsværelser (nærhet til undervisningslokaler) kan 

lærerrommene til første og andre trinn flyttes til brakkebygg. Kontoret plasseres ved kontor for ansatte i SFO, 

noe som vil fremme et samarbeid mellom disse yrkesgruppene. Garderobe sambrukes av pedagoger og 

ansatte i SFO og skole. Likeså kan garderobe for SFO og skole sambrukes. 

 

Ønskes en sentralisert løsning for arbeidsrom for pedagoger, kan flere klasserom i andre etasje med enkle 

grep møbleres som lærerarbeidsplasser. Det er allerede planlagt å benytte klasserom 22 til 

lærerarbeidsplass, da kollegiet må utvides for å betjene økt elevtilstrømning.  

 
Figur 62: Det er i dag avsatt 92 m2 til lærerarbeidsplasser, og dette er for lite. Hvis alle lærerne inkludert 4 
nyansettelser til høsten skal ha sin egen arbeidsplass betyr dette at det er 1,49 m2 per lærer, og normen er 6 m2 
(totalt 372 m2), noe som ikke lar seg realisere innenfor dagens bygningsmasse. 
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Hokksund ungdomsskole 

Muligheter i eksisterende bygg 

Bygget har godt med areal til tiltenkte elevantall, men noen rom benyttes i liten grad slik de er tiltenkt, eller 

areal kan utnyttes på annet vis enn det gjøres i dag.  

 

Gjennom organisatoriske tiltak og endring av praksis vil skolen kunne utnytte arealene de har til disposisjon 

på en mer arealeffektiv måte.  

 

En mulighet er å i større grad tenke trinn framfor klasser i deler av opplæringen. Da kan man organisere hele 

trinnet i ulike grupper basert på hvilke behov de enkelte elevene har for oppfølging. Gjennom kjent metodikk 

som for eksempel stasjonsundervisning eller skjevdeling av grupper kan man da utnytte både 

voksenressurser og arealer mer effektivt. Fellesrom mellom klasserom med tilstøtende grupperom kan 

brukes som læringsarealer for hele trinn i slike sammenhenger. Dette gir skolen store muligheter, men her 

det avgjørende at møblering og soneinndeling av allmenningen gir rom for dette. Helt konkret kan da et trinn 

deles i fire – åtte grupper, der noen stasjoner er lærerstyrt og noen elevstyrte. En stasjon kan være på 

dagens klasserom, to stasjoner på grupperom, og resterende stasjoner kan være i allmenningen og i det 

tidligere auditoriet. I tillegg har trinnet gjerne to eller tre klasserom som kan benyttes. Alternativt benyttes 

ikke begge klasserommene, men ledig klasserom kan brukes av et annet trinn. En slik løsning vil utnytte 

arealene i stor grad, og vil kunne øke skolens kapasitet. Hovedutfordringen er å finne en metodikk som gjør 

elevene aktive i sin egen læring, og ikke la undervisningen preges av en lærer som snakker ved tavlen og 

elevene som sitter ved pulten hele timen. 

 

En organisering av opplæringen som legger vekt på elevaktiv læring er i tråd med mange av prinsippene 

som blir løftet frem i fornyelsen av læreplanen og Stortingsmelding 28 (2015-16) «Fag – Fordypning – 

forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet», som for eksempel dybdelæring, tverrfaglig fokus og  subjekt i 

egen læring. Man får også utnyttet voksenressursene mer effektivt med en slik organisering enn med en mer 

fast klasseinndeling i grupper på 18-25 elever. Assistenter/fagarbeidere kan bistå flere elevere enn bare en 

eller to elever.  

 

Siden tre grupper har sine klasserom i dette området kan man se for seg en løsning der trinnene deler på 

hvilke dager/timer de kan benytte dette fellesarealet, og at noen perioder hver uke av avsatt til at alle kan 

bruke arealet. Da gir en også rom for at elever fra ulike trinn kan være der samtidig, slik arealene kan 

fungere som en sosial møteplass i tillegg. 

 

Flere og flere skoler går i retning av tettere trinn- og teamsamarbeid der elever og voksne på trinnet 

samhandler i større grad i selve læringsarbeidet og ikke bare pedagogene i planleggings- og 

evalueringsfasen. En slik organisering er en kvalitetssikring av læringsarbeidet, det letter jobben til den 

enkelte lærer, gjør det mulig å tilby tilpasset opplæring til alle elevene og gir elevene flere potensielle venner 

og rollemodeller. Hokksund skole har potensial for å skape et tettere trinn- og teamsamarbeid. Endring av 

praksis tar tid, og en forsiktig start gjennom flere trinnaktiviteter i dagens arealer kan gjøre en slik overgang 

lettere. 

 

Ved en utvidelse til 450 elever kan grupperom 2032 på 47 m2 omdisponeres til lærerarbeidsplasser. 

 

Muligheter for påbygging 
Det er ingen behov for utbygging av skolen ved en utvidelse til 450 elever. Ved en utvidelse til 540 elever er 
det behov for økt areal til generelle læringsarealer og lærerarbeidsplasser. Dersom skolen skal huse 900 
elever må kroppsøvingsarealet også utvides 
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Det kan være aktuelt å bygge på skolen for å øke elevkapasiteten, og eventuelt utvide med ekstra 

kroppsøvingsareal. En utvidet kapasitet bør antagelig også medføre økt uteareal for elevene. Kommunen 

eier drøyt 10 dekar tomt nord for skolen, men dette er verdifulle arealer som bør utnyttes godt. Dersom det 

etableres et uteområde som blir lavere enn anbefalt norm må uteareal etableres med høy kvalitet, og 

utstyres med apparater som stimulerer aktivitet. Bygging bør utnytte muligheten for å bygge høyt, eventuelt i 

samarbeid med andre aktører om man ikke fyller høydebehovet selv.  

 

Hvis det skulle bli aktuelt å utvide Hokksund Ungdomsskole til å samle alle ungdomsskoleelever i Øvre Eiker, 

vil det være mest naturlig å utvide skolen mot tomten i nord. 

 

 
Figur 63: Forslag til løsning ved utvidelse av ungdomsskolen mot nord. 

  

Bygget har en struktur som vil kunne fungere godt med en slik utbygging, og man vil kunne få en 

gangforbindelse mellom kultursalen og idrettshallen. 

 

I forbindelse med en slik utvidelse vil man også kunne få til en utvidelse av kultursalen med backstage og 

eventuelt blackbox. Dette vil imidlertid kreve at man omdisponerer noe av administrasjonene i plan to, over 

musikkskole. Man vil da også kunne planlegge slik at musikkskolen kunne bruke noen av disse backstage-

arealene med direkte tilgang fra byrommet utenfor skolen, slik at disse kan brukes utover de åpningstidene 

som gjelder for skolen ellers.  

Muligheter for utsettende tiltak 

For å få til trinn- og teamsamarbeid på Hokksund ungdomsskole må arealene mellom klasserom/grupperom 

møbleres slik at bruken av disse blir funksjonell. Målet må være at elevene kan finne soner til både 

konsentrert individuelt arbeid, samarbeid og sosiale møtepunkt.  En mulig måte å løse dette på, er å danne 

noen åpne og noen mer lukkede soner med hjelp av «skjermende» møbler, eller møbler som lager «rom i 

rom». 
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Tegningen under viser hvordan skolens undervisningsetasje kan tenkes som en ganske stor sone (markert 

gult) for alt arbeidet som kan foregå enkeltvis eller i grupper utenfor den lærerstyrte undervisningen. For å få 

til dette må man innrede skolen med tanke på ulike muligheter for samarbeid og fordypning, samtidig som 

det opprettholder krav til rømning.  

 

 
Figur 64: Mulig ombygging av arealene i plan 2 for å øke kapasiteten i bygget. 
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Figur 65: Ved å etablere ulike soner for ulike grad av konsentrasjon og samarbeide vil man kunne underbygge 
mulighetene stasjonsundervisning kan gi, med mulighet for å utnytte både voksenressurser og arealer mer 
effektivt. 

 

 
Figur 66: Det er også mulig å ta i bruk det som i dag er to mindre auditorier, men som skolen ikke får brukt 
tilstrekkelig fordi det er basert på en lite elevaktiv læringsform, men er mer forelesningsbaserte. Rommene har 
ikke dagslys, og kan derfor ikke benyttes i sin eksisterende form til klasserom. Like fullt kan de nesten 72 m2 
store rommene benyttes slik at belegget blir større. 
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Figur 67: En mulighet er å se på disse rommene som laboratorier for å jobbe med å øve opp elevenes 
innovasjonskompetanse og kreative selvtillit. Slike rom kan da fungere som «IDE-LABERATORIER» hvor 
elevene blir utfordret til å leve seg inn i komplekse problemstillinger og komme med ideer til løsninger. Dette 
kan gjøres ved å bruke innovasjons-metodikk som for eksempel «Design-tenkning» (se diagram i neste figur). 

 

 
Figur 68: Utnyttelse av idé-lab. 

 

https://prosjekt.faveomanagement.com/17596/Atr%C3%A5 - Tinn kommune/03. Prosjekt/01 Overordnet/STG gruppe NY/Rapport mulighetsstudie utkast.docx?web=1
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Figur 69: Utnyttelse i bibliotek-området. 

 

I plan 1 er det også mye areal som med fordel kunne vært innrettet mer fleksibelt for å få til bedre muligheter 

for trinn- og teamsamarbeid. Dette gjelder spesielt kantinen og biblioteket, samt «verdensborgerrommet» 

som også kunne vært i bruk mer i læringshverdagen til elevene. Like fullt er det viktig at 

«verdensborgerrommet» bevarer sitt flotte idegrunnlag. 

 

Biblioteket kunne gjøres om til et læringssenter, som også kunne åpne seg for andre brukere og til andre 

åpningstider enn kun i skoletiden. Her kunne man henge ut, få hjelp til lekser, jobbsøknader eller annet av 

voksne og ungdommer, ha ungdomsklubb, helsestasjon og annet. Inspirasjon kan hentes fra liknede 

prosjekter som Tøyen og Furuset bibliotek (referansebilder er hentet fra disse bibliotekene).  
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Ormåsen barneskole 

Muligheter i eksisterende bygg 

Skolen har elleve disponible klasserom. Antallet elever varierer veldig fra år til år. Økt sambruk mellom skole 

og SFO kan gi økt kapasitet. SFO består av stort allrom med kjøkken og to mindre rom. SFO er i et nytt bygg 

på ca. 160 m2. Tiltaket bør følges opp av interiørmessige tilpasninger (investeringer) og 

veiledning/prosessarbeid med lærere og SFO-ansatte. 

 

De manglende lærerarbeidsplassene kan realiseres ved å ta noe generelt læringsareal i bruk.  

 

Muligheter for påbygging 
Det antas lite aktuelt å bygge ut skolen, men dersom det blir aktuelt vil det antagelig være rom for utbygging 
nord for skolen. 

Muligheter for utsettende tiltak 

Et alternativ kan være å gjøres om til en 1-4 skole. Det kan være aktuelt å utnytte eksisterende areal bedre 

(musikkrom, mediatek, eventuelt se på en avtale med o-løp-klubben). Skolen har et nytt og flott bygg for 

natur-fritidsordning (NFO). Mange kommuner velger å sambruke lokaler for SFO og undervisning. Allrommet 

i bygget tilhørende NFO er på 120 m2, med to tilhørende grupperom på nesten 40 m2 samlet.. Rommet har 

en stor oppbygd kjøkkenøy plassert i rommet, og som hindrer gjennomsyn fra alle av rommets vinkler. Like 

fullt vil rommets store areal kunne gi rom for at dette kan benyttes som et klasserom i en overgangsperiode. 

Tilstøtende grupperom kan benyttes som grupperom. Utfordringen er blant annet lagerkapasitet. Da bygget 

ligger noe avsondret fra øvrig skolebygg, vil det kunne trenge ekstra oppbevaringsplass til konkreter og 

annet undervisningsmateriell. Dette kan avhjelpes gjennom møblement og innredning som også er 

lagringsplass.. Amfi med innebygde skuffeløsning vil kunne egne seg godt i et av grupperommene.. 

Sittegrupper, stoler og bord kan ha innebygd oppbevaring, overskap og skyveskap kan plasseres langs 

tilgjengelige veggflater.  

 

Kontoret vil med sine 5 m2 være for lite som arbeidsrom for pedagogisk ansatte. Alternativt kan lager og 

kontor bytte plassering, men dette krever at det settes inn vindu for å få dagslys og lydisoleres om det er 

støy fra teknisk rom, med de ombyggingskostnader dette medfører. 

 

 
Figur 70: Areal som kan nyttes som kontor/lager, samt til undervisningsareal i kombinasjon med NFO, er vist 
med farge. 
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Røren barneskole 

Muligheter i eksisterende bygg 

Bygget har utfordringer med lyd og belysning, og der er et vedlikeholdsetterslep. Noen klasserom/rom er 

uten tilstrekkelig dagslys. Rapport om miljørettet helsevern har avvik. 

Muligheter for påbygging 

Det anbefales å bygge ny skole når eksisterende skole blir moden for rehabilitering.  

Muligheter for utsettende tiltak 

Ved å innrede mediatek, lærerarbeidsplasser og de to klasserommene uten dagslys til soner for 
gruppearbeid kunne man frikoble klasserom slik at alle skifter på å være i rom med dagslys. Man må i tilfelle 
ta ett klasserom og bruke dette til lærerarbeidsplasser. 
 
En slik løsning vil kreve en stor omorganisering av måten det undervises på i dag og gir i utgangspunktet 
ingen kapasitetsøkning. Tiltaket bør derfor følges opp av kompetanseutvikling/veiledning av pedagogene for 
å utvikle en trinnorganisert praksis. 
 
I en overgangssituasjon kan det også være aktuelt for Røren barneskole å vurdere å benytte SFO som 
undervisningslokaler, til tross for at det nyoppførte brakkebygget ligger noen meter unna hovedbygget. Ved 
et slikt sambruk vil undervisningsmetoder som stasjonsundervisning, atrium med skuffeløsninger samt annen 
praktisk og multifunksjonell oppbevaring, være aktuell. Dette er beskrevet i vedlegget Generelle 
interiørmessige tiltak. En fleksibel bruk av rommet kan også fordre en noe annen organisering av 
undervisningen enn en organisering der hver eneste elev har egen fast pult, noe som er beskrevet tidligere i 
kapittelet om utsettende tiltak. Andre fordeler ved en slik organisering er at mange av assistentene som 
arbeider i SFO om morgenen og etter skoletid, også følger undervisningen, og vil kunne kjenne både 
elevens og rommenes funksjonsbehov. Organisatoriske tiltak som grundig utarbeidede fellesregler og rutiner 
letter sambruk. 
 

 
Figur 71: SFO-lokale i paviljong. 
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Skotselv barne- og ungdomsskole 

Muligheter i eksisterende bygg 

Skolebygget har god kapasiteten i bygget. Dersom skolen gjøres om til en ren barneskole kan 

overskuddsareal benyttes på ulike måter. Et alternativ er barnehage. Et annet kan være å etablere 

funksjonelle og framtidsrettede rom for de praktisk-estetiske fagene i overflødige arealer, som kan 

disponeres av alle elevene i kommunen. Svært mange av skolene mangler rom og arealer for undervisning i 

musikk og realfag. Det kan derfor være en idé å etableres musikk med sceneløsning og øvingsrom, samt 

realfagsom av typen Newtonrom, Makerpace (skaperverksted) for arbeid i naturfag og praktisk matematikk. 

Disse rommene kan være felles for alle skolene som mangler funksjonene. 

Muligheter for påbygging 

Det er ikke aktuelt med påbygging på Skotselv skole. Når skolen utgår på levetid bør bygningsarealet 

nedskaleres til reelt behov slik at ikke driftskostnadene blir for høye. 

Muligheter for utsettende tiltak 

Utsettende tiltak kan være å besørge universell utforming av bygget, for å bygge om terskler og trange 
passasjer. Det kan være aktuelt å se om de automatiske blendingsmekanismene kan innstilles slik de ikke 
forstyrrer undervisningen. 
 

Vestfossen skoler 

Muligheter i eksisterende bygg 

Det er flere av tiltakene som er nevnt under «utsettende tiltak» nedenfor som bør kunne gjennomføres 

uavhengig av større bevilgninger til ombygging av skolen. Se forslagene på de neste sidene. 

Muligheter for påbygging 

Det er store tomtearealer som gir muligheter for påbygging ved Vestfossen skoler, men det anbefales at 

eksisterende skolebygninger saneres og at det bygges ny skole som tar ut synergiene ved å se skolene i 

sammenheng. Det vil gi et vesentlig bedre skoleanlegg som krever mindre areal. 

Muligheter for utsettende tiltak 

Da det allerede er synkende elevtall ved spesialavdelingen Eiken. I Drammen finnes et godt tilbud, og det er 

mulig å vurdere om kommunen vil kjøpe elevplasser der. Alternativt kan tilbudet relokaliseres til en annen 

skole som har kapasitet. Dette vil frigjøre kapasitet i Vestfossen. Ytterligere fleksibilitet og arealutnyttelse kan 

oppnås ved å gjøre Vestfossen om til en 1-10 skole. Man vil da kunne legge opp til sambruk mellom barne- 

og ungdomsskole på spesialrom som mat og helse, kunst og håndverk med mer. Skolen vil også få 

stordriftsfordeler av å kunne legge administrasjon og lærerarbeidsplasser sammen, i tillegg til et større og 

bredere faglig nettverk for pedagogene. En slik sammenslåing vil frigi noen rom til undervisning og 

grupperom, som gjør at man kan oppfylle behovet barne- og ungdomsskolen har for flere klasserom og 

grupperom.  

 



   
  

 

 Side 95 

 

 
Figur 72: Forslag til endret konseptuell løsning på Vestfossen ved å relokalisere spesialtilbudet Eiken til for 
eksempel Drammen og etablere disse lokalene som nytt "hjerte" i bygningsmassen. 

 

Det vil i tillegg være en god ide å ha åpen gjennomgang fra begges skoler via fløyen for administrasjon og 

teamrom /lærerarbeidsplasser (eksisterende Eiken) slik at begge skoler kan møtes i biblioteket. Vi foreslår at 

biblioteket blir skolens hjerte, som alltid er åpent for alle elver, og hvor man både kan låne bøker, gjøre 

lekser, henge ut, leke og lese. Det bør sees på om man skal fjerne mesanin og heller innrede lokalet på 

annen måte som best mulig tjener en 1-10 skole for den aktiviteten man ønsker seg i et slikt «skolens hjerte»   
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Figur 73: Barneskolens administrasjon gjøres om til trinnareal og grupperom. Totalt sett får man da fire nye 
undervisningsrom og fire nye grupperom. 
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Figur 74: Administrasjon og arbeidsplasser for lærere kan legges til arealene som i dag huser spesialavdeling 
Eiken, i tverrforbindelsen mellom barne- og ungdomsskolen. Personalrom kan etableres i eksisterende 
skolekjøkken og naturfagrom for i barneskolen. Dette erstattes av sambruk med ungdomsskolen. 
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Figur 75: Det gjøres ingen ombygning i ungdomsskolens plan 1, men vi får her sambruk av skolens spesialrom 
for naturfag og kantine i tillegg til rom for mat og helse i plan 2. 
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Figur 76: Ny løsning i ungdomsskolens plan 2. 

 
 
Ved å samlokalisere administrasjon og lærerarbeidsplassene, vil man kunne frigjøre plass i arealene for 
ungdomsskolens 2. etasje slik at man får tre nye trinnareal i tillegg til fire store og små grupperom (Ide-lab 
inngår i grupperom og kan også eventuelt deles opp i to mindre grupperom). Musikkrom og trinnareal ved 
siden av mat og helse bytter plass slik at alle trinnareal er samlet i ett område, og alle spesialrom samles mot 
bibliotek/«skolens hjerte». Biblioteket ombygges til å bli et sosialt treffsted for hele 1-10 skolen. Rom som før 
var «mellom-Eiken», og som ligger på et nivå over, gjøres til om til mindre grupperom som tilhører 
biblioteket/«skolens hjerte» (markert «sosiale grupperom»).   
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Figur 77: Utnyttelse av rommene i bibliotekfløyen. 

 

For at skolens nåværende bibliotek skal kunne fungere som «skolens hjerte» bør man legge til rette for at 

dette arealet kan være tilgjengelig for elevene gjennom hele skoledagen og helst også på ettermiddag og 

kveld som et sted for å møtes, jobbe med prosjekter, få leksehjelp, ha ungdomsklubb med mer.  
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Generelle tiltak 

Interiør 

Generelt for alle skoler vil det kunne lønne seg å se på en møblering som tillater en fleksibel bruk av arealer 

som underbygger målet om dybdelæring, tverrfaglig fokus og elevaktiv læring. 

 
Figur 78: Møblement eller lydabsorberende flater kan gi lesekroker og rom for gruppearbeid uten at dette er for 
sjenerende for omgivelsene. 

 

Med amfiløsninger kan formidlingsrom, rom for lek, samt rom for oppbevaring kombineres. Dette letter 

sambruk mellom SFO og undervisning, samt gir gode omgivelser for variert læring. 

 

 
Figur 79: Stillesoner og lyddemping. 

 

Møblement eller lydabsorberende flater kan gi lesekroker og rom for gruppearbeid uten at dette er for 

sjenerende for omgivelsene. 

 

Videre kan vegger brukes til samarbeidslæring og stasjonsarbeid, gjennom bruk av tavlemaling og 

dekorative flater med kontrastfarger, eller ved å opprette chatboards, noe som også tilbys i ulike farger. 
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Figur 80: Chatboards og whiteboards. 

 

I mangel på vindusflater kan man å skape interaktive arbeidsstasjoner.  

 
 
Figur 81: Arbeidsstasjoner for lesing og samarbeid. 

 

 

Det er viktig at arbeidsstasjoner både underbygger behovet for egen konsentrasjon og for muligheten til 

gruppearbeider og idearbeid. 
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Figur 82: Fleksible areal som kan fungere både til læringsaktiviteter og SFO. Bildet øverst til venstre viser før-
situasjonen mens de fire bildene til høyre viser hvordan arealene kan innredes mer fleksibelt med ny møblering. 

 

 

 
Figur 83: Interiørmessige tiltak som fremmer lek og fysisk aktivitet. 

 

 

Tiltak for å fremme fysisk aktivitet kan også integreres innendørs. Eksempelvis har Vestfossen 

ungdomsskole stor slitasje, og elever oppholder seg i korridor utenfor klasserom. Varierte 

aktivitetsinstallasjoner for både elever i ungdomsskole og barneskole kan bidra til å redusere uønsket atferd, 

samt fremme lek og trivsel. 
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Mulige strukturendringer 
 

 
 
Figur 84: Naturlig geografisk strukturbegrensning i Øvre Eiker. Figuren tar utgangspunkt i de naturlige 
boområdene i kommunen og viser at det vil være liten grad av mobilitet på tvers av de markerte områdene.  

 

Eksisterende skolestruktur 

Dagens struktur fordeler seg slik på områdene vist ovenfor (prognose 2040 i parentes): 
 
Hokksund: 

• Hokksund barneskole   474 elever  (599) 

• Røren barneskole   307 elever  (307) 

• Hokksund ungdomsskole  334 elever  (400) 
 
Øvre Eiker syd: 

• Vestfossen barneskole   339 elever  (384) 

• Darbu barneskole   115 elever  (133) 

• Ormåsen barneskole   186 elever  (207) 

• Vestfossen ungdomsskole  252 elever  (296) 
 
Øvre Eiker nord: 

• Skotselv barne- og ungdomsskole 250 elever  (272) 
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Struktur med rene barne- eller ungdomsskoler 

Eksisterende skolestruktur er veldig nær rene barne- eller ungdomsskoler. Skulle dette skrittet tas helt ut 

kunne strukturen sett slik ut (endringer i uthevet skrift) (prognose 2040 i parentes): 

 

Hokksund: 

• Hokksund barneskole   474 elever  (599) 

• Røren barneskole   307 elever  (307) 

• Hokksund ungdomsskole  413 elever  (480) 
 
Øvre Eiker syd: 

• Vestfossen barneskole   339 elever  (384) 

• Darbu barneskole   115 elever  (133) 

• Ormåsen barneskole   186 elever  (207) 

• Vestfossen ungdomsskole  252 elever  (296) 
 
Øvre Eiker nord: 

• Skotselv barneskole   171 elever  (192) 
 
 

Man kan også tenke seg en struktur med kun én ungdomsskole i kommunen (prognose 2040 i parentes): 

 
Hokksund: 

• Hokksund barneskole   474 elever  (599) 

• Røren barneskole   307 elever  (307) 

• Øvre Eiker ungdomsskole  665 elever  (776) 
 
Øvre Eiker syd: 

• Vestfossen barneskole   339 elever  (384) 

• Darbu barneskole   115 elever  (133) 

• Ormåsen barneskole   186 elever  (207) 
 
Øvre Eiker nord: 

• Skotselv barneskole   171 elever  (192) 
 

Struktur med kombinerte skoler 

Man kan tenke seg en større grad av kombinerte skoler for å demme opp for utbyggingsbehovet i sentrum. 

En slik struktur kunne sett slik ut (prognose 2040 i parentes): 

 

Hokksund: 

• Hokksund barne- og ungdomsskole 808 elever  (885) 

• Røren barne- og ungdomsskole 457 elever  (500) 
 
Øvre Eiker syd: 

• Darbu barneskole   115 elever  (133) 

• Vestfossen barne- og ungdomsskole 511 elever  (591) 

• Ormåsen barne- og ungdomsskole 266 elever  (296) 
 
Øvre Eiker nord: 

• Skotselv barne- og ungdomsskole 250 elever  (272) 
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Flere skoler 

Veksten kan tenkes løst ved å bygge flere skoler. En slik struktur kunne sett slik ut (prognose 2040 i 

parentes): 

 
Hokksund: 

• Hokksund barneskole   237 elever  (300) 

• Røren barneskole   307 elever  (307) 

• Ny barneskole i Hokksund  237 elever  (300) 

• Hokksund ungdomsskole  334 elever  (400) 
 
Øvre Eiker syd: 

• Vestfossen barneskole   339 elever  (384) 

• Darbu barneskole   115 elever  (133) 

• Ormåsen barneskole   186 elever  (207) 

• Vestfossen ungdomsskole  252 elever  (296) 
 
Øvre Eiker nord: 

• Skotselv barne- og ungdomsskole 250 elever  (272) 
 

Større og færre skoler 

Det kan også tenkes å bygge større skoler, som medfører en reduksjon i antall skoler. En slik struktur kunne 

sett slik ut (prognose 2040 i parentes): 

 

Hokksund: 

• Hokksund barneskole   952 elever  (1098) 

• Øvre Eiker ungdomsskole  665 elever  (776) 
 
Øvre Eiker syd: 

• Vestfossen barneskole   640 elever  (724) 
 
Øvre Eiker nord: 

• Ingen skoler 
 
 

Eventuelt kunne den se slik ut i en moderert utgave: 

 

Hokksund: 

• Hokksund barneskole   781 elever  (906) 

• Hokksund ungdomsskole  413 elever  (480) 
 
Øvre Eiker syd: 

• Vestfossen barneskole   454 elever  (517) 

• Ormåsen barneskole   186 elever  (207) 

• Vestfossen ungdomsskole  252 elever  (296) 
 
Øvre Eiker nord: 

• Skotselv barneskole   171 elever  (192) 
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Økonomisk vurdering av alternativene 
Ved økonomisk vurdering av alternativene er det benyttet følgende tilnærming (detaljering, se vedlegg A): 

Kalkyleforutsetninger  
 

Investering 

Kostnadsdriver Beskrivelse 

Nybygg Estimert på grunnlag av benchmarking og erfaringstall fra reelle prosjekter og 

Norsk Prisbok per 2017 (estimert kostnadsramme med risikopåslag). 

Rehabilitering Estimert på bakgrunn av teknisk rapport. 

Tillegg for 

ombygging 

Estimert tilleggskostnad for ombygging av arealer for å bedre tilfredsstille 

virksomhetskrav. 

Tilbygg Estimat som for nybygg. 

Infrastruktur-

tilknytning 

I mange sentrumsutbygginger kan det påregnes å måtte betale bidrag til felles 

infrastrukturutbygging. Dette kan komme som tillegg til estimatene i denne 

rapporten. 

Grunnkalkyle Antatt pris for kjente kostnadselementer.  

Forventet tillegg Vurdering av forventede tillegg for å skissere en realistisk kostnad. 

Kostnadsestimatet er usikkert, og erfaringen tilsier at denne kostnadsusikkerheten 

oftere trekker oppover og gjør at sluttkostnaden som oftest blir høyere enn 

grunnkalkylen.  

Usikkerhetspåslag En vurdering for å gi et bilde av et pessimistisk scenario for kostnadsusikkerheten, 

et scenario man regner med ikke inntreffer. 

  

Drift 

Kostnadsdriver Nybygg/tilbygg 

Verdi (kr/m2) 

Rehabilitering 

Verdi (kr/m2) 

Eksisterende 

Verdi (kr/m2) 

Forvaltning 70 70 70 

Løpende drift 179 179 194 

Renhold 158 180 200 

Energi 70 120 180 

Vann/avløp 20 20 20 

Avfall 30 30 30 

Vakt/sikring 20 20 20 

Utendørs 10 10 10 

Vedlikeholdskostnader 266 266 276 

SUM 823 895 1000 

Kilde: Basert på Undervisningsbygg Oslo KF og LCC-web (inkl. mva) og erfaringstall. 

 
Livssykluskostnader (LCC) 

Element Verdi 

Diskonteringsrente 4,0 % 

Konsumprisindeks 2,5 % 

Realrente 1,5 % 

Beregningstid 40 år 

Levetid rehabilitering 40 år 

FDV-kostnader 823/873/1000 

Investeringskostnad (inkl. byggherrekostnader, mva, etc.) 45 000  

Ventilasjonsutskifting 3 000 
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Alternative tiltak 
 

Hovedutfordringer – grunnlag for identifisering av tiltak 
Skolestrukturen har noen hovedutfordringer som ligger til grunn for vurdering av mulige endringer.  

Skolenes tilstand 

Følgende skoler må anses å være i slutten av sin levetid og bør fornyes i nær fremtid: 

• Hokksund barneskole:  Bør fornyes snarest mulig 

• Vestfossen barneskole:  Bør fornyes snarest mulig 

• Skotselv skole:   Bør fornyes innen 10 år 

Kapasitet 

Følgende skoler vil ha kapasitetsutfordringer i nær fremtid: 

• Hokksund barneskole:  Bør utvides med en parallell snarest mulig  

• Hokksund ungdomsskole: Bør utføre kapasitetsøkende tiltak i eksisterende bygg snarest mulig 

• Vestfossen ungdomsskole: Bør utføre kapasitetsøkende tiltak i eksisterende bygg snarest mulig 

• Vestfossen barneskole:  Bør utføre kapasitetsøkende tiltak i eksisterende bygg 

 

Kapasitetsøkende tiltak i eksisterende bygningsmasse 
På bakgrunn av gjennomgang av skolene kan følgende kapasitetsøkende tiltak gjennomføres i skolene: 

Darbu skole  

Det vil ikke være store behov for kapasitetsøkning ved Darbu skole. Manglende lærerarbeidsplasser og 

møteromskapasitet bør forsøkes utbedret ved ombygging av eksisterende arealer. 

 

Kapasitetsøkning: Ingen. 

 

Antatt kostnad:   500 000 kr. 

Hokksund barneskole  

Skolen har utnyttet sine arealer godt og har ingen gode permanente kapasitetsøkende tiltak uten å utvide 

bygningsarealet vesentlig.  

Hokksund ungdomsskole  

Ved å frikoble faste klasserom kan skolen omgjøres til fem paralleller. Dette krever investering i en del 

interiørmessige tiltak og kompetanseutviklingstiltak i lærergruppen. Se detaljert beskrivelse i forrige 

delkapittel. 

 

Kapasitetsøkning: Fra 360 (400) til 450 elever. 

 

Antatt kostnad:  2-5 millioner kroner (må prosjekteres mer detaljert). 

Ormåsen skole  

Skolen har en kapasitet på 1,5 paralleller og kan derfor ta opp årskullsvariasjoner ved å ha to parallelle 

klasser på trinn med mange elever. Det kan vurderes om SFO og andre lokaler kan sambrukes mer effektivt. 

Se detaljert gjennomgang i forrige delkapittel. Skolen kan eventuelt omgjøres til ren småskole med større 
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grad av stasjonsundervisning. Den bør da kunne utvikles til en 3-parallell skole trinn 1-4. Det er imidlertid 

usikkert om det blir et reelt behov.  

 

Kapasitetsøkning:  Fra 275 (1,5 parallell 1-7) til 300 elever (3-parallell 1-4). 

 

Antatt kostnad:  Ca. 1-2 millioner kroner. 

Røren skole  

Røren skole gir liten mulighet for kapasitetsøkning i eksisterende lokaler innenfor dagens forskrifter. Det er 

derfor ikke identifisert noen kapasitetsøkende tiltak i eksisterende bygningsmasse ved denne skolen.  

Skotselv skole  

Det er ikke behov for kapasitetsøkende tiltak i Skotselv skole. Imidlertid kan det gjøres tiltak for å frigjøre 

plass for andre behov i lokalene. Det kan være aktuelt dersom ungdomstrinnet flytter til Hokksund. 

 

Kapasitetsøkning: Ungdomsskolearealene ominnredes til barnehage 

 

Antatt kostnad:  Ca. 5 millioner kroner (må prosjekteres mer detaljert). 

 

Vestfossen barneskole  

Relokalisering av spesialavdeling Eiken til regionomfattende tilbud i Drammen vil frigjøre arealer for felles 

administrasjon og ledelse på tvers av barne- og ungdomsskolen. Det gir mulighet for økt kapasitet på fire 

undervisningsrom og fire grupperom i barneskolen. Se detaljert beskrivelse i forrige delkapittel. 

 

Kapasitetsøkning:  Fra 392 (2 paralleller) til 476 elever (2,5 paralleller) 

 

Antatt kostnad:  Ca. 5 millioner kroner (må prosjekteres mer detaljert). 

 

Vestfossen ungdomsskole 

Relokalisering av spesialavdeling Eiken til regionomfattende tilbud i Drammen vil frigjøre arealer for felles 

administrasjon og ledelse på tvers av barne- og ungdomsskolen. Det gir mulighet for å øke 

ungdomsskolekapasiteten fra 3 til 4 paralleller, og noen tilleggsfunksjoner. Se detaljert beskrivelse i forrige 

delkapittel. 

 

Kapasitetsøkning:  Fra 270 (3 paralleller) til 360 elever (4 paralleller) 

 

Antatt kostnad:  Ca. 5 millioner kroner. 

 

Nybygg eller rehabilitering 
Det legges til grunn at Hokksund barneskole, Vestfossen barneskole og Vestfossen ungdomsskole må 

rehabiliteres eller fornyes innenfor en 20-årsperiode. Erfaringsmessig kan rehabilitering bli like dyrt som 

nybygg når man tar hensyn til driftskostnad, levetid, arealeffektivitet og virksomhetskostnader. Det legges 

derfor til grunn en gjennomsnittlig nybyggkostnad når den enkelte skole forutsettes fornyet, uavhengig av om 

det velges rehabilitering eller nybygg i hvert enkelt tilfelle. 
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Kapasitetsøkende tiltak ved nybygg 
Ved følgende skoler kan det være aktuelt å utvide kapasiteten i forbindelse med nybygg eller rehabilitering: 

Hokksund barneskole 

Ved fornyelse av bygningsmassen (senest innen fem år, eventuelt snarest mulig om paviljong må fjernes) 

bør skolekapasiteten økes fra tre små til fire normale paralleller (525 til 784 elever). Dersom alle elever i 

Hokksund samles på en skole må kapasiteten økes til seks paralleller (1176 elever). 

Tre barneskoler i Hokksund 

Som alternativ til å bygge en større erstatning for Hokksund barneskole kan det i tillegg bygges en ny tredje 

barneskole i Hokksund. Det vil da bli behov for å bygge to skoler med to paralleller hver (392 elever ved hver 

skole). 

Vestfossen barne- og ungdomsskole 

Som erstatning for eksisterende skoler i Vestfossen forslås å bygge ett skolebygg. Denne løsningen vil gi 

faglige synergier og arealmessige effekter ved sambruk av fellesfunksjoner. Dette kan gjøres uavhengig av 

om man definerer virksomheten i skolebygget som en eller to skoler. Alternativt kan ungdomsskoletrinnet 

flyttes til Hokksund, som medfører at det bygges en ren barneskole. Tomteareal kan da frigjøres for andre 

formål. 

Hokksund ungdomsskole 

Skal kapasiteten økes ut over 450 elever må skolen bygges ut. Dersom ungdomstrinnet fra Skotselv flyttes til 

Hokksund må kapasiteten økes til 530 elever. Skal også Vestfossen lokaliseres til Hokksund ungdomsskole 

må kapasiteten økes til 900 elever. 

Darbu barneskole 

Skal Darbu barneskole benyttes videre ut over levetiden bør den øke kapasiteten slik at den kan romme 168 

elever. 

 

Investeringsalternativer 
Øvre Eiker er en vekstkommune og skoledrift er en lovpålagt oppgave man ikke kommer unna. Det vil derfor 

ikke være relevant å drøfte nullalternativet (ingen investering). Referansealternativet (alternativ 1) vil derfor 

erstatte skolene som går ut på levetid fortløpende og utvide kapasiteten slik at befolkningsveksten dekkes. 

Andre alternativer drøfter mulige skolestrukturendringer. 

 

Referansealternativet innebærer følgende tiltak: 

2023:  Hokksund barneskole fornyes med ny skole, ny ventilasjon Darbu Ny kapasitet: 784 elever 

2028:  Ny barne- og ungdomsskole erstatter dagens skoler i Vestfossen Ny kapasitet: 780 elever 

2028: Ny barne- og ungdomsskole erstatter dagens skole i Skotselv  Ny kapasitet: 300 elever 

2031: Ny skole erstatter dagens skole i Darbu     Ny kapasitet: 168 elever 

2038: Ny skole erstatter dagens Røren skole     Ny kapasitet: 392 elever 

 

Det forutsettes at idrettshallene ved Darbu, Skotselv og Vestfossen kan benyttes videre. Det må dermed 

bygges ny kroppsøvingskapasitet tilpasset den elevkapasiteten som bygges nytt ved Hokksund barneskole 

og Røren barneskole. Det må også bygges ekstra kroppsøvingsflate ved Hokksund ungdomsskole dersom 

skolen utvides vesentlig ut over dagens kapasitet. 
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På bakgrunn av mulige strukturtiltak og hovedutfordringer er det identifisert følgende aktuelle 

investeringstiltak (ut over kapasitetsøkende tiltak i eksisterende bygninger): 

1. Referansealternativet (to skoler i Hokksund) 

2. Tre skoler i Hokksund (aktuelle tomter kan f. eks. være Loesmoen, vgs-tomta, Eikertun) 

3. Én skole i Hokksund 

4. Avvikle Darbu skole 

5. Avvikle ungdomstrinnet ved Skotselv skole 

6. Avvikle Skotselv skole 

7. Felles Eiker ungdomsskole (én ungdomsskole i Øvre Eiker) 

 

Alternativene kapasitetsmessige og estimerte bygningsrelaterte økonomiske effekter som vist nedenfor. 

Utsettende tiltak i eksisterende bygningsmasse forutsettes gjennomført og er ikke innregnet i beregningene 

nedenfor. 

1 Referansealternativet 
Tabell 7: Økonomivurdering av konsept 1, referansealternativet (to skoler i Hokksund). 

 
 

Alternativet gir følgende økonomiske effekter: 

• Investeringsbehov 2019-2028:      830 mill. kr 

• Konsekvenser for tomtebehov: 

o Behov for omtrent 30 dekar skoletomt for ny Hokksund skole – kan relokaliseres 

2 Tre skoler i Hokksund  
Tabell 8: Økonomivurdering av konsept 2, tre skoler i Hokksund. 

 
 

Alternativet gir følgende økonomiske effekter: 

• Lønnsomhet i forhold til referansealternativet (2019-2060):  -35 mill. kr  

• Investeringsbehov 2019-2028:      855 mill. kr 

• Investeringsbehovet kan reduseres med 10 mill. kr og lønnsomheten øke med tilsvarende beløp 

dersom Loesmoen velges som lokalisering (besparelse kroppsøvingshall) 

• Konsekvenser for tomtebehov: 

o Behov for ytterligere en tomt i Hokksund, men arealbehovet er lik referansealternativet 

Referansealternativet

(to skoler i Hokksund)

Eksisterende 

kapasitet

Fremtidig 

kapasitet

 Eksisterende 

areal 
Inv-år

Areal

nybygg

Avviklet 

areal

Ny kapasitet 

kroppsøving

Fremtidig 

areal

Eksisterende 

driftskostnad

Investerings-

kostnad

Fremtidig 

driftskostnad

LCC-kostnad 

(2019-2060)

 Darbu skole                    140                    168 1 823                2031 2 013               1 823               2 013               1 823 000       92 408 000       1 656 699       134 550 898       

 Hokksund barneskole                    525                    784 5 712                2023 7 151               5 712               768                  7 151               5 712 000       346 547 000     5 885 273       503 265 574       

 Hokksund ungdomsskole                    360                    450 7 046                7 046 000       -                     -                   218 384 077       

 Ormåsen skole                    275                    300 3 050                3 050 000       -                     -                   94 531 853          

 Røren skole                    392                    392 4 060                2038 3 820               4 060               375                  3 820               4 060 000       187 210 000     3 143 860       252 167 718       

 Skotselv skole                    360                    300 4 971                2028 3 112               4 971               3 112               4 971 000       145 011 000     2 561 176       226 556 286       

 Vestfossen barneskole                    392                    420 4 146                2028 3 854               4 146               3 854               4 146 000       177 589 846     3 172 095       260 320 959       

 Vestfossen ungdomsskole                    270                    360 4 284                2028 3 304               4 284               3 304               4 284 000       152 950 154     2 718 939       230 496 343       

 Sum 2 714               3 174               35 092              23 254            24 996            1 143               23 254            35 092 000    1 101 716 000 19 138 042    1 920 273 706    

Tre skoler i Hokksund
Eksisterende 

kapasitet

Fremtidig 

kapasitet

 Eksisterende 

areal 
Inv-år

Areal

nybygg

Avviklet 

areal

Ny kapasitet 

kroppsøving

Fremtidig 

areal

Eksisterende 

driftskostnad

Investerings-

kostnad

Fremtidig 

driftskostnad

LCC-kostnad 

(2019-2060)

 Darbu skole                    140                    168 1 823                2031 2 013               1 823               2 013               1 823 000       92 408 000       1 656 699       134 550 898       

 Hokksund barneskole                    525                    392 5 712                2023 3 820               5 712               375                  3 820               5 712 000       188 862 000     3 143 860       285 036 558       

 Ny skole i Hokksund                    392 2023 3 820               375                  3 820               183 150 000     3 143 860       252 415 867       

 Hokksund ungdomsskole                    360                    450 7 046                7 046 000       -                     -                   218 384 077       

 Ormåsen skole                    275                    300 3 050                3 050 000       -                     -                   94 531 853          

 Røren skole                    392                    392 4 060                2038 3 820               4 060               375                  3 820               4 060 000       187 210 000     3 143 860       252 167 718       

 Skotselv skole                    360                    300 4 971                2028 3 112               4 971               3 112               4 971 000       145 011 000     2 561 176       226 556 286       

 Vestfossen barneskole                    392                    420 4 146                2028 3 854               4 146               3 854               4 146 000       177 589 846     3 172 095       260 320 959       

 Vestfossen ungdomsskole                    270                    360 4 284                2028 3 304               4 284               3 304               4 284 000       152 950 154     2 718 939       230 496 343       

 Sum 2 714               3 174               35 092              23 743            24 996            1 125               23 743            35 092 000    1 127 181 000 19 540 489    1 954 460 557    
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3 Én skole i Hokksund 
Tabell 9: Økonomivurdering av konsept 3, én skole i Hokksund. 

 
 

Alternativet gir følgende økonomiske effekter: 

• Lønnsomhet i forhold til referansealternativet (2019-2060):  30 mill. kr  

• Investeringsbehov 2019-2028:      985 mill. kr 

• Investeringsbehovet kan reduseres med 40 mill. kr og lønnsomheten øke med tilsvarende beløp 

dersom Loesmoen velges som lokalisering og kan dekke skolens kapasitetsbehov (besparelse ny 

idrettshall). 

• Konsekvenser for tomtebehov: 

o Røren skoletomt kan realiseres, men behov for tilsvarende tomt ved Hokksund barneskole 

4 Avvikle Darbu skole 
Tabell 10: Økonomivurdering av konsept 4, avvikle Darbu skole. 

 
 

Alternativet gir følgende økonomiske effekter: 

• Lønnsomhet i forhold til referansealternativet (2019-2060):  120 mill. kr  

• Investeringsbehov 2019-2028:      820 mill. kr 

• Konsekvenser for tomtebehov: 

o Darbu skoletomt kan realiseres  

o Kommunen har tilstrekkelig tomt i Vestfossen for elevtallsøkningen fra Darbu 

5 Avvikle ungdomstrinnet ved Skotselv skole 
Tabell 11: Økonomivurdering av konsept 5, avvikle ungdomstrinnet ved Skotselv skole. 

 
 

  

Én skole i Hokksund
Eksisterende 

kapasitet

Fremtidig 

kapasitet

 Eksisterende 

areal 
Inv-år

Areal

nybygg

Avviklet 

areal

Ny kapasitet 

kroppsøving

Fremtidig 

areal

Eksisterende 

driftskostnad

Investerings-

kostnad

Fremtidig 

driftskostnad

LCC-kostnad 

(2019-2060)

 Darbu skole                    140                    168 1 823                2031 2 013               1 823               2 013               1 823 000       92 408 000       1 656 699       134 550 898       

 Hokksund barneskole                    525                 1 176 5 712                2023 10 047            5 712               1 819               10 047            5 712 000       502 397 000     8 268 681       710 407 418       

 Hokksund ungdomsskole                    360                    450 7 046                7 046 000       -                     -                   218 384 077       

 Ormåsen skole                    275                    300 3 050                3 050 000       -                     -                   94 531 853          

 Røren skole                    392 4 060                -                   4 060 000       -                     -                   19 417 539          

 Skotselv skole                    360                    300 4 971                2028 3 112               4 971               3 112               4 971 000       145 011 000     2 561 176       226 556 286       

 Vestfossen barneskole                    392                    420 3 904                2028 3 854               3 904               3 854               3 904 000       177 347 846     3 172 095       257 880 667       

 Vestfossen ungdomsskole                    270                    360 4 284                2028 3 304               4 284               3 304               4 284 000       152 950 154     2 718 939       230 496 343       

 Sum 2 714               3 174               34 850              22 330            20 694            1 819               22 330            34 850 000    1 070 114 000 18 377 590    1 892 225 079    

Avvikle Darbu

Utvide  Vestfossen B

Eksisterende 

kapasitet

Fremtidig 

kapasitet

 Eksisterende 

areal 
Inv-år

Areal

nybygg

Avviklet 

areal

Ny kapasitet 

kroppsøving

Fremtidig 

areal

Eksisterende 

driftskostnad

Investerings-

kostnad

Fremtidig 

driftskostnad

LCC-kostnad 

(2019-2060)

 Darbu skole                    140 1 823                1 823               1 823 000       -                     -                   16 812 042          

 Hokksund barneskole                    525                    784 5 712                2023 7 151               5 712               768                  7 151               5 712 000       346 547 000     5 885 273       503 265 574       

 Hokksund ungdomsskole                    360                    450 7 046                7 046 000       -                     -                   218 384 077       

 Ormåsen skole                    275                    300 3 050                3 050 000       -                     -                   94 531 853          

 Røren skole                    392                    392 4 060                2038 3 820               4 060               375                  3 820               4 060 000       187 210 000     3 143 860       252 167 718       

 Skotselv skole                    360                    300 4 971                2028 3 112               4 971               3 112               4 971 000       145 011 000     2 561 176       226 556 286       

 Vestfossen barneskole                    392                    588 4 146                2028 4 440               4 146               4 440               4 146 000       203 935 747     3 653 932       293 512 854       

 Vestfossen ungdomsskole                    270                    360 4 284                2028 2 718               4 284               2 718               4 284 000       126 604 253     2 237 102       197 304 448       

 Sum 2 714               3 174               35 092              21 241            24 996            1 143               21 241            35 092 000    1 009 308 000 17 481 343    1 802 534 851    

Avvikle Skotselv U
Eksisterende 

kapasitet

Fremtidig 

kapasitet

 Eksisterende 

areal 
Inv-år

Areal

nybygg

Avviklet 

areal

Ny kapasitet 

kroppsøving

Fremtidig 

areal

Eksisterende 

driftskostnad

Investerings-

kostnad

Fremtidig 

driftskostnad

LCC-kostnad 

(2019-2060)

 Darbu skole                    140                    168 1 823                2031 2 013               1 823               2 013               1 823 000       92 408 000       1 656 699       134 550 898       

 Hokksund barneskole                    525                    784 5 712                2023 7 151               5 712               768                  7 151               5 712 000       346 547 000     5 885 273       503 265 574       

 Hokksund ungdomsskole                    360                    540 7 046                2028 756                  7 802               7 046 000       34 020 000       7 668 188       261 244 189       

 Ormåsen skole                    275                    300 3 050                3 050 000       -                     -                   94 531 853          

 Røren skole                    392                    392 4 060                2038 3 820               4 060               375                  3 820               4 060 000       187 210 000     3 143 860       252 167 718       

 Skotselv skole                    360                    210 4 971                2028 2 393               4 971               2 393               4 971 000       112 656 000     1 969 439       185 793 824       

 Vestfossen barneskole                    392                    420 3 904                2028 3 854               3 904               3 854               3 904 000       177 347 846     3 172 095       257 880 667       

 Vestfossen ungdomsskole                    270                    360 4 284                2028 3 304               4 284               3 304               4 284 000       152 950 154     2 718 939       230 496 343       

 Sum 2 714               3 174               34 850              23 291            24 754            1 143               30 337            34 850 000    1 103 139 000 26 214 493    1 919 931 065    
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Alternativet gir følgende økonomiske effekter: 

• Lønnsomhet i forhold til referansealternativet (2019-2060):  0 mill. kr  

• Lønnsomheten kan bedres ved å utnytte ungdomsskolelokalene til for eksempel barnehage 

• Investeringsbehov 2019-2028:      795 mill. kr 

• Konsekvenser for tomtebehov: 

o Det bør avsettes 2-3 dekar ekstra tomt ved Hokksund ungdomsskole for utvidelsen 

 

6 Avvikle Skotselv skole 
Tabell 12: Økonomivurdering av konsept 6, avvikle Skotselv skole. 

 
 

Alternativet gir følgende økonomiske effekter: 

• Lønnsomhet i forhold til referansealternativet (2019-2060):  95 mill. kr  

• Investeringsbehov 2019-2028:      770 mill. kr 

• Konsekvenser for tomtebehov: 

o Det bør avsettes ytterligere ca. 5 dekar tomt ved ny Hokksund barneskole i tillegg til 2-3 

dekar ved Hokksund ungdomsskole. 

o Skoletomten på Skotselv kan realiseres for andre formål. 

7 Felles Eiker ungdomsskole 
Tabell 13: Økonomivurdering av konsept 7, felles Eiker ungdomsskole. 

 
 

Alternativet gir følgende økonomiske effekter: 

• Lønnsomhet i forhold til referansealternativet (2019-2060):  140 mill. kr  

• Investeringsbehov 2019-2028:      645 mill. kr 

• Konsekvenser for tomtebehov: 

o Det må avsettes ca. 10 dekar tomt for utvidelse av ungdomsskolen i Hokksund 

o Tilsvarende kan 10 dekar tomt ved Vestfossen skoler realiseres for andre formål 

 

Avvikle Skotselv BU
Eksisterende 

kapasitet

Fremtidig 

kapasitet

 Eksisterende 

areal 
Inv-år

Areal

nybygg

Avviklet 

areal

Ny kapasitet 

kroppsøving

Fremtidig 

areal

Eksisterende 

driftskostnad

Investerings-

kostnad

Fremtidig 

driftskostnad

LCC-kostnad 

(2019-2060)

 Darbu skole                    140                    168 1 823                2031 2 013               1 823               2 013               1 823 000       92 408 000       1 656 699       134 550 898       

 Hokksund barneskole                    525                    980 5 712                2023 8 500               5 712               1 819               8 500               5 712 000       432 782 000     6 995 500       612 414 712       

 Hokksund ungdomsskole                    360                    540 7 046                756                  7 046 000       34 020 000       -                   218 384 077       

 Ormåsen skole                    275                    300 3 050                3 050 000       -                     -                   94 531 853          

 Røren skole                    392                    392 4 060                2038 3 820               4 060               375                  3 820               4 060 000       187 210 000     3 143 860       252 167 718       

 Skotselv skole                    360 4 971                4 971               -                   4 971 000       -                   23 774 528          

 Vestfossen barneskole                    392                    420 3 904                2028 3 854               3 904               3 854               3 904 000       177 347 846     3 172 095       257 880 667       

 Vestfossen ungdomsskole                    270                    360 4 284                2028 3 304               4 284               3 304               4 284 000       152 950 154     2 718 939       230 496 343       

 Sum 2 714               3 160               34 850              22 247            24 754            2 194               21 491            34 850 000    1 076 718 000 17 687 093    1 824 200 796    

Felles Eiker ungdomsskole
Eksisterende 

kapasitet

Fremtidig 

kapasitet

 Eksisterende 

areal 
Inv-år

Areal

nybygg

Avviklet 

areal

Ny kapasitet 

kroppsøving

Fremtidig 

areal

Eksisterende 

driftskostnad

Investerings-

kostnad

Fremtidig 

driftskostnad

LCC-kostnad 

(2019-2060)

 Darbu skole                    140                    168 1 823                2031 2 013               1 823               2 013               1 823 000       92 408 000       1 656 699       134 550 898       

 Hokksund barneskole                    525                    784 5 712                2023 7 151               5 712               768                  7 151               5 712 000       346 547 000     5 885 273       503 265 574       

 Hokksund ungdomsskole                    360                    900 7 046                2028 1 294               375                  8 340               7 046 000       69 480 000       8 419 587       308 158 267       

 Ormåsen skole                    275                    300 3 050                3 050 000       -                     -                   94 531 853          

 Røren skole                    392                    392 4 060                2038 3 820               4 060               375                  3 820               4 060 000       187 210 000     3 143 860       252 167 718       

 Skotselv skole                    360                    210 4 971                2028 2 393               4 971               2 393               4 971 000       112 656 000     1 969 439       185 793 824       

 Vestfossen barneskole                    392                    420 3 904                2028 3 854               3 904               3 854               3 904 000       177 334 000     3 171 842       257 863 223       

 Vestfossen ungdomsskole                    270 4 284                4 284               -                   4 284 000       4 284 000         -                   43 199 221          

 Sum 2 714               3 174               34 850              20 525            24 754            1 518               27 571            34 850 000    989 919 000     24 246 700    1 779 530 577    
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Grovsiling av alternativer 
Kapasitets- og økonomivurderingene i forrige kapittel gir grunnlag for å gå videre med alle alternativer 

unntatt: 

• Alternativ 2 (tre skoler i Hokksund). Dette alternativet gir dårligere lønnsomhet enn 

referansealternativet og har i tillegg høyere investeringsbehov i første tiårsperiode. 

 

På bakgrunn av skal-kravene nedenfor er det foretatt en ytterligere grovsiling av alternativene på bakgrunn 

av kvalitative kriterier, men det er ikke funnet grunnlag for å grovsile ut flere alternativer enn alternativ 2. 

 

Faktor Skal-krav (silingskriterier) 

Læring 

Skal ikke svekkes i alternativet: 

Løsninger som fremmer kvalitet i undervisningen 

Løsninger som gir mulighet for spesialundervisning 

Løsninger som gir mulighet for tilpasset opplæring 

Løsninger med gode spesialrom 

Trivsel 

Skal ikke svekkes i alternativet: 

Gode møtearenaer 

Få mobbesoner 

Gode leke- og oppholdsarealer 

Relasjon til voksne 

Relasjon til venner 

Kompetanse 
Skal ikke svekkes i alternativet: 

Lærerne tilfredsstiller summen av kompetansekravene 

Attraktivitet 

Skal ikke svekkes i alternativet: 

Antall valgfag 

Fagmiljø 

Kapasitet 
Løsningen må gi nok kapasitet (90 %), på både barne- og 

ungdomstrinnene 

Lønnsomhet Løsningen må gi bedre lønnsomhet enn referansealternativet 

 

Faktor 
1 

Referanse-

alternativet 

2 
Tre skoler i 

Hokksund 

3 
Én skole i 

Hokksund 

4 
Avvikle 

Darbu 

5 
Avvikle 

Skotselv U 

6 
Avvikle 

Skotselv BU 

7 
Felles Eiker 

u-skole 

Læring        

Trivsel        

Kompetanse        

Attraktivitet        

Kapasitet        

Lønnsomhet  X      
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Kvalitativ evaluering av alternativene 
Alle alternativer er evaluert kvalitativt opp mot effektmålene for prosjektet: 

• Læring: 

o Løsninger som fremmer kvalitet i undervisningen 

o Løsninger som gir mulighet for spesialundervisning 

o Løsninger som gir mulighet for tilpasset opplæring 

o Løsninger med gode spesialrom 

• Trivsel: 

o Gode møtearenaer 

o Få mobbesoner 

o Estetiske kvaliteter 

o Gode leke- og oppholdsarealer 

o Relasjon til voksne 

o Relasjon til venner 

• Kompetanse: 

o Andel lærere som tilfredsstiller kompetansekrav 

• Attraktivitet: 

o Antall valgfag 

o Fagmiljø 

o Kjønnsbalanse 

o Aldersbalanse 

• Lokalmiljø: 

o Antall brukere utenom skoletid 

o Antall aktivitetsområder utenom skole 

o Antall dager i bruk til andre aktiviteter enn skole 

• Logistikk: 

o Andel elever med skoleskyss 

o Gjennomsnittlig skoleskysslengde 

o Trygg skolevei for elever som går til skolen 

• Kapasitet: 

o Passende størrelse for forventet elevtall (60-90 %) 

• Bygningsmessig: 

o Bygningsmassens antatte tilstandsgrad 

o Oppgraderingsbehov 

 

Det er evaluert opp mot følgende skala: 

Meget god måloppnåelse + 

God måloppnåelse (+) 

Nøytral måloppnåelse 0 

Lav måloppnåelse (-) 

Liten eller ingen måloppnåelse - 
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1 – Referansealternativet (to skoler i Hokksund) 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Læring Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 0 

Trivsel Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 0 

Kompetanse Alle skoler unntatt Skotselv og Vestfossen har noen få lærere som ikke 

oppfyller kompetansekravene (iht. GSI). 
0 

Attraktivitet Ungdomstrinnet ved Skotselv er for lite til å kunne gi et omfattende fagmiljø 

og bredde i valgfag. Fagmiljøet ved Darbu har også stor sårbarhet på 

grunn av størrelsen på skolen og må eventuelt inngå samarbeid med 

Vestfossen for å opprettholde fremtidige faglige krav.  

0 

Lokalmiljø Hokksund barneskole er svært mye benyttet, Røren og Vestfossen har 

også en del aktivitet. 
0 

Logistikk En del skoleskyss ved Darbu skole, for øvrig er det lite skoleskyss og OK 

skolevei. 
0 

Kapasitet Alternativet gir etter hvert en god kapasitetsdekning.  (+) 

Bygningsmessig Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 0 

 

3 – Avvikle Røren skole (én skole i Hokksund) 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Læring Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 0 

Trivsel Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 0 

Kompetanse Alle skoler unntatt Skotselv og Vestfossen har noen få lærere som ikke 

oppfyller kompetansekravene (iht. GSI). 
0 

Attraktivitet Ungdomstrinnet ved Skotselv er for lite til å kunne gi et omfattende fagmiljø 

og bredde i valgfag. Fagmiljøet ved Darbu har også stor sårbarhet på 

grunn av størrelsen på skolen og må eventuelt inngå samarbeid med 

Vestfossen for å opprettholde fremtidige faglige krav.  

0 

Lokalmiljø Hokksund barneskole er svært mye benyttet og vil kunne gi et enda større 

tilbud lokalt når skolen blir såpass stor. Vestfossen har også en del 

aktivitet. 

0 

Logistikk En del skoleskyss ved Darbu skole, for øvrig er det lite skoleskyss og OK 

skolevei. Noe lengre skolevei for Røren-området enn i 

referansealternativet. 

(-) 

Kapasitet Alternativet gir etter hvert en god kapasitetsdekning.  (+) 

Bygningsmessig Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. Elevene fra 

Røren får vesentlig bedre bygningsmessige forhold tidligere enn i 

referansealternativet. 

(+) 
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4 – Avvikle Darbu skole 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Læring Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 0 

Trivsel Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 0 

Kompetanse Alle skoler unntatt Skotselv og Vestfossen har noen få lærere som ikke 

oppfyller kompetansekravene (iht. GSI). Alternativet gir noe større grunnlag 

for å rekruttere lærere som tilfredsstiller fremtidige kompetansekrav. 

(+) 

Attraktivitet Ungdomstrinnet ved Skotselv er for lite til å kunne gi et omfattende fagmiljø 

og bredde i valgfag. Fagmiljøet ved Darbu får vesentlig mindre sårbarhet 

ved relokalisering til Vestfossen skoler.  

(+) 

Lokalmiljø Hokksund barneskole er svært mye benyttet, Røren og Vestfossen har 

også en del aktivitet. 
0 

Logistikk Noen flere elever ved Darbu må ha skoleskyss til Vestfossen. (-) 

Kapasitet Alternativet gir etter hvert en god kapasitetsdekning.  (+) 

Bygningsmessig Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 0 

 

5 – Avvikle Skotselv ungdomsskole 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Læring Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 

Ungdomsskoleelevene fra Skotselv får et vesentlig bedre faglig tilbud i 

Hokksund og løsninger tilpasset sitt aldersnivå. 

(+) 

Trivsel Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 

Ungdomsskoleelevene fra Skotselv får et vesentlig bedre sosialt tilbud i 

Hokksund. 

(+) 

Kompetanse Alle skoler unntatt Skotselv og Vestfossen har noen få lærere som ikke 

oppfyller kompetansekravene (iht. GSI).  
0 

Attraktivitet Ungdomsskoleelevene på Skotselv får et vesentlig mer attraktivt tilbud og 

et miljø tilpasset sitt eget aldersnivå. Fagmiljøet ved Darbu har stor 

sårbarhet på grunn av størrelsen på skolen og må eventuelt inngå 

samarbeid med Vestfossen for å opprettholde fremtidige faglige krav.  

(+) 

Lokalmiljø Hokksund barneskole er svært mye benyttet, Røren og Vestfossen har 

også en del aktivitet. Løsningen gir ingen endring i forhold til 

referansealternativet. 

0 

Logistikk En del skoleskyss ved Darbu skole og ungdomsskoleelevene fra Skotselv 

må skysses ca. 15 minutter til Hokksund, for øvrig er det lite skoleskyss og 

OK skolevei. 

0 

Kapasitet Alternativet gir etter hvert en god kapasitetsdekning.  (+) 

Bygningsmessig Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 0 
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6 – Avvikle Skotselv barne- og ungdomsskole 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Læring Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. Elevene fra 

Skotselv får et bedre faglig tilbud i Hokksund (spesielt 

ungdomsskoleelevene). 

(+) 

Trivsel Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. Spesielt 

ungdomsskoleelevene fra Skotselv får et vesentlig bedre sosialt tilbud i 

Hokksund. 

(+) 

Kompetanse Alle skoler unntatt Vestfossen har noen få lærere som ikke oppfyller 

kompetansekravene (iht. GSI).  
0 

Attraktivitet Ungdomsskoleelevene på Skotselv får et vesentlig mer attraktivt tilbud og 

et miljø tilpasset sitt eget aldersnivå. Fagmiljøet ved Darbu har stor 

sårbarhet på grunn av størrelsen på skolen og må eventuelt inngå 

samarbeid med Vestfossen for å opprettholde fremtidige faglige krav.  

(+) 

Lokalmiljø Hokksund barneskole er svært mye benyttet, Røren og Vestfossen har 

også en del aktivitet. Avvikling av skoletilbudet i Skotselv kan få noen 

negative effekter for nærmiljøet, avhengig av etterbruken av skoleanlegget. 

(-) 

Logistikk En del mere skoleskyss ved Darbu skole og alle elever fra Skotselv må 

skysses ca. 15 minutter til Hokksund, for øvrig er det lite skoleskyss og OK 

skolevei. 

(-) 

Kapasitet Alternativet gir etter hvert en god kapasitetsdekning.  (+) 

Bygningsmessig Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. 0 
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7 – Felles Eiker ungdomsskole (én ungdomsskole i Øvre Eiker) 
 

Effektmål Vurdering av måloppnåelse Score 

Læring Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. Felles 

ungdomsskole legger grunnlag for en likeverdig og kvalitativt god 

opplæring for alle kommunens ungdomsskoleelever og et tettere 

samarbeid opp mot videregående skole for å redusere frafall og forberede 

skoleovergang til videre opplæring og yrkesliv. 

+ 

Trivsel Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. Felles 

ungdomsskole kan skape samhold i kommunen og spesielt øke trivselen 

for elevene fra Skotselv. 

(+) 

Kompetanse Alle skoler unntatt Skotselv og Vestfossen har noen få lærere som ikke 

oppfyller kompetansekravene (iht. GSI). Felles ungdomsskole med sentral 

beliggenhet vil være et godt grunnlag for rekruttering av lærere som 

tilfredsstiller fremtidens kompetansekrav.  

(+) 

Attraktivitet Fagmiljøet ved Darbu har stor sårbarhet på grunn av størrelsen på skolen 

og må eventuelt inngå samarbeid med Vestfossen for å opprettholde 

fremtidige faglige krav. Ungdomsskolen vil derimot kunne gi et svært 

robust fagmiljø og tilby et bredt spekter av valgfag.  

(+) 

Lokalmiljø Hokksund barneskole er svært mye benyttet, Røren og Vestfossen har 

også en del aktivitet. En sentralisert ungdomsskole vil ikke forringe det 

lokale tilbudet og vil kunne gi et noe bedre tilbud sentralt i Hokksund. 

0 

Logistikk En del skoleskyss ved Darbu skole, for øvrig er det lite skoleskyss og OK 

skolevei. Ungdomsskoleelevene må skysses fra Skotselv og 

Vestfossen/Darbu, men jernbanen gir et robust tilbud for de fleste med 

beliggenhet ved Hokksund stasjon. 

(-) 

Kapasitet Alternativet gir etter hvert en god kapasitetsdekning og meget god 

fleksibilitet på ungdomstrinnet.  
+ 

Bygningsmessig Gir på sikt gode løsninger når de fleste skolene blir fornyet. Gir god 

mulighet for å avvikle skoledrift med midlertidige løsninger under bygging. 
(+) 
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Usikkerhet 
Det foreligger en rekke usikkerhetselementer som hver for seg innvirker ulikt på de forskjellige alternativene. 

I tabellen nedenfor er identifiserte usikkerhetselementer systematisert i forhold til antatt påvirkning og 

konsekvens for de enkelte alternativene. Forventet tillegg er inkludert i prosjektkostnaden i forrige kapittel. 

 

Usikkerhetsmomentene kan komme som tillegg og medføre høyere kostnader enn forventet. Usikkerheten 

kan også slå positivt ut og gi en lavere kostnad enn forventet. Det bør tas høyde for usikkerheten ved å 

legge inn et usikkerhetspåslag ved investeringsbeslutning og budsjettering av prosjektet. Usikkerheten er 

marginer som holdes igjen i tilfelle uforutsette usikkerhetsfaktorer inntreffer som gir merkostnader. 

 

Usikkerhetsfaktorene settes gjerne opp etter MECE-prinsippet (Mutually Exclusive Collaberatively 

Exhaustive): 

• Estimatusikkerhet – usikkerheten i hvor vanskelig det er å beregne det det definerte 

arbeidsomfanget (pålitelighet og relevans i erfaringspriser og usikkerhet i mengdespesifikasjonen).  

• Markedsusikkerhet – usikkerheten i utviklingen av markedet over tid, og hvordan akkurat dette 

prosjektet vil bli oppfattet i markedet ved kunngjøringstidspunktet. 

• Prosjektutvikling (detaljeringsgrad/modenhet) – Et videre arbeid med detaljeringen av 

arbeidsomfanget – å tilpasse prosjektet til de kravene som skal gjelde (brukermedvirkning, teknisk 

detaljering, reguleringsforhold/byggesak, tekniske krav, uavklarte premisser etc.). 

• Kompleksitet i byggefasen – Er det mange interessenter som må tas hensyn til, naboer, 

trafikkavvikling, grensesnitt, grunnforhold, endringer på prosjektering i byggefasen, byggetid, 

fremdriftsavhengigheter og koordinering mellom entreprenører/aktiviteter. 

• Organisering/strategi – Hvilke krav som stilles til kompetanse (byggherre, entreprenør, 

prosjekterende), effektiv organisering, samarbeid og styring, kontraktstrategi. 

 

I kostnadsestimatene i denne rapporten er det avsatt gjennomsnittlige erfaringsbeløp til usikkerhet, men 

dette bør avdekkes i det enkelte prosjekt, gjerne gjennom en formell usikkerhetsanalyse. 
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Oppsummering 
 

Kvalitativ evaluering 
 

Effektmål 
1 

Referanse-

alternativet 

2 
Tre skoler i 

Hokksund 

3 
Én skole i 

Hokksund 

4 
Avvikle 

Darbu 

5 
Avvikle 

Skotselv U 

6 
Avvikle 

Skotselv BU 

7 
Felles Eiker 

u-skole 

Læring 0  0 0 (+) (+) + 

Trivsel 0  0 0 (+) (+) (+) 

Kompetanse 0  0 (+) 0 0 (+) 

Attraktivitet 0  0 (+) (+) (+) (+) 

Lokalmiljø 0  0 0 0 (-) 0 

Logistikk 0  (-) (-) 0 (-) (-) 

Kapasitet (+)  (+) (+) (+) (+) + 

Bygningsmessig 0  (+) 0 0 0 (+) 

 

Økonomi 
 

Økonomi-

sammenligning 
(x mill. kr) 

1 
Referanse-

alternativet 

2 
Tre skoler i 

Hokksund 

3 
Én skole i 

Hokksund 

4 
Avvikle 

Darbu 

5 
Avvikle 

Skotselv U 

6 
Avvikle 

Skotselv BU 

7 
Felles Eiker 

u-skole 

Lønnsomhet  -35 30 120 0 95 140 

Investering 10 år 830 855 985 820 795 770 645 

 

Kombinerte konsepter 
Alle de gjenværende konseptene kan i prinsippet kombineres med hverandre og vil kunne gi en akkumulert 

lønnsomhet (konsept 5 er overlappende med konsept 7 og konsept 1 ligger til grunn for alle de øvrige). I 

Tabell 14 vises dermed den maksimale kombinasjonen av disse ved å koble konsept 3, 4 og 7. 

 

Tabell 14: Økonomivurdering av kombinert konsept 3, 4, 6 og 7. 

 
 

Alternativet gir følgende økonomiske effekter: 

• Lønnsomhet i forhold til referansealternativet (2019-2060):  305 mill. kr  

• Investeringsbehov 2019-2028:      940 mill. kr 

• Konsekvenser for tomtebehov: 

o Det må avsettes ca. 10 dekar tomt for utvidelse av ungdomsskolen i Hokksund 

o Tilsvarende kan 10 dekar tomt ved Vestfossen skoler realiseres for andre formål 

o Darbu og Skotselv skoletomter kan realiseres  

o Røren skoletomt kan realiseres, men behov for tilsvarende tomt ved Hokksund barneskole 

 

Kombinert konsept

(3, 4, 6 og 7)

Eksisterende 

kapasitet

Fremtidig 

kapasitet

 Eksisterende 

areal 
Inv-år

Areal

nybygg

Avviklet 

areal

Ny kapasitet 

kroppsøving

Fremtidig 

areal

Eksisterende 

driftskostnad

Investerings-

kostnad

Fremtidig 

driftskostnad

LCC-kostnad 

(2019-2060)

 Darbu skole                    140 1 823                1 823               1 823 000       -                     -                   16 812 042          

 Hokksund barneskole                    525                 1 372 5 712                2023 10 047            5 712               1 819               10 047            5 712 000       502 397 000     8 268 681       751 779 981       

 Hokksund ungdomsskole                    360                    900 7 046                2028 1 294               375                  8 340               7 046 000       69 480 000       8 419 587       317 852 024       

 Ormåsen skole                    275                    300 3 050                3 050 000       -                     -                   94 531 853          

 Røren skole                    392 4 060                -                   4 060 000       -                     -                   19 417 539          

 Skotselv skole                    360 4 971                2 393               4 971               4 971 000       112 656 000     -                   23 774 528          

 Vestfossen barneskole                    392                    588 3 904                2028 5 467               3 904               5 467               3 904 000       249 919 000     4 499 341       349 309 468       

 Vestfossen ungdomsskole                    270 4 284                4 284               -                   4 284 000       4 284 000         -                   43 199 221          

 Sum 2 714               3 160               34 850              19 201            20 694            2 194               23 854            34 850 000    938 736 000     21 187 609    1 616 676 655    
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Anbefaling 
På bakgrunn av utredningen anbefales en kombinasjon av konsept 4, 6 og 7 med følgende presiseringer: 
 

• Det bygges ny barneskole i Hokksund med plass til fremtidig elevtallsvekst og barneskoleelevene fra 
Skotselv. 

 

• Skotselv skole avvikles, barneskoleelevene overføres til ny barneskole i Hokksund mens 
ungdomsskoleelevene overføres til Hokksund ungdomsskole. 
 

• Én stor felles ungdomsskole bygges når Vestfossen ungdomsskole er utgått på levetid. Det må 
holdes av omtrent 10 dekar tomt nord for Hokksund ungdomsskole til dette. Vestfossen 
ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Skotselv avvikles. 

 

• Vestfossen barneskole, med plass til elevene fra Darbu (som avvikles) bygges ny på eksisterende 
tomt når den går ut på levetid. 

 

• Røren fortsetter som tidligere til den må fornyes og bygges da ny. 
 

• Ormåsen fortsetter som tidligere. 
 

Tabell 15: Økonomivurdering av kombinert konsept 4, 6 og 7. 

 
 

Alternativet gir følgende økonomiske effekter: 

• Lønnsomhet i forhold til referansealternativet (2019-2060):  315 mill. kr  

• Investeringsbehov 2019-2028:      785 mill. kr 

• Konsekvenser for tomtebehov: 

o Det må avsettes ca. 10 dekar tomt for utvidelse av ungdomsskolen i Hokksund 

o Tilsvarende kan 10 dekar tomt ved Vestfossen skoler realiseres for andre formål 

o Darbu og Skotselv skoletomter kan realiseres  

 

Anbefalt tidslinje 

År Investeringstiltak Kapasitetsøkning Estimert kostnad 

2023 Ny Hokksund barneskole 455 elever 345 mill. kr 

2023 Avvikle Skotselv skole -360 elever  

2025 Ny Vestfossen barneskole 196 elever 250 mill. kr 

2025 Avvikle Darbu barneskole - 140 elever  

2028 Utvidelse Hokksund ungdomsskole 450 elever 60 mill. kr 

2028 Avvikle Vestfossen ungdomsskole - 270 elever  

2038 Ny Røren barneskole  185 mill. kr 

Sum 331 elever 955 mill. kr 

 

Anbefalt konsept
Eksisterende 

kapasitet

Fremtidig 

kapasitet

 Eksisterende 

areal 
Inv-år

Areal

nybygg

Avviklet 

areal

Ny kapasitet 

kroppsøving

Fremtidig 

areal

Eksisterende 

driftskostnad

Investerings-

kostnad

Fremtidig 

driftskostnad

LCC-kostnad 

(2019-2060)

 Darbu skole                    140 1 823                1 823               1 823 000       -                     -                   16 812 042          

 Hokksund barneskole                    525                    980 5 712                2023 7 151               5 712               768                  7 151               5 712 000       346 547 000     5 885 273       515 370 088       

 Hokksund ungdomsskole                    360                    900 7 046                2028 1 294               375                  8 340               7 046 000       69 480 000       8 419 587       317 852 024       

 Ormåsen skole                    275                    300 3 050                3 050 000       -                     -                   94 531 853          

 Røren skole                    392                    392 4 060                2038 3 820               4 060               375                  3 820               4 060 000       187 210 000     3 143 860       260 520 510       

 Skotselv skole                    360 4 971                2 393               4 971               4 971 000       112 656 000     -                   23 774 528          

 Vestfossen barneskole                    392                    588 3 904                2025 5 467               3 904               5 467               3 904 000       249 919 000     4 499 341       360 708 327       

 Vestfossen ungdomsskole                    270 4 284                4 284               -                   4 284 000       4 284 000         -                   16 512 184          

 Sum 2 714               3 160               34 850              20 125            24 754            1 518               24 778            34 850 000    970 096 000     21 948 061    1 606 081 556    
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Figur 85: Kart over anbefalt løsning etter gjennomførte tiltak. Barneskoler er illustrert i rødt, ungdomsskolen i 
blått. Tallene representerer antall paralleller (klasserekker). 
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