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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  ELDRERÅDET 

Møtested:  Møterom Hvelven omsorgssenter 

Møtedato:  27.01.2020  

Tid:   10:15 

 

Dagsplan:  

08:30 Avreise rådhuset. 

      09:00 – 09:45 Tyribo omsorgssenter, Kaffe og omvisning 

      10:15 – 11:45 Hvelven omsorgssenter, Eldrerådsmøte og omvisning 

      12:15 – 13:45 Ringerikskjøkken, Lunsj og omvisning 

      14:00 – 14:30 Hønefoss Omsorgssenter, Omvisning 

      14:30 Retur rådhuset. 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer er invitert til å delta på rundreisen.  

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
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1/20 20/163     
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  Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020    

 

4/20 20/108     

  Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer    

 

5/20 20/174     

  Årsmelding for Eldrerådet 2019    

 

6/20 17/693     

  Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss    

 



 

 

 

Ringerike kommune, 17.01.2020 

Liv Rødningen Brørby 

leder 
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Arkivsaksnr.: 20/163-1   Arkiv: 144 &75  

 

Tema/- orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Eldrerådet 27.01.2020 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

 Notat til eldrerådet ved. Spørsmål fra eldrerådsrepresentant Reidun Oppen. 

 Muntlig orientering vedr. ventelistesituasjonen (sykehjem/omsorgsboliger) 

v/kommunalsjef. 

 

 

Vedlegg 

 

 Notat fra Reidun Oppen 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/303-1   Arkiv: F00  

 

Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Eldrerådet 27.01.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Eldrerådet gjennomfører medvirkningsdager med innbyggere over 65 år om lokalmiljø 

som skissert i saken.  

2. Eldrerådet inviterer til medvirkningsdager via informasjonskanaler som skissert i saken. 

3. Eldrerådet ber om at Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd orienteres. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn: 
Stortingsmeldingen «Leve hele livet» (Meld. St. 15 (2017-2018)) er en kvalitetsreform for 
eldre, og består av 25 punkter som kommunen skal kartlegge.  
 
Et av de 25 punktene i stortingsmeldingen omhandler eldrestyrt planlegging som innebærer 
at de eldre innbyggerne deltar aktivt i kartleggingen av kommunen. I arbeidet med å 
kartlegge skal man finne hva som fungerer bra, hva som må endres og hva som mangler for å 
tilrettelegge for et mer aldersvennlig lokalsamfunn. 
 

1. Medvirkningsverksted 
Kommunen skal gjennomføre medvirkning med innbyggerne i kommunen over 65 for å få 
kartlagt hva de syntes om lokalmiljøet sitt.  
 
Verkstedet vil foregå i sentrum, men alle innbyggere i kommunen over 65 år er velkomne til å 
delta.  
 
Det er flere ting man ønsker å finne ut ved hjelp av kartleggingen  

 Hvilke positive kvaliteter og fortrinn i lokalsamfunnene er viktige og bør ivaretas og 

sikres (slik at de ikke forsvinner eller forringes), eventuelt videreutvikle og styrkes. 

 Hvilke negative eksisterende forhold og faktorer reduserer eldres livskvalitet. Hvilke 

fungerer dårlig, er viktig å få fjernet eller burde forbedres.  

 Hva eksisterer ikke i dag, men det er et behov for/ønske om.  

 
Administrasjonen foreslår å dele medvirkningen inn i to ulike verksteder.  
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Medvirkningsverksted 1 
Det første verkstedet vil omfatte en dialogoppgave der deltakerne skal svare på tre ulike 
oppgaver som omfatter temaene: 
 

Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 
 Fysiske omgivelser 

 Universell utforming 

 Utendørsområder 

 Bolig 

 Sosiale omgivelser 

 Samfunnsdeltakelse 

 Fysisk aktivitet 

 Transport 

 Medvirkning og kommunikasjon 

 Service- og tjenestetilbud  

 
Det vil være et bord for hvert av de ulike lokalsentra i Ringerike slik at deltakerne kan komme 
med innspill til de områdene de bruker mest. På bordene vil det ligge et stort kart over 
nærområdet, oppgaveark, penner og klistremerker slik at deltakerne kan både notere på 
svarark samt bruke kartene aktivt når de svarer på oppgaven.  
 
Det vil være én bordleder og én referent fra administrasjonen på hvert bord slik at 
spørsmålene blir besvart og diskusjonen går i ønsket retning.  
 
Varighet, ca. 3,5 timer.  
 
Medvirkningsverksted 2 
Det andre verkstedet vil være en gjennomgang av foreløpige funn fra det første verkstedet. 
Det vil være en presentasjon av funnene fra administrasjonen før funnene drøftes i grupper. 
Vi lurer på:  

 Kjenner dere igjen resultatet? 

 Er det noe dere vil tilføye? 

 Hva er bra som det er viktig å ta vare på?  

 Hva er negativt/mangelfullt som det er viktig å gjøre noe med?  

 Forslag til tiltak eller løsninger?  
 
Varighet, inntil 3 timer. 
 
Etter selve verkstedet vil det være et ettermøte mellom administrasjonen og medlemmer fra 
eldrerådet for å diskutere forslagene som har kommet og finne frem til en grov prioritering 
av disse.  
 
Varighet, 1 time.  
 

2. Invitasjon til verksted 
Administrasjonen vil lage en kommunikasjonsstrategi for å nå flest mulig eldre på best mulig 
måte.  
 
Steder som kan brukes for å invitere til medvirkningsverksted er: Bibliotek, eldresentre, 
pensjonistforeninger, frivilligsentralen, frisklivssentralen, ulike samlingssteder (bok-café o.l.), 
utstyrssentralen, kultursenteret, varehandel, matbutikk og kaféer.   
 
Informasjonskanaler kan være:  

 Epost 
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 Facebook 

 Plakat  

 Ringblad - Annonsering både i lørdagsannonsen til Ringblad og vanlig annonsering 

 Kommunens kanaler - Kommunikasjonsavdelingen kan publisere både på kommunens 

nettside og i kalenderen 

 
Kommunen har god erfaring med å invitere Ringblad til slike arrangementer, både for 
publisitet på forhånd slik at flere blir gjort kjent med arrangementet, men også under 
arrangementet.  
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer at det planlagte medvirkningsopplegget er godt egnet til å belyse de 
problemstillingene som er viktige å belyse for å kunne jobbe mot et mer aldersvennlig 
samfunn.  
 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Rådgiver planavdelingen Karen Rygh,  

kontaktperson: Kristin Akre-Hansen 94 13 37 25 
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Arkivsaksnr.: 20/153-2   Arkiv: 030  

 

Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Eldrerådet 27.01.2020 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet og Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd har etter kommunestyrevalget 

høsten 2019 ytret ønske om at helsetjenesten skal belyse ulike aktuelle temaer i 2020. 

Eldrerådet og Hovedutvalget står fritt til å velge både temaer og tidspunkt, uavhengig av 

hvilke ordinære saker som til enhver tid skal behandles. Rådmannen ønsker allikevel å anbefale 

temaer som vurderes som særlig aktuelle inneværende år. Følgende anbefalingsliste er ikke 

uuttømmelig og kan suppleres slik Eldrerådet og Hovedutvalget finner det hensiktsmessig. 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede. 

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020 

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 

brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret organiseringen 

av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av tjenestetilbudet på 

stadig nye områder. 

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfagelig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 
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 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet og Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  4/20 

Side 9 av 22   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/108-1   Arkiv: G10 &75  

 

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Eldrerådet 27.01.2020 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Evalueringen av inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har fra 2017 årlig invitert 75-åringene til inspirasjonsdag. Hensikten er å 

sikre tidlig kontakt med eldre for å motivere til bevaring og styrking av egen funksjonsevne og 

helse. 

I 2019 ble kommunens innbyggere født i 1944 invitert til møter på Sokna, Tyristrand, Nes og i 

Hønefoss. Møtene ble gjennomført i samarbeid mellom fysioterapeut, Hjelpemiddellager, 

Ringerike brann- og redningstjeneste, Frivilligsentralen og hverdagsrehabilitering. 

Gjennomføringen og resultatene er beskrevet i vedlagte rapport. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener inspirasjonsdag for 75-åringer er et godt tiltak for å bidra til å nå 

målsetningen om selvhjulpne innbyggere som bor lengst mulig hjemme. Samtidig er det viktig 

med forventningsavklaringer rundt de tjenestene kommunen tilbyr og de tjenestene som vil 

tilbys i fremtiden. 

Gjennom tiltak som inspirasjonsdagen bidrar vi til at våre innbyggere får den kunnskapen de 

trenger for å ha en god hverdag i eget hjem, samtidig som vi kan starte tidlig forebygging av 

redusert funksjonsevne eller refleksjon rundt uhensiktsmessige boliger der det er behov for 

dette. Rådmannen anbefaler at tiltaket videreføres i 2020 og at evaluering av inspirasjonsdag 

for 75-åringer tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 Evalueringsrapport, inspirasjonsdag for 75-åringer 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/174-2   Arkiv: 033  

 

Årsmelding for Eldrerådet 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Eldrerådet 27.01.2020 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hver kommune og fylkeskomme skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges 

for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker 

som gjelder eldre. 

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er 

viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale 

beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune. 

 

I den nye kommuneloven er det innført plikt for kommuner og fylkeskommuner til å opprette 

eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. En rekke av bestemmelsene i ny kommunelov gjelder for 

medvirkningsrådene. Det er også gitt en ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 

for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

Samtidig med at ny kommunelov og forskriften om medvirkning trådte i kraft fra høsten 2019, 

vil lov om eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m, bli opphevet. 

At råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom tas inn og forankres i 

kommuneloven, betyr at alle de tre medvirkningsordningene har lik forankring, noe som kan 

bidra til å forenkle regelverket for medvirkning. 
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Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre 

som sitter i folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og 

plikter som andre folkevalgte. Eldrerådet er definert som andre kommunale organer i 

kommuneloven. Samme regler gjelder for andre kommunale organer som for folkevalgte 

organer. Det betyr at flere av bestemmelsene i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte 

organer også gjelder for eldrerådene. 

 

Hvilke saker jobber et eldreråd med? 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen i alle saker som gjelder 

eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det 

er opp til kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger 

i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig. Rådene vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil 

kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort. Som 

rådgivende organ vil rådenes fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett 

og kommuneplaner.  

 

Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel: 

 Årsbudsjett og økonomiplaner 

 Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling 

 Transport og tilgjengelighet 

 Boligutbygging og reguleringssaker 

 Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak 

 Kultur, idrett og friluftsliv 

 Frivillighetspolitikk 

 Tilsynssaker 

 Digitalisering 

 Medvirkning og eldre som ressurs 

 Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre 

 Andre aktuelle saker 

 

Kommunestyret kan gi eldrerådene i oppgave å fordele bevilgninger, det innebærer at rådene 

kan gis rett til å avgjøre hvordan midler skal bevilges. Kommunestyret kan gi medlemmer av 

rådene møte- og talerett i folkevalgte organer. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder 

avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet skal en gang i året utarbeide en årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret. Årsmeldingen vil f.eks. kunne inneholde oversikt over medlemmer, mandat og 

hvilke saker rådet har behandlet i løpet av året som har gått, i tillegg til en oppsummering av 

rådets uttalelser. 

 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018». 
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Juridiske forhold  

Kommunelovens § 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom 

 

§ 2 Oppgaver i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding 2019 anbefales tatt til orientering.  

Rådet har tatt iniativ til å jobbe med egne saker, og årsmeldingen utaler at det er flere saker 

som angår et eldreråd som burde vært behandlet i rådet og her er det forbedringspotensial for å 

sikre dette. Det er som forskriftene sier, viktig å ha rutiner som sikrer at eldrerådet mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Rådets uttalelser skal følge saksdokumentene til organet som avgjør 

saken endelig.  

 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2019 for Ringerike eldreråd 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Eldrerådet 27.01.2020 

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Ungdomsrådet  

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

  

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  

Måleresultatene viste nivåer under grenseverdiene1 eller alarmtersklene2 i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklene3 på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

                                                

1 Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt 

tidsfrist, jf. forurensningsforskriftens § 7-6. 
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Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  
12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 
Nitrogendioksid, NO24 
Svevestøv PM2,55 og PM106 
Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, 
vind) 

Prøvetaking:  
Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

 

Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

                                                                                                                                                   

2 Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 

3 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til 

målenettverk og tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved 

overskridelse av øvre vurderingsterskel. Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres 

kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det ikke være behov for målinger. 

Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
4 Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 

5 Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og 

langtransportert, luftforurensning 

6 Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til onlineresultatene 

fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 
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Prøvetakerne for NO2, ble plassert langs sterkt traffikerte hovedgater nært opp til barnehager 

og skoler og langs skoleveier. Prøvetakingen ble utført med 12 prøver av en ukes varighet hver 

måned i et år. 

Kart over målestasjoner og prøvetaking Rød stjerne = Målestasjon. Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking 

 

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 

Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   
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179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 

Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  
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461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 

 

 

NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   
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«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss

 

Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når luftkvaliteten 

overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode resultater er 

det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative helseeffekter som 

følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 
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 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-2019 

i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å overvåke 

luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og innarbeide 

tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  
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Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/163-1   Arkiv:   

 

Tema/- faste orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

 Notat til eldrerådet ved. Spørsmål fra eldrerådsrepresentant Reidun Oppen. 

 Muntlig orientering vedr. ventelistesituasjonsn (sykehjem/omsorgsboliger) 

v/kommunalsjef. 

 

 

Vedlegg 

 

 Notat fra Reidun Oppen 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Rådmannens stab 

 

 

 

 

Notat  
 

Til:  Eldrerådet 

Fra:  Rådmannen 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

20/149-1 1358/20  09.01.2020 

Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - svar på spørsmål fra Reidun Oppen 

vedrørende sommerstenging av dagaktivitet  

 

 

Notat angående dagaktivitet på Sokna 

 

Medlem av Eldrerådet Reidun Oppen stilte spørsmål til kommunalsjefen i rådets møte 26. 

august 2019 om bemanning på Sokna omsorgsboliger og muligheten for å ikke stenge 

dagaktiviteten på sommeren. 

Tilbudet om dagaktivitet ved Sokna omsorgssenter har de siste årene vært stengt fire uker i 

forbindelse med ferieavvikling. Det samme gjelder for tilsvarende tilbud på Tyribo og Nes. Den 

årlige sommerstengingen gjennomføres hovedsakelig av to grunner. For det første er tilgangen 

på kvalifiserte vikarer en utfordring i ferietida. Tilgjengelige vikarer prioriteres til å 

opprettholde god kvalitet i tjenestetilbudet både på institusjon og i hjemmetjenesten. For det 

andre er det ikke satt av budsjettmidler til drift om sommeren. Omsorgstjenesten i Ringerike 

kommune arbeider kontinuerlig for å unngå budsjettoverskridelser, og sommerstenging på 

disse tre lokasjonene gir en årlig innsparing på om lag kr 100 000,-. 

Sommerstenging har ikke ført til økt behov for hjemmetjeneste, hverken i form av avtalte 

besøk eller flere utløste trygghetsalarmer. Tjenestene vurderes dermed som fullt forsvarlige og 

av god kvalitet også i sommerferieperioden. Tjenestestedene utnytter tilgjengelig vikarkapasitet 

på beste måte. 

Hjemmetjenestemottakerne på Sokna står allikevel ikke uten et tilbud i disse ukene. 

Soknatunet har en stor venneforening, samt mange engasjerte pårørende som i 2019 laget en 

liste over folk som bidro med aktiviteter. Beboere ble samlet til kaffekos, de stekte vafler, hjalp 

til med handling og arrangerte bingo. Hjemmetjenesten sto for tilretteleggingen for de frivillige, 

og det var tilbud noen timer, mange dager pr uke. Dette er også i tråd med nasjonale føringer 

om å ta i bruk frivilligressursen. 

Fordelene ved sommerstenging i form av god kvalitet i det øvrige tjenestetilbudet samt 

unngåtte budsjettoverskridelser har så langt blitt vurdert som viktigere enn ulempene 

stengingen medfører. Omsorgstjenesten vil også i framtida tilrettelegge dersom 

venneforeningen på Sokna ønsker å bidra med et alternativt tilbud i sommerukene. Dette er et 

verdifullt samarbeid til glede for innbyggerne på Sokna. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/303-1   Arkiv:   

 

Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

1. Eldrerådet gjennomfører medvirkningsdager med innbyggere over 65 år om lokalmiljø 

som skissert i saken.  

2. Eldrerådet inviterer til medvirkningsdager via informasjonskanaler som skissert i 

saken. 

3. Eldrerådet ber om at Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd orienteres. 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

  

 

Innledning / bakgrunn: 

Stortingsmeldingen «Leve hele livet» (Meld. St. 15 (2017-2018)) er en kvalitetsreform for 

eldre, og består av 25 punkter som kommunen skal kartlegge.  

 

Et av de 25 punktene i stortingsmeldingen omhandler eldrestyrt planlegging som innebærer at 

de eldre innbyggerne deltar aktivt i kartleggingen av kommunen. I arbeidet med å kartlegge 

skal man finne hva som fungerer bra, hva som må endres og hva som mangler for å 

tilrettelegge for et mer aldersvennlig lokalsamfunn. 

 

1. Medvirkningsverksted 

Kommunen skal gjennomføre medvirkning med innbyggerne i kommunen over 65 for å få 

kartlagt hva de syntes om lokalmiljøet sitt.  

 

Verkstedet vil foregå i sentrum, men alle innbyggere i kommunen over 65 år er velkomne til å 

delta.  

 

Det er flere ting man ønsker å finne ut ved hjelp av kartleggingen  

 Hvilke positive kvaliteter og fortrinn i lokalsamfunnene er viktige og bør ivaretas og sikres 

(slik at de ikke forsvinner eller forringes), eventuelt videreutvikle og styrkes. 

 Hvilke negative eksisterende forhold og faktorer reduserer eldres livskvalitet. Hvilke fungerer 

dårlig, er viktig å få fjernet eller burde forbedres.  

 Hva eksisterer ikke i dag, men det er et behov for/ønske om.  



- 

 

Administrasjonen foreslår å dele medvirkningen inn i to ulike verksteder.  

 

Medvirkningsverksted 1 

Det første verkstedet vil omfatte en dialogoppgave der deltakerne skal svare på tre ulike 

oppgaver som omfatter temaene: 

 

Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 

 Fysiske omgivelser 

 Universell utforming 

 Utendørsområder 

 Bolig 

 Sosiale omgivelser 

 Samfunnsdeltakelse 

 Fysisk aktivitet 

 Transport 

 Medvirkning og kommunikasjon 

 Service- og tjenestetilbud  

 

Det vil være et bord for hvert av de ulike lokalsentra i Ringerike slik at deltakerne kan komme 

med innspill til de områdene de bruker mest. På bordene vil det ligge et stort kart over 

nærområdet, oppgaveark, penner og klistremerker slik at deltakerne kan både notere på 

svarark samt bruke kartene aktivt når de svarer på oppgaven.  

 

Det vil være én bordleder og én referent fra administrasjonen på hvert bord slik at 

spørsmålene blir besvart og diskusjonen går i ønsket retning.  

 

Varighet, ca. 3,5 timer.  

 

Medvirkningsverksted 2 

Det andre verkstedet vil være en gjennomgang av foreløpige funn fra det første verkstedet. 

Det vil være en presentasjon av funnene fra administrasjonen før funnene drøftes i grupper. Vi 

lurer på:  

 Kjenner dere igjen resultatet? 

 Er det noe dere vil tilføye? 

 Hva er bra som det er viktig å ta vare på?  

 Hva er negativt/mangelfullt som det er viktig å gjøre noe med?  

 Forslag til tiltak eller løsninger?  

 

Varighet, inntil 3 timer. 

 

Etter selve verkstedet vil det være et ettermøte mellom administrasjonen og medlemmer fra 

eldrerådet for å diskutere forslagene som har kommet og finne frem til en grov prioritering av 

disse.  

 

Varighet, 1 time.  

 

2. Invitasjon til verksted 

Administrasjonen vil lage en kommunikasjonsstrategi for å nå flest mulig eldre på best mulig 

måte.  

 

Steder som kan brukes for å invitere til medvirkningsverksted er: Bibliotek, eldresentre, 

pensjonistforeninger, frivilligsentralen, frisklivssentralen, ulike samlingssteder (bok-café o.l.), 

utstyrssentralen, kultursenteret, varehandel, matbutikk og kaféer.   

 



- 

Informasjonskanaler kan være:  

 Epost 

 Facebook 

 Plakat  

 Ringblad - Annonsering både i lørdagsannonsen til Ringblad og vanlig annonsering 

 Kommunens kanaler - Kommunikasjonsavdelingen kan publisere både på kommunens 

nettside og i kalenderen 

 

Kommunen har god erfaring med å invitere Ringblad til slike arrangementer, både for 

publisitet på forhånd slik at flere blir gjort kjent med arrangementet, men også under 

arrangementet.  

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen vurderer at det planlagte medvirkningsopplegget er godt egnet til å belyse de 

problemstillingene som er viktige å belyse for å kunne jobbe mot et mer aldersvennlig 

samfunn.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Rådgiver planavdelingen Karen Rygh,  

kontaktperson: Kristin Akre-Hansen 94 13 37 25 

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/153-2   Arkiv: 030  

 

Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådet ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 

 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet og Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd har etter kommunestyrevalget 

høsten 2019 ytret ønske om at helsetjenesten skal belyse ulike aktuelle temaer i 2020. 

Eldrerådet og Hovedutvalget står fritt til å velge både temaer og tidspunkt, uavhengig av 

hvilke ordinære saker som til enhver tid skal behandles. Rådmannen ønsker allikevel å anbefale 

temaer som vurderes som særlig aktuelle inneværende år. Følgende anbefalingsliste er ikke 

uttømmelig og kan suppleres slik Eldrerådet og Hovedutvalget finner det hensiktsmessig. 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede. 

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020 

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 

brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret organiseringen 

av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av tjenestetilbudet på 

stadig nye områder. 

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfagelig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 



- 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 

 

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet og Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/108-1   Arkiv:   

 

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer  
 

Forslag til vedtak: 

Evalueringen av inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har fra 2017 årlig invitert 75-åringene til inspirasjonsdag. Hensikten er å 

sikre tidlig kontakt med eldre for å motivere til bevaring og styrking av egen funksjonsevne og 

helse. 

I 2019 ble kommunens innbyggere født i 1944 invitert til møter på Sokna, Tyristrand, Nes og i 

Hønefoss. Møtene ble gjennomført i samarbeid mellom fysioterapeut, Hjelpemiddellager, 

Ringerike brann- og redningstjeneste, Frivilligsentralen og hverdagsrehabilitering. 

Gjennomføringen og resultatene er beskrevet i vedlagte rapport. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener inspirasjonsdag for 75-åringer er et godt tiltak for å bidra til å nå 

målsetningen om selvhjulpne innbyggere som bor lengst mulig hjemme. Samtidig er det viktig 

med forventningsavklaringer rundt de tjenestene kommunen tilbyr og de tjenestene som vil 

tilbys i fremtiden. 

Gjennom tiltak som inspirasjonsdagen bidrar vi til at våre innbyggere får den kunnskapen de 

trenger for å ha en god hverdag i eget hjem, samtidig som vi kan starte tidlig forebygging av 

redusert funksjonsevne eller refleksjon rundt uhensiktsmessige boliger der det er behov for 

dette. Rådmannen anbefaler at tiltaket videreføres i 2020 og at evaluering av inspirasjonsdag 

for 75-åringer tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 Evalueringsrapport, inspirasjonsdag for 75-åringer 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 

 



Inspirasjonsdag for 75 - åringer i Ringerike

EVALUERI N G OG OPPSU M M ERI N G

2019



Bakgrunn for prosjektet

Gjennomføring av forebyggende og helsefremmende gruppemøter startet i 2017. Se tidligere rapporter for
mer informasjon om inspirasjonsdager 2017 og åpen dag for eldre over 75 2017 , samt inspirasjonsdager
2018 . Kontakt petter.aukrust.stensaas @ringerike.kommune.no for å få tilsendt disse.
Samarbeidet som ble etablert i 2017 har vært utgangspunktet for gjennomføring i 2019 , og det er gruppen
bestående av fysioterapeut, hjelpemiddellager, Ringerike brann - og redningstjeneste, frivilligsentralen og
hverdagsrehabilitering som har gjennomført gruppemøtene. Ene ste endring fra tidligere år er
tildelingskontoret som i 2019 ikke har vært en del av gruppen .

Gjennomføring

Arbeidsgruppen holdt tre møter på forhånd for å planlegge gruppemøtene. Her ble blant annet sted
diskutert, og vi endte på at det er viktig å op prettholde et tilbud utenfor Hønefoss. Invitasjonsbrevet som
ble sendt ut til kommunens innbyggere født i 1944 hadde tilbud om fem møter , på Sokna, Tyristran d, Nes
og to i Hønefoss . Imidlertid ble det svært få påmeldinger på Tyristrand , slik at denne dagen ble avlyst. De få
påmeldte fikk tilbud om å del ta på ett av de andre møtene, to person er benyttet seg av denne muligheten.

Ut fra listen innhente t fra folkeregisteret er det 258 personer født i 1944 i Ringerike. Etter gjennomgang i
bla nt a nnet Gerica ble det sendt ut 245 i nvitasjoner medio september . De som ble ekskludert mottar
omfattende hjemmetjenester, bor på institusjon eller uten lands. Av de inviterte meldte 124 (50,61%) seg
på sammen med 50 pårørende. Av disse møtte 102 født i 19 44 og 40 pårørende på en av de fire møtene .
Dette utgjør et oppmøte på 41,63 %. Sammenlignet med tidligere år er det en nedgang i prosentpoeng,
2017 (49%) og 2018 (43,5%). Inntrykket er at mange oppgir at de har deltatt tidligere år eller er bortreist.
Av de som ikke ønsker å møte så oppgir de at de ikke har behov for en slik gjennomgang, men mange av
dem takke r ja til å tilsendt brosjyre (57 stk), med oppfordring om å ta kontakt . Fire persone r ønsket
hjemmebesøk. Gjennomføringen av hjemmebesøkene ivaretas av koordin ator for hverdagsrehabilitering og
man vil ved gjennomføring benytte helsedirektoratets veileder for gjennomføring av forebyggende
hjemmebesøk som verktøy.

Deltakerne fordelte seg slik:

Født i 1944 Ektefelle/andre Kvinner Menn Totalt antall

15. oktober Nes
(Valdresporten)

10 1 6 5 11

22. oktober Sokna
(Rustad kafe)

15 4 12 7 19

29. oktober Hønefoss
(Hverventunet)

58 27 52 33 85

01. november
Hønefoss
(Hverventunet)

19 8 17 10 27

Oppsummert: 102 40 87 55 142



Evaluering

Deltakerne ble på slutten av hvert møte oppfordret til å fylle ut et evalueringsskjema. Skjemaet var uendret fra 2018.
138 personer responderte på evalueringen. Det te gir en svarprosent på 97,18% (2018: 94%). Svarene på
evalueringsskjemaene utg jør siste del av denne rapporten.

Hvordan svarte inspirasjonsdagen til dine forventninger?

Besvart: 126 Hoppet over: 12

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig bra 51.59% 65

Bra 43.65% 55

Ganske bra 3.97% % 5

Dårlig 0.79% 1

TOTAL 126



Innledning

Holdt av Petter Aukrust Stensaas. Hensikten med innledningen var å gi deltakerne riktige forventninger til dagen, at
vi ønsket å spille på hva man som enkeltperson kunne gjøre selv og å sette i gang refleksjoner. Visning av film om
velferdsteknologi.

Innledning

Besvart: 137 Hoppet over: 1

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 43.80% 60

Godt utbytte 56.20% 77

Ikke noe utbytte 0.00% 0

TOTAL 137



Helse og omsorgstjenester

Holdt av Petter Aukrust Stensaas. Fokus på saksgang og behandling av søknader om helse - og omsorgstjenester, samt
tjenestetilbud ved hjelp av omsorgstrappen , herunder hva den enkelte innbygger har ansvar for å ivareta selv . Lagt
inn rom for reflekterende s pørsmål som for eksempel «hva ønsker jeg?»«Hvem er mine nærmeste pårørende?»
«Hvem skal tale min sak og beslutte på mine vegne hvis jeg ikke kan selv?» med hensikt å starte en prosess og
modning av tema hos deltakerne.

Helse - og omsorgstjenester i kommun en
Besvart : 135 Hoppet over : 3

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 42.22% 57

Godt utbytte 57.04% 77

Ikke noe utbytte 0.74% 1

TOTAL 135



Frivilligsentralen

Holdt av Hanne Skrataas og Liv Beate Rolid Hagen. Presentasjon av tilbud og aktiviteter ved frivilligsentralen,
både som frivillig og som bruker. Utsagn fra frivillige bidrar til å aktualisere tilbudet for 75 - åringene.

Frivilligsentralen
Besvart : 134 Hoppet over : 4

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 55.97% 75

Godt utbytte 41.79% 56

Ikke noe utbytte 2.24% 3

TOTAL 134



Brannforebygging i hjemmet

Holdt av Atle Thorsen. Fokus på brannforebygging ved komfyr, elektriske artikler og varsling - og slukkeutstyr. Visning
av blant annet komfyrvakt, brannteppe og røykvarsler.

Brann
Besvart : 137 Hoppet over : 1

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 69.34% 95

Godt utbytte 30.66% 42

Ikke noe utbytte 0.00% 0

TOTAL 137



Fallforebygging

Holdt av fysioterapeuter ved Austjord behandlingssenter, Helge Havstein, Krystian Stach og Berit Omholt. Fokus på
årsaker og forekomst av fall i aktuell aldersgruppe. Gjennomgang og praktisk gjennomføring av fallforebyggende
øvelser.

Fallforebygging
Besvart : 136 Hoppet over : 2

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 58.09% 79

Godt utbytte 39.71% 54

Ikke noe utbytte 2.21% 3

TOTAL 136



Hjelpemidler og velferdsteknologi

Holdt av hjelpemiddelkoord inator Vibeke Stave Kristiansen og ergoterapeut Monica B. Nilsen.
V elferdsteknologikoordinator Rune G. Erlandsen deltok ved gjennomføringen på Nes. Hensikten med disse temaene
er å starte en refleksjon og en nysgjerrighet rundt teknologi for å lette hverdagen. Det blir også gjennomgått
reflekterende spørsmål rundt bolig og boligtilpasning, med visning av bilder av dårlig og godt tilrettelagte boliger.

Hjelpemidler og velferdsteknologi
Besvart : 135 Hoppet over : 3

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 51.11% 69

Godt utbytte 47.41% 64

Ikke noe utbytte 1.48% 2

TOTAL 135



Oppsummering og avslutning

Holdt av Petter Aukrust Stensaas. Tema for denne bolken er hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring, tema som
vi via forskning vet har betydning for eldre år, som for eksempel kosthold, medikamentbruk og fysisk aktivitet. Noen
reflekterende spørsmål til slutt for eksempel «hva er viktig for meg?» og «hvordan ønsker jeg at min alderdom skal
bli?».

Oppsummering
Besvart : 128 Hoppet over : 10

ANSWER CHOICES RESPONSES

Veldig godt utbytte 46.88% 60

Godt utbytte 53.13% 68

Ikke noe utbytte 0.00% 0

TOTAL 128



Er det noe tema du savner som ikke ble tatt opp?
Besvart : 20 Hoppet over : 1 18

I tillegg til disse tilbakemeldingene var det 14 stykker som svarte «nei».

# TILBAKEM ELDINGER

1 Andre instanser - kirke - frivillige organisasjoner - kulturaktiviteter

2 Juridiske sider/spørsmål fremdtidsfullmakt, testamente o.l Samboer, særkullsbarn m.m (Kanskje er dette kjent for de fleste?) For meg
er dette viktig å ha kunnskap om. Mer om omsorgsboliger som alternativ før sykehjem.

3 Veldig fint

4 Håper jeg får førerkortet igjen etter sakte k jøring fra Gardermoen.

5 Tips om juridiske forhold ifm endring i livssituasjon, dødsfall i nære relasjoner. Hvem kan kontaktes, hvor får en hjelp

6 Kan ikke komme på noe

7 Jeg er meget tilfreds med dagen og føler at alle nødvendige områder er dekket.

8 Kosthold, da eldre har en tendens til ensidig kosthold og lite drikke

9 Litt mer om et næringsrikt kosthold kanskje?

1 0 Vet ikke

1 1 Dårlig tilbud i Øvre Ådal

1 2 Framtidskontrakt! Mer info.

1 3 Nei, alt var bra!

1 4 Det er ett års ventetid for å få hørselstest i Hønefoss.

1 5 Støttekontakt?

1 6 Framtidskontrakt! Bilkjøring! Bruk av elektroniske hjelpemidler, kjøp over nett

1 7 Bistand fra hvem når ting går galt i hjemmet?

1 8 Sykehjems situasjonen

1 9 Litt lite om omsorgsboliger

20 Arveoppgjør



Vil du anbefale inspirasjonsdagen til andre?
Besvart : 133 Hoppet over : 5

Ja Ja JaJa

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ja 100.00% 133

Nei 0.00% 0

TOTAL 133



Har du andre kommentarer til dagen?

Besvart: 44 Hoppet over: 94

I tillegg til disse tilbakemeldingene var det sju stykker som svarte «nei».

# TILBAKEM ELDINGER

1 Takk for flott arrangement. Fint med servering.

2 Interessant. Skulle ha flere omsorgsboliger.

3 Fint tiltak

4 En flott dag

5 Bra tilbud.

6 Videosnutter bør tekstes for hørselshemmede.

7 Kommunikasjonen mellom foredragsholder (helse - og omsorg) og deltakere ble litt for privatisert.

8 Bo hjemme - > Omsorgsleilighet (før 70 år?) - sykehjem, så sent som mulig?

9 Veldig bra kurs, tusen takk.

10 En koselig dag. En honør til frivilligsentralen, håper dere setter pris på den.

11 Praktisk råd: De som ytrer seg i salen må få mikrofon, så budskapet kan oppfattes.

12 Nyttige tips og info.

13 Kunne ikke tenke meg hvordan dette kunne vært bedre lagt opp.

14 Veldig gode smørbrød og kaffe. Hyggelige talere. Snakket kanskje litt fort. Det er mange med høreapparat.

15 PowerPoint: Høytlesning fra skjerm: Ikke bra

16 Godt fornøyd med et slikt tiltak i kommunens regi. Ringerike kommune har en stor oppgave med eldre i og med at den
ganske stor (vid) med mange grisgrendte strøk.

17 Veldig bra

18 Veldig bra initiativ, godt gjennomført

19 BRA!

20 BRA.

21 Mange gode tilbud og god orientering, men Nes i Ådal er og blir en utkant i kommunen.

22 Godt tiltak.

23 Reprise etter 5 år.

24 Takk for god mat! Meget bra tiltak!

25 Som pårørende ser jeg at dette kan være en arena for nye bekjentskaper + god info om hjelp som er i kommunen. Eldre flytter
også!



26 Takk for deilig lunsj!

27 Veldig bra!

28 Et bra tiltak, godt utført

29 Oppsummering, utydelig, snakka for fort

30 Hva med krykker?

31 Bra tiltak!

32 Hvorfor kjøpe krykker, ikke låne

33 Grei informasjon. Godt med lunsj!

34 Savner fallteknikk tips.

35 Nyttig informasjon og et meget bra tiltak

36 Adresse til hjelpemiddellageret i brosjyre. Klage på vedtak, muligheter/klagenemnd.

37 Flinke formidlere.

38 Bra tiltak.

39 Dårlig pedagogisk framføring. I KKE lese plansjer fra veggen. Bruk PC'en slik at du ikke står med ryggen til forsamlingen! For
mye æh æhing ....

40 Bra å få rede på mine muligheter med å være fortsatt aktiv i helsesituasjonen.

41 Demente

42 Koselig sted hvor møtet var - god lunsj!

43 Opplysende og interessant!

44 Veldig bra! Terningkast 6



Inspirasjonsdager 2020

Statistisk sentralbyrå (SSB) angir at antallet som fyller 75 år i 2020 (259) vil være tilnærmet likt antallet i 2019 jf.
Utdraget fra folkeregisteret i 2019 (258 stykker). Arbeidsgruppen vil møtes i løpet av første kvartal 2020 for å legge
planer for gjennomføring in spirasjonsdager 2020. Tidspunkt og lokalisasjoner for inspirasjonsdagene i 2020 vil her bli
diskutert.

Rapporten og sammenstillingen av data er laget av Petter Aukrust Stensaas. De originale evalueringsskjemaene
blir oppbevart på Austjord behandlingssenter.



Kilder:

Veileder for hjemmebesøk i kommunen. Helsedirektoratet
https://www.helsedirekt oratet.no/tema/sykehjem - og - hjemmetjenester/gjennomfore - forebyggende - hjemmebesok -
i - kommunen/invitasjonHentet høst 2019.
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Årsmelding for Eldrerådet 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hver kommune og fylkeskomme skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges 

for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker 

som gjelder eldre. 

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er 

viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale 

beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune. 

 

I den nye kommuneloven er det innført plikt for kommuner og fylkeskommuner til å opprette 

eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. En rekke av bestemmelsene i ny kommunelov gjelder for 

medvirkningsrådene. Det er også gitt en ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 

for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

Samtidig med at ny kommunelov og forskriften om medvirkning trådtei kraft fra høsten 2019, 

vil lov om eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m, bli opphevet. 

At råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom tas inn og forankres i 

kommuneloven, betyr at alle de tre medvirkningsordningene har lik forankring, noe som kan 

bidra til å forenkle regelverket for medvirkning. 

 



- 

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre 

som sitter i folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og 

plikter som andre folkevalgte. Eldrerådet er definert som andre kommunale organer i 

kommuneloven. Samme regler gjelder for andre kommunale organer som for folkevalgte 

organer. Det betyr at flere av bestemmelsene i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte 

organer også gjelder for eldrerådene. 

 

Hvilke saker jobber et eldreråd med? 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen i alle saker som gjelder 

eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det 

er opp til kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger 

i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig. Rådene vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil 

kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort. Som 

rådgivende organ vil rådenes fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett 

og kommuneplaner.  

 

Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel: 

 Årsbudsjett og økonomiplaner 

 Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling 

 Transport og tilgjengelighet 

 Boligutbygging og reguleringssaker 

 Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak 

 Kultur, idrett og friluftsliv 

 Frivillighetspolitikk 

 Tilsynssaker 

 Digitalisering 

 Medvirkning og eldre som ressurs 

 Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre 

 Andre aktuelle saker 

 

Kommunestyret kan gi eldrerådene i oppgave å fordele bevilgninger, det innebærer at rådene 

kan gis rett til å avgjøre hvordan midler skal bevilges. Kommunestyret kan gi medlemmer av 

rådene møte- og talerett i folkevalgte organer. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder 

avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet skal en gang i året utarbeide en årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret. Årsmeldingen vil f.eks. kunne inneholde oversikt over medlemmer, mandat og 

hvilke saker rådet har behandlet i løpet av året som har gått, i tillegg til en oppsummering av 

rådets uttalelser. 

 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018». 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Juridiske forhold  



- 

Kommunelovens § 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom 

 

§ 2 Oppgaver i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)  

 

 

 

 



- 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding 2019 anbefales tatt til til orientering.  

Rådet har tatt iniativ til å jobbe med egne saker, og årsmeldingen utaler at det er flere saker 

som angår et eldreråd som burde vært behandlet i rådet og her er det forbedringspotensiale for 

å sikre dette. Det er som forskriftene sier, viktig å ha rutiner som sikrer at eldrerådet mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at utalelsene fra rådet har mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Rådets utalelser skal følge saksdokumentene til organet som avgjør 

saken endelig.  

 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2019 for Ringerike eldreråd 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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Leder:

Nesteleder:

Medlemmer:

Årsmelding 2Ot9

for Ringerike eldreråd
Dokid:
20004939
(20t1 74-1 )
Arsmelding 2019 for Ringerjke
eldreråd

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra pensjonistforeningene og

de politiske partier.

Vara:

Ole Einar Dalen

Elin Helgesen

Reidun Oppen

Liv Rødningen Brørby

Gerd Marie Tolpinrud

Paul Meier

Nena Bjerke

Mildrid Hvalsmarken

Grethe Holmby

Arne Svein DØlden

Ole Richard Mælingen

Steffen Steffensrud

Åda I pensjonistforen ing

Tyristra nd pensjon istforen ing

Sokna pensjonistforening

Fo rsva rets se niorfo rbund

Vegå rd pensjonistforen ing

Arbeiderpartiet

Fre mskrittspa rtiet

Seniorforeningen Statens kartverk

Forsva rets seniorforbu nd

Fagforbundet

Venstre

MDG

Sekretær:

Kristin lmsgard har vært rådets sekretær

lnnledning:

Ringerike eldreråd (RER) er et rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som angår

alle eldre i kommunene enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonene, eller blir tatt
opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noe hensikt må det <bli hørt>, dvs. kunne avgi rådene slik at
disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative prosessen.

MØtevirksomhet:

Det har vært avholdt 9 møter i RER og behandlet 27 saker.

Sakene i 20LI9 har vært fordelt mellom referat/orienteringssaker, saker fra kommunalsjefen, saker

fra pensjonistforeningene og rådet selv. Rådet mener fortsatt at flere av kommunens saker som

angår eldre burde vært behandlet i RER.

Møteplanen for 2O2O er vedtatt med 8 møter for Eldrerådet

En del av møtene har hatt en innleder/tema. Rådet ønsker i utgangspunktet dette til hvert møte.

Temaer som har vært gjennomgått er:

r Orientering om arbeidet med plan for habilitering og rehabilitering
o Nytt blikk
r Kvalitetsreformen r<Leve hele livet>



Når det gjelder kvalitetsreformen <Leve hele livet> er dette et arbeid regjeringen startet ijanuar

2019 som skal foregå i2O2O også, og Eldrerådet har en viktig rolle i hele prosjektet.

Det er kommunalsjef Christine Myhre Bråthen som f6lger opp rådet fra kommunens side. Når hun

ikke har kunnet møte har spesialrådgiver Sveinung Homme eller Heidi Lafton, leder for

interkommunalt samarbeid, møtt.

Saker som RER har tatt opp med kommunalsjefen etter henvendelser fra pensjonistforeninger og

rådet eget initiativ er:

a

a

a

a

Sokna Pensjonistforening hadde ikke fått svar på sin henvendelse om utebelysning

v/samfunnshuset Sokna i 2018, så Eldrerådet tok opp saken på nytt. Sokna sin henvendelse

resulterte i at det ble satt opp tre nye lyspunkter og det ble ryddet i kvist/kjerr ved de

eksisterende lyspunktene.

Mattilbudet til dagpasienter på Tyribo ble satt på dagsorden etter en henvendelse fra

Tyristrand pensjonistforening. Det var et ønske om å variere hvilken dager det ble servert fisk

til middag. Kommunalsjefen tok med seg henvendelsen.

Sokna pensjonistforening spurte om tilknytning fibernett og utbygging av trådløst nettverk

på Soknatunet. Administrasjonen informerte at dette var bestilt og skulle komme tilbake

med tidsestimering. Rådet kan ikke se at de har fått informasjon om dette, så anbefaler det

nye rådet å etterspørre om det er ferdigstilt.

Medlem av RER stilte spørsmål om bemanning på Sokna omsorgsboliger og om mulighet for

å ikke stenge dagaktivitetene på sommeren. Rådet awenter kommunalsjefens fullstendige

svar på dette.

RER har de siste årene arrangert fellesmøte for alle pensjonistforeninger i Ringerike, dette ble ikke

gjennomført i år på grunn av valget. Det er en fin måte å ha nær dialog med pensjonistforeningene

og dette bør videreføres av det nye rådet.

Selv om fellesmøte ikke ble gjennomført, har pensjonistforeningene likevel bidratt. Både med å jobbe

fram gode kandidater til et nytt eldreråd og alle innspill og henvendelser. Eldrerådet 2015-2019

takker for samarbeidet.

Medlemmer av RER har vært representert på følgende kurs/aktivitet:

o Eldrerådet har vært representert ved i referansegruppen til byggeprosjektet Hov øst.

o Eldrerådet har vært representert ved Heradsbygda brukerråd. 4 representanter deltok på

Ringerike Kommunes <Vårkonfera nse>.

o Arbeidskomiteen for <Livsglededager> som ble arrangert 7.-9. mai 20L9 samt med bistand

fra eldrerådet på selve arrangementet.

o Strategikonferansen for formannskapet i Ringerike Kommune 11. og L2. juni2OL9

o Leder er med i styringsgruppa for ny <kommunal plan for habilitering og rehabilitering>.

I kommunestyret 07.11.19 ble nytt eldreråd valgt for perioden 2Ot9-2O23.I det nye rådets

konstituerende møte 18.11.19, ble Liv Rødningen Brørby valgt som leder for kommende periode.
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Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  



- 

Måleresultatene viste nivåer under grenseverdiene1 eller alarmtersklene2 i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklene3 på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  

12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 

Nitrogendioksid, NO24 

Svevestøv PM2,55 og PM106 

Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, vind) 

Prøvetaking:  

Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

 

Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

                                                 
1 Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt tidsfrist, jf. 

forurensningsforskriftens § 7-6. 
2 Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 
3 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til målenettverk og 

tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved overskridelse av øvre vurderingsterskel. 

Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det 

ikke være behov for målinger. Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
4 Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 
5 Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og langtransportert, 

luftforurensning 
6 Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til 

onlineresultatene fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 

 

Prøvetakerne for NO2, ble 

plassert langs sterkt 

traffikerte hovedgater 

nært opp til barnehager og 

skoler og langs skoleveier. 

Prøvetakingen ble utført 

med 12 prøver av en ukes 

varighet hver måned i et 

år. 

Kart over målestasjoner 

og prøvetaking Rød 

stjerne = Målestasjon. 

Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 
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Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   

179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 
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Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  

461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 
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NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   

 

«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss
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Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når 

luftkvaliteten overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode 

resultater er det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid 

både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative 

helseeffekter som følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-

2019 i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å 

overvåke luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og 

innarbeide tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  
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Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Sammendrag

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
parametre som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av uke middelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

Å rsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå u nder øvre, men over nedre vurderingsterskel .
Å rsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå ikke over nedre vurderingsterske l. D øgnmiddelverdier
av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av N O2 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel.

Estimat av utbredelse for timemiddelkonsentrasjoner av N O2 basert på de passive
prøvetakerene viser at målepunktene med noe avstand fra ho vedtrafikkåren gjennom
sentrum ikke har timemiddel konsentrasjoner over luftkvalitetskriteriet / nedre
vurderingsterskel (100 µg/m3).

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforu rensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser , ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
andre deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv.
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Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

Målinger 2018 - 2019

1 Innledning

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

2 Måleprogram

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
paramet e re som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av ukemiddelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

2.1 Plassering av målestasjon og passive prøvetakere

Etter en gjennomfø rt befaring, og etterfølg e nde vurdering av antatte vindforhold,
trafikkmengde og representativitet , foreslo NI LU å etablere målestasjon for kontinuerlig
registre re nde instrumenter ved Hønefoss skole ( Figur 1 ). Etter forslag fra NI LU og
etterfølgende dialog med kommunen ble de passive prøvetaker e ne plassert som vist i Figur 1 .
Stasjons navn og koordinat (Lengde – Bredde) for målestasjonene er vist i Tabell 1 .
Plasseringen ved Hønefoss skole ble valgt fordi plasseringen ble antatt å representere høy
forurensingsbelastning i Hønefoss sentrum. Hønengata er den vegstrekningen i
sentrumsområdet som har størst trafikk, og det er boligområder langs vegen. De øvrige
m ålepunktene ble valgt ut for å gi tilleggsinformasjon om utbredelsen av forurensning i
sentrum.
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Tabell 1 : Stasjonsnavn og koordinat for stasjonene i målenettverket.

Nummer Navn / plassering Lengde Bredde
Luftkvalitetsstasjon

1 Hønefoss skole 10. 26130E 60. 1714 N
Stasjoner med passive prøvetakere

2 Parkgate 7, Sør 10.2607 E 60.1723 N
3 Parkgate 15F, Nord 10.2626 E 60.1739 N

4
Kryss Dronning Åstas gate/Osloveien
(Ved Würth)

10.2572 E 60. 1530 N

5 Kryss Gigstadsvei/Eikliveien 10.2526 E 60. 1557 N
6 Ringerike krematorium, Hofgaards gate 16 - 12 10.2623 E 60.1671 N
7 Kryss Kongens gate/Stangs gate 10. 2589 E 60.1643 N
8 Rundkjøringen Ø – Owrens Gate ved Schjongs gate 10.2581 E 60.1621 N

9
Ringerike Folkehøgskole
(Gangvei mellom Askveien og Hvelven nord for
fo t ballbane)

10. 2417 E 60. 1631 N

10
Kryss Soknedalsveien/Hofsfossveien (ved
busstopp/Bademiljø)

10. 2451 E 60.1704 N

11
Hønengata sør for kryss E16 (Ved VVS
Senteret/Kremmertorvet)

10.2715 E 60.1816 N

12 Kongens gate/Hønefoss bro 10. 2567 E 60. 1683 N
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Figur 1 : Målenettverk for måling av lokal luftkvalitet i Hønefoss . Luftkvalitetstasjonen er markert
med rød stjerne. De blå markerer plassering for de passive prøvetakerne.

3 Retningslinjer og grenseverdier

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven, og ble vedtatt i 2002 . Forskriften
ble endret i 2008 med bakgrunn i endringer i EUs direktiv om luftforuren sning1.
Grenseverdiene i forurensningsforskriften er juridisk bindende, og overskridelse av disse
minstekravene utløser krav om målinger og tiltak.

Luftkvalitetskriteriene er basert på eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter
eksponering for luftfor urensning kan medføre. Kriteriene er satt til et nivå som de aller fleste
kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse.

Nasjonale mål angir regjeringens ambis jonsnivå for luft kvaliteten i Norge , men er ikke juridisk
bindende . De nasjonal e målene er satt lik luftkvalitetskriteriene.

1 EU (2008) Directive 2008/50/EC of the European parliament and of the council of 21 May 2008 on ambient air quality and
cleaner air for Europe. Off. J. Eur. Union, L152, 1 - 44.
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PM10, PM2,5og N O2 er de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer
og tettsteder. Oversikt over norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for
disse forurensningskomponentene er gitt i Tabell 2 .

Tabell 2 : Gjeldende norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO2 og svevestøv.

Komponent Midlingstid Grenseverdi(1) Nasjonale mål
fra 1.1.2017(2)

Luftkvalitets -
kriterier (3)

NO2 15 minutter - - 300 µ g/m3

Time 200 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 18 ganger pr.
kalenderår

100 µ g/m3

År 40 µ g/m3 40 µ g/m3 40 µ g/m3

PM10 Døgn 50 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 30 ganger pr.
kalenderår

- 30 µ g/m3

År 25 µ g/m3 20 µ g/m3 20 µ g/m3

PM2.5 Døgn - - 15 µ g/m3

År 15 µ g/m3 8 µ g/m3 8 µ g/m3

1: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 7. Lokal luftkvalitet.
2: Det kongelige klima og miljødepartement, Prop. 1 S (2016 - 2017)
3: Folkehelseinstituttet (2013) Luftkvalitetskriterier - Virkninger av luftforurensning på helse. Oslo, Nasjonalt

folkehelseinstitutt (Rapport 2013:9)

Foruten å definere grenseverdiene angir forurensningsforskriften vurderingsterskler for
forurensningsnivå. Disse anvendes som regler fo r hvordan forurensingsnivået skal overvåkes.
Det angis øvre og nedre vurderingsterskler for flere forurensings komponenter, inkludert de
som er målt i Hønefoss. Vurderingstersklene for årsmiddelkonsentrasjoner av PM10, PM2,5 og
NO2 er vist i Tabell 3 . Vurderingstersklene for døgnmiddel og timemiddel er vist i Tabell 4 .
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Tabell 3 : Vurderingsterskler for årsmiddelverdier av PM10, PM2,5 og NO2.

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel
PM10 22µg/m3 20 µg/m3

PM2,5 12 µg/m3 10 µg/m3

NO2 32 µg/m3 26 µg/m3

Tabell 4 : Vurderingster s kler for døgnmiddel (PM10) og timemiddel (NO2)

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel Antall pr.år
PM10 35µg/m3 25 µg/m3 30
NO2 140 µg/m3 100 µg/m3 18

I større byområder og andre soner hvor nedre vurderingsterskel er overskredet, skal det
foretas målinger. I større byområder og soner hvor konsentrasjonene i et representativt
tidsrom ligger mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres
hvis det benyttes en kom binasjon av målinger og modellberegninger. I større byområder og
soner hvor konsentrasjonene ligger under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å
benytte modellberegninger eller teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten.

Vurderin gstersklene og grenseverdiene i regelverket er gitt uten desimaler. Dette innebærer
at en middelverdiene også skal avrundes til hele tall når de sammenlignes med
vurderingsterskler og grenseverdier.

Forurensingsklasser
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, H elsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har
definert forurensningsklasser som gir en beskrivelse av hvor forurenset uteluften er og i hvilken grad
nivåene av forurensning utgjør en helserisiko. Det er enten lite, moderat, høy eller svæ rt høy luft -
forurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Forurensingsklassene er vist i
Tabell 5 .

Tabell 5 : Forurensingsklasser for samtlige komponenter de er definert for.

Klasser Nivå Helserisiko PM10

Døgn
(µg/m3)

PM2.5

Døgn
(µg/ m3)

PM10

Time *
(µg/ m3)

PM2.5

Time *
(µg/ m3)

NO2

Time
(µg/ m3)

SO2

Time
(µg/ m3)

O3

Time
(µg/m3)

Lite Liten <30 <15 <60 <30 <100 <100 <100
Moderat Moderat 30 - 50 15 - 25 60 - 120 30 - 50 100 - 200 100 - 350 100 - 180
Høyt Betydelig 50 - 100 25 - 75 120 - 400 50 - 150 200 - 400 350 - 500 180 - 240
Svørt høyt Alvorlig >150 >75 >400 >150 >400 >500 >240
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4 Måler esultater

4.1 Måling av svevestøv – PM10og PM2,5.

Relevante midlingstider for sammenligning av svevstøvkonsentrasjoner med regelverket er
døgnmiddel og årsmiddel . For å knytte forekomst av konsentrasjon med spredningsforhold og
utslippsdannende aktiviteter som vedfyring og vegtrafikk , er det nødvendig å se på hvordan
konsentrasjonene varierer i løpet av døgnet. Forholdet mellom de to større ls esfraksjonene av
svev e støv inneholder også rele vant informasjon om hvilke utsl ippskilder som forårsaker
konsentrasjonene. Slitasje og oppvirvling av vegstøv danner p artikler som hovedsakelig er
PM10. Vedfyring, bileksos og lang transportert luftforure n sning består hovedsakelig av PM2,5.

4.1.1 Årsmiddelverdier (PM10 og PM2,5)

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt følgende
års middelverdier ved Hønefoss skole:

• 20,4 µg/m3 PM10( avrundet til 20 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)
• 11,4 µg/m3 PM2,5( avrundet til 11 µg/m3, under øvre, men over ne dre

vurderingsterskel)

4.1.2 Døgnmiddelverdier (PM10)

En oppsummering av fordeling av døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 ved Hønefoss skole er
vist i Figur 2 . Konsentrasjonsnivåene er relatert til gre n severdier og retningslinjer for
luftkvalitet der det er tillatt med 30 døgn i et kalenderår før overskridelse inntreffer
( g renseverdi og vurderingsterskler). Antall døgn over grenseverdien på 50 µ g/m3 er 20 som er
under tillatte døgn på 30. Antall døgn over øvre vurder ingsterskel på 35 µ g/m3 er 51 som er
over tillatte døgn på 30.
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Figur 2 : Antall døgn med døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 over hhv. grenseverdi, øvre
vurderingster sk el, luftkvalitetskriteriene og nedre vurderingsterskel .

De 100 døgnene med høyest konsentrasjon av PM10 i hele måleperioden er vist i Figur 3 , og
tidsserien for døgnmiddelverdier av PM10 er vist i Figur 4 . Bortsett fra ett døgn i januar (19/1),
er samtlige døgnmiddelv erdier over 60 µg/m3 målt i perioden 24/3 til 29/4. Dette mønsteret
i årsvariasjon av døgnmiddelkonsentrasjon er typis k for veg nære målestasjoner som inngår i
nettverket for målinger i byer og tettsteder og antas hovedsakelig å ha sammenheng med
frigjøring av oppmagasinert vegstøv i løpet av vinteren.

Figur 3 : 100 høyeste døgnmiddelverdier av PM10 vist fra høyest konsentrasjon til 100de høyeste.
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Figur 4 : Tidsserie for døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 i Hønefoss i måleperioden juni 2018 til og
med mai 2019 .

Tidsserier for timeverdier av PM10 og PM2,5 er gitt i Vedlegg A .

En sammenligning av time s vise måleresultater av PM2,5og PM10 med forurensn in gklasser viser
at til sammen 4 60 timer i måleperioden var på «moderat» forurensnings nivå, og 179 timer var
på «høyt» nivå for PM2,5. For PM10 var 3 timer på «svært hø y t» nivå, 111 timer var på «høyt»
nivå, og 352 timer var på «moderat» nivå. De resterende timene var på «lavt»
forurensi ngsnivå. Fordelingen av forekomst for timer med «moderat» og «høyt» nivå
månedsvis er vist i Figur 5 (PM2,5) og Figur 6 (PM10). For PM2,5 var det januar 2019 som hadde
flest timer med høyere nivå enn «lavt», og ne st flest timer forekom i desember 2018 . For PM10

var det april 2019 som hadde flest timer over «lavt» nivå og mars 2019 hadde nest flest.

Figur 5 : Månedsvis forekomst av timer med PM2,5 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.
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Figur 6 : Månedsvis forekomst av timer med PM10 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.

4.1.3 Innbyrdes forhold mellom PM2,5 og PM10

De to viktigste kildene til forhøyde svevestøvkonsentrasjoner i norske byer og tettsteder er
utslipp fra vegtrafikk og utslipp fra vedfyring. Ett karakteristisk trekk for disse kildegruppene
er at massekonsentrasjonen for oppvirvlet vegstøv hovedsakelig be stemmes av partikler i
størrelsesfraksjonen mellom 2,5µm og 10 µm, mens massekonsentrasjonen for
vedfyringspartikler hovedsakelig bestemmes av partikler mindre enn 2,5 µm. Forholdet
mellom månedsmiddelverdier av PM2,5og PM10 er vist sammen med månedsmiddelverdier av
lufttemperaturen. Det høyeste forholdstallet finnes for månedene desember, januar og
februar, og det laveste i mars og april.

Forholdet mellom fine og grove partikler indikerer at utslipp av partikler fra oppvar ming med
ved (eller oljefyring) er den vesentligste kilden til partikkelforurensing i vintermånedene. I
vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Dette indikerer at oppvirvlet støv er
den viktigste kilden til høy konsentrasjon.
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Figu r 7 : Forhold mellom månedsmiddelverdier av PM2,5 og PM10 samt lufttemperatur i Hønefoss i
måleperioden.

4.2 Måling av nitrogendioksid – NO2

4.2.1 Årsmiddelverdier NO2

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt fø lgende årsmiddelverdi
for NO2 ved Hønefoss skole:

• 26,1 µg/m3 NO2 (avrundet til 26 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)

4.2.2 Timemiddelkonsentrasjoner av NO2

En oppsummering av antall timer med målt konsentrasjon over de respektive nivåene i
forskriftene og luftkvalitetskriteriet er vist i Figur 8 . Time m iddelkonsentrasjonen ved Hønefoss
skole ligger over nedre vurderingsterskel og under øvr e vurderingsterskel. I alt 52 timer (av 18
tillatte) i måleperioden var konsentrasjonen høyere enn det anbefalte nivået for risikofri
luftforurensning (luftkvalitetskriteriene) .
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Figur 8 : Antall time r med time middelkonsentrasjoner av NO2 i måleperioden over hhv nedre
vurderingsterskel, øvre vurderingsterskel, grenseverdi og luftkvalitetskriteriene .

De tre timene med høyest konsentrasjon (over 200 µg/m3) ble målt kl . 19, 20 og 21 onsdag 5.
september 2018. Det v ar fallende lufttemperatur og svært lav vindhastighet i disse timene.
Konsentrasjonene forekommer i et tid s rom der det vanligvis er avtagende trafikkmengde og
dermed avtagende konsentrasjon av NO2. Konsentrasjonsnivået økte markant fra kl . 15 fram
til kl . 20 - kl . 21, og falt deretter markant fram til midnatt. I alt 9 av 13 timer med konsentrasjon
over 140 µg/m3 ble målt denne ettermiddagen/ kvelden. Tidsforløpet er vist i Figur 9 .

Figur 9 : Forurensningsepiso de 5. september 2018. NO2 ved Hønefoss skole. Temperatur er blått
kurve ( verdi høyre y - akse ) og NO2- konsentrasjon i gul kurve (vens t r e y - akse ) .

Månedsvise tidsserier av timesmiddel for måleperioden er vist i figurform i vedlegg A.
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En sammenstilling av ti meverdier for NO2 med forurensingsklassene er vist i Figur 10 . Det
forekom 461 timer med «moderat» forurensingsnivå, og 179 timer med «høyt»
forurens nin g s nivå i måleperioden. Alle timer med «høyt» nivå forekom i september 2018, og
flest timer med «moderat» nivå forekom i januar.

Figur 10 : Månedsvis forekomst av timer med NO2 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden

4.3 NO2 målt m ed passive prøvetakere

Passive prøvetakere er benyttet for å belyse konsentrasjonsnivået i andre områder i Hønefoss
enn rundt den faste målestasjonen. De er best egnet til å belyse utbredelsen av
konsentrasjoner av NO2, særlig for konsentrasjoner med lang midlingstid (som
årsmiddelverdi). Verdien av dem som indikator for de andre komponentene (PM10 og PM2,5)
er størst der utslippskilder som bidrar til høy konsentrasjonene er de samme som for NO2. I
Figur 11 vises korrelasjonen mellom middelverdiene fra monitorene ved målestasjonen
sammenlignet med resultatene fra de passive prøvetakerene ved målestasjonen.
Middelverdiene fra NO2- monitoren på målestasjonen er beregnet for de periodene de passive
prøvetakeren e var eksponert. Samvariasjonen mellom NO2- monitoren og de passive
prøv etakerene er god og systematisk med en tendens til at de passive prøvetakerene
overestimerer noe ved lav e konsentrasjon er og undere s timerer noe ved høy e
konsentrasjon er .

Det er generel t lav korrelasjon mellom de passive prøvetakerene for NO2 og konsentrasjon av
svevestøv . Årsaken til dette er både at utslippskildene til dels er forskjellige, og at for
utslippskilden vegtrafikk vil vegstøvutslipp variere med tiden på en annen måte enn
tr afikkutslipp av NO2.
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Figur 11 : Korrelasjon mellom måleresultatene for NO2, PM10 og PM2,5 fra monitor og de passive
prøvetakerne for NO2 ved målestasjonen Hønefoss skole.
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Seks av prøvetakerene som var hengt ut i desember 2018 hadde dessverre feil
filterimpregnering. Denne måneden er derfor ikke tatt med i oversikten av årsmiddelv erdi for
prøvetakingspunktene. Årsmiddelverdi i alle punktene for hele måleperioden (bortsett fr a
desember 2018) er vist i Figur 12 .

Figur 12 : Årsm iddelverdier NO2 for hele måleperioden beregnet fra de passive prøvetakere for NO2.

Av Figur 12 framgår det at middelverdien av NO2 må lt med passive prøvetakere var høyest
ved målestasjonen ved Hønefoss skole. Prøvepunktet i krysset mellom Kongens gate og Stangs
gate var på nesten samme nivå. De tre øvrige prøvetakingspunktene langs hoved trafikkåren
gjennom Hønefoss (punkt 4, 11 og 12) hadde også en middelverdi over 15 µg/m3. Dette viser
at målestasjonen ved Hønefoss skole er representativ for områdene med de høyeste
konsentrasjonene av NO2 i Hønefoss.

Ukesmiddelverdiene av NO2- konsentrasjone for hv ert punkt og hver måned bortsett fra
desember er vist i Figur 13 . Det er liten variasjon i innbyrdes forskjell mellom prøvepunktene,
og alle følger den samme årlige tidsvariasjonen. Det er usikkert i hvor stor grad middelnivået
på prø vepunktene kan si oss noe om forekomst av de aller høye ste
timemiddelkonsentrasjoner siden perioden med desidert høyest timemiddelkonsentrasjon
skjedde i et tidsrom da passive prøvetakere ikke var satt ut. En beregning av forekomst av
timer med konsentrasj on over 100 µg/m3 basert på de passive prøvetakerene vil ha lavere
usikkerhet siden dette nivået forekommer mye hyppigere på målestasjonen for
timemiddelkonsentrasjon , og dette konsentrasjon s nivået forekommer i mange timer da det
samtidig ble målt med pass ive prøvetakere. Resultatene fra de passive prøvetakerene er
derfor benyttet til å estimere forekomst av antall timer med NO2- konsentrasjone r over 100
µg/m3 ved prøvepu n ktene. Verdien 100 µg/m3 er nedre vurderingsterskel og representerer
grensen mellom «li te» og «moderat» luftforurensing for forurensingsklasser.
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Figur 13 : U kes middel verdier for passive prøvetakere av NO2.

5 Resultatvurdering

5.1 Belastning som funksjon av vindretning

For å kunne forklare sannsynlige årsaker til de målte konsentrasjonene , ble det målt
vindretning og vindstyrke på målestasjonen ved Hønefoss skole. På bakgrunn av samtidige
målinger av timemiddelkonsentrasjon og middelvindretning for timen er det utarbeidet
oversikter over konsentrasjonsbelastning som funksjon av vindretning , såkalte
konsentrasjonsroser . Disse vil vise hvilken vindretning som gjennomsnittlig medførte at det
ble målt høy eller lav konsentrasjon ved målepunktet. K vartalsvise konsentrasjons b elastning
av P M10, PM2,5 og N O2 fordel t på vindretning i sektorer som funksjon av vindretning finnes i
Vedlegg B.
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Konsentrasjonen av N O2 er stort sett høyest ved vind fra sørvest uansett årstid. Dette skyldes
trolig utslipp fra trafikk langs Hønengata, Torvgata, Strandgata og Hønefoss bru, samt
trafikken i sentrumsområdet. Vind fra nordøst, samt svak vind fra nordøst medfører også
forhøyde konsentrasjonsnivåer, trolig forårsaket av utslipp i Hønengata nær målestasjonen. I
tillegg viser målingene i vintermånedene høy konsentrasjon ved vind fra sør. Det dreier seg
i midlertid om ganske få timer med relativt sterk vind, 4 til 6 m/s. Siden skolebygningen ligger
på sø rsiden av målestasjonen må det ha vært spesielle vindforhold i disse timene med en lokal
dreining av vinden veldig nær målestasjonen. Årsaken er trolig de samme utslippene som
forårsaker forhøyet konsentrasjon ved vind fra sørvest.

Belastning av sveve s tøv er høyest i vinter - og vårmånedene. For sommer og høst er det
forhøyet konsentrasjonsnivå ved vind fra sørvest, vest og nordøst. Målingene i vinterperioden
har svært høy andel PM2,5 i svev e støvet, og en klart høyere middelverdi enn de øvrige
årstidene ved vind fra nordøst til nordvest. Både forholdet mellom fine og grove partikler, og
variasjonen av konsentrasjon med vindretningen indikerer at utslipp av partikler fra
oppvarming med ved (eller oljefyring) er den vesentligs t e kilden til partikkelforurensing i
vintermånedene. I vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Høyest
belastning forekommer ved sørlig vind med høy vindstyrke. Igjen dreier dette seg om få
målinger, og årsaken er trolig oppvirvlet støv fra vegnære områder sørvest for må lestasjonen.

5.2 Estimat for forekomst av NO2 timekonsentrasjon ved passive prøvepunkter

På bakgrunn av antallet timemiddelkonsentrasjoner over 100 µg/m3 N O2 målt ved Hønefoss
skole er det g jor t et estimat av antall timer over 100 µg/m3 ved målepunktene for passive
prøvetakere. Anslaget bygger på følgende måleverdier:

• Antall timer over 100 µg/m3 på målestasjonen (52).
• Maksimal månedsmiddelkonse ntrasjon målt med passiv pr øvetaker på alle

målepunkter.
• F orholdet mellom maksimal ukes middelverdi fra passiv prøve taker og 100 µg/m3

(2,37) på målestasjonen.
• Hvordan antall avtar med økende verdi i en statistisk normalfordeling

Beregningen er utført v ed å skalere opp maksimal ukes middelverdi på prøvepunktene for
passive prøvetakere med 2,37. Dette gir et anslag for den 52. høyeste
timemiddel konsentrasjonen på målepunktet. De 51 resterende timene er deretter antatt å
avta i antall med økende verdi etter en normalfordeling. Antallet timer over 100 µg/m3 er
beregnet for en no rmalfordeling. Når dette antallet blir l avere enn 0,01 % av timene i ett år
indikerer det at det ikke forekommer timer over 100 µg/m3 ved målepunktet. Resultatene av
estimatet er vist i Tabell 6 . Målepunktene som ligger utenfor hovedtrafikkåren er alle anslått
å ha under en time i året med konsentrasjon over 100 µg/m3.
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Tabell 6 : Estimat av årlig forekomst av timer med NO2- konsentrasjon over 100 µg/m3 ved
prøvepunktene med passiv prøvetaker.

Prøvested Høyeste
månedsmiddel

Beregnet konsentrasjon
for 52. høyeste time

Estimat av timer
>100 µg/m3

Parkgate S 21,8 51,7 < 1
Parkgate N 24,3 57,7 < 1
Dronning Åstasvei/Oslov. 35,9 85,1 14
Gigstadveien/Eikeliveien 23,4 55,5 < 1
Ringerike krematorium 20,6 48,8 < 1
Kongens gt./Stangs gt. 41,7 98,8 48
Rundkjøringen 36,7 87,0 18
Ringerike folkehøyskole 23,2 55,0 < 1
Soknedalsv./Hafsfossveien 29,3 69,4 < 1
Hønengt. S kryss E6 40,1 95,0 36
Kongensgt. / Hønefoss bru 36,4 86,3 16

6 Generell tiltaksvurdering

I forhold til målte konsentrasjonsnivåer og regelverkets vurderingsterskler er det høye
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 som er det største luftkvalitetsproblemet i Hønefoss.
B idraget fra boligoppvarming bidrar mest i vinterperioden, men gir få døgn med verdier over
50 µg/m3 som døgnmiddelverdi. Det største bidraget til forhøyde døgnmiddelkonsentrasjoner
ser ut til å komme fra vegstøv i vårmånedene.

Selv om det er vanskelig å benytte målingene av NO2 med passive prøvetakere som indikator
for støvnivået, vil svevstøvkonsentr asjoner i områder der utslipp er relatert til vegtrafikk ofte
ha fellestrekk med utbredelsen av NO2- konsentrasjoner. Dette gir en indikasjon på at
forekomsten av høye døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 er størst i de samme områdene
som har høy middelkonsent rasjon av NO2. Imidlertid kan det være områder nær veier med
høy skiltet hastighet og vesentlig trafikkmengde som har et svevestøvproblem uten at det
nødvendigvis har et problem med høy NO2- forurensing.

Anerkjente tilta k mot vegstøv som forurensningskil de er intensivert veg - renhold, redusert
bruk av piggdekk i vintersesongen og nedsatt fartsgrense i piggdekksesongen.

7 Konklusjon

Målingene i Hønefoss er utført i ett år, fra juni 2018 til mai 2019. De formelle kriteriene i
forurensningsforskriften er knyt tet til kalenderår. Måleperioden gir derfor bare indikasjon på
hvordan luftkvaliteten i Hønefoss er sammenlignet med kriteriene i forurensningsforskriften.
Basert hovedsak e lig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsen trasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
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and re deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv. Å rsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og
timem iddelkonsentrasjon for N O2 lå også over sine respektive nedre vurderingsterskler . Dette
indikerer at det er behov for fortsatt overvåkning av luftkvalitet i Hønefoss gjennom måling av
luftkvalitet. Utslipp av N O2 fra vegtrafikk er i ferd med å reduseres, og forventet reduksjon i
midlere utslipp pr. kjøretøy er høyere enn prognosene for vekst av trafikkmengde.
Forurensning av svevestøv i form av PM10 er imidlertid i liten gra d avhengig av
kjøretøyteknologi og kan forventes å øke med økende trafikkmengde. Vurdering av ulike tiltak
for å begrense luftforurensing bør ta hensyn til dette.
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Vedlegg A

F igurer av time s verdier NO2, PM10 og PM2,5 vist månedsvis
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Vedlegg B

Kvartalsvise f igurer av belastning av PM10, PM2,5 og NO2

fordel t på vindretning i sektorer
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for juni - juli - august 2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for september - oktober - november
2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for desember 2018 - januar - februar
2019.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for mars - april - mai 2019.
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