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Arkivsaksnr.: 16/559-11   Arkiv: 255  

 

Fossefondet - Resultat 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport pr 31.12.2016 for Fossefondet tas til orientering 

 

Sammendrag 

Fossefondet fikk en avkastning på 5.694.413 kr i 2016 som tilsvarer en avkastning på 4,59 %. 

Fondets markedsverdi pr 31.12.2016 er 129.102.818 kr. En nedgang i verdien på starten av 

året hentet seg inn igjen i løpet av første halvår og den positive trenden fortsatte gjennom siste 

halvår og avsluttet med en sterk desember som alene ga 1,37 % avkastning. 

Etter at kostnader til rådgivning er trukket ifra blir årets netto avkastning på 5.628.561,73 kr. I 

regnskapet for 2016 er dette avsatt til disposisjonsfond i tråd med finansreglementet og 

budsjett 2016. Det er avsatt 5.286.965,54 kr for å ivareta fondets realverdi og 334.000 kr til 

bufferkapital som senere kan brukes til å dekke opp en eventuell negativ avkastning et annet år. 

 

Innledning / bakgrunn 

Fossefondet ble etablert etter salget av aksjer i Ringeriks Kraft AS i slutten av 2014. Fondets 

størrelse var da på 121,1 mill. kroner. I 2015 ble ble det laget en avtale med Industrifinans som 

rådgiver for å sikre en best mulig forvaltning av fondet. Fondet skal forvaltes innenfor de 

retningslinjer som er beskrevet i kommunens finansreglement kap. 4. 

 

Beskrivelse av saken 

Fossefondet er ved utgangen av 2016 investert i 25 % pengemarkedsfond, 34 % 

obligasjonsfond og 41 % aksjer (hvor 30 % i internasjonale aksjer og 10 % i norske aksjer). 

Årets avkastning på 5.694.413 kr ligger litt over det som var budsjettert mål i 2016 på  

5.000.000 kr.  

Den viktigste markedsendringen i 2016 var et skift til et mer positivt syn på global vekst. 

Redusert deflasjonsfrykt og økte vekstforventninger bidro til god avkastning i risikoaktiva på 

tross av større politisk risiko som følge av valget i USA og folkeavstemmingen i Storbritannia. 

Både oljeprisen og den norske kronen styrket seg i 2016. 

Det har gjennom året vært noen naturlige svingninger i markedsverdien på porteføljen, men 

etter årets 2 første måneder har utviklingen vært i en positiv trend. Obligasjonsfondene (med 

noe innslag av High-yield) har bidratt med en samlet avkastning opp mot 4 % og norske aksjer 
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i porteføljen har hatt en avkastning på nesten 16 % i 2016. Høsten 2016 ble andel norske aksjer 

økt noe som viste seg å være en god beslutning på kort sikt. 

 

Økonomiske forhold 

En positiv avkastning blir regnskapsført i driftsregnskapet og er en del av resultatet der. Det er 

beskrevet i kommunens finansreglement hvordan avkastning skal benyttes: 

1. Tilbakebetaling av tidligere års driftsunderskudd eller dekke et eventuelt 

driftsunderskudd inneværende regnskapsår. 

2. Opprettholde realverdien av Fossefondet ved at det avsettes til Fossefondet – avsettes 

et beløp til Fossefondet tilsvarende SSB’s konsumprisindeks (KPI) med utgangspunkt i 

verdien på fondet pr 31.12 året før. 

3. Eventuell meravkastning utover dette avsettes som bufferkapital. 

4. Anses bufferkapital som tilstrekkelig skal eventuell meravkastning (utover punktene 1 

og 2) avsettes til vedtatte investeringer. 

 

 
Rådmannens vurdering 

Fossefondet har brukt 1,5 år på å tilpasse seg til strategien beskrevet i finansreglementet. Det 

er spesielt plasseringer i aksjemarkedet hvor en forsiktig tilnærming har blitt valgt for å unngå 

for store svingninger i starten og sikre en positiv avkastning de første årene. Det ser ut til å ha 

lykkes. En avkastning på rundt 4,5 % i en tid med lave rentenivåer mener rådmannen er 

tilfredsstillende.  

 

Vedlegg 

- Porteføljerapport pr 31.12.2016 fra Industrifinans 

- Årsbrev 2017 fra Industrifinans 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 17/639-1   Arkiv: 145  

 

Status verbalforslag 2016 og mål i handlingsprogram 2016-2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på vedtatte verbalforslag 2016 og målene i 

handlingsprogram 2016-2019 tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019 ble det vedtatt 

19 verbalforslag som rådmannen skulle ha spesielt fokus på og følge opp. I tillegg ble det i 

Handlingsprogram 2016-2019 satt opp mål for 2016 for hvert driftsområde og beskrevet 

viktige overordnede satsingsområder. 

 

Beskrivelse av saken 

Verbalforslagene er i all hovedsak fulgt opp og sjekket ut. Det ble også rapportert status på 

disse i forbindelse med 2. tertialrapport i 2016.  

Målene i Handlingsprogram 2016-2019 varierer noe i resultat for driftsområdene, men slike 

mål setter fokus på det arbeidet som  utføres hver dag. Overordnede viktige satsingsområder er 

fulgt godt opp i 2016. Det er også rapportert på mål og satsingsområder i hver tertialrapport i 

2016. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er utført mye godt arbeid i 2016. Politiske retningslinjer gjennom mål og satsingsområder 

gir en forutsigbar og god drift, og bidrar til å avklare forventninger både hos innbyggere og 

ansatte. 
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Vedlegg 

- Vedtatte verbalforslag 2016 – statusrapport 2016 

- Resultat 2016 mål i Handlingsprogram 2016-2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 17/640-1   Arkiv: 033  

 

Status kommunestyrevedtak pr 31.12.2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens statusrapport for kommunestyrevedtak 2014-2016 tas til orientering. 

 

Sammendrag 

Vedlagt rapport viser de kommunestyrevedtakene fra 2014 og frem til 31.12.2016 som ikke 

tidligere er rapportert gjennomført. Rådmannen rapporterer på dette 3 ganger i året i 

forbindelse med tertialrapporter og årsslutt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker gjennom denne statusrapporten å informere om fremdriften i de enkelte 

vedtakene som gjøres av kommunestyret. 

 

Vedlegg 

Statusrapport – Vedtak i kommunestyret 2014-2016 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 14/263-24   Arkiv: PLN 324  

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  

Saksbehandlingsgebyr  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saksbehandlingsgebyret for plansaksbehandlingen av Trampen skytebane settes til kr. 

86 500,-. 

 

2. Dersom forslagsstiller har økonomiske utfordringer med å betale saksbehandlingsgebyret, 

står forslagsstiller fritt til å søke kommunen om støtte.  

 

 

Sammendrag 

Detaljreguleringsplanen «Trampen Skytebane» ble vedtatt av kommunestyret 24.11.2016. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet har vært å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i 

Trampen på Sokna. Aktuell sak dreier seg om en søknad om reduksjon i kommunalt 

saksbehandlingsgebyr i forbindelse med detaljreguleringsprosess for Trampen skytebane. 

Prinsippet om selvkost er satt som rettslig ramme for brukerbetaling for en kommunal tjeneste 

som behandling av et privat planforslag. Kommunens betalingsreglement åpner for at 

behandlingsgebyret kan reduseres eller oppjusteres ut fra saksbehandlingsmengde. Saken må 

sees på som en prinsippsak som gjelder brukerbetaling til selvkost for en tjeneste som 

kommunen blir bedt om å ta på seg og som den er lovpålagt å utføre. Etter en grundig 

vurdering finner rådmannen at det i denne saken ikke vil være urimelig, sett i forhold til 

kriteriene for reduksjon av gebyret i plansaker, å redusere den delen av gebyret som omhandler 

areal, og kun ta enhetsgebyret for denne type saker (minstegebyr med fast sats), dvs. kr. 86 

500,-. Rådmannen kan ikke gå inn for full ettergivelse av saksbehandlingsgebyret, da dette vil 

bidra til å uthule selvkost-regimet. Rådmannen vil tilrå i saken at det skilles mellom utmåling av 

gebyret og Skytterlagets økonomi. Dersom Skytterlaget har økonomiske utfordringer i forhold 

til tiltak de selv iverksetter, vil de ha mulighet til å søke kommunen om økonomisk støtte.  
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Bakgrunn 

Detaljreguleringsplanen «Trampen Skytebane» ble vedtatt av kommunestyret 24.11.2016. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet har vært å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i 

Trampen på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med aktiviteten 

til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb. Nåværende 

skytebane nær Sokna sentrum skal avvikles. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken dreier seg om en søknad om reduksjon i kommunalt saksbehandlingsgebyr i forbindelse 

med detaljreguleringsprosess for Trampen skytebane.  

Gebyret er i utgangspunktet kraftig redusert i forhold til maksbeløpet (kr. 544 400,-), og er 

satt til kr. 170 000,-.  Dette er dette beløpet som forslagsstiller er blitt fakturert for.  

 

Det er forslagstillerne til planen, Sokna skytterlag og Sokna jeger- og fiskerforening, som 

søker kommunen om redusert gebyr. Ved søknad om videre reduksjon, eventuelt sletting av 

gebyret har rådmannen vurdert gebyrutmålingen på nytt, og er kommet til at det ikke er 

urimelig, ut fra sakens karakter, å redusere gebyret ytterligere ved å fjerne de variable 

kostnadene som omhandler areal, og bare ta enhetsgebyret for normal 

reguleringsplanbehandling, til fast sats, kr. 86 500,-. Se nærmere redegjørelse for dette under 

«Rådmannens vurdering».  

 

Forholdet til overordnede planer 

Planområdet for detaljreguleringen ligger innenfor et område avsatt til «Idrettsanlegg- 

Skytebane» i gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.07.2007. Planområdet var uregulert ved 

starten av den nå nylig avsluttede reguleringsprosessen.  

 

Juridiske forhold 

Adgangen til å kreve brukerbetaling for kommunale tjenester er hjemlet i ulike særlover med 

tilhørende forskrifter knyttet til de respektive tjenestene. Slike tjenester kan eksempelvis være 

renovasjon eller behandling av private planforslag. Lovhjemmelen for at det kan tas 

saksbehandlingsgebyr for den lovpålagte kommunale tjenesten behandling av private 

planforslag finnes i plan- og bygningsloven § 33-1: 

 

«Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for (…) arbeid som det etter 

denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private 

planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader (…).» 

 

Her ser vi at prinsippet om selvkost er satt som rettslig ramme for brukerbetaling for en 

kommunal tjeneste. Denne definisjonen viser at det kun skal være kostnader som direkte eller 

indirekte er knyttet til den samlede produksjon av den aktuelle tjenesten som skal inngå i 

beregningsgrunnlaget for selvkost. I Ringerike kommunens «Handlingsplan 2015-2018 - 

Budsjett 2015» står detaljert informasjon om selvkostprinsippet (Pkt 3.6.1.2 Selvkost, s. 49). 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for beregning av 

selvkost på kommunale betalingstjenester. Retningslinjene finnes i regjeringens rundskriv H-

3/14. I følge retningslinjene er selvkost «den totale kostnadsøkningen en kommune (…) 

påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.»  
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I følge regjeringens retningslinjer er kommunen ikke pålagt full kostnadsdekning via selvkost 

for behandling av private planforslag, i motsetning til eksempelvis for renovasjonstjenester. 

Med andre ord er det anledning til at gebyrer for planbehandling settes lavere enn 

selvkostdekning. Dette er i praksis sponsing av et selvkostområde fra kommunekassen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Som nevnt over er prinsippet om selvkost satt som rettslig ramme for brukerbetaling for mange 

kommunale tjenester, inkludert behandling av private planforslag. Kommunens 

betalingsreglement åpner for at behandlingsgebyret kan reduseres eller oppjusteres ut fra 

saksbehandlingsmengde. For plansaksbehandling kan typiske eksempler på når det kan være 

aktuelt å redusere gebyret være følgende:  

 

• Liten grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder at eventuelle 

interessekonflikter er avklart i forkant av planarbeidet. 

• Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert. 

• God kvalitet på materialet som oversendes kommunen til de ulike behandlingene. 

 

Reglementet sier ikke noe om at det er mulighet for helt å slippe brukerbetaling. 

Utgangspunktet er at enkelte omstendigheter kan føre til at gebyret reduseres i forhold til hva 

det ville vært ut fra de normale utregningskriteriene. Dersom man velger å omgå 

betalingsreglementet ved helt å fjerne brukerbetalingen i en sak, kan det på sikt bidra til å 

uthule selvkostprinsippet. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativt vedtakspunkt: 

1. «Forslagsstiller gis full ettergivelse av saksbehandlingsgebyret». 

 

Begrunnelse for ettergivelse: 

Kommunen ønsker å støtte frivillig organisasjonsarbeid med positive ringvirkninger i 

lokalsamfunnet. Det er lite sammenligningsgrunnlag for behandling av private planforslag med 

skytterlag som forslagsstiller. Vi har derfor ikke mange slike planer å vise til for å kunne si hva 

som er et «normalt» saksbehandlingsgebyr i en slik sak.  

 

Konsekvens av ettergivelse: 

Spesielt siden vi har lite sammenligningsgrunnlag, vil ettergivelse av gebyr i denne saken kunne 

skape presedens for lignende saker senere. På sikt vil dette kunne uthule selvkostprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Denne saken må sees på som en prinsippsak som gjelder brukerbetaling til selvkost for en 

tjeneste som kommunen blir bedt om å ta på seg og som den er lovpålagt å utføre.  

 

Å ilegge gebyr for saksbehandling følger vedtatte kriterier som rådmannen ikke kan 

fravike. I Ringerike har vi praktisert at det tas fullt gebyr, uavhengig av hvem det er som søker. 

Vi følger satsene i det til enhver tids gjeldende betalingsreglement, og eventuelle reduksjoner i 

gebyret følger de vedtatte kriteriene. Vi har ingen tradisjon for full ettergivelse av gebyret, 

f.eks. fordi forslagsstiller er en frivillig organisasjon etc., og kjenner ikke til at det i nyere tid 

har vært en slik sak til behandling i kommunen. 
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I denne saken består gebyret av en fast sats for behandling av reguleringsplanforslag (kr. 86 

500,-) og en variabel del som blant annet beregnes ut fra planområdets areal. Siden Trampen 

skytebane har et stort areal (ca. 192 dekar) som omfattes av reguleringen, vil dette slå 

«uheldig» ut når gebyrets størrelse skal fastsettes. Derfor har vi brukt skjønn ved fastsettelse av 

gebyret og nedjustert det fra maksbeløpet på kr. 544 400,- til kr. 170 000,-. 

  

I denne saken er gebyrets variable del altså allerede redusert betydelig. Nedjustering av gebyret 

er gjort på grunnlag av at planområdet lenge har vært avsatt til skytebane i kommuneplanens 

arealdel, og det er i kommunens interesse at nåværende skytebane nær Sokna sentrum avvikles, 

både med tanke på støy fra banen og i forhold til videre utviklingsmuligheter for Sokna. 

Saksbehandlingen av planforslaget har dessuten vært relativ enkel. Det er få grunneiere i 

planområdet og det har ikke vært store interessekonflikter underveis i prosessen. Det er ikke 

kommet innsigelser til planforslaget. Det er også lagt vekt på at forslagstillerne til planforslaget 

er ikke-kommersielle aktører, og at formålene i planen ikke utløser vesentlig potensial for 

inntekter. 

 

Formålet med reguleringsplanen for Trampen skytebane er å legge til rette for aktiviteter som 

bl.a. skaper en positiv arena for ungdom i forhold til mestring, konsentrasjon og selvbilde. 

Skytesporten er også en aktivitet som favner bredt i befolkningen (skyttere og jegere) og som 

kan bidra til økt folkehelse. Vi har få reguleringsplaner som legger til rette for slik aktivitet og 

følgelig et lite sammenligningsgrunnlag når det gjelder ressursbruken i slike saker. Av 

sammenlignbare reguleringsplaner kan nevnes Somma skytebane. Da denne var til mindre 

endring i 2014, ble det tatt et enhetsgebyr på kr. 39 400,- (som ble redusert til det halve pga. 

sakens karakter/etter skjønn). Trampen skytebane har vært en vanlig regulering, med vanlig 

prosess. Det har derfor ikke vært aktuelt å ta gebyr som om det var en mindre endring av 

reguleringsplan.  

  

Etter en grundigere vurdering finner vi at det i denne saken ikke vil være urimelig, sett i 

forhold til kriteriene for reduksjon av gebyret i plansaker, å redusere den delen av gebyret som 

omhandler areal, og kun ta enhetsgebyret for denne type saker (minstegebyr med fast sats), 

dvs. kr. 86 500,-. 

 

I tillegg til de momentene rådmannen har lagt til grunn for redusert gebyr, legger 

forslagsstillerne til planen vekt på de er frivillige organisasjoner drevet med dugnadsinnsats fra 

medlemmene. De har dessuten hatt samarbeid med skolen om aktivitetsdager for elevene. På 

grunn av nåværende fasiliteter på Sokna skytterlags bane har dette tilbudet ligget nede de siste 

årene, men vil bli tilbudt igjen når den nye banen i Trampen er ferdig. Forslagstillerne har 

engasjert ekstern konsulent til utarbeidelse av det private planforslaget; dette har kostet dem 

ca. 140 000,-, og det kommunale saksbehandlingsgebyret vil gjøre at de starter med tilnærmet 

negativ egenkapital ved byggestart av nytt anlegg i Trampen. De peker på at Ringerike 

kommune i alle år har vært flink til å bidra med midler til idrettsanlegg og kultur, spesielt i 

sentrale områder av kommunen. De mener selv at økonomien deres vil kunne tåle et gebyr på 

kr. 43 250,-, svarende til halvdelen av enhetsgebyret for behandling av privat planforslag, kr. 

86 500,-. Se for øvrig vedlegg 2 for utfyllende argumentasjon fra forslagsstillerne.  

Rådmannen vil tilrå i saken at det skilles mellom utmåling av gebyret og Skytterlagets 

økonomi. Dersom Skytterlaget har økonomiske utfordringer i forhold til tiltak de selv 

iverksetter vil de ha mulighet til å søke kommunen om økonomisk støtte. Rådmannen kan ikke 

gå inn for full ettergivelse av saksbehandlingsgebyret, da dette vil bidra til å uthule selvkost-

regimet, hvor den som får en tjeneste utført av kommunen også må bidra med å betale det det 
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koster å få utført tjenesten. Det er vanlig praksis at frivillige lag og foreninger betaler vanlig 

saksbehandlingsgebyr i ulike byggesaker, oppmålingsaker og plansaker, og fra rådmannen side 

er det viktig å skille på det som går som betaling for tjenester kommunen har utført (og som er 

selvkostbelagt) og på det som er ønske om støtte til drift eller utvikling av aktivitet for frivillig 

organisasjon. Derfor kan ikke rådmannen anbefale ytterligere/full ettergivelse av gebyr, og står 

fast ved betaling av minstegebyr på kr. 86 500,- 

 

 

Vedlegg 

1. Opprinnelig gebyrbrev 

2. Kommunikasjon, e-post, vedr. forslagsstiller forespørsel om ettergivelse/reduksjon av gebyr 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

  

 

 

Leder:    Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 14/2932-45   Arkiv: L03  

 

Ny barneskole Hønefoss sør - 10004 BP2 Forprosjekt 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygget innenfor et budsjett på 353 millioner kroner inkl. mva, 

slik som vedlagte forprosjekt viser. 

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok i 2014 å bygge ny barneskole på Benterud. I løpet av 2015 og 2016 er 

det gjort utredninger og prosjektering, som har ledet frem til et forprosjekt som skal politisk 

behandles før bygging kan starte. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Basert på kommunestyrevedtak sak119/14 den 25.09.2014 er det utarbeidet en bestilling fra 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur til Utbyggingsavdelingen for gjennomføring av 

prosjektet. Saksnummer 14/2345-27. 

 

Bestillingen definerer planlegging og bygging av ny barneskole for Hønefoss Sør på vedtatt 

tomt. Skolen skal ha kapasitet for 550-600 elever. Ha idrettshall med håndballstørrelse med 

mulighet for avdeling til gymsaler. Ha en/to avdelinger for barn med sammensatte behov. Ha 

muligheter for arenaer til kulturformål. Skolen skal kunne realiseres innenfor vedtatte 

økonomiske rammer og være klar for innflytting 1. januar 2019.  

 

Med bakgrunn i denne bestillingen ble prosjektet etablert i 2015. En bred brukerprosess ble 

gjennomført høsten 2015 som har ledet frem til Rom- og Funksjonsprogram samt teknisk 

program. Disse dokumenter dannet grunnlaget for konkurransen mot entreprenører og 

samarbeidende arkitekt vinteren 2016. 

 

Konkurransen ble evaluert av evalueringskomiteen, og vinner kåret i juni 2016. Kontrakt for 

samspill ble signert september 2016. Samspillet med entreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt 
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byggherre og bruker er gjennomført høsten/vinter 2016. Dette har ledet frem til et omforent 

forprosjekt som ligger til grunn for denne politiske saken. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Arbeidet med forprosjektet i samspillsfasen har tatt utgangspunkt i vinnerforslaget fra HENT 

AS, Vis-a-Vis Arkitekter og landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim. Det er i samspillsfasen 

etablert et team hos HENT AS. I tillegg til de overfor nevnte består dette teamet også av 

rådgivere og utførende for alle aktuelle fag. 

 

På byggherresiden har bruker, teknisk forvaltning, teknisk drift, prosjektleder, teknisk 

koordinator og prosjektansvarlig deltatt aktivt. Prosjektleder og prosjektansvarlig har 

rapportert til styringsgruppen. 

 

Hensikten med samspillsfasen er å ende opp i et omforent forprosjekt basert på vinnerforslaget. 

Dette omfatter planløsning, tekniske løsninger, utomhus områder, miljøkrav, økonomi og 

SHA-forhold. Til grunn for dette arbeidet ligger til enhver tid gjeldende regler og standarder, 

kommunens egne spesielle krav, herunder Energi- og klimaplan. Evalueringskomiteens innspill 

til forbedringer samt brukerens egne ønsker til forbedringer av bygget er også lagt til grunn. 

 

Rom- og funksjonsprogrammet og teknisk program som ble utarbeidet høsten 2015 har vært 

førende dokumenter for utforming av skole og uteområder. Disse definerer det rom- og 

arealbehov som trengs, samt kvalitet og innhold på de tekniske løsningene som velges. 

 

Begge disse programmene fremkom etter en bred brukerprosess der alle ansatte, elever, 

eksterne brukere, idrett og kultur, teknisk forvaltning, teknisk drift, IT avdeling og andre 

mulige brukere av anlegget var invitert til å komme med innspill. Disse innspillene ble vurdert 

og evaluert for å beskrive de løsningene som lar seg realisere innenfor de økonomiske 

rammene. 

 

Brukerkoordinator og bruker-styre har hele tiden i forprosjektet deltatt aktivt for å tilpasse de 

enkelte avdelinger best mulig i forhold til sine behov. 

 

Viktige beslutninger og valg rundt tekniske løsninger er tatt i forprosjektet. Det er arbeidet 

mye med soneinndeling og adkomstløsninger knyttet til dette, med tanke på å gjøre bygget 

egnet for utleie til idrett, kultur og andre lag og foreninger utenfor skolens åpningstid.  

 

Det er også jobbet mye med passive miljøtiltak for å redusere energibehovet så mye som mulig 

i det nye bygget. 

 

Det er avklart at oppvarming av skolebygget med flerbrukshallen skal basere seg på leveranse 

fra fjernvarme. 

 

Hele prosjektet miljø klassifiseres i BREEAM. Egen BREEAM koordinator og revisor står for 

dette arbeidet. 

 

Det er foretatt kvalitetssikring av løsninger, tegninger og beskrivelser fortløpende i 

samspillsfasen. I desember 2016 ble det gjennomført en større samling for kvalitetssikring. Det 

var her bred deltagelse fra byggherre, entreprenør og rådgivere. 
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Etter forprosjektets ferdigstillelse er det foretatt en risikovurdering. Denne er utført av ekstern 

rådgiver som ikke har deltatt i utarbeidelsen av forprosjektet. Hensikten med en slik 

risikovurdering er å kvalitetssikre kostnadsestimatene og å identifisere små og store 

usikkerheter i prosjektet. Prosjektet bruker de usikkerhetene som her er identifisert som en 

arbeidsliste videre. Spesielt viktig er punktet om å sikre byggestart i tide, hvor det konkret 

arbeides med å sikre dette. Rapporten fra usikkerhetsanalysen er vedlagt denne sak. 

 

Forprosjektet som er vedlagt denne saken danner grunnlaget for den kontrakt som skal skrives 

med HENT AS for utførelsen. Grunnlaget består av omforent beskrivelse samt tegninger av 

skole og utomhus område. 

 

Fremdriftsplan forutsetter overtagelse av bygget i oktober 2018 og oppstart for skolen 1. 

januar 2019. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Det er en forutsetning for fremdriften i dette prosjektet at ny reguleringsplan for Benterud 

området blir vedtatt 2. mars 2017. Rammesøknad og IG vil ikke kunne gis uten godkjent 

reguleringsplan. 

 

 

Juridiske forhold  

 

Kontraktsforhold: 

 

Det er 02.09.2016 inngått avtale med HENT AS om samspill i utviklingsfasen. Dette arbeidet 

er avsluttet med et omforent forprosjekt. 

 

Det er 02.09.2016 inngått avtale med HENT AS om oppfylling på byggetomta der bygget skal 

stå. Årsaken til dette er at området må forbelastes et halvt år før fundamentering kan 

påbegynnes. Arbeidene er utført. 

 

Rådmannen vil inngå en NS8407(totalentreprise) kontrakt med HENT AS for gjennomføring 

av bygget iht. forprosjektet ved positivt vedtak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Skolestruktur – Fremtidig skolestruktur i Ringerike kommune  

Kommunestyret: 30.10.2008. Arkivsaknr:05/86 Sak: 135/08 

  

Grovsilingsrapport: "lokalisering av ny barneskole - Hønefoss sør"  

Behandling i Formannskapet 18.08.2009:  

Arkivsaksnr.: 09/17881-9, Sak: 92/09 

 

Ny skoletomt Hønefoss Sør 

Behandling i Formannskapet 26.10.2010:  

Arkivsaksnr.: 09/17881-53, Sak: 151/10 
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Ny skoletomt Hønefoss sør 

Behandling i Formannskapet 17.06.2010:  

Arkivsaksnr.: 09/17881-41, Sak: 102/10  

 

Endelig valg av skoletomt 

Behandling i Kommunestyret 25.09.2014:  

Arkivsaksnr.: 14/2711-7, Sak: 119/14 

 

Økonomiske forhold 

 

Vedlagt ligger forslag til budsjett for Ny skole Hønefoss Sør. Dette viser en Entreprisekostnad 

på 203 millioner kroner eks mva. Dette tilsvarer en kvadratmeterpris på 22.800,- eks. mva. 

 

Prosjektkostnad (entreprisekostnad + generelle kostnader + spesielle kostnader) viser 263 

millioner kroner eks. mva. Dette tilsvarer en kvadratmeterpris på 29.500,- eks mva. Inne i dette 

tallet ligger blant annet kostnad til tomtekjøp og en avsetning til forventede tillegg og reserve 

på 7,4 millioner kroner. 

 

Kostnadsrammen viser at prosjektet vil kunne gjennomføres innen for rammen på 345 millioner 

kroner inkl. mva. Her ligger en post på 11,2 millioner kroner til løst inventar og utstyr. Dette er 

også med en usikkerhetsavsetning på 6,0 millioner kroner.  

 

Det er satt opp mindre avsetninger til forventet tillegg og usikkerhet enn i en normal 

totalentreprise. Dette kan forsvares ved det grundige forprosjektet som er gjennomført i 

samspillsfasen, der begge parter er omforent om hva som skal bygges og hvilken kvalitet 

leveransen skal ha. 

 

Ut over dette kommer prisstigning på antatt 8 millioner kroner, ved forutsatt fremdriftsplan. 

 

Totalt utgjør dette en forventet kostnad for opparbeidelse av tomt og bygging av skole 

353 millioner kroner inkl. mva. 

 

Usikkerhetsanalysen bekrefter kostnadsestimatene gjort i prosjektet. Videre styring i prosjektet 

vil hensyn ta de risikoelementer som er identifisert i rapporten. Dette er et pågående og 

kontinuerlig arbeid i prosjektet for å unngå forsinkelser og tilhørende kostnader. 

 

Kostnader pålagt prosjektet i reguleringsplanen til infrastruktur knyttet til trygg skolevei, er 

ikke en del av dette estimatet. Godkjent reguleringsplan med rekkefølgebestemmelser vil angi 

infrastrukturtiltak som utløses av skoleprosjektet og er ikke kostnadsberegnet. I avsetningen til 

prosjektet er det i dag satt av 15 millioner kroner. Dette er et tall som ikke er kvalitetssikret 

opp mot omfanget i reguleringsplanen. Rådmannen vil derfor fremme egen sak om finansiering 

av infrastruktur som utløses av skolebygget 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannens vurdering er at forprosjektet er gjennomført i henhold til det kommunestyret har 

besluttet og den bestilling som administrasjonen har fått. Forprosjektet som er utført omfatter 

en komplett leveranse av Ny barneskole Hønefoss Sør for inntil 600 elever. Skolen omfatter 

også en flerbrukshall og et utomhusanlegg som også er et nærmiljøanlegg. De tekniske 
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løsninger er valgt tilfredsstiller energi- og klimaplanen og for øvrig gjeldende normer og krav 

angitt i forprosjektbeskrivelsen. 

 

Brukere og driftere av skolen i stor grad er blitt involvert i utvikling og beslutninger rundt 

skolens utforming, noe som rådmannen mener styrker konseptet. 

 

Rådmannen mener at skolen kan bygges innenfor den vedtatte rammen på 353 millioner kroner 

inkl. mva. 

 

Rådmannens forslag til vedtak er at Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygget innenfor et budsjett 

på 353 millioner kroner inkl. mva, slik som vedlagte forprosjekt viser. 

 

 

Vedlegg 

 
- Forprosjektbeskrivelse 
- Planer snitt og fasader 
- Situasjonsplan 
- Arealoversikt 
- BREEAM notat 
- Fremdriftsplan 
- Usikkerhetsanalyse 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Arkivsaksnr.: 14/2345-73   Arkiv: L12  

 

2. gangsbehandling reguleringsplan 399 - Ny skole og boligområde 

Benterud  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole og boligområde Benterud vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_311 Benterud boligområde vedtatt 04.05.2006, som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å kunne legge til rette for etablering av ny barneskole med ca. 

550 elever og flerbrukshall, i tillegg tillates det inntil 200 boliger av varierende størrelse. Planen 

fremmes som en detaljregulering og inneholder områder for bolig, kombinerte næringsformål, 

forsamlingslokale og områder for undervisning. Planen ivaretar hensynet grønnstruktur, ferdsel 

og nødvendig transportbehov. Det må gjennomføres flomforebyggende tiltak ved å heve 

terrenget for til bebyggelsen opp til 200 – års flom med en ekstra sikkerhetsmargin.  

  

Det ble ved 1. gangsbehandling vedtatt krav om flomsikring av parkeringskjellere før offentlig 

ettersyn.  Det ble også lagt opp til at maksimalt etasjeantall skulle høres særskilt, dette som 

egne vedtakspunkt til sak nr. 127/15. Sikring av parkeringskjellere mot 200 - års flom inkl. 

sikkerhetsmargin ble lagt inn i planbestemmelsene ved offentlig ettersyn etter vedtak i 

formannskapet 01.12.2015. Forhold knyttet til etasjeantall skulle også særlig høres og belyses, 

det kom ikke innspill til dette punktet ved offentlig ettersyn.  

 

Det er gjennomført omfattende utredninger knyttet til trafikksikker skolevei og annen trafikk til 

og fra området. Resultatet av dette er at det må opparbeides fortau, busstopp og såkalt «kiss 

and ride»/biltransport av elever utenfor planområdet på kommunal tomt ved Hønefoss 

videregående skole. Eikliveien fra Benterudgata til Harald Harådes gate blir en bussgate med 

fortau, det tillates kun kjøring til eiendommer. Skolebarna fra Monserud har per i dag ikke en 

trafikksikker skolevei og foreslås fraktet med buss til skolen, frem til de får en annen løsning 

enn å gå langs Osloveien. Skoleveien vil få en betydelig forbedring av forholdene sammenlignet 

med dagens situasjon ved Eikliskolen. 
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Innledning  

Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av hovedsakelig boliger, ny skole med 

flerbrukshall og trafikksikre løsninger i tilknytning til skolen. Området vil i tillegg få en 

oppgradering med estetiske krav, bedre tilgjengelighet, lyssatt elvesti, samt opparbeidelse av 

uteområder og beplantning.    

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i møte 25.09.14, og vedtok samtidig 

oppstart av planarbeidet, Bh. NR. 119/14  

 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av formannskapet 01.12.2015 og vedtatt sendt på 

høring og lagt ut til offentlig ettersyn 11.12.2015 Bh. NR. 127/15  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende planbeskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 14. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Justering av bestemmelser for flomsikring til 200 års flom + 0,8 meter sikkerhetsmargin 

 Justering av navn på formål fra undervisning til forsamlingslokale. 

 Godkjenning av plan for trafikksikker skolevei 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.12.2015 – 08.02.2016. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 8 j, 9 og 10.  

 

Innsigelser 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. Etter 

dialog, ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er innsigelsen nå trukket i 

brev datert 08.02.2017, se vedlegg 12. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 0605_311 Benterud boligområde vedtatt 

04.05.2006 (se planbeskrivelse s 14). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til 
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bolig, friområde og vei.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Lokaliseringen av skolen er i tråd med prinsippet om fortetting sentralt i Hønefoss med kort vei 

til kollektivaksen. Ny skole øker bostedsattraktiviteten til Ringerike kommune for 

barnefamilier, og legger til rette for gode oppvekstsvilkår. Tryggere skolevei tilrettelegger også 

for økt aktivitet. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til fremtidig boligområde.  

Planforslaget er i strid med overordnet plan og vil bli endret i forbindelse med revidering av 

kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanen faller inn under konsesjonsområde for 

fjernvarme.  

 

Området legges inn som arealformål «offentlig eller privat tjenesteyting» i kommuneplanens 

arealdel.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken skal normalt behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. På grunn av tidsaspektet for 

skoleprosjektet vil saken gå direkte til formannskapet før kommunestyret. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til grunn 

for vedtak av reguleringsplaner. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 

kunnskapsgrunnlaget. Det er i planbeskrivelsen redegjort for kunnskapsgrunnlaget som 

vedtaket vil bygge på. Se også eget avsnitt om naturmangfold og grøntstruktur i 

saksframlegget fra formannskapet til 1. gangs behandling. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur og 

trolig sosiale tjenester. Det må anlegges fortau fra Dronning Åstas gate via Eikliveien til Harald 

Harådes gate frem til skolen, samt fortau fra Eikliskolen under Kvernbergsund bru via rådhuset 

og Eikliveien til skolen. I tillegg må det lages en løsning for busstopp og kiss and ride på 

kommunal tomt.  

 

Skoleprosjektet er vurdert til å ha en kostnadsramme på 300 millioner kroner. Det vil også løpe 

kostnader i forbindelse med opparbeidelse og vedlikehold av ny infrastruktur.  

 

Informasjon og medvirkning 

Forslagsstiller og Ringerike kommune har avholdt et informasjonsmøte hvor det ble informert 

om skoleprosjektet og gitt mulighet for å komme med spørsmål. Det er i tillegg avholdt 

brukermedvirkningsprosesser knyttet til skolen, som skal tas med videre i arbeidet med 

skoleprosjektet. 

 

Prinsipielle avklaringer 
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Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 6. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen mener at resultatene av utredninger og dialog med regionale myndigheter har gitt 

en god helhetlig løsning for, flomsikring og trafikksikker skolevei. Sikring av parkeringskjellere 

til boligprosjektet vil være et langsiktig tiltak for å sikre verdier mot flomskader der kommunen 

har et ansvar for å redusere potensielle skader på materielle verdier som bygningsmasse, biler 

osv. Tryggere skoleveier tilrettelegger også for økt aktivitet for mange elever. 

 

Det stilles krav om estetisk utforming av både boliger og skolen. Boligene skal bygges som 

lameller med siktlinjer mot Storelva, planbeskrivelsen skal være veiledende for utforming og 

estetikk. Nybygg skal utformes med et helhetlig arkitektonisk uttrykk. Utomhus plan, sol og 

skyggevurderinger osv. skal vises og godkjennes i forbindelse med byggesak.  

 

Norderhov Sogneselskap er uenig med kommunen som utbygger i skoleprosjektet om 

tolkningen av en avtale i forbindelse av salg av skoletomta. Se vedlegg 7, 8 og 9. 

 

Kommunens rolle som planmyndighet vil i denne saken være knyttet opp til hva som er den 

beste helhetlig utnyttelsen av området både i forhold til Sogneselskapets tomt (Benterudstua), 

men også i forhold til utearealene til skolen og området forøvrig. Ønsket om etablering av en 

snuhammer et stykke inn på skolens tomt anses ikke som et nyttig tiltak for området som 

helhet. Foreslått regulert vei o_SV5 bør være tilstrekkelig for å kunne betjene Benterudstua, 

sørge for snumuligheter og sikre beredskapen til lokalene deres. Kommunen avstår allerede 

arealer til vei fram til Benterudstua på kommunens tomt.  

 

Planforslaget er bearbeidet og kvalitetssikret gjennom flere runder sammen med forslagsstiller 

og regionale myndigheter, spesielt knyttet til flom, skredfare grunnforhold og trafikksikkerhet. 

Plandokumentene inneholder vurderinger av disse.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides i pågående 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, datert 02.02.17 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 07.02.17 

4. Planbeskrivelse, datert 07.02.2017 

5. ROS-analyse, datert 07.08.15 

6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 07.02.17 

7. Rapport fra Rambøll om trygge skoleveier – Hønefoss sør, datert 09.02.17 

8. Høringsuttalelser 

a. Buskerud fylkeskommune, 02.02.16 

b. Fylkesmannen i Buskerud, 01.02.16 

c. Statens vegvesen, 04.02.16 

d. NVE, 23.02.16 

e. Brakar, 19.01.15 

f. Teknisk forvaltning utbygging 17.02.16 

g. Ringerike idrettsråd, 08.02.16 

h. Knut Terje Johansen, 21.12.2015 

i. Miljørettet helsevern, 12.02.16 

j. Norderhov Sogneselskap, 06.01.15  

 

9. Brev fra Norderhov Sogneselskap om avtale, ikke datert sendt per e-post 08.01.2015 

10. Brev fra Buttingsrud Advokatfirma, datert 05.10.2016 

11. Svarbrev fra areal – og byplankontoret vedrørende utforming av vei og snuhammer, datert 

10.11.2016 

12.Brev fra Statens vegvesen med trekking av innsigelse, datert 07.02.17. 

13.Foreløpig landskapsplan for skoleområdet, datert 06.02.17 

14.Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget i formannskapet 01.12.15 

15.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 01.12.15 

16.Godkjent skisseforslag for fortau, buss og kiss and ride, datert 07.02.17 

17.Godkjent utomhusplan ved rådhuset Rambøll, datert 27.01.2017 

18.Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

19.Gjeldende reguleringsplan nr. 311 Benterud boligområde  

 

 Ringerike kommune, 09.02.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Arkivsaksnr.: 16/5519-1   Arkiv: 611  

 

Eierskapsmelding Ringerike kommune - 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

220/16 Formannskapet 15.11.2016 

23/17 Formannskapet 21.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Eierskapsmelding for Ringerike kommune, - 2017 vedtas. 

2. Prinsippene for eierstyring som omtales i saken pkt. 1-9, vedtas som prinsipper for 

eierstyring i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune har tidligere vedtatt å avvikle eierskapet i sameiet «Sanssouci», - 

Hassel fengsel. Rådmannen får i denne omgang fullmakt til videre å avvikle eierskapet i 

Ringerike kornsilo AS, Modum industrier AS, Filmkvartalet AS og Norske 

Skogindustrier ASA. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunes eierskapsmelding er et redskap for kommunen for utøvelse av en 

målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk i Ringerike kommune. 

Eierskapsmeldingen skal bidra til god politisk styring og kontroll samt gi rammene for hvordan 

kommunen skal utøve sitt eierskap. 

Forventningene gitt i eierskapsmeldingen gjelder for alle selskaper kommunen har 

eierinteresser i, uavhengig om det er kommunale foretak eller selskaper som Ringerike 

kommune eier alene eller sammen med andre. Gjennom behandlingen av eierskapsmeldingen 

etablerer kommunestyret de overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av sine 

eierposisjoner. Videre omhandles blant annet eiers forventninger til samfunnsansvar, premisser 

for valg av selskapsstyrer og forventninger om utbytte og avkastning. Eierskapsmeldingen 

legger videre rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.  

Hvor stor innflytelse kommunestyret har over virksomhet som kommunen har eierandeler i, 

avhenger av hvordan virksomheten rettslig sett er organisert og hvor store eierandeler 

Ringerike kommune har. Dersom en virksomhet er organisert som et aksjeselskap eller som et 

interkommunalt selskap vil kommunestyre utøve eierskap gjennom virksomhetens eierorgan, 

hhv. generalforsamlingen (aksjeselskaper) og representantskapet (interkommunale selskaper). 
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Generalforsamlingen/ representantskapet er virksomhetenes øverste organ, og hverken 

kommunestyret, formannskapet eller rådmannen vil kunne instruere styret eller daglig leder i de 

aktuelle virksomhetene. Eventuelle ønsker om kontroll og instruksjon over styret og den 

daglige ledelsen må utøves gjennom vedtak i eierorganet.  

Dersom en virksomhet er organisert som et kommunalt foretak vil kommunestyret 

opprettholde full kontroll og instruksjonsrett over virksomheten. Et kommunalt foretak er ikke 

et selvstendig rettssubjekt, men er å anse som en del av kommunen. Ringerike kommune har i 

dag ingen kommunale foretak (KF), og i den videre fremstillingen vil fokuset være på 

kommunens rolle i aksjeselskaper (AS) og interkommunale selskaper (IKS), da dette anses 

som de mest aktuelt når kommunens eierskapsforvaltning skal vurderes på nåværende 

tidspunkt. 

 

Beskrivelse av saken 

Eierskapsforvaltning 

Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, 

langsiktig verdiskaping, god og forutsigbar styring samt sørge for å følge opp vedtatt 

eierpolitikk og eierstrategier.  

Kommunestyret vedtar kommunens eierpolitikk gjennom behandling av kommunens 

eierskapsmelding og vedtar kommunens eierstrategier for selskap og foretak. Kommunestyret 

avgjør også kommunens representasjon i generalforsamlingene og medlemmer i 

representantskap. 

Formannskapet (kommunens eierorgan) innstiller til kommunestyret i saker som omhandler 

kommunens eierskap, jfr. kommunestyrets roller som nevnt ovenfor. Formannskapet møter 

gjerne ledelsen i de større selskapene ved behandling av årsrapporter, der selskapene møter og 

orienterer om driften og forventninger. Revisjon og leder for kontrollutvalget kan med fordel 

delta på slike møter, da slikt møte med ledelsen i selskapene kan gi grunnlag for å sjekke og 

kontrollere at disse driver sin virksomhet på en måte som understøtter selskapets formål og 

kommunens mål med eierskapet (kommuneloven § 77 nr. 5 og nr. 80). Ellers får 

formannskapet normalt informasjonen gjennom møter i generalforsamling og representantskap.   

Generalforsamling og representantskap i hhv. aksjeselskap og interkommunale selskap 

avholdes normalt i perioden april – juni. 

 

Eierstyring, - «å eie er å ville»  

Ringerike kommune har en ikke ubetydelig portefølje av eierskap i selskaper. Et dilemma 

knyttet til enhver selskapsdannelse er at det reduserer mulighetene for direkte politisk styring 

og kontroll. Selskapsorganisering og fristilling innebærer at man gir slipp på den tradisjonelle 

formen for forvaltningsstyring og at styring må skje i henhold til de rammer som følger av blant 

annet selskapslovgivningen. For å kompensere for ulemper med redusert direkte styring er det 

et viktig verktøy å etablere mål og forventninger til selskapene og prinsipper for eierstyring 

gjennom eierstrategiske dokumenter. Til sammen danner dette en styringsmodell og gir rammer 

som skal være førende for de respektive styrers arbeid. I oppfølgingsarbeidet mot 

selskapet/foretaket vektlegges kontroll av mål- og forventningsoppnåelse, økonomioppfølging 

og styreevalueringer. 
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Eierstyring i Ringerike kommune forankres politisk på flere nivåer. Den overordnede styringen 

legges i eierskapsmeldingen. I tillegg etableres eierstrategier for det enkelte selskap. 

Eierstrategier skal blant annet etablere mål med eierskapet, utbytte og 

avkastningsforventninger, føringer for strategisk retning med videre, og er således et viktig 

politisk verktøy. Eierstrategier er individuelle og tilpasses det enkelte selskap.  

Prinsippene for eierstyring skal blant annet klargjøre roller og tydeliggjøre hvordan kommunen 

vil agere som eier. Prinsippene kommer i tillegg til gjeldende lovgivning på området samt 

eventuelle bestemmelser om eierstyring fastsatt for det enkelte selskap i vedtekter, 

aksjonæravtale eller eierstrategier. 

1. Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. 

For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastnings-

forventinger erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål. 

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

situasjon. 

3. Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom 

selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 

4. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon. Ringerike kommune fremmer sine 

interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og 

eiermøter. 

5. Det skal tilstrebes å benytte valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap og 

interkommunale selskap. Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og 

mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet. 

6. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i 

selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og 

arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier 

skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. 

7. Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig 

samfunnsutvikling. 

8. Det skal være åpenhet knyttet til Ringerike kommunes eierskap og til selskapenes 

virksomhet. 

9. Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune skal ligge til grunn 

for den virksomhet som utøves i de selskap og foretak som kommunen har 

eierinteresser i. 

 

Utbytte, avkastning og resultatmål 

Selskapers primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt og effektivt. For kommersielle 

virksomheter gjelder det å sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. 

Ringerike kommune har et strategisk og langsiktig perspektiv med sitt eierskap og det er 

tydelige mål med eierskapet i enkeltbedrifter. Forventninger til avkastning, utbytte og resultater 

skal være en sentral del av dialogen med selskapet. For selskaper der det foreligger andre 

spesifikt definerte mål enn rent forretningsmessige, og som ikke opererer i et marked, vil 

avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål. 

Som eier gir Ringerike kommune utrykk for forventninger til selskapets utbytte. 

Utbytteforventninger skal reflektere hva Ringerike kommune som eier mener er en riktig 

balanse mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd. Et sentralt hensyn ved fastsetting av utbytte 

er at selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og 
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risikoprofil. Rådmannen utarbeider utbytteforventninger som kommuniseres til selskapenes 

styrer i de selskapene der det er aktuelt med utbytte i tråd med vedtatte eierstrategier. 

Størrelsen på eventuelt utbytte vedtas av generalforsamling eller repskap. 

For de selskapene som i stor grad har forretningsmessige mål, er avkastning et sentralt element 

for eier. Ringerike kommune ønsker en positiv verdiutvikling for sine eierinvesteringer og et 

viktig mål for selskapene er at de oppnår høy avkastning på investert kapital. Med 

avkastningsmål menes den avkastningen eier kan forvente å få på sine investeringer over tid 

sett i forhold til investeringens risiko. 

For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål, og som ikke opererer i et 

marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål som eksempelvis 

effektivitetsmål. Ulike selskapsformer er valgt for å realisere ulike formål. I noen tilfeller er 

ivaretakelse av særskilte samfunnsoppgaver en bedre målsetting enn rene resultatkrav. 

Kommunen sikrer god eierstyring gjennom å tydeliggjøre mål og resultatkrav i det 

eierstrategiske arbeidet. Slike mål forankres i eierstrategiene for de enkelte selskapene og 

innebærer at kommunen må ha tydelige eierstrategier for sine eierposisjoner. 

 

Eierstrategier 

Ringerike kommune legger i sin eierskapspolitikk opp til aktivt bruk av selskapsvise 

eierstrategier som et viktig verktøy. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av 

de verdiene som ligger i de ulike selskapene. Strategien skal danne plattform for en god 

styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med selskapet. Eierstrategier kan 

regulere forhold som kommunikasjon med selskapet, informasjonsbehov, forventet avkastning, 

utbytteforventninger, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål, tvisteløsninger mellom eiere 

mv. Eierstrategier er individuelle og tilpasses det enkelte selskap. 

Dersom det er etablert delt eierskap kan dette gi spesielle utfordringer knyttet til samordning 

av ulike eierinteresser. Det førende prinsipp er at eierne skal likebehandles innen hver 

selskapsklasse. I selskaper med forskjellige selskapsklasser, skal rettigheter fremgå av 

vedtektene. For selskaper med flere eiere, er omforente eierstrategier et viktig virkemiddel til å 

håndtere ulike synspunkter. Eierstrategiene gir omforente holdninger til retning og utvikling av 

selskapene. De er også verdifulle verktøy for å regulere eventuelle uenigheter. Gjennom 

eierstrategier kan det avtales formelle føringer og tvisteløsninger. Alle eierstrategier skal 

forankres i kommunestyret. 

 

Valg av styrer 

Styret er på vegne av eierne øverste styringsorgan og skal føre kontroll og formulere strategier, 

godkjenne vedtak og legitimere virksomheten. En viktig oppgave for eierorganene er derfor 

oppnevning av styrer. Riktig sammensetning av styrene er viktig både for selskapene og eier. 

Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet. Det sørger for organisering av virksomheten, 

ansetter administrerende direktør og fører tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet 

for øvrig. Styret har ansvar for å følge opp eiers forventninger til selskapet. I den sammenheng 

legger eier til grunn at styret redegjør for eventuelle avvik. Valg av kompetente styrer er 

avgjørende for best mulig forvaltning av selskapsverdiene og er en prioritert oppgave for 

Ringerike kommune. 
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Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart 

og kommunens formål med eierskapet. Nedenfor er det listet opp hvilken erfaring og 

kompetanse styret som kollegium bør/skal ha. Slik kunnskap må ofte opparbeides gjennom 

styrearbeid. Det er derfor ønskelig med kontinuitet i velfungerende styrer som sikrer at 

opparbeidet kompetanse ikke forsvinner. 

Styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innenfor følgende områder: 

- Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, 

forretningsområder, lovgivning/forskrifter, strategi, avtaler mv. 

- Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen 

samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. 

- Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi/finans/regnskap, 

risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv. 

- Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. 

- Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning. 

- Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. 

Ved valg til styrene uansett selskapsform velges styremedlemmet normalt for en toårsperiode i 

samsvar med aksjelovens hovedregel. 

Godtgjørelse til styret bør utformes slik at den fremmer verdiskapningen i selskapene og 

fremstår som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. 

Styrets godtgjøring bør ligge på et moderat nivå og se hen til den alminnelige lønns- og 

prisutviklingen i samfunnet når den er oppe til justering. 

I aksjeselskapene og de interkommunale selskapene er det hhv. generalforsamling og 

representantskap som årlig tar stilling til godtgjørelsens størrelse. Styregodtgjørelse for 

eventuelle kommunale foretak fastsettes av kommunestyret. 

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser. Styret skal ivareta den 

strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier. Styret skal være en 

viktig diskusjonspartner og støttespiller til ledelsen i større saker. Samtidig må styret 

kontrollere ledelsens arbeid ut fra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en uavhengig rolle i 

forhold til ledelsen. Et kompetent styre må kunne utfordre administrerende direktør og 

bedriften slik at det tas gode beslutninger. Ringerike kommune forventer at styrene som en del 

av sitt arbeid foretar en årlig egenevaluering av styrets arbeid. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har eierposisjoner i 37 selskaper, fordelt på 15 aksjeselskaper (AS) og 5 

interkommunale selskaper (IKS). I tillegg kommer interesser i § 28 samarbeid 

(vertskommune), stiftelser og sameier. 

Gjennomgangen er ment å øke innsyn i og forståelse for den enkelte virksomhet, og å øke 

kunnskapen om omfanget av kommunens eierskap. Gjennomgangen består av 

nøkkelinformasjon om virksomheten, formålet med virksomheten slik det er nedfelt i 

vedtektene, oversikt over styremedlemmer, nøkkeltall og kommunens mål med eierskapet for 

hvert av selskapene kommunen eier. Mål med eierskapet i det enkelte selskap er politiske mål 

som gir styringssignal for utøvelsen av eierskapet både til selskapet og til rådmannen. 
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Selskaps- og foretaks former for kommunal sektor 

Det er i hovedsak tre muligheter som er aktuelle for kommunen ved utskilling av virksomhet 

og som denne anbefalingen tar utgangspunkt i. Det er «Lov om aksjeselskap», «Lov om 

interkommunale selskaper» og foretak etter «Kommunelovens kap 11: 

1. Et aksjeselskap kan eies av en kommune alene sammen med andre kommuner eller 

private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets 

økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. 

2. Et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper kan derimot bare 

eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har 

samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste 

eierorgan er representantskapet.  

For begge disse selskapsformene stilles det krav til styring gjennom etablering av formelle 

styringsorganer som sikrer selskapene den nødvendige autonomi for å fungere som 

selvstendige rettssubjekter. Kommunestyret velger representanter som skal representere 

kommunen i eierorganet, og kan ovenfor disse representantene gi uttrykk for hva eier mener 

og hva de skal stemme for i eierorganet. Med mindre kommunen eier mer enn 50 % av 

virksomheten er det ikke gitt at vedtak i eierorganet vil være i tråd med det politiske flertallets 

ambisjoner.  

3. Kommunalt foretak (KF) etter kommuneloven kap 11. Der kommunen ønsker å gi 

virksomheten en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle 

etatsmodellen, kan den etablere et styre etter kommunelovens kapittel 11. Foretaket er 

ikke en egen «juridisk person» men del av kommunen som rettssubjekt, og kommunen 

hefter dermed for foretakets forpliktelse. 

I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper 

innebærer ikke denne formen en virksomhetsoverdragelse med dertil overføring av 

arbeidsgiveransvaret for de ansatte.  

Foretaket ledes av et styre som et utpekt direkte av kommunestyret og har dermed ikke 

et eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Daglig 

leder står dermed i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret Foretakene 

er underlagt kommunestyrenes budsjettmyndighet. Administrasjonssjefen har ikke 

instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige lederi. 

 

Kontroll og tilsyn 

Kommunene har også et kontroll- og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i selskaper. I 

2004 ble det tatt inn bestemmelser om selskapskontroll i kommunelovens kap.12, § 77. Disse 

bestemmelsene gir kontrollutvalget en selvstendig rolle i forhold til eierne og selskapsledelsen. 

Rådmannen ser at mange kommuner innleder samarbeid med private aktører gjennom blant 

annet selskapsdannelser. Dette kan være konstruktivt, men slikt samarbeid kan skape 

                                                
i Det er et unntak fra hovedregelen om at administrasjonssjefen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig 

leder. Etter kl. § 72 nr. 1 kan administrasjonssjefen instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal 

utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 
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utfordringer. Kommuner og private aktører kan ha ulike roller og formål. Det er da viktig å 

sikre godt samarbeid gjennom gode avtaler, og at gråsoner vedrørende ansvar og roller mellom 

kommunen og aktørene unngås. Det bør også, så langt det er mulig, være full åpenhet og 

diskusjon i kommunestyre i forkant av at avtaler inngås. De privates motiv for eierskap er 

sjelden lik det offentliges motiv, og derfor må man være spesielt oppmerksom dersom man 

velger delt privat/offentlig eierskap. Kommunen blir ofte satt under press når private aktører 

enten lover arbeidsplasser mot en fordel, eller truer med å fjerne arbeidsplasser dersom ikke 

kommunen går inn som eier i allerede eksisterende selskaper. Det kan derfor ofte være mer 

ryddig om kommunen gir direkte økonomisk støtte enn å gå inn på eiersiden. Kommunen kan 

på denne måten støtte gode initiativer som alpinanlegg, servicevirksomhet, golfanlegg og 

lignende dersom man da ikke har et genuint ønske om å eie og utvikle aktuelle områdene. 

 

Hva skal kommunen velge? 

Ved selskapsetablering er det viktig at kommunen har høy grad av bevissthet omkring valg av 

selskapsform. Valg av selskapsform må vurderes ut fra hvilke muligheter og begrensninger som 

ligger i de aktuelle formene, opp mot mål og hensyn kommunen ønsker å ivareta ved 

selskapsetablering. Følgende sentrale vurderinger bør etter rådmannens syn ligge til grunn for 

valg av selskapsform:  

1. Vurdering av risiko  

Risikovurdering i forhold til økonomi, markedsforhold, tjenestene/oppgavene selskapet skal 

forestå, forholdet til interessenter mv.  

2. Fleksibilitet på eiersiden  

Selskapsform er av betydning i forhold til hvem som kan være eiere/deltakere. Aksjeselskap 

(AS) gir stor fleksibilitet på eiersiden og muliggjør samarbeid mellom stat, fylkeskommune, 

kommuner og private aktører. I et interkommunalt selskap (IKS) kan kun kommuner, 

fylkeskommuner og andre interkommunale selskap være deltakere. Et kommunalt foretak (KF) 

er en del av kommunen som rettssubjekt og kan således ikke ha andre eiere. De to sistnevnte 

selskapsformene åpner ikke opp for privat deltakelse.  

3. Behov og mulighet for eierstyring  

Selskapsform, herunder selskapslovgivningen, vil påvirke kommunens mulighet til å utøve 

eierstyring overfor selskapene. I et kommunalt foretak (KF) er kommunestyret eierorgan. 

Kommunestyret har utstrakt mulighet til å utøve eierstyring overfor foretakene, jfr. 

kommunelovens kapittel 11. Kommunens styringsmulighet overfor et aksjeselskap (AS) er mer 

begrenset. Behovet for styring og kontroll med selskapenes virksomhet må vurderes opp mot 

selskapenes behov for handlingsrom og kommunens ansvar knyttet til selskapenes forpliktelser. 

Valg av selskapsform vil følgelig påvirkes av kommunens mål og strategier for virksomheten 

selskapene skal forestå.  

4.Økonomiske forpliktelser  

Hvilket økonomisk ansvar er det ønskelig å ha knyttet til selskapets forpliktelser? Kommunen 

vil hefte ubegrenset for forpliktelsene til et kommunalt foretak (KF). I et interkommunalt 

selskap (IKS) vil kommunen hefte ubegrenset for en prosentdel (eierandel) av selskapets 

forpliktelser. Kommunen vil ha et begrenset ansvar overfor et aksjeselskap (AS).  

5. Forholdet til lover og forskrifter  

Selskapsform kan være av betydning i forhold til hvorvidt selskapet er omfattet av ulike lover 

og forskrifter. Kommunale selskap kan for eksempel være omfattet av lov om offentlige 

anskaffelser, offentlighetsloven mv.  
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6. Delegasjon av myndighet  

Selskaps- og organisasjonsform vil påvirke muligheter/begrensninger i forhold til delegering av 

myndighet.  

7. Skatte- og avgiftsmessige forhold  

Selskapsform er av betydning for hvorvidt selskapet er berettiget for momskompensasjon 

(kompensasjonsloven). Selskapsform kan også være av betydning ved vurdering av 

begrensninger i skatteplikt, herunder ved en helhetlig vurdering av hvorvidt selskapet har 

erverv til formål. 

 

Samfunnsansvar 

I eierprinsippene har Ringerike kommune klare formuleringer om at alle selskaper der 

kommunen har eierinteresser tar samfunns- og miljøansvar. Samfunnsansvar handler om å ta 

sosiale og miljømessige hensyn ut over det som er pålagt ved lov. Rådmannen mener det bør 

forventes at alle selskaper og foretak der Ringerike kommune er eier tar samfunnsansvar og 

har utviklet egne holdninger til forhold som bl.a. etikk, forebygging av korrupsjon, miljø, 

likestilling og integrering. Slike virksomheter/bedrifter har en viktig samfunnsrolle og påvirker 

samfunnsutviklingen og nærmiljøet der de opererer, og det er viktig at dette reflekteres i både 

styring og ledelse. 

Ringerike kommune ivaretar sitt samfunnsansvar gjennom bl.a. utarbeidede etiske retningslinjer 

for folkevalgte og ansatte, overordnet arbeidsgiverpolitikk, ulike miljøtiltak m.m. Eventuelle 

kommunale foretak er som del av kommuneorganisasjonen forpliktet av disse føringene.  

Når det gjelder AS og IKS, er det selskapenes og foretakenes styrer som har ansvar for 

ivaretakelse av samfunnsansvaret. Ringerike kommune setter forventninger som eier at styrene 

i de enkelte selskapene tar samfunnsansvar og at dette er integrert i selskapets virksomhet og 

strategier. 

Åpenhet om kommunens eierskap er viktig av demokratiske hensyn. Alle viktige saker som 

berører endringer i kapital, mål eller har budsjettkonsekvenser, skal legges fortløpende frem for 

kommunestyret. Ringerike kommune vil i fortsettelsen (etter selskapenes generalforsamling) 

årlig utgi en oversikt som viser kommunens samlede portefølje med nøkkeltall. 

I tillegg til det generelle ansvaret, er det noen forhold som kommunen vektlegger i sin 

eierdialog og som det forventes at styrene tar med i sine vurderinger: 

Arbeidsgiverpolitikk 

Ringerike kommunes arbeidsgiverpolitikk gir føringer for gjennomføring av konkrete tiltak 

innen HMS, lønnspolitikk, rekruttering, lederutvikling, mangfold og inkludering, 

kompetanseutvikling m.m. Rådmannen forventer at selskapene har en god arbeidsgiverpolitikk 

og at denne blir utført på en systematisk og betryggende måte. 

Miljø 

Rådmannen forventer at selskapene tar miljøansvar. Selskapenes arbeid med miljøspørsmål må 

skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten. Mål, gjennomføring og evaluering 

av miljøarbeidet må være klart angitt. Selskaper og foretak hvor kommunen har eierinteresser 

er ulike hva gjelder påvirkninger på ytre miljø. Dette vil nødvendigvis påvirke hvor omfattende 

rutiner og systemer de ulike selskapene må utvikle for å sikre at virksomheten tar nødvendige 

miljøhensyn. 

Etikk 
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Kommunens etiske retningslinjer uttrykker etiske normer for ansatte, folkevalgte og 

styrerepresentanter i kommunale foretak. Ringerike kommune skal ha en bedriftskultur som 

også innebærer at arbeidstakere skal kunne varsle om kritikkverdige forhold på sin 

arbeidsplass. Kommunen har utviklet rutiner som legger til rette for varsling. Rådmannen 

forventer at de selskap som kommunen har eierinteresser i legger kommunens etiske normer og 

etiske problemstillinger til grunn for sitt arbeid på dette området. 

Korrupsjon 

Rådmannen forventer at selskaper kommunen har eierandel i har nulltoleranse for korrupsjon. 

Strenge krav til åpenhet og offentlighet er et effektivt virkemiddel mot korrupsjon. Kommunen 

er opptatt av at selskaper som kommunen har eierinteresser i er åpne om dilemmaer knyttet til 

korrupsjon, interessekonflikter og inhabilitet. Kommunen har reglementer, rutiner og systemer 

som gir styring og kontroll med kommunens forvaltning av fellesskapets verdier. 

 

Oppfølging 

Rådmannen legger stor vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar 

eierpolitikk. Kommunens eierpolitikk ligger fast over tid, men justeres ved behov som følge av 

vesentlige endringer i overordnede rammer for eierstyring, markedsmessige forhold eller 

endringer av mål med eierskapet i enkeltselskaper basert på selskapsvise eierstrategier. Det 

legges opp til en gjennomgang av eierpolitikken tidlig i kommunevalgperioden for nytt 

kommunestyre, dvs. hvert 4. år. 

Det legges opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner gjennom 

kommunestyrebehandling. Dette vil i hovedsak handle om en gjennomgang av eierposisjonene 

for å oppdatere nøkkelopplysninger for selskapene/foretakene, herunder styresammensetning, 

utbytte, honorarer og endring i mål der det er fremlagt nye eierstrategier. Dette skal sørge for 

åpenhet rundt kommunens eierposisjoner. 

Spesifikk omtale av det enkelte eierforhold vil i stor grad begrenses til de eierforhold som er 

vesentlige og/eller av stor betydning for Ringerike kommunes drift og utvikling. Løpende 

håndtering av kommunens eierskap utføres av ordfører, som også er ansvarlig for utvikling av 

rutiner og forvaltningen av disse. Vedlagte oversikt over kommunens eierposisjoner viser flere 

eierskap som er marginale, og helt uten betydning for kommunens drift og virksomhet. Dette 

gjelder eierandelen i eiendommen/sameiet Hasssel Fengsel (18%), Norske Skogindustrier ASA 

(1 aksje), Modum Industri (1 aksje) og Ringerike Kornsilo AS (eierandel 1,4%). 

«Og eie er å ville». Rådmannen ser ikke at kommunestyret noen gang har definert hva 

kommunen vil med disse eierengasjementene, og anbefaler at disse avvikles. Eierposter som 

har et salgspotensial selges. Sameiet ««Sanssouci», som huser Hassel fengsel er allerede 

vedtatt solgt. 
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Vedlegg 

 Oversikt over Ringerike kommunes eierposisjoner pr. 1.1.2017 m/selskapsomtaler, 

nøkkeltall og målformuleringer av de viktigste. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Gyrid Løvli, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, saksbehandler tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/425-1   Arkiv: 611 &55  

 

Salg av kommunal grunn - del av gnr. 49, bnr. 256  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tomt på ca. 11 500 m² fradeles gnr. 49, bnr. 256 og selges til Byggmakker Hønefoss AS.   

 

Området selges som råtomt og pris pr. m² settes til kr 350,- som er gjennomsnitt av 2 

innhentete takster.   

 

Byggmakker Hønefoss AS skal stå for regulering av området og vil bære alle utgifter i 

forbindelse med dette. I tillegg skal kjøper dekke alle kostnader i forbindelse med fradeling, 

oppmåling og tinglysing av skjøtet. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Vedtak om salg av dette området ble fattet av kommunestyret i sak 41/12.   

Arealet ligger innenfor reg. plan 195 Veienmarka 3 og er regulert til friområde. 

I Ringerike kommunes forslag til ny kommuneplan er arealet lagt inn med nytt formål 

næringsvirksomhet, men før en evt. bygging må arealet omreguleres. 

 

Beskrivelse av saken 

Byggmakker Hønefoss AS har i dag sin virksomhet i Arnemannsveien 7.  Leieavtalen utløper 

30.09.17, og virksomheten har i lenge tid sett etter et nytt sted å etablere seg, men har ikke 

funnet en løsning til nå.  

 

Byggmakker Hønefoss AS vurderer at den aktuelle tomten har god beliggenhet og er godt 

egnet for selskapets virksomhet. Tomten må omreguleres og fra leiekontraktens utløp til et 

eventuelt nytt anlegg står ferdig, må selskapet finne en midlertidig løsning for hele eller deler av 

driften. En slik overgangsperiode vil kunne ramme deler av arbeidsstokken, men selskapet 

jobber med å finne gode løsninger for dette. Byggmakker Hønefoss har i dag 32 ansatte.  

 

Det er innhentet 2 takster av uavhengige takstmenn og en verdivurdering fra megler. Takstene 

angir en verdi på hhv kr. 400,- og kr 300,- pr m2 råtomt. Verdivurderingen anslår kr 600-700 
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pr m2 for tomt regulert for industri/næring samt kr 900,- til 1000,- pr dekar 

råtomt/utmarkspris.  

 

Det tas utgangspunkt i de to takstene. Omsetningen av tilsvarende tomter har vært lav i de 

siste årene og det er derfor ikke gode referansepriser knyttet til sammenlignbare 

næringsområder. Det anbefales derfor at benytte et snitt av de to takstene som tilsvarer kr 

350,- pr m2.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Området ligger innenfor reg. plan 195, Veienmarka 3. I kommuneplanen, som er under 

utarbeidelse, ligger det forslag til at området får nytt formål næringsvirksomhet. 

 

Juridiske forhold  

Redegjørelsen nedenfor er kopiert fra Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementets 

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte, side 42 til 44, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-

stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf. Veilederen bygger videre på ESAs retningslinjer for 

salg av offentlig eiendom: 

 

Salg av offentlig eiendom og bygninger er normalt basert på en gjensidig avtale mellom selger 

og kjøper. Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en økonomisk 

fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingstemaet er derfor om kjøpesum og 

eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris. 

 

ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom 

ESAs retningslinjer angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir solgt 

til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde, den andre er en uavhengig 

vurdering av markedsverdien. Når det offentlige følger en av disse to prosedyrene er det ikke 

nødvendig å notifisere salget til ESA på forhånd ettersom salget skjer på markedsmessige 

vilkår. 

 

Nedenfor redegjøres for de to prosedyrene som utelukker støtte når eiendommer 

selges, og hvilke krav som stilles til salgsprosessen. Kommunen bør likevel lese retningslinjene 

i tillegg til denne fremstillingen når de vurderer salg av del av gnr. 49, bnr. 256. 

 

1. Åpen budrunde 

Den ene fremgangsmåten som vil utelukke støtte, er å selge eiendommen/bygningen gjennom 

en budrunde. En budrunde som er åpen og uforbeholden, sammenlignbar med en auksjon og 

tilstrekkelig utlyst og kunngjort, anses per definisjon å sikre at salget skjer til markedspris. 

 

Budrunden må være sammenlignbar med en auksjon, der det beste eller eneste budet 

aksepteres. I en sak om salg av området Tjuvholmen i Oslo ble det holdt en budrunde. ESA 

mente denne ikke var sammenlignbar med en auksjon fordi det ikke var klart for potensielle 

kjøpere hvilke indikatorer, annet enn pris, som ville være avgjørende for selger. Salgsobjektet 

var derfor ikke tilstrekkelig definert da budrunden startet. Til tross for dette ble salget godkjent 

etter en konkret vurdering. 

ESA la vekt på at det var holdt budrunde og at salgsprisen kunne reflektere markedspris. 
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Budrunden må være uforbeholden. Det betyr at selger ikke kan stille krav til hvem som kan 

kjøpe eiendommen. Budrunden må være åpen for alle potensielle kjøpere uavhengig av 

virksomhet. Reguleringsmessige restriksjoner mv. på eiendommen som begrenser kretsen av 

potensielle kjøpere, er imidlertid ikke til hinder for at budrunden anses som uforbeholden. Mer 

spesielle vilkår knyttet til bruken av eiendommen kan også aksepteres, såfremt alle potensielle 

kjøpere er i stand til å oppfylle vilkårene. I saken om salg av området Tjuvholmen i Oslo måtte 

kjøper for eksempel respektere flere konkrete vilkår vedrørende utbygging av eiendommen. 

Dette var blant annet at sjøkanten skulle gjøres tilgjengelig for offentligheten, det skulle bygges 

boligenheter på deler av området, det skulle være høy estetisk standard på utformingen mv. 

Budrunden ble akseptert som uforbeholden fordi 

vilkårene var kjent for alle kjøpere, og alle kjøpere ville ha mulighet til å oppfylle vilkårene. 

 

Budrunden må også være tilstrekkelig utlyst og kunngjort på forhånd. Hensynet bak dette 

kravet er at alle potensielle kjøpere skal gjøres oppmerksom på salget. Avhengig av 

salgsobjektet og hvor de potensielle kjøpere befinner seg, er det noen ganger tilstrekkelig å 

kunngjøre salget i en lokalavis, mens andre ganger må det informeres i en nasjonal eller 

internasjonal avis. Utlysningen må være publisert en viss tid i forkant, en tommelfingerregel er 

utlysning med svarfrist på to måneder. 

 

En budrunde som oppfyller de skisserte vilkårene sikrer salg til markedspris. Det har da ingen 

betydning om det foreligger en takst som er høyere enn salgsprisen.  

 

2. Uavhengig vurdering av markedsverdien 

Den andre fremgangsmåten som kan benyttes for å utelukke støtte til kjøperen, er å innhente en 

ekstern vurdering av markedsverdien til eiendommen/bygningen fra en kvalifisert, uavhengig 

ekspert. 

 

Retningslinjene krever at en slik markedsverditakst innhentes før salgsforhandlingene 

med potensiell(e) kjøper(e) begynner. 

 

Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og verdisettingsstandarder, 

og vil angi minstepris eiendommen kan selges for.  Hvis selger er usikker på om taksten 

baseres på godkjente verdisettingsstandarder, kan én mulighet være å henvende seg til Norges 

Takseringsforbund (NTF) for å bruke deres takseringsstandarder. 

 

Hvis det innhentes to eller flere takster, og disse spriker, må selger vurdere hvilke(n) av 

takstene som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. Det er ikke gitt at markedsverdien er 

et gjennomsnitt av de innhentede takstene. 

 

Hvis det er klart at selger ikke får solgt eiendommen til takst, kan prisen nedjusteres 

med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene. Salgsprisen vil fremdeles anses som 

markedspris, se retningslinjene punkt 2.2 b. 

 

Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant godkjennelse 

fra utdanningsinstitusjon e.l. og med egnet erfaring og kompetanse. For å dokumentere at 

salgsprosessen har vært ryddig bør selger innhente en uavhengighetserklæring fra takstmannen. 

I tillegg er det praktisk å innhente CV og takstportefølje som viser at takstmannen har taksert 

lignende bygning av samme størrelsesorden i området, og for å kunne dokumentere at 

takstfastsettelsen er 
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kvalifisert. Hvis det oppstår spørsmål om salgsprosessen i etterkant, kan det være 

tidsbesparende og nyttig å ha innhentet disse dokumentene tidlig. 

 

Hvis det stilles vilkår fra det offentlige vedrørende bruk av eiendommen mv. må taksten 

reflektere dette. I forbindelse med opprettelsen av et IT-senter på Fornebu fikk for eksempel 

takstmennene i oppdrag å vurdere markedsverdien av eiendommen med tanke på at 

eiendommen bare kunne brukes til opprettelse av et IT-senter. 

 

Byrdefulle vilkår kan medføre økonomiske utgifter for kjøper og vil kunne senke taksten, mens 

fordeler for kjøper kan heve taksten. Fordeler som følge av den pålagte bruken av eiendommen 

kan for eksempel være reklame for kjøper eller rekreasjonsmuligheter for kjøpers ansatte. 

Foruten eventuelle vilkår for bruken av eiendommen og/eller bygningen, kan det bare settes 

vilkår som gjelder alle bygningseiere, for eksempel plikt til å vedlikeholde eiendommen, betale 

skatter mv. Eventuelle ulemper knyttet til slike vilkår skal ikke reflekteres i taksten. Det kan 

ikke stilles vilkår til kjøper eller kjøpers virksomhet 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Salg av området i Veienmarka, del av gnr. 49, bnr. 256, er tidligere behandlet i 

kommunestyresak 41/12. 

 

Alternative løsninger 

Del av gnr. 49, bnr. 360, ca. 11 500 m², reguleres av Ringerike kommune til 

næringsvirksomhet og selges på det åpne marked via eiendomsmegler som har oppdraget med 

salg av de kommunale eiendommer som ble vedtatt solgt av kommunestyret i sak 41/12.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig for Ringerike kommune å beholde Byggmakker Hønefoss AS 

på Hønefoss, da det her er snakk om at 32 arbeidsplasser kan forsvinne. Rådmannen anbefaler 

salg til Byggmakker Hønefoss AS.  

 

Vedlegg 

Kommunstyrets vedtak i sak 41/12 

Del av reg.plan. 195, Veienmarka 3 

Takst fra Takstmannen 

Verdivurdering fra DNB Eiendom 

Takst fra Eiendomsservice AS 

Situasjonskart 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian Frøislie 
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saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Arkivsaksnr.: 16/2628-8   Arkiv: M30 &00  

 

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017 

25/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune sendte 10.11.2016 de to lokale forskriftene om mindre avløpsanlegg på 

offentlig høring. Kommunen har ikke mottatt høringsinnspill. Det er heller ikke kommet frem 

andre opplysninger som tilsier at forskriftene ikke bør endres i tråd med forslaget. Endringene i 

forskriftene vil gjøre saksbehandlingen tydeligere, enklere og mer oppdatert i forhold til dagens 

teknologi og praksis. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike og Hole kommuner har på administrativt nivå samarbeidet om å revidere de to lokale 

forskriftene som gjelder mindre avløpsanlegg. De to kommunene innførte i 2009 likelydende 

forskrifter. Hensikten med forskriftsendringene har vært å få et mer oppdatert lovverk som 

fører til enklere og likere behandling av søknad om utslippstillatelse og oppfølging og tilsyn av 

anleggene. De praktiske og økonomiske konsekvensene av endringsforslagene er små. For mer 

informasjon, se saksframlegg for behandling av saken i HMA 7.11.2016. HMA vedtok å sende 

endringsforskriftene på høring med seks ukers frist. Se saksprotokoll.  
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Beskrivelse av saken 

Endringsforslagene ble sendt ut på offentlig høring 10.11.2016 

(http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Avlop/Lover-og-forskrifter/Horing---

Endring-av-lokale-forskrifter-for-mindre-avlopsanlegg/). I tillegg til kommunens internettside, 

ble høringen annonsert i lørdagsannonsen til Ringerikes blad og lagt ut på Facebook. 

Høringsfristen var 2.1.2017. Kommunen har ikke mottatt noen høringsuttalelser til forslaget. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av de lokale forskriftene vil ha effekter for 

overordnede planer eller strategier.  

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter ligger her: 

1) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune 

2) Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune 

Endringsforskriftene ligger her: 

1) Forskrift om endring av Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune 

2) Forskrift om endring av Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning behandlet saken 7.11.2016 og vedtok at 

forskriftene skulle ut på offentlig høring. 

 

Økonomiske forhold 

Vi viser til forrige saksframlegg der vi skriver at forslaget ikke vil medføre merkostnader av 

betydning. Et fåtall anleggseiere vil kunne få høyere anleggskostnader på grunn av 

innstramming av bakteriekravet i områder med brukerinteresser. Hytteeiere med tett tank som 

bruker hytta svært lite vil kunne oppleve å få noe høyere kostnader knyttet til tømming som 

følge av det nye kravet til årlig tømming av tette tanker. Dagens krav er tømming ved behov, 

men minst hvert andre år.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken har vært på offentlig høring frem til 2.1.2017.  
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Rådmannens vurdering 

Det er ikke kommet høringsuttalelser til forslaget om endring av forskriftene. Det er heller ikke 

kommet opp annen informasjon som tilsier at rådmannen har endret vurdering om at 

endringene av forskriftene vil gjøre regelverket mer oppdatert og at saksbehandlingen vil bli 

enklere og mer lik fra sak til sak. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 16/6437-2   Arkiv: K01  

 

Høring - vannscooterforskriften  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017 

26/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Sammendrag 

Rådmannen fikk, den 23. desember 2016, forslag om oppheving av vannscooterforskriften på 

høring. Høringsfrist er 23. mars 2017. En oppheving av vannscooterforskriften vil i første 

rekke innebære at bruken av vannscootere vil bli regulert av de generelle bestemmelsene for 

bruk av fartøy (motorferdselloven m/forskrift). Det vil også føre til at kommunen gis ansvaret 

for å regulere bruken av vannscooter.  

 

Rådmannen anser en opphevelse av vannscooterforskriften som et steg mot å gi et frislipp på 

bruk av vannscooter, da det ikke lenger vil være begrensninger mot bruk av vannscooter 

nærmere land enn 400 meter, med unntak av vannarealer vernet etter egen forskrift. Dette vil 

kunne gi svært uheldige virkninger, særlig i forhold til hekkende fugler på øyer og holmer- 

spesielt i Steinsfjorden. Det vil også kunne gi økt fare for ulykker og konflikter mot andre 

brukere av fjordene og elvene.  

 

Rådmannen vurderer dagens vannscooterforskrift som et godt verktøy for å regulere bruken av 

vannscootere i elvene og inn mot strandsonene, og anbefaler derfor at kommunen ikke støtter 

et forslag om oppheving av vannscooterforskriften. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Klima- og miljødepartementet(KMD) har sendt forslag om oppheving av 

vannscooterforskriften på høring. I KMD´s høringsbrev beskrives kommunenes mulighet for å 

fastsette bestemmelser for bruk av vannscooter, både med og uten en egen sentral 

vannscooterforskrift. Det vil bli kommunens ansvar å fastsette bestemmelser for ferdsel med 

vannscooter, dersom dagens vannscooterforskrift oppheves.  
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Juridiske forhold 

Ferdsel med vannscooter reguleres i dag av motorferdselloven med forskrifter. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for ytterligere informasjon eller høringer, da forslaget 

fra KMD har blitt sendt ut til alle kommuner og aktuelle interesseorganisasjoner. 

 

Alternative løsninger 

 

Et alternativt vedtak kan være slik:  

1. Ringerike kommune støtter forslaget om oppheving av vannscooterforskriften 

2. I pågående revisjon av lokal forskrift om motorferdsel i Ringerike kommune vil det 

også tas inn bestemmelser som omfatter bruk av vannscooter. 

 

Rådmannens vurdering 

Dagens vannscooterforslag regulerer bruken av vannscooter langs strandsoner i stor grad. Man 

må være minst 400 meter fra land for å bruke vannscooter, men man kan kjøre i maks 5 knop 

gjennom forbudssone for å komme seg tilstrekkelig ut fra land. I elver og vassdrag er bruk av 

vannscooter forbudt ihht. dagens vannscooterforskrift.  

 

Dersom dagens forskrift oppheves, åpnes det i praksis opp for fri bruk av vannscooter på linje 

med andre båter og vannfartøy. Dette vil kunne gi økt bruk av vannscooter, og dermed økt fare 

for uhell og negativ påvirkning for andre brukere av kommunens fjorder og vassdrag. Det vil 

også kunne gi negativ påvirkning for hekkende fugler på øyer og holmer.  

 

Rådmannen ser at ferdsel med vannscooter kan sammenlignes med ferdsel med båt. På den 

annen side er ferdsel med vannscooter så og si kun kjøring for fornøyelsens skyld, og ikke 

nyttekjøring. Det er også noe mer støy fra en vannscooter enn mange typer båter. 

Kommunene har i dag mulighet til å fastsette egne regler for bruk av vannscooter (og andre 

motorfartøy) jf. motorferdselloven. Så lenge dagens vannscooterforskrift gjelder, er ferdsel 

med vannscooter begrenset til en viss grad. Om dagens vannscooterforskrift oppheves, er det 

kommunens ansvar å fastsette bestemmelser som regulerer bruken av vannscooter. 

 

Rådmannen henviser til vedlagte høringsbrev fra KMD, for utfyllende konsekvenser og 

drøftinger ved en eventuell oppheving av dagens vannscooterforskrift. 

 

Rådmannen arbeider med revidering av Ringerike kommunes lokale forskrift om motorferdsel. 

En eventuell oppheving av dagens vannscooterforskrift vil ha direkte innvirkning på den 

revideringen. Derfor er rådmannen av den oppfatning at det først bør avklares om Ringerike 

kommune skal støtte et forslag om oppheving av dagens vannscooterforskrift, før forslag til 

revidert lokal forskrift fremmes til behandling. 
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Vedlegg 

Høring om forslag om oppheving av vannscooterforskriften, KMD 23.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 17/299-5   Arkiv: U63 &18  

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/17 Formannskapet 21.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Norsia AS org.nummer 918 342 273 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Norsia bar & nattklubb, Nordre Torv 1, 3513 Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Ida Hansen f. 28.9.1992 godkjennes som styrer. Steffen Gårdhammer f. 15.12.1989 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune  

 

 

Sammendrag 

 

Norsia bar & nattklubb ble solgt fra Setura AS til Norsia AS 1. januar 2017. Jf. alkohollovens 

§ 1-10 er det søkt om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte. 

Det er ikke mottatt negative merknader til søknaden, og personene som er søkt godkjent som 

styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Den nye eieren har søkt om bevilling innen en måned etter overtakelse, og driver derfor på 

tidligere eieres bevilling. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, samt politiet for 

uttalelse. Det er ikke mottatt noen negative merknader til søknaden. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 
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Juridiske forhold  

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til bevillingssøker eller personene som søkes 

godkjent som styrer og stedfortreder for styrer. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har oppfylt alkohollovens 

krav om kunnskapsprøver i alkoholloven og i serveringsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

 

Det søkes om samme type bevilling som stedet tidligere har hatt. Sted skal, som tidligere, være 

en bar og nattklubb.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Stedet har ikke blitt tildelt prikker 

eller fått bevillingen inndratt i den tiden forrige eiere har drevet stedet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 18.1.17. 

Brev til høringsinstanser, datert 25.1.17 

Uttalelse fra politiet, mottatt 30.1.17 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 31.1.17 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 1.2.17 

 

Ved behov for uttrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 6.2.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 17/314-1   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av medlemmer til 17.mai komite 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Valgnemnda  

28/17 Formannskapet 21.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

Som medlemmer av 17.mai komiteen for 2017 velges 

De nye medlemmene velges for 2 år 

 

1. Eldbjørg Ramsrud    Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

2. Eli Johanne Ruud    Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

3. Anette Coucheron    Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

4. Viera Rozmara-Frydenlund  Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

5. Tom Ragnar Berg   Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

6. Roar Olsen   Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

7. _____________________  

8._____________________ 

9._____________________ 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

17.mai komiteen rapporterer til kultur om økonomiske og administrative forhold.  

Komiteen deler tildelte midler med 1. mai arrangementene i Ringerike kommune.  

 

Følgende medlemmer trer ut av komiteen etter 2 år. 

- John A Bakken 

- Karoline Kverndalen 

- Parviz Samimi 

 

Komiteen har tidligere år bestått av 7 personer, men ble i 2016 utvidet til 9 etter forslag fra en 

gruppeleder. 

 

I 2016 avholdt komiteen 8 møter og komiterepresentantene Berg og Kverndalen er ikke 

registrert med fremmøte på noen av møtene. 
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Beskrivelse av saken 

6 medlemmer fra forrige års komite har igjen 1 år i komiteen. 

Det velges inntil 3 nye medlemmer i komiteen som konstituerer seg selv 

 

Juridiske forhold  

Godtgjørelse for deltakelse i komiteen er iht kommunens godtgjøringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Budsjett for 17.mai og 1. mai er totalt 100.000,-  

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  29/17 

Side 49 av 60   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/254-1   Arkiv: 434  

 

VÅR-konferansen 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

9/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.02.2017 

29/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering. 

 

2. HOK mener VÅR-konferansen er et godt bidrag til å bli bedre kjent med 

organisasjonen og dens arbeid og setter derfor opp ekstra utvalgsmøte tirsdag 26. 

april fra kl. 09:00 til 15:00 med tema VÅR konferansen 2017. 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Beskrivelse av saken 

VÅR-konferansen gjennomføres hvert år i april måned. I år er Aktivitet for alle tema med 

fokus på utvikling og kvalitetsforbedring. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med 

mennesker. 

Konferansen er full av eksempler fra kommunens egne tjenester, og i tillegg et spennende og 

engasjerende foredrag ved Jørgen Skavlan. Han er lege, foredragsholder og debattant. Han ble 

kåret til årets allmennlege i 2010 og ble i 2011 regnet blant de 20 mektigste i Helse-Norge av 

«Dagens Medisin». Skavlan har gitt ut flere bøker. 

 

VÅR-konferansen holdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - tirsdag 18. april fra 09.00 til 

15.00. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike 

frivillighetssentral. Det er ingen deltakeravgift. 
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Mer informasjon om program og påmelding finnes på 

www.ringerike.kommune.no/vaarkonferansen/ 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser på denne konferansen som en fin anledning til å vise gode eksempler fra 

enhetenes arbeid. 

 

 Ringerike kommune, 16.01.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/285-1   Arkiv: F74  

 

Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skolen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Ungdomsrådet 31.01.2017 

5/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.02.2017 

30/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole» vedtas  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag  
Med utgangspunkt i Barne- og likestillingsdepartementets veiledere; «Seksuelle overgrep mot barn, 

en veileder for hjelpeapparatet» og «Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn», er det 

utarbeidet retningslinjer for hvordan mistanke om slike overgrep skal håndteres i Ringerike 

kommune. Retningslinjene er gjeldende for både de kommunale og private skolene i kommunen. 

Dette blir en del av kommunens kvalitets- og internkontrollsystem.  

I retningslinjene har man forsøkt å lage rutiner og veiledning for behandling av et saksområde som 

er svært vanskelig. Veilederen har en konkret rutinebeskrivelse, som sier noe om hva man gjør ved 

mistanke og hvem som skal kontaktes.  

Planen har en juridisk og psykologisk definisjon på hva seksuelle overgrep er. Den beskriver fysiske 

og psykiske tegn på overgrep i ulike aldere, fra 0-2år, fra 3-5, 6-12 år og pubertet og ungdomsalder. 

Den beskriver også barn i risikosituasjoner, samt overgrep som begås av andre barn og av voksne, 

enten det er ansatte eller andre voksne i barnets nærhet/familie. Det er beskrevet forebygging og 

informasjon til barna fra de voksne.  

Planen beskriver også barns naturlige seksualitet.  
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Bakgrunn 
Rutinen/veilederen som omhandler mistanke om seksuelle overgrep i skolen, har tatt utgangspunkt i 

Barne- og likestillingsdepartementets veiledere;  

«Seksuelle overgrep mot barn, en veileder for hjelpeapparatet»,  

«Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn»,  

«Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger»,  

«Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien»  

Det var også et ønske fra politikere i Ringerike kommune om at skolen fikk sin egen rutiner/veileder 

den gang det ble vedtatt egen for barnehage. 

 

Økonomiske forhold  
«Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage» får ingen 

økonomiske konsekvenser. 

 

Behov for informasjon og høringer  

 

Rådmannens vurdering  
«Rutine og veileder for mistanke om seksuelle overgrep i skole» skal være informativ og være 

retningsgivende for skolepersonalet i de kommunale og private skolene.  

Rådmannen anbefaler at denne vedtas.  

 

Vedlegg  
«Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole»  

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 17/351-1   Arkiv: G10  

 

Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Eldrerådet 30.01.2017 

2/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

31/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Innledning / bakgrunn 

I «Handlingsprogram 2016-2019) står følgende:  

«Rådmannen i Ringerike kommune anbefaler å tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre som 

fyller 78 år. Formålet er å skape en aktiv brukerrolle og skape større grad av trygghet for friske 

eldre. Friske eldre er de som ikke mottar tjenester fra før». 

I følge Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester som trådte i kraft i 2012, tydeliggjøres 

kommunens ansvar for forebyggende og helsefremmede arbeid ovenfor alle grupper i befolkningen. 

Utfordringen er at i praksis vil det ofte være vanskelig å prioritere forebygging framfor behandling 

selv om dette på sikt vil gi mer helse igjen for ressursene. Grunnen til dette er at det ikke ligger noen 

umiddelbare økonomiske insitamenter i forebyggende arbeid, og gevinstene (selv om de er godt 

dokumentert) kan kun hentes ut på sikt. Derfor er det nødvendig med godt fundamenterte planer og 

solid forankring i politisk og administrativ ledelse dersom man skal lykkes med slik strategi. 

Det er gjort en del kvalitative studier om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk både 

nasjonalt og internasjonalt. Ettersom et slikt tilbud blir organisert og gjennomført forskjellig fra 

kommune til kommune, har det hittil vært vanskelig å anbefale en modell. Det mangler fortsatt 

kunnskap om anbefalt alder, modeller og organisering av tjenesten.  

Ut ifra det erfaringsgrunnlag som er dokumentert, hersker det liten tvil om at friske eldre som 

har mottatt hjemmebesøk opplever økt grad av trygghet, mottar nyttig informasjon fra 
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kommunen og får styrket troen på egne evner og ressurser til å ta vare på egen helse. 

Resultatene peker på at hjemmebesøk ikke kan stå alene, men må knyttes til aktuelle 

aktivitetstilbud, både kommunale og frivillige og også til den øvrige helsetjeneste i kommunen. 

Erfaringene fra utøverne av hjemmebesøk viser at de må inneha spesialkompetanse om eldres 

helse, ha god kunnskap om samtaleteknikk, sikre tverrfaglighet i utøvergruppa og benytte 

dokumentasjonssystem som gjør oppfølging mulig.  

Denne saken ble behandlet første gang i hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd   som 

etter forslag fra Brit W Bøhler (Sol) fattet følgende vedtak: 

«Redegjørelsen om forebyggende hjemmebesøk og anbefalingene fra vedlagte 

prosjektoppgave, tas til etterretning». 

 

Beskrivelse av saken 

Målsettingen med et helsefremmende forebyggende tilbud for eldre er å gi et tilbud for å 

opprettholde god helse, trygghet, trivsel, mestring og mulighet for å bo lengst mulig i eget hjem.  

Likeledes å hindre negativ utvikling av helsetilstand, funksjonsevne og sosiale forhold.  

Erfaringer fra andre kommuner som har tilbudet og intervjuer med eldre, viser at ved å tilby både 

gruppetilbud og hjemmebesøk, vil de eldre velge hva de synes passer best for seg, og flere vil ta 

imot tilbudet. Forskning, studier og teorier knyttet til tema støtter dette. Skal kommunen arrangere 

gruppetilbud, må dette skje i nærmiljøet. De med lav sosioøkonomisk status vil i mindre grad 

benytte gruppetilbud, ettersom de ofte har manglende sosialt nettverk, støtte og lavere 

mestringsfølelse. Disse vil ha best nytte av et hjemmebesøk for å knytte kontakt med kommunen. 

Samtidig vil gruppetilbud gi positive sosiale effekter. 

Individuelle hjemmebesøk krever store ressurser, og gruppetilbud er helt klart den mest 

kostnadseffektive modellen. Men da når man ikke alle. For Ringerike kommune med 

eksempelvis 214 eldre i målgruppen vil hjemmebesøk koste kr 181.900,-, hvis alle takker ja. 

Ved å gi tilbudet i grupper, vil det for kommunen utgjøre ca. kr 52.500,- for 11 gruppemøter 

inkludert forarbeid.  

For å sikre helsefremmende effekt er 78 år for sent til å tilby hjemmebesøk eller gruppetilbud. 

Helsedirektoratet har fremmet en veileder hvor anbefalingen er at tiltaket iverksettes ved 75 år.  

 

Rådmannens vurdering 

Ut ifra det materialet som foreligger, vil rådmannen anbefale at helsefremmende forebyggende 

tilbud til eldre i Ringerike kommune tilbys som gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å 

nå ut til flest mulig eldre. Tilbudet gis til alle når de fyller 75 år. 
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Det har vist seg at det kan være uheldig å legge tilbudet til hjemmetjenesten, fordi 

«hjelpekulturen» der er stor og tilbudet kan «drukne» i andre oppgaver. Rådmannen anbefaler 

derfor at tilbudet organiseres under Austjord Behandlingssenter, og koordineres av nyansatte 

«hverdagsrehabiliteringskoordinator», som skal ha ansvar for å bygge opp tilbudet som del av 

sin stilling. Hun har ellers ansvar for å koordinere implementering og oppfølging av 

hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i Ringerike kommune. Denne stillingen er innrettet 

på forebyggende helsearbeid og vil således være en naturlig plassering når det gjelder ansvaret 

for helsefremmende forebyggende tilbud til eldre. Hun vil i stillingen samarbeide tett med 

ergoterapeutene og fysioterapeutene i kommunen. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/364-1   Arkiv: 033  

 

Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

32/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådets årsmelding for 2016 legges med dette fram for politisk behandling. 

I tillegg til følgende presisering: 

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

angår alle eldre i kommunen enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonen, 

eller blir tatt opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noen hensikt må det «bli hørt», dvs. kunne 

avgi rådene slik at disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative 

prosessen.  

fokuserer årsmeldingen i hovedsak på følgende: 

 Rådet får i hovedsak forelagt saker som gjelder Helse og omsorg, og reagerer på at 

andre sektorer i kommunen ikke har saker til rådet. 

 Eldrerådet reagerer sterkt på den lave møtefrekvensen (5 møter/år) som ikke er 

tilstrekkelig til å behandle adekvate saker før de behandles i kommunestyret. 

 Opplæringen på I-PAD oppleves som mangelfull, likeens folkevalgtopplæringen. 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i årsmeldingen vil rådmannen sørge for at den etterlyste opplæringen finner 

sted, og at de andre kommunale sektorer innskjerper ansvaret for å bringe saker som spesielt 

angår eldre i kommunen inn for eldrerådet til utalelse. 
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Vedlegg 

 Ringerike Eldreråds årsmelding for 2016 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/118-1   Arkiv: 007 &00  

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Eldrerådet 30.01.2017 

1/17 Inkluderings- og integreringsråd 30.01.2017 

1/17 Råd for funksjonshemmede 31.01.2017 

1/17 Ungdomsrådet 31.01.2017 

1/17 Administrasjonsutvalget 01.02.2017 

16/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017 

4/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

10/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.02.2017 

12/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

33/17 Formannskapet 21.02.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak 

0146 (vedlegg 1), og har siden ikke vært revidert. Retningslinjene er kun gjeldende for ansatte i 

kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og samfunnsutvikling de siste 20 år er 

retningslinjene modne for revidering.  

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter inn i 

organisasjonen «Transparency Internasjonal»2. 

 

Beskrivelse av saken 

                                                
2 Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency 

Internationals Charter. Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av 

stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig 

sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet 

og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning, og politikk. 

Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og multilateral bistand, og 

internasjonal økonomisk politikk og handel. 
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17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et utvalg 

som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike 

kommune (Arkivsak nr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf Meier (Ap) utsatte formannskapet 

enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med ansatte 

representanter og representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit 

Bolstad (H), Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske regler lot seg ikke prioritere i 2015, og har derfor blitt gjennomført i 2016. 

Som et resultat av kommunevalget erstattet kommunestyret Marit Bolstad (H) med Runar Johansen 

(H). Rådmannen utpekte følgende fra ansatte og ledelse til å delta i arbeidsgruppen, som da fikk slik 

sammensetning: 

 Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR) 

 Arnfinn Holten (KrF) 

 Nanna Kristoffersen (SOL) 

 Runar Johansen (H) 

 Gyrid Løvli (kommunalsjef økonomi) 

 Arne Ihle Skuterud (hovedverneombud) 

 Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

 Anne Gro Lundestad (Utdanningsforbundet) 

Seniorrådgiver Sveinung Homme har fungert som gruppens sekretær. 

Arbeidsgruppen leverte sin endelige innstilling til nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i 

Ringerike kommune januar 2017 (vedlegg 2).  

 

De nye etiske reglene vil bli implementert for alle ansatte i løpet av våren 2017. 

Implementeringen skal skje ved at ledere ved alle enheter skal gjennomføre egne personalmøter 

hvor etikk settes på dagsorden. Dette vil sikre at ansatte får relevante refleksjoner rundt 

aktuelle etiske dilemmaer de møter på egen arbeidsplass med utgangspunkt i de nye etiske 

reglene.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye etiske reglene også forankres for alle folkevalgte i 

Ringerike kommune. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan det skal gjennomføres. 

 

Rådmannens vurdering 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i Ringerike kommune. En god etisk adferd er et personlig ansvar.  De nye etiske 

reglene er derfor ikke utformet som absolutte føringer, men som retningslinjer som skal hjelpe 

den enkelte til selv å ta riktige etiske valg i forhold til sitt arbeid og engasjement i Ringerike 

kommune.  

Rådmannen er av den oppfatning at arbeidsgruppen, gjennom et forholdsvis kortfattet, lettlest 

og oversiktlig dokument har lykkes med dette. Teksten, og aktuelle eksempler stimulerer 

ansatte og folkevalgte til refleksjon og ettertanke, og vil være med på å sikre at 

oppmerksomheten vil være rettet mot fellesskapets beste. Dette vil både sette en felles standard 

og skape tillit hos samarbeidspartnere og innbyggerne. 
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Rådmannen er også tilfreds med at arbeidsgruppen har kommet med forslag til hvordan de nye 

etiske reglene skal implementeres for alle ansatte i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at de nye retningslinjene vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg 

1. «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» vedtatt av formannskapet 3.7.1995. 

2. Forslag til nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: De folkevalgte 

Fra: Rådmann 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/32-5 2752/17 PLN 347 23.01.2017 

Orientering rundt arealforhold på Hvervenmoen/Hvervenkastet per januar 2017  

 

Rådmann har registrert stor interesse og engasjement rundt muligheter for utvikling av 

områdene på Hvervenmoen og Hvervenkastet. Her ønsker rådmannen å gi et overblikk over 

arealsituasjonen pr. januar i år. Se også kart på neste side som viser planene som omtales 

nedenfor.  

1. Hvervenmoen, arealmessig definert som områderegulering nr. 347-01 Hvervenmoen. 

Denne planen ble vedtatt 21.01.2015. Det skal bygges et kontorbygg med et tilhørende 

industrianlegg, og det er Ringeriks-Kraft AS som vil være den største leietakeren i 

dette bygget. Ut fra vurderinger som er gjort i dialog med utbygger, sees dette på som 

en prosess som har som mål å fullføre utbyggingen av de områder som er knyttet til 

utbyggingstrinn 1 og 2 i rekkefølgebestemmelsene til denne reguleringen. 

Det er også planer om å starte opp utvikling av et område som er knyttet til 

utbyggingstrinn 3 i rekkefølgebestemmelsene, hvor det ligger et krav om utarbeidelse 

av en ny trafikkanalyse. Ny trafikkanalyse er utarbeidet på grunnlag av retningslinjer i 

rekkefølgebestemmelsene, uavhengig av det som eventuelt skjer på Hvervenkastet, på 

andre siden E16. Trafikkanalysen er nylig sendt til Statens vegvesen for vurdering.  

  

2. Hvervenkastet, arealmessig definert som reguleringsplan nr. 113-01 Hvervenmoen/ 

redusert plan, ble vedtatt 08.01.1990. Her har bl.a. Skeidar holdt til, men denne 

virksomheten legges snart ned. Det er nå lagt frem et ønske om å etablere en 

matvarebutikk i disse lokalene. 

I 2010 ble det fremmet et ønske om oppstart av en omreguleringsprosess av 

reguleringsplan nr. 113-01. Ønsket var å etablere en matvarebutikk i disse lokalene. I 

vedtatte reguleringsbestemmelser heter det «område for forretning tillates ikke nyttet til 

svært trafikkskapende virksomheter, f. eks. matvareforretning». Saken ble behandlet i 

HMA 06.12.2010, men fikk negativt vedtak.  



 

 

Det er de samme reguleringsbestemmelsene som gjelder i området i dag. Utbygger og 

eier, som nå ønsker å etablere matvarebutikk, har dialog med administrasjonen og det 

er under vurdering hvordan prosessen skal tas videre.  

 

3. På sykehussiden, reguleringsplan nr. 283-01 Sykehusområdet vedtatt 11.11.2008, er 

det under vurdering å flytte lokalene for legevakt. Ny lokalisering er tenkt øst for 

sykehuset i området der den gamle barnehagen var lokalisert. Dette medfører et endret 

trafikkmønster inn til sykehuset, med endret belastning på kryss og veg i området. 

  

3.2 Det er også framkommet et behov for nytt aggregatbygg på 228 m2 for sikker 

strømleveranse til Ringerike sykehus. Ønsket lokalisering er i nærheten av innfartsvegen 

til Hønefoss fra syd, innenfor reguleringsplan nr. 283-01. 

 

Alle disse utviklingsønskene ligger lokalisert rundt innfartsveien fra E16 til Hønefoss syd og vil 

på ulikt vis belaste denne. Trafikkbelastningen inn mot Hønefoss syd er derfor et sentralt 

spørsmål som må belyses i flere av disse sakene.  

Henvendelsene til kommunen vil få sine respektive saksprosesser ut fra de ulike utfordringer 

som framkommer.    
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/32-5 2752/17 PLN 347 23.01.2017 
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Rådmann har registrert stor interesse og engasjement rundt muligheter for utvikling av 

områdene på Hvervenmoen og Hvervenkastet. Her ønsker rådmannen å gi et overblikk over 

arealsituasjonen pr. januar i år. Se også kart på neste side som viser planene som omtales 

nedenfor.  

1. Hvervenmoen, arealmessig definert som områderegulering nr. 347-01 Hvervenmoen. 

Denne planen ble vedtatt 21.01.2015. Det skal bygges et kontorbygg med et tilhørende 

industrianlegg, og det er Ringeriks-Kraft AS som vil være den største leietakeren i 

dette bygget. Ut fra vurderinger som er gjort i dialog med utbygger, sees dette på som 

en prosess som har som mål å fullføre utbyggingen av de områder som er knyttet til 

utbyggingstrinn 1 og 2 i rekkefølgebestemmelsene til denne reguleringen. 

Det er også planer om å starte opp utvikling av et område som er knyttet til 

utbyggingstrinn 3 i rekkefølgebestemmelsene, hvor det ligger et krav om utarbeidelse 

av en ny trafikkanalyse. Ny trafikkanalyse er utarbeidet på grunnlag av retningslinjer i 

rekkefølgebestemmelsene, uavhengig av det som eventuelt skjer på Hvervenkastet, på 

andre siden E16. Trafikkanalysen er nylig sendt til Statens vegvesen for vurdering.  

  

2. Hvervenkastet, arealmessig definert som reguleringsplan nr. 113-01 Hvervenmoen/ 

redusert plan, ble vedtatt 08.01.1990. Her har bl.a. Skeidar holdt til, men denne 

virksomheten legges snart ned. Det er nå lagt frem et ønske om å etablere en 

matvarebutikk i disse lokalene. 

I 2010 ble det fremmet et ønske om oppstart av en omreguleringsprosess av 

reguleringsplan nr. 113-01. Ønsket var å etablere en matvarebutikk i disse lokalene. I 

vedtatte reguleringsbestemmelser heter det «område for forretning tillates ikke nyttet til 

svært trafikkskapende virksomheter, f. eks. matvareforretning». Saken ble behandlet i 

HMA 06.12.2010, men fikk negativt vedtak.  



 

 

Det er de samme reguleringsbestemmelsene som gjelder i området i dag. Utbygger og 

eier, som nå ønsker å etablere matvarebutikk, har dialog med administrasjonen og det 

er under vurdering hvordan prosessen skal tas videre.  

 

3. På sykehussiden, reguleringsplan nr. 283-01 Sykehusområdet vedtatt 11.11.2008, er 

det under vurdering å flytte lokalene for legevakt. Ny lokalisering er tenkt øst for 

sykehuset i området der den gamle barnehagen var lokalisert. Dette medfører et endret 

trafikkmønster inn til sykehuset, med endret belastning på kryss og veg i området. 

  

3.2 Det er også framkommet et behov for nytt aggregatbygg på 228 m2 for sikker 

strømleveranse til Ringerike sykehus. Ønsket lokalisering er i nærheten av innfartsvegen 

til Hønefoss fra syd, innenfor reguleringsplan nr. 283-01. 

 

Alle disse utviklingsønskene ligger lokalisert rundt innfartsveien fra E16 til Hønefoss syd og vil 

på ulikt vis belaste denne. Trafikkbelastningen inn mot Hønefoss syd er derfor et sentralt 

spørsmål som må belyses i flere av disse sakene.  

Henvendelsene til kommunen vil få sine respektive saksprosesser ut fra de ulike utfordringer 

som framkommer.    
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Sammendrag 

Fossefondet fikk en avkastning på 5.694.413 kr i 2016 som tilsvarer en avkastning på 4,59 

%. Fondets markedsverdi pr 31.12.2016 er 129.102.818 kr. En nedgang i verdien på starten 

av året hentet seg inn igjen i løpet av første halvår og den positive trenden fortsatte gjennom 

siste halvår og avsluttet med en sterk desember som alene ga 1,37 % avkastning. 

Etter at kostnader til rådgivning er trukket ifra blir årets netto avkastning på 5.628.561,73 kr. 

I regnskapet for 2016 er dette avsatt til disposisjonsfond i tråd med finansreglementet og 

budsjett 2016. Det er avsatt 5.286.965,54 kr for å ivareta fondets realverdi og 334.000 kr til 

bufferkapital som senere kan brukes til å dekke opp en eventuell negativ avkastning et annet 

år. 

 

Innledning / bakgrunn 

Fossefondet ble etablert etter salget av aksjer i Ringeriks Kraft AS i slutten av 2014. Fondets 

størrelse var da på 121,1 mill. kroner. I 2015 ble ble det laget en avtale med Industrifinans 

som rådgiver for å sikre en best mulig forvaltning av fondet. Fondet skal forvaltes innenfor de 

retningslinjer som er beskrevet i kommunens finansreglement kap. 4. 

 

Beskrivelse av saken 

Fossefondet er ved utgangen av 2016 investert i 25 % pengemarkedsfond, 34 % 

obligasjonsfond og 41 % aksjer (hvor 30 % i internasjonale aksjer og 10 % i norske aksjer). 

Årets avkastning på 5.694.413 kr ligger litt over det som var budsjettert mål i 2016 på  

5.000.000 kr.  

Den viktigste markedsendringen i 2016 var et skift til et mer positivt syn på global vekst. 

Redusert deflasjonsfrykt og økte vekstforventninger bidro til god avkastning i risikoaktiva på 

tross av større politisk risiko som følge av valget i USA og folkeavstemmingen i 

Storbritannia. Både oljeprisen og den norske kronen styrket seg i 2016. 



Det har gjennom året vært noen naturlige svingninger i markedsverdien på porteføljen, men 

etter årets 2 første måneder har utviklingen vært i en positiv trend. Obligasjonsfondene (med 

noe innslag av High-yield) har bidratt med en samlet avkastning opp mot 4 % og norske 

aksjer i porteføljen har hatt en avkastning på nesten 16 % i 2016. Høsten 2016 ble andel 

norske aksjer økt noe som viste seg å være en god beslutning på kort sikt. 

 

Økonomiske forhold 

En positiv avkastning blir regnskapsført i driftsregnskapet og er en del av resultatet der. Det 

er beskrevet i kommunens finansreglement hvordan avkastning skal benyttes: 

1. Tilbakebetaling av tidligere års driftsunderskudd eller dekke et eventuelt 

driftsunderskudd inneværende regnskapsår. 

2. Opprettholde realverdien av Fossefondet ved at det avsettes til Fossefondet – avsettes 

et beløp til Fossefondet tilsvarende SSB’s konsumprisindeks (KPI) med utgangspunkt 

i verdien på fondet pr 31.12 året før. 

3. Eventuell meravkastning utover dette avsettes som bufferkapital. 

4. Anses bufferkapital som tilstrekkelig skal eventuell meravkastning (utover punktene 1 

og 2) avsettes til vedtatte investeringer. 

 

 
Rådmannens vurdering 

Fossefondet har brukt 1,5 år på å tilpasse seg til strategien beskrevet i finansreglementet. Det 

er spesielt plasseringer i aksjemarkedet hvor en forsiktig tilnærming har blitt valgt for å unngå 

for store svingninger i starten og sikre en positiv avkastning de første årene. Det ser ut til å ha 

lykkes. En avkastning på rundt 4,5 % i en tid med lave rentenivåer mener rådmannen er 

tilfredsstillende.  

 

Vedlegg 

- Porteføljerapport pr 31.12.2016 fra Industrifinans 

- Årsbrev 2017 fra Industrifinans 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

30.11.2016
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Bank og pengemarked 32 602 341 46 372 0 25 % 0 % 0 % 0 %

Obligasjoner 43 833 027 369 442 0 34 % 0 % 0 % 0 %

Internasjonale aksjer 38 959 149 829 095 0 30 % 0 % 0 % 0 %

Norske aksjer 13 708 301 494 405 0 11 % 0 % 0 % 0 %

Totalt 129 102 818 1 739 314 0 100 % 0 %
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Totalt 1 739 314 5 694 413 8 020 376

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 30.12.2014

Bank og pengemarked 46 372 828 409 2 623 093

Obligasjoner 369 442 2 451 180 1 558 027

Internasjonale aksjer 829 095 836 024 2 030 956

Norske aksjer 494 405 1 578 800 1 808 301

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Totalportefølje 1,37 % 4,59 % 3,20 %
ST1X 0,05 % 0,54 % 0,70 %

Bank og pengemarked 0,14 % 2,22 % 1,98 %
ST1 X 0,05 % 0,54 % 0,70 %

Obligasjoner 0,85 % 3,87 % 1,14 %
ST4X 0,13 % 0,44 % 0,43 %

Internasjonale aksjer 2,17 % -1,03 % 5,99 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

3,03 % 7,30 % 12,96 %

Norske aksjer 3,74 % 15,85 % 19,24 %
OSEFX 3,76 % 11,50 % 17,50 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 14.01.2017

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2016



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Bank og pengemarked

Pluss Likviditet II 24.08.2015 14 728,59 1 008,62 14 855 597 1 021,30 31.12.2016 15 042 310 11,7 % 186 713

Holberg Likviditet 24.08.2015 99 674,56 102,17 10 183 270 101,55 31.12.2016 10 122 401 7,8 % -60 869

Alfred Berg Pengemarked 24.08.2015 69 776,74 102,64 7 162 007 102,82 31.12.2016 7 174 787 5,6 % 12 779

Klientkonto DNB 262 844 262 844 0,2 % 0

Sum 32 463 718 32 602 341 25,3 % 138 623

Obligasjoner

Alfred Berg Kort Obligasjon 24.08.2015 141 978,11 99,86 14 177 993 100,71 31.12.2016 14 299 098 11,1 % 121 106

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 1 352,69 10 495,98 14 197 851 10 153,62 31.12.2016 13 734 745 10,6 % -463 106

DNB High Yield 24.08.2015 7 756,83 1 042,93 8 089 817 1 028,37 31.12.2016 7 976 930 6,2 % -112 887

Holberg Kreditt 24.08.2015 72 684,62 103,07 7 491 297 107,62 31.12.2016 7 822 253 6,1 % 330 956

Sum 43 956 958 43 833 027 34,0 % -123 931

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 24.08.2015 6 129,89 2 063,66 12 650 000 2 262,20 30.12.2016 13 867 031 10,7 % 1 217 031

Carnegie Worldwide Etisk 24.08.2015 4 280,90 1 845,41 7 900 000 1 857,14 30.12.2016 7 950 223 6,2 % 50 223

Robeco Global Conservative Equities D 22.09.2016 3 600,57 1 721,95 6 200 000 1 741,27 30.12.2016 6 269 571 4,9 % 69 571

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 21.08.2015 446 827,78 9,85 4 400 000 10,71 30.12.2016 4 785 526 3,7 % 385 526

Nordea Stable Emerging Markets Equity 19.09.2016 5 297,54 528,55 2 800 000 525,13 30.12.2016 2 781 898 2,2 % -18 102

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 20.11.2015 25 240,49 104,99 2 650 000 96,97 30.12.2016 2 447 695 1,9 % -202 305

KLP Aksje Global Indeks III 25.08.2015 428,13 1 719,13 736 005 2 002,22 30.12.2016 857 205 0,7 % 121 200

Sum 37 336 005 38 959 149 30,2 % 1 623 144

Norske aksjer

Nordea Norge Verdi 24.08.2015 517,75 7 918,91 4 100 000 9 538,62 30.12.2016 4 938 599 3,8 % 838 599

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 3 356,81 1 194,54 4 009 851 1 311,65 30.12.2016 4 402 957 3,4 % 393 107

Danske Invest Norge II 24.08.2015 436,48 8 706,07 3 800 000 10 004,52 30.12.2016 4 366 745 3,4 % 566 745

Sum 11 909 851 13 708 301 10,6 % 1 798 450

Totalt 125 666 532 129 102 818 100,0 % 3 436 286
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Bank og pengemarked

Pluss Likviditet II 20 915 353 533 416 200 24.08.2015

Holberg Likviditet 15 617 280 706 297 401 24.08.2015

Alfred Berg Pengemarked 9 254 180 963 174 787 24.08.2015

KLP 8317 15 03461 0 8 926 179 254 30.12.2014

Realiserte poster 0 0 1 537 486

Sum 46 372 828 409 2 623 093 30.12.2014

Obligasjoner

Alfred Berg Kort Obligasjon 27 674 620 448 499 098 24.08.2015

DNB Obligasjon (III) 42 668 412 855 234 745 24.08.2015

DNB High Yield 161 877 710 928 401 930 24.08.2015

Holberg Kreditt 137 222 706 950 422 253 24.08.2015

Sum 369 442 2 451 180 1 558 027 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 275 968 906 428 1 217 031 24.08.2015

Carnegie Worldwide Etisk 152 100 -212 864 50 223 24.08.2015

Robeco Global Conservative Equities D 182 726 69 571 69 571 22.09.2016

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 250 224 386 988 385 526 21.08.2015

Nordea Stable Emerging Markets Equity 46 565 -18 102 127 595 24.08.2015

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund -102 176 -230 973 -202 305 20.11.2015

KLP Aksje Global Indeks III 23 687 64 806 157 205 25.08.2015

Parvest Equity Best Selection Europe I 0 -120 361 3 038 24.08.2015

Pareto Global B 0 -9 468 223 071 24.08.2015

Sum 829 095 836 024 2 030 956 20.08.2015
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Nordea Norge Verdi 189 470 761 930 838 599 24.08.2015

Alfred Berg Aktiv 110 607 393 107 393 107 17.02.2016

Danske Invest Norge II 194 328 480 047 566 745 24.08.2015

Alfred Berg Norge 0 -56 284 9 851 24.08.2015

Sum 494 405 1 578 800 1 808 301 23.08.2015

Totalt 1 739 314 5 694 413 8 020 376 30.12.2014
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Totalportefølje 1,37 % 4,59 % 3,20 % 30.12.2014
ST1X 0,05 % 0,54 % 0,70 %

Bank og pengemarked 0,14 % 2,22 % 1,98 % 30.12.2014
ST1X 0,05 % 0,54 % 0,70 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,14 % 2,16 % 1,74 % 24.08.2015
ST1 X 0,05 % 0,54 % 0,58 %
Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,15 % 2,38 % 1,84 % 24.08.2015
ST1 X 0,05 % 0,54 % 0,58 %
Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,13 % 2,26 % 1,54 % 24.08.2015
ST2X 0,06 % 0,54 % 0,60 %

Obligasjoner 0,85 % 3,87 % 1,14 % 23.08.2015
ST4X 0,13 % 0,44 % 0,43 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,19 % 2,82 % 1,37 % 24.08.2015
ST3X 0,06 % 0,53 % 0,53 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,31 % 3,89 % 1,80 % 24.08.2015
ST4X 0,13 % 0,44 % 0,35 %
DNB High Yield DNBHGYD NO 2,07 % 7,69 % 2,85 % 24.08.2015
ST1 X 0,05 % 0,54 % 0,58 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 1,79 % 6,00 % 1,79 % 24.08.2015
ST1 X 0,05 % 0,54 % 0,58 %
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer 2,17 % -1,03 % 5,99 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) 3,03 % 7,30 % 12,96 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 2,03 % 7,36 % 11,08 % 24.08.2015
MSCI World NR 3,81 % 5,09 % 13,79 %
Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO 1,95 % -11,24 % 2,32 % 24.08.2015
MSCI World NR 3,81 % 5,09 % 13,79 %
Robeco Global Conservative Equities D RGCEDER LX 3,00 % 1,12 % 22.09.2016
MSCI AC World NR 3,57 % 6,54 %
Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX 5,52 % 4,67 % 3,33 % 21.08.2015
MSCI Europe NR 6,70 % -2,64 % 1,46 %
Nordea Stable Emerging Markets Equity NSEMBPN LX 1,70 % -0,65 % 19.09.2016
MSCI Emerging Markets NR 1,61 % 0,58 %
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund MIRAGCA LX -4,01 % -14,93 % -10,72 % 20.11.2015
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR 0,25 % 4,35 % 4,39 %
KLP Aksje Global Indeks III KLPAIII NO 2,84 % 8,18 % 11,91 % 25.08.2015
MSCI World NR 3,81 % 5,09 % 13,97 %

Norske aksjer 3,74 % 15,85 % 19,24 % 23.08.2015
OSEFX 3,76 % 11,50 % 17,50 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 3,99 % 20,29 % 21,03 % 24.08.2015
OSEFX 3,76 % 11,50 % 17,54 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 2,58 % 25,56 % 17.02.2016
OSEFX 3,76 % 23,00 %
Danske Invest Norge II FFNORG2 NO 4,66 % 12,97 % 17,10 % 24.08.2015
OSEFX 3,76 % 11,50 % 17,54 %
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Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp

Alfred Berg Kort Obligasjon UTBYTTE 31.12.2016 -215 353

Alfred Berg Kort Obligasjon REINV. UTB. 31.12.2016 2 138,28 100,71 215 353

Alfred Berg Pengemarked UTBYTTE 31.12.2016 -100 109

Alfred Berg Pengemarked REINV. UTB. 31.12.2016 973,58 102,82 100 109

DNB High Yield REINV. UTB. 31.12.2016 506,24 1 028,37 520 603

DNB High Yield UTBYTTE 31.12.2016 -520 603

DNB Obligasjon (III) UTBYTTE 31.12.2016 -416 647

DNB Obligasjon (III) REINV. UTB. 31.12.2016 41,03 10 153,61 416 647

Holberg Kreditt UTBYTTE 31.12.2016 -15 690

Holberg Kreditt REINV. UTB. 31.12.2016 145,79 107,62 15 690

Holberg Likviditet REINV. UTB. 31.12.2016 1 886,73 101,55 191 605

Holberg Likviditet UTBYTTE 31.12.2016 -191 605

Klientkonto DNB RENTER 31.12.2016 -587

Netto endring likvide midler 587

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0

Periodens utvikling
Markedsverdi

30.11.2016
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
31.12.2016

Bank og pengemarked 32 555 970 46 372 0 0 32 602 341

Obligasjoner 43 463 585 369 442 0 0 43 833 027

Internasjonale aksjer 38 130 054 829 095 0 0 38 959 149

Norske aksjer 13 213 896 494 405 0 0 13 708 301

Totalt 127 363 505 1 739 314 0 0 129 102 818
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Side 1

MARKEDSSYN OG AKTIVAALLOKERING VED INNGANGEN TIL 2017

Oslo, den 1 6 . januar 2017

Den viktigste markedsendringen i 2016 var et skift til et mer positivt syn på global vekst.
Redusert deflasjonsfrykt og økte vekstforventninger bidro til god avkastning i ri sikoaktiva på
tross av større politisk risiko som følge av valget i USA og folkeavstemmingen i Storbritannia.
Både oljeprisen og den norske kronen styrket seg i 2016.

Ved inngangen til 2017 vurderer vi at følgende temaer og utviklingstrekk vil ha størst innflytelse
på markedenes utvikling:

> S tor geopolitisk usikkerhet har oppstått som følge av endrede og til dels uklare politiske
målsetninger hos USA, Kina og Russland. Eurosonen er fortsatt ustabil med viktige politiske
valg i 2017 .

> Globalisering og teknol giske fremskritt skaper vinnere og tapere som fører til sosiale
spenninger og motreaksjoner i form av proteksjonisme og populisme.

> Potensiell global vekst er lavere enn før som følge av svak befolkningsvekst i sentrale
økonomier, lav produktivitetsvekst og historisk høye gjeldsnivåer. Utviklingen har ført til
fallende realrenter og realrentene antas å forbli lave.

> I 2017 kan verdensøkonomien overraske med bedre vekst enn ventet som følge av et syklisk
økonomisk oppsving i U SA og etter hvert Europa, samt for tsatt høye økonomiske stimulanser
i Kina. Det vil føre til økte inflasjonsforventninger, økte renter og stabile råvarepriser. I U SA
og Tyskland , som nærmer seg full sysselsetning , vil reallønnene øke.

> Den ekspansive pengepolitikken fra verdens fem store se ntralbanker vil i sum fortsette i
2017. De samlede sentralbankbalanser vil øke. U SA vil dreie utviklingen mot høyere grad av
finanspolitikk , som kan øke inflasjonspresset i økonomien .

> Relativ høy verdsettelse og lave renter medfører at forventet avkastning i de fleste
aktivaklasser er lavere enn hva vi har vært vant til. Relativ verdsettelse varierer likevel
betydelig mell om regioner, sektorer og enkelt aksjer. Dette gir muligheter for meravkastning
med god a ktiv forvaltning .

> Ved inngangen til 2017 ligger vi nøytralvektet mellom aksjer og renter. Vi er overvektet
kreditt og undervektet durasjon i renteporteføljen.
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1. RAMMEBETINGELSER

GEOPOLITI S K USIKKERHET

Vi lever i en tid hvor den etablerte
verdensorden en er i sterk endring. Etter andre
verdenskrig har den vestlige verden, ledet av
USA, styrt verdensordenen. USA har dominer t
politisk, økonomisk og militær t. De har hatt
sterk innflytelse i sentrale institusjoner so m
Det internasjonale pengefondet ( IMF ) ,
Verdensbanken, FN og NATO. Perioden har
vært preget av en tro på liberal økonomisk
politikk, internasjonal handel og demokratisk
styresett. Sovjetunionens fall forsterket
posisjonen til USA og den vestlige verden.
Ut vikling i verdens handelsvolum i denne
perioden fremgår av FIGUR 1 .

USAs økonomiske dominans er redusert med
Kinas sterke utvikling og inntreden i den
globale økonomien. USAs politiske ambisjoner
har avtatt betydelig allerede un der president
Barack Obama. Valget av Donald J. Trump vil
forsterke utviklingen. Ytterligere usikkerhet skapes ved at Trump stiller spørsmål ved USAs
forpliktelser i sentrale organisasjoner som NATO og FN og utfordrer etablerte frihandelsavtaler.
Både Kina og Russland ønsker å utvide sine interessesfærer. Kina har ressurser til å forfølge sine
ambisjoner. Samtidig preges både Europa og Japan med interne utfordringer som følge av
spenninger innad i eurosonen og stagnasjon i Japan.

Politiske uroligheter og k riger i Midt - Østen og Afrika har skapt store migrasjonsutfordringer for
Europa, mens illegal innvandring fra Latin - Amerika til USA skaper spenninger der.

Vi ser som følge av dette en geopolitisk utvikling hvor USA og V esten utfordres av Kina og
Russland. S amtidig utfordres liberale verdier, rett s statsprinsipper , frihandel og demokrati av
proteksjonisme, populisme og karismatiske ledere som blir mer og mer totalitære med liten
respekt for maktfordeling og uavhengige institusjoner.

STRUKTURELLE RAMMEBETINGEL SER

Friere flyt av arbeidskraft, varer og tjenester over grensene legger til rette for en mer effektiv
bruk av ressurser , samt vekst i tilhørende aktiviteter, slik som transport. Slik har den raske
veksten i global handel etter andre verdenskrig vært posit iv for den globale økonomien.

Det som har bidratt positivt til den globale økonomien som helhet, har ikke nødvendigvis vært
fordelaktig for alle undergrupper av befolkningen. Flere lavinntektsjobber i høyinntektsland har
blitt erstattet av billigere arbei dskraft i utviklingsland. FIGUR 2 viser at globaliseringen har gått
spesielt utover den delen av befolkningen som er uten høyere utdannelse i USA. Andre analyser
bekrefter det samme bildet og peker på at reallønnsutviklingen for gruppen uten høyere
utdannelse har vært enda svakere for menn enn for kvinner.

Raske teknologiske endringer og automatisering har også påvirket reallønnsutviklingen.
Eksempelvis har antall ansatte i industribedrifter i USA falt med nesten 30 % siden årtu senskiftet,
selv om industriproduksjonen har økt i samme periode. Innovasjon er ikke noe nytt.

FIGUR 1
Kraftig vekst i verdenshandelen

Kilde: Verdens handelsorganisasjon
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Dampmaskiner og andre maskiner erstattet
hester og tekstilarbeidere under den
industrielle revolusjonen. Forskjellen er at
mennesker , i motsetning til hester , ha r
stemmerett.

Økt global handel og mobilitet av arbeidskraft
over landegrensene bidrar generelt til
økonomisk vekst, men kan få negative
konsekvenser for enkelt grupper av
befolkningen når veksten er svak. I en periode
med lav vekst bidrar innvandring til økt
konkurranse om færre ledige jobber, og
globalisering bidrar til utflytting av etterspurte ,
nasjonale arbeidsplasser. Dette bidrar til å
presse lønningene nedover, spesielt for de
ufaglærte.

Brexit og valgresultatet i USA er signaler til det
etablerte politiske system om at det er store
ubalanser i mange land som dagens politikere
må ta på alvor. Begge utfall var delvis en
stemme mot globalisering og en refleksjon av
enkelte velgergruppers opprør mot konkurranse om innenlands ke arbeidsplasser. Med
fore stående valg i bla nt annet Frankrike og Tyskland vil vi få klare signaler om hvorvidt
antiglobaliseringen sprer seg og kan representere en stor trussel mot eurosamarbeidet i dagens
form.

BEFOLKNINGSUTVIKLING

Ifølge FN er verdens årlige totale befolknings vekst redusert fra 2,1 % i 1968 til 1,2 % i 2015. I sitt
hovedscenario forventer FN at den årlige
veksttakten gradvis faller mot 0,1 % mot
slutten av dette århundret. Et resultat av dette
er at befolkningen eldes og andel i yrkesaktiv
alder faller i mange land. Dette er illustrert i
FIGUR 3 . Svekket vekst og eventuelt fall i
arbeidsfør befolkning legger en demper på
økonomisk vekst.

Strukturen for statlige pensjonsordninger har i
høy grad vært basert på løpende finansiering.
Skat t fra en relativt sett mindre arbeidsstyrke
må finansiere pensjonsutbetalinger til en
relativt større andel pensjonister. Bekymringer
om svekket pensjon på grunn av dette, kan få
folk til å øke privat sparing.

HØYE GJELDSNIVÅER

Verdens totale gjeld eksklu siv finansnæringen
har vokst til om lag 250 % av BNP. Nytten av
ytterligere gjeld er avtakende, men på grunn

FIGU R 2
S tørre lønns for skjeller i USA

Kilde: U.S. Bureau of Labor Statistics
(2015) , Industrifinans

FI GUR 3
S vak demografisk utvikling

Kilde: FN (2015), Industrifinans
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FIGUR 4
Stor variasjon i privat gjeldsutvikling

Kilde: BIS total credit statistics

av et fortsatt lavt rentenivå, er gjelden lettere
å betjene. Som vi ser av FIGUR 4 og FIGUR 5 ,
har privat gjeld eksklusiv finansnæringen
avtatt i prosent av BNP i de senere år, mens
det motsatte er tilfelle for offentlig gjeld. Dette
er ifølge analys eselskapet B CA Research et
typisk tegn på at gjeldssyklus en er inne i siste
fase. Japans utvikling si den 1990 - tallet er et
tydelig eksempel på dette , hvor privat gjeld
har avtatt, mens offentlig gjeld har akselerert
uten å ha styrket veksten nevneverdig.

De høye gjeldsnivåene vil skape utfordringer ,
men f or øyeblikket er gjeldsnivåene
betjenbare siden re ntene fortsatt er lave. Hvis
rentene stiger på grunn av økt økonomisk
aktivitet, er nivåene fortsatt ikke nødvendigvis
et uhåndterlig problem. Hvis derimot veksten
er lav , vil en stadig større andel av lånetakerne
kunne få problemer med å gjøre opp for seg .

Kinesisk privat gjeld har gjort Kina mer utsatt.
Kinesiske myndigheter ønsker å få en sunnere
økonomisk struktur, hvor innenlands k konsum
vokser på bekostning av investeringer og
eksport. Kinesiske myndigheter ønsker likevel
både reformer og stabilitet. For å nå sitt årlige
vekstmål på 6,5 % har kinesiske myndigheter
måttet finne en balansegang mellom reformer
og status quo, mellom svakere valuta og økt
gjeld . FIGUR 4 viser at priva t gjeld i Kina
eksklusiv finansnæringen har vok st fra 114 %
av BNP før finanskrisen til 209 % av BNP i
midten av 2016. Kinesiske myndigheter ønsker
å kontrollere kredittveksten som har bidratt til
kraftig pris vekst i eiendom og andre
formuesobjekter, men frykter samtidig for
muligheten for en større øk onomisk nedtur.
Da oppgangen i kinesiske aktivapriser tiltok
som mest i 2014 og første halvår i 2015,
forsøkte myndighetene å stramme inn på
stimulansene. Dette bidro til en avkjøling i
eiendomssektoren, kraftig aksjefall og et
svakere arbeidsmarked. Samti dig var de t
svakere økonomisk vekst . For å kunne nå
vekstmålet i 2016, økte myndighetene stimulansene ved utløpet av 2015 og i løpet av fjoråret.
Dette ser ut til å ha bidratt til høyere vekst i 2016. Samtidig har eiendomsprisene fortsatt å stige.

I det l ange løp er det imidlertid klart at Kinas gjeldsvekst ikke kan fortsette å øke i nåværende
tempo . M yndigheten e oppfordres stadig til å bevege seg bort fra sin av - og - på - reform politikk og
heller innføre flere tilbudssidereformer. Selv om økt privat gjeld har skapt ubalanser, har staten
store valutareserver og kapasitet til å ta over mye dårlig privat gjeld for å stabilisere økonomien
om nødvendig.

FIGUR 5
Statlig gjeld vokser

Kilde: BIS total credit statistics



Industrifinans Kapitalforvaltning AS
Tel.: +47 22 94 16 00

Oscars gate 30
Faks: +47 22 94 16 01

P ostboks 1735 Vika
Org.nr.: 987 821 329

0121 Oslo
www.industrifinans.no

2017

Side 6

2. VEKST UTSIKTER

SVEKKET POTENSIELL BNP - VEKST

Vi observerer nå en lavere potensiell BNP -
vekst enn tidligere i verde ns store økonomier.
Dette skyldes lav befolkningsvekst og fallende
produktivitetsvekst, hvor spesielt lave
fødselsrater og en aldrende befolkning er
rådende i mange sentrale land.

Potensiell vekst kan defineres som
økonomiens fartsgrense, som er den
maksim ale vekst en en økonomi kan ha uten at
inflasjonen blir for høy. Potensiell vekst vil i
høy grad bestemmes av vekst i arbeidsfør
befolkning, vekst i realinvesteringer og
produktivitetsvekst.

Produktivitetsveksten begynte å falle før
finanskrisen. Årsakene e r debattert. En årsak
er lavere realinvesteringer i den vestlige
verden . Kina har overinvestert i tungindustri
hvor det er skapt overkapasitet med lav
kapitalavkastning til følge , mens andre land har hatt mangelfulle realinvesteringer .
Arbeidskraftens mobi litet er svekket i mange land , og veksten i global handel er lavere enn før .
Produktivitetsveksten har derfor nesten forsvunnet.

I USA skyldes redusert potensiell vekst primært svekket vekst i produktiviteten.
P roduktivitetsveksten i USA er nå under 1 % , s om vist i FIGUR 6 . I tillegg har l avt nivå på
realinvesteringer og svekket mobilitet etter finanskrisen også bidratt til redusert potensiell vekst.

Global handel har utviklet seg svak ere . Global handel bidrar til større spesialis ering og høyere
produktivitet. Veksten i handelsvolum av varer og tjenester har oftest vært sterkere enn
realøkonomisk vekst og bidratt til å styrke denne. Som FIGUR 7 viser , har vi i de senere år hatt
tre perioder hvor handelsvek sten dempet den økonomiske veksten. Dette skjedde etter at IT -
boblen sprakk, under finanskrisen og nå i den senere tid. Den gryende proteksjonistiske bølgen vi
har beskrevet tidligere i brevet, kan legge en varig demper på handelsveksten og bidra til laver e
potensiell vekst. På den positive siden forventer IMF at handelsveksten igjen skal bli sterkere enn
realøkonomisk vekst.

Som investorer bør vi følge den videre utviklingen i produktivitetsveksten nøye da dette er en
helt sentral parameter for nivået på p otensiell BNP - vekst.

Potensiell vekst preges nå av at veksten i arbeidsfør befolkning er svekket, veksten i
realinvesteringer er svak, og produktivitetsveksten i sentrale land er under 1 %. Lombard Street
Research (LSR) estimerer at potensiell vekst er 1, 5 % i USA og 1 % i Europa.

FIGUR 6
Svak produktivitetsvekst

Kilde: OECD (2017)
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KONJUNKTUROPPGANG

Selv om vi er i en epoke med lav potensiell
vekst, opplever USA nå en oppgangs -
konjunktur og Kina nyter godt av ytterligere
stimulanser. Europa ligger etter, men viser
også klare tegn på styrket konjunktur. U SA har
hatt en svak, men lang konjunkturoppgang
etter finanskrisen. Dagens arbeidsmarked,
med rundt 5 % arbeidsledighet i 2016 , har
nådd full naturlig sysselsetting etter de fleste
definisjoner av begrepet. I Europa er det langt
igjen til samme lave arbeid sledighet, men
også her synker arbeidsledigheten i flere land,
som framgår av FIGUR 8 .

Det er interessant at selv om arbeidsmarkedet
har bedret seg betydelig i USA og er på
bedringens vei i Europa, har ikke økt
sysselsetting vært fulgt av den samme
styrkingen av økonomisk vekst som tidligere.
Dette kan likevel endre seg, da vi forventer
høyere vekst og ser en klar styrking av inflasjonsforventningene. Den store jokeren er om
produktivitetsveksten tar seg opp.

På tross av dette har den amerikanske sentralbanken (Fed) vært svært forsiktige med
rentehevinger. Når dette ses i sammenheng med allerede oppnådd naturlig sysselsettingsnivå,
kan det argumenteres for at de henger etter i konjunktur oppgangen . Sentralbanksjef Janet
Yellen har e ksplisitt kommentert at Fed heller vil la inflasjonen overstige målsetningen enn å
sette opp rentene for tidlig. Inflasjonen har ligget under målsetning i flere år og Fed er åpne for å
måle inflasjonen som et snitt over en periode. De tar også hensyn til s vekkelsen i potensiell vekst

FIGUR 7
Verdens handel svekst er mot normalt lavere enn veksten i BNP

Kilde: IMF Wor ld Economic Outlook Database (10/ 2016 )

FIGUR 8
Fallende arbeidsledighet

Kilde: OECD (2017)
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som tilsier en lavere styringsrente enn før. Fed
ønsker ikke å torpedere en skjør og hardt
tiltrengt konjunkturoppgang.

Som FIGUR 9 viser, var Feds styringsrente
atskillig høyere i de forrige perioden e med full
naturlig sysselsetting. Vi begynner imidlertid å
se signaler på at BNP - veksten i USA er sterkere
enn den potensielle veksten, slik at vi nå
kommer til et vekst nivå som kan gi økt
inflasjon. Ifølge LSR har USA allerede en
overopphetet økonomi med 2 % vekst mot
potensiell vekst på 1,5 %.

Ved inngangen til 2016 sprikte veksten i
amerikanske bedrifter mellom industri -
produksjon som falt og tjenesteproduksjon
som steg, målt ved Institute of Supply
Managements (ISM) velkjente indekser som
fremgår av FIGUR 10 . Figuren illustrerer at
industriproduksjonen snudde fra fall til vekst i
løpet av året, også den drevet av konjunktur -
oppgangen i USA.

En sterk drivkraft til styrkede konjunkturer i 2016 var at Kina igjen økte sine økonom iske
stimulanser. Dette har vært med å opprettholde den økonomiske veksten i Kina og styrke
etterspørselen etter råvarer.

Vi forventer en stabil utvikling i Kina i 2017 med en videreføring av dagens økonomiske
stimulanser. Den sittende presidenten Xi Jinpi ng vil vektlegge stabilitet fram mot den 19.
partikongressen i november. Partikongressene som avholdes hvert femte år , er svært sentrale
begivenheter i Kinas politiske struktur.

FIGUR 9
Full naturlig sysselsetting i USA, men fortsatt svært lave styringsrenter

Kilde: Bloomberg

FIGUR 10
Bedrede økonomiske utsikter i USA

Kilde: Bloomberg
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Risikoen knyttet til d en positive konjunkturutviklingen vi nå ser , er at rente ne stiger for fort i
U SA, populistiske partier vinner valgene i Frankrike og Tyskland eller om vi får uventet store
valutakurssvingninger , hvor japansk og kinesisk valuta er mest utsatt på bakgrunn av interne
ubalanser.

PRISUTVIKLING RÅVARER

Kinesiske øko nomiske stimulanser har også ført til økte råvarepriser. Kinas betydning for
råvaremarkedet er vanskelig å overvurdere. FIGUR 11 viser at Kinas konsum av industrielle
metaller har økt mer enn 1000 % siste 20 år.
Til sammenligning har resten av verdens
konsum økt rundt 30 % i samme periode. Kinas
konsum av industrielle metaller utgjorde ved
siste måling om lag halvparten av hele verdens
konsum.

Oljeprisen er viktig for norsk økonomi.
Amerikansk skiferolje er blitt
svingprodusenten i oljemarkedet. FIGUR 12
viser aktive oljerigger for utvinning av
skiferolje i USA. Antall aktive rigger ble kraftig
redusert i det store prisfallet . Da oljeprisen
begynte å stige , har også antall aktive rigger
fulgt etter . På me llomlang sikt kan det derfor
antas at det nye regimet med fleksibel
oljeproduksjon i skiferbrønnene i U SA bidrar til
et visst tak på oljeprisen og demper
konsekvensene av OPECs nylig vedtatte
produksjonsbegrensninger.

FIGU R 11
Kina dominerer råvareetterspørselen

Kilde: World Bureau of Metal Statis tics

FI GUR 12
Skiferoljeproduksjonen i USA følger oljeprisen

Kilde: Baker Hughes , Bloomberg , Industrifinans
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LØNNSUTVIKLING

Dagens fulle naturlig e sysselsetting i U SA
skaper lønnspress. FIGUR 13 viser utvikling i
lønnskostnader målt opp mot utvikling i
bedriftenes overskudd. Arbeidskraftens andel
øker nå etter mange år med motsatt utvikling.

RENTEUTVIKLING

Svekket potens iell vekst har lagt en demper på
renteutviklingen i store deler av verden. I de
siste årene har statsrenter vært på historisk
lave nivåer, de laveste i moderne tid. Det
sykliske oppsvinget i økonomisk vekst har
likevel gitt en viss renteøkning fra disse la ve
nivåene. USA leder an i denne utviklingen
blant OECD - landene. I U SA øker rentene både
på grunn av økninger i sentralbankrenten og
styrkede forventninger til økonomisk vekst og
inflasjon.

I eurosonen blir rentenivået fremdeles holdt nede av fortsatt eksp ansiv pengepolitikk med
kvantitative lettelser fra den europeiske sentralbanken . I Japan blir i praksis 10 - årige statsrenter
holdt nede rundt 0 % ved hjelp av sentralbankens obligasjonskjøp.

I vurderingen av konsekvensene av renteoppgangen for bedriftenes kapitalkostnad, er det viktig
å ta hensyn til kredittpåslag. FIGUR 14 viser utvikling i globale statsrenter samt et anslag på
utviklingen i de globale kreditt marginene . Ifølge Barclay s har amerikanske kredittobligasjoner nå
en gj ennomsnittlig løpetid på over 9 år, slik at det generelt vil ta lang tid før eksisterende
låneporteføljer med fastrente har behov for refinansiering til nye rentenivåer. Dermed vil det ta
tid før bedriftenes kapitalkostnad stiger på grunn av høyere renteni vå.

FIGU R 13
A ndel av bruttonasjonalinntekt som går til arbeidstakerne tiltar

Kilde: Fe deral R eserve Economic Research, Industrifinans

FIGU R 14
Utvikling i statsrenter og kredittmarginer

Kilde: Bloomberg
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INFLASJONSFORVENTNINGER

Det har i 2016 vært et skifte i sentimentet fra
deflasjonsfrykt til økte inflasjonsforventninger.
Årsaken er blant annet lønnsvekst, spesielt i
USA. FIGUR 15 viser at kjerneinflasjonen i USA
tiltok sel v da råvareprisene falt i 2015, selv om
den samlede konsumprisinflasjonen har vært
svekket. Etter hvert som de direkte og
indirekte effektene av råvareprisfallet
forsvinner, forventes konsumprisinflasjonen å
tilta. Også i nflasjonsforventningene er styrket
markant, noe som fr e mgår av FIGUR 16 . Disse
inflasjonsforventningene er langsiktige med
10 - års horisont og er direkte avledet av hva
markedet er villig til å betale for
inflasjonssikrede obligasjoner.

Også hva utviklingen i kons umpriser angår, er
det grunn til å tro på regionale forskjeller
mellom USA på den ene siden og eurosonen ,
samt Japan på den andre siden.

KONSEKVENSER FOR OVERSKUDD ENE

Alle de foregående delene av kapittelet om
vekst må tas med i vurderingen av
forventninge r til framtidig overskudd i
bedriftene. Forventet vekst og tilhørende
inflasjon påvirker overskuddet i bedriftene.
Svekket potensiell vekst vil bidra til svekket
inntektsvekst. Amerikansk konjunkturoppgang
virker positivt.

Råvarepriser har svært forskjell ig betydning for
ulike sektorer. Prisutviklingen for disse slår rett
inn på bunnlinjen for enkelte industrier og rett
inn på topplinjen for andre. Det har vært et
tydelig skille mellom sektorene energi og
materialer og de øvrige sektorene.

Lønnsveksten er sentral, og kanskje
undervurdert i høye forventninger til ny vekst i
overskuddene. Lønnsveksten slår også relativt
fort inn i regnskapstallene og reduserer
marginene, såfremt produktivitetsveksten ikke
motsvarer lønnsveksten.

Stigende rente vil redusere o verskuddene noe mer fram i tid, da bedriftenes låneporteføljer nå
har en relativt lang rentebinding. Denne r entebindingen er nå om lag 7 år i USA.

Generelt er det høye forventninger til overskudd i 2017 . Den positive effekten av
konjunkturoppgangen antas å veie tyngre enn den negative effekten av lønnsvekst og
renteøkning. Dersom produktivitetsveksten skulle ta seg opp, vil dette også berettige høye re
lønnsvekst . Spørsmålet er om overskuddsutviklingen blir sterk nok.

FIGUR 15
Realisert inflasjon tiltar

Kilde: Bloomberg

FIGUR 16
S tigende inflasjonsforventninger

Kilde: Bloomberg
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3. PENGE POLITIKK OG FINANSPOLITIKK

FORTSAT T EKSPANSIV PENGEPOLITIKK

Årene etter finanskrisen har i høy grad stått i
sentralbankenes tegn. Styringsrentene er blitt
kuttet til historisk lave nivåer, og ikke minst
har sentralbankenes balanser ekspandert i et
forsøk på å tilføre markedene likviditet.
FIGUR 17 viser utviklingen i balansene til de
viktigste sentralbankene. Målsetningen har
vært økt økonomisk aktivitet gjennom
kredittvekst, økt konsum og økt inflasjon.
Veksten, målt ved BN P, har imidlertid ikke
utviklet seg som ønsket, og inflasjonen har
holdt seg på nivåer godt under
sentralbankenes målsetninger. Samtidig har
inflasjonsjusterte styringsrenter i de fleste
modne økonomier vært negative over lang tid,
og vil sannsynligvis forbli negative inntil
sentralbankene begy nner å betrakte
inflasjonen som faretruende høy eller global
vekst styrkes vesentlig . FIGUR 18 viser
inflasjonsjustert styringsrente i U SA. Penge -
politikken har imidlertid bidratt til å styrke
tilliten til markedene, økt kredittgi ving i
bankene, og ikke minst gitt lavere
diskonteringsrente.

Kritikerne av sentralbankenes politikk har pekt
på at den i begrenset grad har kommet den
jevne arbeider til gode, og målt i form av den
såkalte GINI - koeffisienten har lønns -
forskjellene i USA f ortsatt å øke etter
finanskrisen. I Vest - Europa er det Storbritannia
som har hatt den høyeste økning en i
lønnsforskjellen, mens Norden utpeker seg
som en region med lave relative forskjeller i
lønn. Lett tilgang på kapital har dessuten
bidratt til at selsk aper som gjennom en vanlig
konjunktursyklus hadde blitt tvunget til å
effektivisere driften eller stenge dørene har
kunnet fortsette sin drift som før, populært
kalt Zombie - selskaper.

I U SA har F ed nå begynt å sette opp styrings -
renten. Denne er satt opp to ganger siden
desember 2015, og det forventes ytterligere rentehevinger inneværende år. Selv om F ed ikke
lenger utvider balansen i form av obligasjonskjøp blir renter og avdrag fra eksisterende
obligasjons beholdning fortsatt reinvestert i markedet. Neste steg vil derfor være at F ed ikke
lenger reinvesterer sine posisjoner og derigjennom gradvis bygger ned balansen. Det forventes
imidlertid ikke at dette vil skje allerede i år.

FI GUR 18
Negativ inflasjonsjustert styringsrente

Kilde: Federal Reserve Economic Res earch ,
Industrifinans

FI GUR 17
Sentralbankbalansene vokser fortsatt

Kilde: Bloomberg
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Den europeiske sentralbanken (ESB) fortsetter imidlertid med sine obligasjonsk jøp , som i
utgangspunktet skulle avsluttes april 2017. I rentemøtet i desember 2016 ble disse besluttet
forlenget ut 2017, men hvor månedlige kjøp reduseres fra EUR 80 til 60 milliarder . Dette er et
resultat av at økonomien i eurosonen har mer ledig kapasi tet enn i USA samtidig som inflasjonen
fortsatt er langt under inflasjonsmålet. Utover effektene beskrevet over vil også kvantitative
stimulanser å svekke egen valuta, men de siste måneders svekkelse av EUR mot USD kan i all
hovedsak tilskrives en styrket USD i kjølvannet av økte inflasjonsforventninger i USA etter
presidentvalget i november 2016.

Den japanske sentralbanken (BoJ) er inne i sitt fjerde år med Abenomics, bestående av en
ekspansiv pengepolitikk, økt offentlig forbruk (finanspolitikk) og refor mer som tar sikte på å
bedre produktiviteten. Pengepolitikken har så langt bidratt til at JPY har svekket seg med over
30 % mot USD, men effekten på økonomisk vekst og inflasjon har så langt vært tilnærmet
fraværende. I lys av BoJs relativt sett mer aggre ssive tiltak i form av betydelige kjøp av
statspapirer, kjøp av selskapskreditt samtidig som japanske pensjonsfond som et ledd i
politikken har kjøpt aksjer i form av ETFer (børsnoterte indeksfond), er spørsmålet hva som kan
være det neste som BoJ trekker opp av hatten. Såkalte helikopterpenger er det mest
nærliggende virkemiddelet, enten i form av at BoJ kjøper evigvarende statsobligasjoner med
nullrente eller at det utstedes verdikuponger som gis til japanske husholdninger. Inntil videre har
imidlertid Bo J fokus på de pågående stimulansene, med potensial for å kutte styringsrentene
ytterligere eller øke kjøpene av bl ant annet selskapskreditt.

Også Kina er inne i en fase med ekspansiv pengepolitikk, primært i form av fallende
styringsrenter. Den kinesiske sentralbanken (PBoC) gjennomfører imidlertid ikke kjøp av
statspapirer på samme måte som de andre sentralbankene, men stimulerer økonomien gjennom
blant annet reduserte kapitalkrav til bankene for å styr k e utlånsveksten.

ØKENDE FOKUS PÅ FINANSPOLITIKK

Et tilbakevendende tema har vært at pengepolitikken ikke alene kan redde økonomien, og at
også finanspolitikken aktivt må benyttes for å bidra til økt aktivitet. De mest nærliggende
finanspolitiske tiltakene er reduserte skatter og avgifter samt økte offentli ge investeringer. Blant
andre IMF har etterspurt større investeringer i infrastruktur som et virkemiddel for å få en mer
betydningsfull økonomisk aktivitet. Avtroppende president Obama har lenge ønsket å
gjennomføre større investeringer i infrastruktur i U SA, men ikke klart å få dette vedtatt i
Kongressen hvor republikanerne har flertall. Også Trump har tydelig signalisert at han ønsker å
investere USD 800 - 1000 milliarder i infrastrukturprosjekter i USA, og det vil komme som en
overraskelse dersom hans part ikollegaer i Kongressen igjen stemmer mot. Ved siden av de
åpenbare effektene av slike investeringer som ytterligere nedgang i arbeidsledigheten og økt
innenlands aktivitet lider også deler av USAs infrastruktur av manglende investeringer , som
illustrert i FIGUR 19 .

Ved siden av økte investeringer ønsker Trump også å gjennomføre en skattereform.
Målsetningen er å redusere selskapsskatten i USA, som ifølge OECD i dag er opp mot 38,92 %, til
nivåer under 20 %. Til sammenligning er s elskapsskatten i Tyskland 30,18 % og 20 % i
Storbritannia. Grovt regnet kan en reduksjon i selskapsskatten bidra med mellom 10 og 20 %
økning i selskapenes inntjening per aksje, som ved uendrede nøkkeltall vil gi seg utslag i
tilsvarende økte aksjekurser.

Europeisk økonomi har med en arbeidsledighet i eurosonen på rundt 10 % mer ledig kapasitet
enn eksempelvis den amerikanske, men bortsett fra EUR 350 milliarder i et paneuropeisk
infrastrukturfond lansert tilbake i 2014 , har Europa hatt større fokus på gjel dsnivåer enn
ekspansiv finanspolitikk. De strukturelle utfordringene i eurosonen med begrenset
arbeidsmobilitet på tross av en felles valuta tilsier også at det kan være lenge til
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arbeidsledigheten faller til nivåene før finanskrisen. Eurosamarbeidet prege s også av at Tyskland,
som har vært gjennom to perioder med hyperinflasjon de siste 100 årene, for enhver pris vil
unngå for høy inflasjon.

Japan er en stor usikkerhetsfaktor. Det er vanskelig å se for seg hvordan Japan vil løse sine
statsfinansielle og s trukturelle utfordringer over tid, hvor en aldrende befolkning representerer
den største bøygen. Den største fordelen er imidlertid at japansk statsgjeld nesten i sin helhet er
eid av japanske institusjoner og privatpersoner. Store bevegeler i den japanske valutaen kan
likevel skape internasjonale konsekvenser.

FI GUR 19
Stort investeringsbehov i infrastruktur i USA

Kilde: U.S. Bureau of Economic Analysis
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4. KONSEKVENSER FOR AKTIVA ALLOKERING

FORVENTET AVKASTNING LANG SIKT

De fleste aktører er enige i at dagens relativt høye verdsetting og lave renter medfører lav
forventet avkastning for de fleste akt ivaklasser. Det anerkjente analyseselskapet BCA Research
opererer ved inngangen til 2017 med forventede avkastninger for ulike aktivaklasser som
fremgår av FIGUR 20 .

FI GUR 20
Lavere forvent et avkastning fremover

COMPOUND % RETURNS P.A.

THE PAST
1982 - 2016

THE FUTURE
2016 - 2026

PORTFOLIO
WEIGHT (%)

U.S. EQUI TI ES 11.2 3.7 45

OTH ER DEVELOPED EQUITIES 9.0 5.5 15

EM EQUI TI ES 11.0 10.5 5

10 - YEAR TREASURI ES 9.3 2.6 25

CORPORATE BON DS 10.0 3.0 10

TOTAL PORTFOLIO* 10.3 4.0 100

I NFLATION 2.7 2.0

TOTAL PORTFOLIO REAL RETURN 7.4 1.9

* Avkastningen er gitt vekte ne i kolonnen til høyre. Vektene er ikke anbefalinger.
Kilde: BCA

AKTIV VERSUS PASSIV FORVALTNING

Industrifinans søker etter dykti ge aksjeforvaltere som har en aktiv tilnærming til
investeringsvalg. I tillegg prefereres forvaltere med investeringsfilosofi og - strategi som
fokuserer på langsiktig fundamental verdiskapning.

Aktiv forvaltning i seg selv er ingen garanti for god langsikt ig avkastning. Noen forvaltere gjør det
bedre enn markedet, mens andre gjør det dårligere. Uansett påløper det forvaltningskostnader.
Investor må derfor søke nøye blant forvaltere av aktivt forvaltede fond for å finne den spesifikke
investeringsfilosofien og strategien for aktiv forvaltning som investor har tro på skal gi ønsket
risikojustert avkastning. Industrifinans bidrar med råd og kompetanse i denne prosessen.

Ulike perioder i markedet preges av ulike muligheter til å skape resultater innen aktiv
forv altning. Perioder hvor hele markedet løftes av en eller få større faktorer, kan gi god
avkastning i mange aktivaklasser, slik som tidevannet løfter alle båter.

Perioden vi går inn i, bærer derimot med seg generelt lavere forventninger til avkastning. Det vil
likevel kunne være større forskjeller i avkastningen mellom enkeltaksjer. Den riktige
investeringsfilosofien og strategien vil derfor kunne ha større muligheter til god langsiktig
avkastning og til meravkastning utover markedet.
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VERDSETTING AKSJER

Da gens verdsetting av internasjonale aksjer er høy sett i et historisk perspektiv. Det er da
sentralt å se verdsettingen av aksjer i lys av de momenter som er behandlet tidligere i dette
markedssynet. Fallende likevektsrenter har hatt effekt for kapitalkrave t for investeringer og
bidratt til å løfte verdsettingen av aksjer. Fallende rentenivå har dog ikke skjedd isolert, men i en
økonomi med svekket potensiell vekst på aggregert nivå. Vekst i aggregert selskapsinntjening
inngår i den potensielle veksten. Fall ende vekstforventninger burde da bidra til å redusere
verdsettingen. FIGUR 21 viser indeks utviklingen og ulike nøkkeltall for verdens aksjemarked
(M SCI AC World) . Figuren viser at de senere års oppgang i aksjekursene ikke er under støttet av
tilsvarende vekst i inntjening.

Crestmont Research hevder i sin rapport ”P/E ratios and inflation” at historisk har perioder med
positiv, men ikke for høy inflasjon vært perioder med høy verdsetting av aksjer. Markedet hadde
lenge en frykt for deflasjon. Dette ville kunne tippe balansen i negativ retning og gi redusert
verdsetting. Når markedet nå anser sannsynligheten for konjunkturoppsving og tiltakende
inflasjon som høyere, har dette ifølge Crestmont også vært perioder som i mindre grad har
k unnet opprettholde høy verdsetting dersom inflasjonen blir for høy.

VERDSETTING RENTER

Med historisk lave løpende renter på statsobligasjoner i mange land, er også verdsettingen av
disse obligasjonene blitt svært høy. Verdsettingen har vært drevet opp av utstrakte kvantitative
lettelser fra sentralbanker som har innebåret kjøp av statsobligasjoner. Prisingen har vært
rettferdiggjort av noen investorer på grunn av den relative tryggheten i statsobligasjonene .
S amtidig har offentlig regulering av institusjon elle investorer favorisert statsobligasjoner. Det har
likevel vært svingninger i den ellers lave løpende avkastningen. Renteoppgangen siden
sommeren 2016 har vært relativ sterk . Vi er sannsynligvis fortsatt i en stigende trend, selv om de
lange rentene den siste tiden har falt noe tilbake .

Det er regionale forskjeller. USA leder an i renteoppgangen. I eurosonen har spesielt åpningen
for å inkludere statsobligasjoner med kortere durasjon i de kvantitative lettelsene fra ESB

FIGU R 21
Stigende aksjekurser, men stabilt overskudd

Kilde: Bloomberg
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presset ned rentene på tyske stats renter med
kortere løpetid. I Japan har sentralbanken nå
en eksplisitt politikk om å holde rent en på 10 -
års statsobligasjoner nær null.

Kredittpåslaget i rentemarkedet varierer også.
Selv om globale statsrenter har gått noe opp
siden sommeren, har kreditt påslagene for
både høy kredittverdighet og lavere
kredittverdighet falt. Målt ved Barclays ’
indekser for det globale markedet har da
løpende avkastning økt for kredittobligasjoner
med høy kredittverdighet og falt for
høyrenteobligasjoner.

ALLOKERING MELLOM AKTIVAKLASSE R

S trategisk allokering mellom aktivaklasser er
basert på langsiktige forventninger til
risikopremier og risiko for den enkelte
aktivaklasse, samt risikoevne og - vilje hos
investor. En taktisk allokering i den samme
porteføljen søker å ta hens yn til midlertidige endringer i forventede risikopremier og tilhørende
risiko. Verdsetting er en naturlig faktor i taktisk allokering.

Løpende avkastning i rentemarkedet kan sammenlignes med ulike avkastningstall i
aksjemarkedet, som alle har sine styrker og svakheter. Med overskuddsavkastning (earnings
yield) regner en inn hele den delen av verdiskapningen som tilfaller aksjonæren. FIGUR 22 viser
sammenligning av disse måltallene for aksjer og renter , målt ved indekser fra MSCI og Barclays .
Selv om overskuddsavkastningen faller som følge av høyere verdsetting, faller også løpende
avkastning for renteplasseringer, og det er fremdeles mulig å hente meravkastning i aksjer
generelt.

Det er sentralt å vurdere hvilken ekstra risiko
inv estor tar for å oppnå den ekstra
avkastningen. På tross av at en rekke
aksjemarkeder ut fra forskjellige måltall kan
fremstå som noe dyre, mener vi fortsatt at
aksjer gir tilstrekkelig godt betalt til å sitte med
en god aksjeeksponering. Dette gjør at vi
a nbefaler nøytralvekt mellom aksjer og renter.

ALLOKERING MELLOM REGIONER

Verdsettingen er ulik fra region til region og
mellom ulike sektorer. Målt ved syklisk justert
P/E er USA relativt høyt verdsatt, mens Europa
og fremvoksende markeder prises til relat ivt
sett lavere nøkkeltall enn USA. Syklisk justert
P/E tar hensyn til inflasjonsjustert inntjening
over de siste 10 år. FIGUR 23 viser hvor stor
meravkastning USA har hatt de senere år . En
medvirkende effekt til meravkastningen h ar

FIGUR 22
Løpende avkastning faller

Kilde: Bloomberg

FIGUR 23
USA har gitt meravkastning

Kilde: Bloomberg
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vært tilbakekjøp av aksjer finansiert med billig gjeld, hvilket har redusert antall utestående aksjer
og i seg selv har bidratt til kursoppgang. Dette gjør også fremtidig avkastning i USA relativt mer
usikker på grunn av høy verdsettelse, samt høyere gj eldskostnader og lønnskostnader som
legger press på profittmarginene.

Innledningsvis i analysen fokuserte vi på geopolitiske utfordringer. Skal dette trekkes ned på det
praktiske plan for en investor, vil mer urolige tider gjerne føre til at markedet søker til trygge
havner for investeringene sine.

ALLOKERING MELLOM SEKTORER

I lys av skiftet fra deflasjonsfrykt til inflasjonsforventninger, vil optimal allokering mellom
sektorer også bli påvirket. Noen sektorer har lettere for å skyve inflasjon på innsatsfak torer over
på sluttkunden. Sektorer som produserer råvarer nyter godt av stigende råvarepriser i nominelt
salg. Selskaper i andre sektorer som opererer i sterk priskonkurranse og er pristakere, vil oppleve
marginpress. Selskaper som har sterk konkurransepo sisjon og opererer som prissettere, vil
enklere kunne justere utsalgsprisene og beholde stabil inntjening. Det er sistnevnte type
selskaper som ligger nærmest vår egen investeringsfilosofi og strategi.

KONKLUSJON

Industrifinans anbefaler ved inngangen til året nøytralvekt mellom aksjer og renter.
Risikopremien i aktivaklassen aksjer er ikke høy nok til å forsvare en overvekt på tross av lav
alternativavkastning. Innen aksjer har vi et fokus på selskaper med god forventet fundamental
verdiskapning. Innen int ernasjonale aksjer er porteføljen overvektet Asia og Europa, mens
porteføljen er undervektet USA. Samtidig er porteføljen overvektet stabile sektorer, herunder
helse, mens sykliske sektorer er undervektet. Den sykliske undervekten i internasjonale aksjer
k omp e nseres gjennom aktivaklassen norske aksjer, som har et høyt innslag av sykliske sektorer.
Innen renter anbefaler vi overvekt i kreditt og kort durasjon.

Ansvarsbegrensning. Dette markedsbrevet uttrykker Industrifinans Kapitalforvaltnings
vurderinger o g markedssyn per brevs dato. Markedssynet og vurderingene er gjenstand for
løpende overvåking som følge av markedsendringer, ny informasjon og øvrige forhold, og kan
derfor endres på ethvert tidspunkt. Markedsbrevet er på ingen måte et tilbud om eller unde rlag
for beslutninger om kjøp og salg av verdipapirer. Referanser til enkelte aktivaklasser,
verdipapirfond eller verdipapirer er for eksemplifiserende formål og er ikke ment å være, og skal
heller ikke oppfattes til å være, anbefalinger for kjøp eller sal g av verdipapirer. Historisk
avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
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Verbalforslag i forbindelse med vedtak av budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019: 
Verbalforslag Resultat 2016 

Rådmannen gis i oppdrag å se på hvordan man kan innføre 1 time 
fysisk aktivitet hver dag i Ringeriksskolen. Sak fremmes for 
kommunestyret før sommeren 2016. 

Saken ble lagt fram for kommunestyret våren 2016, K-sak 82/16. 

1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i 

Ringeriksskolen tas til orientering. 

2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret 

2016/2017 med inntil 30 min fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens ramme 

Rådmannen gis i oppdrag og fremme sak for kommunestyret i løpet 
av våren 2016 hvor man ser på alternativer for å kunne styrke 
opplæringen i ringeriksskolen for de laveste trinnene. 

Saken ble lagt fram for kommunestyret våren 2016, K-sak 81/16.  

Ringerike mottok 3,6 mill kroner i øremerkede midler til styrking i barnetrinnene, 1.-

4. trinn. Pengene går til lærerstillinger og konkrete styrkingstiltak. 

Rådmannen ferdigstiller forslag til kulturplan for høring innen 
sommeren 2016. 

Høring gjennomført. Sluttbehandling utsatt til 2017 for at HOK skal få drøftet 
høringssvar og komme med innspill før sluttbehandling. 

Rådmannen ser på mulighetene for å benytte lærlingeordninger, 
arbeidslag fra NAV og personer, spesielt innvandrere, med behov for 
arbeidspraksis. 

Vi har nå lærlinger, arbeidslag fra NAV og personer i arbeidspraksis. Antallet 
varierer. 
Anmodningen ansees oppfylt. 

Ringerike Kommunes tilbud om sommerjobb til 
skoleungdom/studenter gjeninnføres innenfor rammene av det totale 
driftsbudsjettet for 2016. 

15 ungdommer i alderen 16 – 18 år har hatt ekstrajobb i kommunen sommeren 
2016. De har arbeidet innen helse og omsorg (12 stk) og samfunn, teknisk avdeling 
(3 stk).  
Erfaringene er positive, ungdommene har gjort en god jobb og vært svært 
pliktoppfyllende. 

Kommunestyret ber rådmannen gå i samtale med fylkeskommunen 
for å utarbeide en samordnet plan for kulturminner og kulturmiljøer. 

Sak 87/16 i HMA oktober 2016: Vedtakspunkt 4: Ringerike kommune skal utarbeide 
en langsiktig plan for å få kartlagt og sikret kulturminner i hele kommunen. 
Kartleggingen skal ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal 
innarbeides ved neste revidering av kommuneplan. 

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en arbeidsform for 
plankontroll for de regionale, overordnede spørsmålene i samarbeid 
med fylkeskommunen. 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen er inngått. 
Plankontoret er lokalisert midlertidig i modul ved Hønefoss vgs.  Ansettelsesprosess 
av koordinator pågår og forventes avklart ila februar 2017. 



Verbalforslag Resultat 2016 

Kommunestyret ber rådmannen sikre at ressurser i 2016 prioriteres 
inn i plan- og byggesaker som fremmer en helhetlig byutvikling og 
rigger Hønefoss for veksten som utløses av Ringeriksbanen/ny E 16. 

Bemanningen er økt både på byggesak og på planavdelingen. Videre er det lyst ut 
etter flere stillingen på plansiden. Prosessen pågår januar/februar 2017. 

Rådmannen etablerer et samarbeid med 
eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike, der i blant Ringbo for 
utbygging av utleieboliger for vanskeligstilte, ungdom og flyktninger. 

Kommunen har opprettet et eget boligkontor fra 01.01.2017.Det er pr. tiden ikke 
etablert et formelt samarbeid med eiendomsutviklere/ utbyggere for utbygging av 
utleieboliger til vanskeligstilte. Flyktningkrisen og bosetting som følge av vedtak har 
blitt løst med tett samarbeid med Boligstiftelsen og kjøp av nødvendige boliger, i 
tillegg til at de bosatte har leid i det åpne marked. Boligstiftelsen har kjøpt boliger 
som fyller kriteriene for Husbankens virkemidler. 

Rådmannen bes å gå i dialog med Ringerike Boligstiftelse med tanke 
på å få redusert kommunens årlige leie og hvordan eiendommene 
skal forvaltes når det gjelder oppussing og tomgangsleie mv. 

Dialogen er innledet, og vi avventer resultatene. Ny leder for Boligkontoret startet 1. 
januar 2017. Boligkontoret fortsetter dialogen. 

Hønefoss er nå vedtatt som sykkelby. Rådmannen må sikre at 
trafikkløsninger som velges gjør byen mer tilgjengelig for syklende og 
gående. Et første tiltak er at sykkelfeltene og rundkjøringene må 
markeres langt bedre (eksempelvis rød asfalt) og man ser på en 
utvidelse av gågatearealet. 

Vi har fått på plass en person i planavdelingen som skal være sykkelbykoordinator. 
Det har vært gjennomført oppstartsmøte og det er sendt søknad om prosjektmidler. 

Ringerike Kommune skal utarbeide en digitaliseringsstrategi som skal 
være tverrsektoriell for hele kommunen. Planen skal omfatte 
overordnet bruk av IKT- i alle våre tjenester og forvaltning. 

Det er utarbeidet en ståstedsanalyse for IT i Ringerike kommune. Denne er framlagt 
politisk til orientering. Rådmannen jobber nå videre med å starte utarbeidelsen av 
en digitaliseringsstrategi med ståstedsanalysen som ett viktig grunnlagsdokument. 
Digitaliseringsstrategien legges fram til politisk behandling i 2. tertial 2017. 

Ringerike Kommune skal over tid planmessig skifte ut alle diesel- og 
bensindrevne biler/rullende materiell med lav-/nullutslippsbiler (el-
biler/hybridbiler/hydrogendrevne biler) i alle sektorer der det er 
hensiktsmessig ut fra arbeidets og tjenestens art. 

Innkjøpskoordinator startet i Ringerike kommune i august 2016. En av de prioriterte 
oppgavene er å få oversikt over kommunens innkjøpsavtaler, herunder 
leasingavtaler på biler og maskiner. Når tilstrekkelig oversikt er på plass, vil det bli 
utarbeidet rutiner for innkjøp av biler og maskiner, herunder leasingavtaler som 
beskriver hva slags teknologi som skal velges ved nyanskaffelser. Dette arbeidet er 
løpende også inn i 2017. 

Ringerike kommune sier nei til sosial dumping. Kommunestyret ber 
rådmannen innen første halvår 2016 om å komme med saksutredning 
til hvordan Ringerike kommune kan fatte vedtak mot sosial dumping. 

Ringerike kommune har gjennom rekruttering av nye medarbeidere styrket 
oppfølging av kontrakter med eksterne samarbeidspartnere og leverandører for å 
sikre at det ikke foregår sosial dumping. 
Dialogen med skatteoppkreverkontorets kontrollavdeling i kommunen er styrket. 
Disse besitter spesifikk kompetanse i forhold til tiltak som kan iverksettes for å 



Verbalforslag Resultat 2016 

bekjempe arbeidslivskriminalitet, og det et har vært nyttig å dele kompetanse 
mellom aktører med ulike innfallsvinkler til problemet. 

Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på sykehjem kan få 
minimum 1 times aktivitet per dag. Dette kan være fellesaktiviteter, 
mulighet til å være ute i friluft eller andre tiltak som er med på øke 
livskvaliteten for beboerne. 

 Vedtak i FS-sak 216/16 den 15.11.2016: 
1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til 
orientering. 
2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved 
sykehjemmene, samt en halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal 
være tilgjengelig for alle beboere og pårørende, både ved oppslag og på 
kommunens nettsider. 
3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i arbeidet med å 
implementere «minimum 1 times aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike 
kommune» innen juni 2017. 

Rådmannen bes fremme sak for politisk drøfting om hvordan 
trepartssamarbeidet i Ringerike kan revitaliseres og intensiveres. 
Hensikten er å belyse hvordan bedre samarbeid mellom tillitsvalgte, 
administrasjon og politikere kan gi bedre resultater for kommunen. 

Det har gjennom 2016 vært arbeidet med å styrke treparts- samarbeidet i 
kommunen. Gjennom aktiviteter i regi av AMU (blant annet felles opplæring), 
heldags workshop i forbindelse med utarbeidelse av ny arbeidsgiverpolitikk og 
arbeid i arbeidsgruppe med utarbeidelse av nye etiske regler, er tre-
partsamarbeidet i Ringerike kommune betydelig styrket. Det gis tilbakemelding fra 
både tillitsvalgte og politikere som har deltatt at dette er svært positivt. 

Innsats mot sykefravær skal prioriteres. Sykefraværet i Ringerike kommune er redusert og sykefraværet er nå på det laveste 
nivå siden målingene på sykefraværstall startet i 2001. Tall for 2016 er ikke klare, 
men foreløpige tall viser at vi vil ha måloppnåelse i 2016 med et sykefravær på ca 8 
%. 

Merking av kommunale gjenvinningsstasjoner og oppgradering av 
dem. 

Kommunen har ikke egne gjenvinningsstasjoner annet enn avfallssortering i 
kommunale bygg. 

Punkt 3 i MDGs forslag som oversendes rådmannen for utredning: 
Hurtigladere for el-biler på flere normale el-billadere i sentrum. 

Hurtigladere er kostbare å etablere, typisk opp mot 0,5 mill pr. etablering. Det er 
næringslivet som så langt har etablert slike i kommunen. 
Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsforskrift. Her stilles det krav til antall ladepunkter i 
% av antall parkerings-plasser. For Ringerike kommunes del, innebærer dette 
etablering av vel 20 nye ladepunkter på kommunale plasser i løpet av 2017 (kravet 
gjelder fra 1.1.2018). 

 



Målene i Handlingsprogram 2016-2019 – Resultat 2016 

Viktige satsingsområder   Resultat 

 2016 

Det legges til rette for å opprette 60 nye barnehageplasser i 
2016. Målet er barnehageplass til alle på 1-årsdagen. 

Ringerike har full barnehagedekning. Det 
vil si at alle som søker barnehageplass 
innen 1. mars vil få et tilbud. Likevel kan vi 
ikke gi alle tilbud i forhold til sitt førstevalg 
av plass, men så godt som alle får tilbud 
om sitt første, andre eller tredje valg. 

Vi har i dag 31 godkjente barnehager, 10 
kommunale og 21 private. Barnehage-
tilbudet i Ringerike er mangfoldig og 
variert med hensyn til geografisk 
beliggenhet, størrelse, faglig innhold, 
oppholdstid og eierskap. 

Ringerike kommune skal være en åpen og inkluderende 
kommune. Vi skal ta vårt ansvar og hjelpe de som står i en 
spesielt vanskelig situasjon. Vi etablerer boliger for enslige 
mindreårige flyktninger og vi øker kapasiteten på 
læringssenteret for voksne og i flyktningeteamet i forhold til de 
anmodninger som kommer fra IMDI. 

Det er etablert to bofellesskap og en 
oppfølgningsavdeling for enslige 
mindreårige flyktninger. Pr. 31. desember 
2016 var det bosatt 20 ungdommer og 
enheten bestod av 29 ansatte. Samarbeid 
med Ringerike folkehøgskole videreføres 
hvor vi har åtte plasser høsten 2016. 

Det er igangsatt et tversektorielt 
innovasjonsprogram; helse, skole, barn 
og unge, hvor målet er å bedre 
inkluderingen av flyktninger i Ringerike 
kommune.  

Det er også opprettet eget migrasjons-/ 
smittevernskontor som var operativt fra 1. 
september 2016. 

Kommunen er med i et KS-nettverk med 
samme formål, som viderefører 
intensjonene i innovasjonsprogrammet 

Helsesektorens omsorgstrapp videreutvikles ved å etablere 
tilbud lengre ned i trappen. Det bygges nytt dagsenter som 
felles møteplass, forebyggende hjemmebesøk, og godt utbygd 
hverdagsrehabiliteringstilbud. 

Revidert omsorgstrapp og 
tildelingskriterier er behandlet i 
kommunestyret og er nå i drift 

Nytt dagsenter er nå klart og har offisiell 
åpning 10.3.17. 

Forebyggende hjemmebesøk behandles 
politisk i februar 2017. 

Nyansatt koordinator for 
hverdagsrehabilitering har ansvar for 
tilbudet og videreutviklingen av 
hverdagsrehabiliteringen i Ringerike 
kommune. 

Det opprettes eget brukerutvalg for Helse og omsorg i løpet av 
2016, det vil bli vil fremmet en sak om dette.  Det vurderes 
også pårørendeutvalg ved institusjonene. Dette for å etablere 
kanaler for dialog, tilbakemelding og aktiv deltakelse. 

Innledende sonderinger med 
bruker/pasientorganisasjonene er 
innledet, og et brukerutvalg for Helse og 
omsorg vil bli etablert i løpet av 2017 
dersom det er interesse for dette. 



Det planlegges en ny institusjon for å dekke økt behov og som 
en erstatning for Hønefoss omsorgssenter. 

Behovsanalyse i forhold til botilbud med 
heldøgns omsorg er behandlet i 
kommunestyret. Erstatning av Hønefoss 
omsorgssenter og eventuelt utvidelse av 
tilbudet ble utsatt til 2020.  

Det er lagt opp til en kraftig økning til vedlikehold av 
kommunale veier. Ved å sette av 60 millioner kroner vil de 17 
veiene med størst oppgraderingsbehov være oppgradert i 
planperioden. 

Hovedplan vei er under utarbeidelse og 
kommer til politisk behandling i februar/ 
mars 2017.  

I 2016 er det foretatt oppgraderinger av 
Rabbaveien, Ringveien, Kringlemoveien 
og Hensveien. Oppgradering av 4 bruer i 
Strømsoddbygda er igangsatt, ferdig 
primo 2017. 

Økt vekst gir økt behov for kapasitet også innen 
samfunnsplanlegging og byggesak. Disse tjenestene styrkes 
derfor ved at det tilføres økte ressurser. Det er behov for 
effektiv saksbehandling for å sikre at kommunen ikke blir 
hemmende i de store investeringsprosjektene i samfunnet. 

Planavdelingen er styrket med 1,8 årsverk 
og byggesak er styrket med 2 årsverk, der 
en er byggesaksbehandler og en er på 
prosjektet med skanning av 
byggesaksarkivet. Felles regionalt 
plankontor er under etablering. 
Plankontoret ble åpnet desember 2016 og 
har startet med rekruttering av 9-10 nye 
årsverk (januar 2017). Av disse skal 6 
årsverk ansettes i Ringerike kommune i 
tillegg til kommunens egen planavdeling. 

Det opprettes en lederskole i 2016 for å støtte ny 
organisasjonsmodell. Dette vill kreve ca. 2 millioner kroner i 
ressursinnsats. 

Lederprogram for alle ledere med 
personalansvar i Ringerike kommune ble 
startet opp april 2016. Ca 160 ledere har 
gjennomført to av fire samlinger i 
lederprogrammet. Evalueringene er svært 
positive. I tillegg til samlinger er alle 
lederteam gitt mulighet for individuell 
veiledning fra KS-konsulent. Mange av 
lederteamene har takket ja. Tilbudet vil 
videreføres i 2017.  

 

Som en del av ledersatsningen er det 
gjennomført flere møter/samlinger: 

- månedlige enhetsledersamlinger hvor 
rådmann presenterer saker fra 
kommunestyremøter 

- to-dagers seminar for alle ledere og 
hovedtillitsvalgte med tema etikk og 
ytringsfrihet, handlingsprogram 2017 – 
2020 mm 

- opplæring i hovedavtalen for alle ledere 
og tillitsvalgte (ca 330 deltakere) 

- fagkurs for ledere med tema rekruttering, 
oppfølging av sykefravær, turnus mm. 

 

  



Konsern Resultat  Mål  Resultat 

 2015 2016 2016 

Fraværsprosent  8,7 % 8,0 % 7,9 % (jan – nov 2016)* 

Medarbeidersamtalen (antall gjennomført)  90 % Måles ikke i ny undersøkelse 

Resultater 10-faktor-undersøkelse * 

(skala 1 – 5) 

   

Oppgavemotivasjon  4,0 Måles ikke i 2016 

Mestringstro    4,0 Måles ikke i 2016 

Selvstendighet   4,0 Måles ikke i 2016 

Bruk av kompetanse   4,0 Måles ikke i 2016 

Mestringsorientert ledelse  4,0 Måles ikke i 2016 

Rolleklarhet  4,0 Måles ikke i 2016 

Relevant kompetanseutvikling   4,0 Måles ikke i 2016 

Fleksibilitetsvilje  4,0 Måles ikke i 2016 

Mestringsklima   4,0 Måles ikke i 2016 

Nytteorientert motivasjon   4,0 Måles ikke i 2016 

*Sykefravær for 2016 (jan – des) er ikke klart, vil foreligger i løpet av februar 2017 

 

Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år 

Spesialpedagogiske tjenester Resultat  Mål Resultat 

 2015 2016 2016 

 Ventetid før saken startes 6 mnd 3 mnd 0-14 dager  

 Behandlingstid 6-12 
mnd 

3 mnd 3-6 mnd 

 Nedgang i antall henviste saker 10% 10% Økning på 34,4 % 

 Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp §5-
7 

35 32 22 

 Reduksjon i gjennomsnitt timeomfang/vedtak 
med spesialpedagog 

0% 10% 0 % 

 Saker kan avsluttes som følge av 
måloppnåelse(språk/adferd) 

2 3  115 

 Rådgivingssaker TIBIR 
 

16 22 26 

  

  



Avlastningstjenester Resultat Mål Resultat 

 2015 2016 2016 

Målt kvalitet    

1. Antall barn og unge som mottar avlastning I 
institusjon 0-18 

20 20 18 

 over 18 år i institusjon  7 5 3 

 privat avlastning 0-18 35 40 37 

 over 18 år privat avlastning 4 2 2 

Opplevd kvalitet    

1. Kvalitetssikringssamtale med alle pårørende 
som har et vedtak på avlastning x 1 pr år 

100% 100% 80 % 

  

Helsestasjonstjeneste Resultat 

2015 

Mål Resultat 

2016 2016 

1. Gjennomført DU- kurs (Depresjon for 
ungdom) 

1 2 2 

2. Implementert fagteam i barnehage 6 6 21 

 

Barnevern Resultat Mål Resultat 

 2015 2016 2016 

Målt kvalitet    

 Antall familier som har påbegynt PMTO 
gjennom Ringerike kommune 

16 30 13 

 Avvikle plasseringer der det er til barnets 
beste (adopsjon, tilbakeføring, aldersgrense) 

10 8 12 

 Antall barn som mottar hjelpetiltak 160 170 169 

Opplevd kvalitet    

 Antall familier som har opplevd 
måloppnåelse etter PMTO behandling. 

12 24 7 

 Antall avslutta saker der barneverntjenesten 
vurderer at hjelpetiltak har ført til nødvendig 
endring. 

16 48 47 

 Antall avslutta saker der foreldrene vurderer 
at tiltakene har ført til nødvendig endring 

16 48 44 

 Antall avslutta saker der barnet/ungdommen 
vurderer at tiltakene har ført til nødvendig 
endring 

10 40 26 

 Antall av disse som vi mottar ny bekymring 
på samme år. 

0 0 6 

 

  



Barnehager   

Barnehager Resultat Mål Resultat 

 2015 2016 2016 

Målt kvalitet    

 Antall ansatte med formell kompetanse    

a. Barnehagelærere  25% 25% 25% 

 

b. Barne- og ungdomsarbeidere 25% 25%                    25%   

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91% 93% 91% 

Opplevd kvalitet    

Total kvalitet i barnehagen  5,0 5,0 Nye indikatorer fra 2017*   

Andel foresatte som opplever at barnet deres blir 
møtt med respekt 

5,5 5,5 Nye indikatorer fra 2017* 

Andel foresatte som opplever at de blir møtt med 
respekt 

5,4 5,4 Nye indikatorer fra 2017*   

Andel foresatte som opplever at barnet trives i 
barnehagen 

5,2 5,4 Nye indikatorer fra 2017*   

*I 2016 er KS sin brukerundersøkelse gjennomført. Begrunnelsen for ny bruker-undersøkelse var et 

ønske om sammenligning av resten av landet samt en undersøkelse som også var tilgjengelig for de 

private barnehagene.   Brukerundersøkelsen kan ikke sammenlignes med fjorårets undersøkelse. Nye 

indikatorer fra 2017. 

 

Skoler  

Grunnskole Resultat Mål Resultat 

 2015 2016 2016 

Læringsutbytte; nasjonale prøver 5. trinn 

 Elevens score på nasjonal prøve i lesing 
(nasjonalt snitt 50) 

 Elevens score på nasjonal prøve i regning 
(nasjonalt snitt 50) 

 

 

 

50 

 

50  

 

49 

 

48 

Læringsutbytte; nasjonale prøver 8. trinn 

 Elevens score på nasjonal prøve i lesing 
(nasjonalt snitt 50) 

 Elevens score på nasjonal prøve i regning 
(nasjonalt snitt 50) 

  

50 

 

50 

 

50 

 

51 

Grunnskolepoeng 

 (nasjonalt snitt 2015 er 40,8) 
 

38,5 
 

39 
40,3 

Spesialundervisning 

 Andel elever med spesialundervisning  
(nasjonalt snitt 8 %) 

 Andel elever med spesialundervisning som 
når målene i sin individuelle 
opplæringsplan og spesialundervisning 
avsluttes 

 

7,1 % 

 

 

8 % 

  

10 % 

 

7,5 

 

Utgår 



Trivsel 

 Elevene på 7. trinn sin opplevelse av trivsel 
på skolen (nasjonal indeks 4,4 ) 

 Elevene på 10. trinn sin opplevelse av 
trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,2) 

 

4,5 

4,2 

 

4,5 

4,5 

 

4,6 

4,1 

Mobbing 

 Andel elever som på 7. trinn som har 
opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 
eller oftere (nasjonalt snitt 4,7 %) 

 Andel elever som på 10. trinn som har 
opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 
eller oftere (nasjonalt snitt 4,7 %)  

 

3,1 % 

 

2,6 % 

 

4 %  

 

4 %  

 

5,2* 

 

5,4* 

 

*Ny og endret spørsmålsstilling 

 

Læringssenter for voksne Resultat Mål Resultat 

 2015 2016 2016 

 Andel deltakere som fullfører grunnskole 
for voksne med minimumskarakter 2 i alle 
fag  

64 % 65 % 100 % 

 Andel spor 2 deltakere som består alle 
delprøvene på norskprøve A2-nivå innen 
ett år (Ny prøve) 

50 % 50 % 
Ikke mulig å måle. Innført 
ny prøveform. 

 Andel avsluttede introdeltakere ut i videre 
utdanning eller jobb 
(Gjennomsnitt for landet 44 %)  

 60 % 
50 % 

 

    

 

Kultur 

Kulturskole Resultat 

2015 

Mål Resultat 

 2016 2016 

 Andel av personalet med fagutdanning 80 % 80 % 80 % 

 Dekningsgrad: Andel elever i 
grunnskolealder i kommunens kulturskole  

5,9 % 6,5 % 6,9 % 

 

Bibliotek Resultat 

2015 

Mål Resultat 

 2016 2016 

Antall utlån  82 000 82 000 79400 

Fysiske besøk - hovedbiblioteket 92 800 92 800 64400 

Antall arrangementer  22 32 52 

Litteraturformidling og bibliotekopplæring for skoler, 
barnehager o.a. 

40 44 20 

Selvbetjeningsgrad (utlån på automat, fornyelser 
per nett og sms)  

50 % 50 % 48 % 



Helse og omsorg  

Ambulerende hjemmetjeneste, hjemmetjeneste 
i bofelleskap og institusjon 

Resultat  Mål Resultat 

2015 2016 2016 

Fravær av alvorlige feilmedisinering. Målt i antall 
feilmedisineringer – medikament gitt til feil pasient. 

 0 435 

 

Antall brukere som har deltatt i hverdags-
rehabilitering  

36 45 50  

Antall avtalte tjenestebesøk som tjenesten selv 
avlyser 

Ikke 
data 
gode 
nok 

Måle i 
2016 

Sette mål 
for 2017-

2019 

Tall ikke tilgjengelig. Nytt 
avvikssystem er i 
oppstartfasen.  

Iverksettingstid av vedtak hjemmetjenester Ikke 
data 

Måle i 
2016 

Sette mål 
for 2017-

2019 

Tall ikke tilgjengelig. Nytt 
avvikssystem er i 
oppstartfasen.  

Antall fall fordelt etter alvorlighetsgrad Ikke 
gode 
nok 

data. 

Totalt 
antall 

registrer
te fall pr. 

sept. 
2015 er 

113 

Måle i 
2016 

Sette mål 
for 2017-

2019 

 

 

283  

 

 

IPLOS registrering - antall med aktive vedtak med 
ufullstendig utfylt kartlegging 

 

Finne 
frem til 

målemet
ode 

Måle i 
2016 

Sette mål 
for 2017-

2019 

Tall for 2016 tilgjengelig 
februar 2017. 

Antall forventningsavklaringer ved innkomst i %  80 % 100 % 80 % 

 

Psykisk helse og rus Resultat  Mål Resultat 

2015 2016 2016 

Antall brukere med individuell plan  25 25 54 har IP og-/eller 
koordinator 

Det er gjennomført forventnings-samtaler med 
bruker 

70 % 85 % 75 % 

Tildelingskontoret Resultat  Mål Resultat 

2015 2016 2016 

Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at 
pasienten er definert som utskrivningsklar  

0-3 
døgn 

0-3 døgn 1,4 døgn 

Andel korttidsplasser belagt med korttidspasienter  90-100 
% 

90-100 % 84,7 % 

Gjennomsnitt tildelte tjenester pr. uke pleie og 
omsorg utenfor institusjon  

7,8 
timer 

7,7 timer 7,2 timer 



  

NAV og flyktning Resultat Mål Resultat 

 2015 2016 2016 

Målt kvalitet    

 Antall brukere med sosialhjelp som 
hovedinntekt 

485 450 425 

 Gjennomsnitt antall måneder på sosialhjelp 5,85 5,6 6,16 

 Antall mellom 18-24 år på økonomisk 
sosialhjelp 

83 80 55 

 Oppfylle kommunestyrevedtak om 
bosetting av flyktninger 

71 100 124 

(inkl. 17 som skulle vært bosatt i 
2015 og 11 familiegjenforening)  

 70 % av deltakerne som har gjennomført 
introduksjonsprogram skal i arbeid, 
utdanning eller annen kvalifisering mot 
arbeid direkte etter avsluttet program 

59 % 65 % 50 % 

Opplevd kvalitet    

 «Jeg får den service jeg trenger fra NAV-
kontoret» 

Tall ikke 
klar 

4,9 Nasjonal bruker-
undersøkelse ikke 

gjennomført 

 «Veileder var interessert i å finne gode 
løsninger sammen med meg» 

Tall ikke 
klar 

5,0 Nasjonal bruker-
undersøkelse ikke 

gjennomført 

  «Har noen på NAV -kontoret snakket med 
deg om muligheten til å komme i arbeid?» 

Tall ikke 
klar 

78 % Nasjonal bruker-
undersøkelse ikke 

gjennomført 

 

Samfunn   

Teknisk drift og forvaltning Resultat Mål Resultat 

 2015 2016 2016 

Redusere vanntap på nettet med 5 % årlig +-55 % +-50 % 46 % 

Forbedre renseresultatene ved Hallingby 
renseanlegg - fosfor 

88 % 92 % >92% 

80 % av investeringsprosjektene skal følge 
oppsatt fremdriftsplan 

Ikke 
målt 

> 80 % >80 % 

Energieffektivisering – redusert energiforbruk 
(korrigert for graddagstall/oppvarmingsbehov) 

-8,6 % -5 % +1,91 % 

 

 

 

 

 

 



Plan- og byggesak Resultat Mål Resultat 

 2015 2016 2016 

Målt kvalitet    

 Antall dager fra byggesøknad (komplett) er 
mottatt til vedtak er fattet 

17 12 9 

 Antall dager i saksbehandlingstid for saker 
etter jordlov og konsesjonslov 

13 12 20 

 Andel kontroller innenfor jord/skog som 
ikke er gjennomført etter lovkrav (5 % jord 
og 10% skog) 

< 50 % < 25 % 20 % 

 Andel oppmålingssaker som går over 
fristen (16 uker) 

< 5 % < 5 % 0 % 

 Andel salg av eiendomsinformasjon som 
går over fristen (7 dager) 

< 5 % < 5 % 0 % 

 Andel fullført, digitalisering av 
byggesaksarkiv 

5 % 30 % 18 % 

 Andel gjennomførte oppstartsmøter som 
går over fristen (21 dager) 

Ikke tall 0 % 50 % 

Medarbeiderperspektiv    

 Fornøyd med samarbeidet med dine 
kollegaer på arbeidsplassen 

5,3 5,4 kommunen har tatt gått 
over til en ny type 

undersøkelse, derfor ikke 
mulig å måle de samme 

kriteriene i 2016. 

 Fornøyd med innholdet i jobben din 4,8 4,9 

  

Brann- og redningstjenesten Resultat Mål Resultat 

 2015 2016 2016 

 Brannvesenet skal ha et høyt servicenivå ut i 
fra antall klager på saksbehandling, hendelser, 
feiing og tilsyn. Målt i antall klager. 

80 60 35 

 Brannvesenet skal bistå personell eller dyr i 
nød i løpet av de frister som er gitt i forskrift 

Tilfredss
tillende 

Tilfredsstil
lende 

Tilfredsstillende 

 

Administrasjon og fellestjenester  

IKT Resultat 

2015 

Mål Resultat 

 2016 2016 

 IT-systemenes oppetid >99,9% >99,5% 99,9% 

 Antall lammende hendelser som fører til 
systembortfall utover 1 time 

0 =<1 1 

 Gjennomsnittlig løsningstid på support 
90t 2 
min 

72t 51 t 
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Status kommunestyrevedtak pr 31.12.2016  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens statusrapport for kommunestyrevedtak 2014-2016 tas til orientering. 

 

 

Sammendrag 

Vedlagt rapport viser de kommunestyrevedtakene fra 2014 og frem til 31.12.2016 som ikke 

tidligere er rapportert gjennomført. Rådmannen rapporterer på dette 3 ganger i året i 

forbindelse med tertialrapporter og årsslutt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker gjennom denne statusrapporten å informere om fremdriften i de enkelte 

vedtakene som gjøres av kommunestyret. 

 

Vedlegg 

Statusrapport – Vedtak i kommunestyret 2014-2016 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



Vedtak i Kommunestyret 2014 - 2016 som krever oppfølging 

År 2014 

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar 
Videre 

oppfølging 

27.03 29/14 

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 

1/14 

Vedtak: 

Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte 

07.02.2014 tas til orientering med følgende 

tillegg: Kommunestyret ber rådmannen 

følge opp kontrollutvalgets anbefalinger 

gitt i kontrollutvalgets sak 06/14: 

«Kontrollutvalget tar rapporten fra 

selskapskontrollen i Veien Kulturminnepark 

AS til orientering og oversender denne til 

kommunestyret med følgende 

kommentarer: 

1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring 
for den økonomiske situasjonen i 
selskapet. 

2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle 
de forutsetninger som lå til grunn for 
etableringen av selskapet. 

3. Styreinstruks bør utarbeides, og det 
bør foreligge en årlig egenevaluering.» 

Ved en inkurie har 

oppfølgingen av 

dette vedtaket blitt 

oversett. 

Rådmannen tar 

kontakt med øvrige 

eiere for å 

gjennomføre 

vedtaket. 

1. terial 2017. 

24.04 53/14 

ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV 

ENERGI- OG KLIMAPLANEN 

PROSJEKT OPPFØLGING 

Vedtak: 

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av 

energi- og klimaplanen tas til orientering. 

2. Kommunestyret ber om at energi- og 

klimaplanen blir gjort klarere med hensyn 

til konkrete mål med milepæler for når 

målene skal være innfridd. 

 

 

 

 

Ny revidert energi- 

og klimaplan ferdig 

ila 1. halvår 2017 

 

30.10 133/14 BOLIGSOSIAL HENDLINGSPLAN 2015 -   



2022 

Vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte 

forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022», 

men med den presisering at det skal søkes 

å ha tilstrekkelig med boliger ut fra 

behovet 

2. De fem hovedstrategier som er 

beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale 

utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende 

husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på 

boevne 

- Samarbeid med frivillig  

skal være førende for utarbeidelse og 

gjennomføring av tiltak innenfor 

boligsosialt arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens 

boligsosiale utviklingsprogram. 

4. Det bes fremmet en sak om bygging og 

forvaltning av utleieboliger m.v. etter at 

reglene for fritak av merverdiavgift ved 

nybygg er blitt slik at det bare er 

kommunen som kan få det. 

5. Evaluering av prosjektet og 

måloppnåelse skal skje i løpet av 1. 

kvartal 2017. 

6. Utrede kompetanse og kapasitet i 

miljøarbeidertjenesten i forhold til 

ambisjonene i boligsosial handlingsplan. 

Utredningen legges fram til politisk 

behandling. 

Det er ansatt 

enhetsleder for 

Boligkontor. Hun 

begynte 1. januar. 

Boligkontoret er nå i 

en etableringsfase 

hvor de ansatte skal 

etablere nye måter å 

arbeide i tillegg til å 

etablere rutiner.  

Leder av 

Boligkontoret 

arbeider tett med 

kontaktperson i 

Husbanken for å 

sette seg inn i 

avtalen Husbankens 

kommuneprogram 

«Bolig for velferd». 

Administrasjonen vil 

i løpet av første 

halvår komme 

tilbake med status 

og rapportering av 

det boligsosiale 

oppfølgingsarbeidet 

på bakgrunn av 

Boligsosial 

handlingsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 5: 

Evaluering vil skje 

iht. vedtak. 

 

Ad. pkt. 6: 

Oppgaven 

gjennomføres i 

regi av nytt 

boligkontor  



År 2015 

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar 
Videre 

oppfølging 

26.03 44/15 

LOKALISERING AV LEGEVAKT 

Vedtak: 

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og 

fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig 

hjelp døgnplasser (KØH)» tas til 

orientering. 

2. Rådmannen bes å utarbeide en 

mulighetsskisse som viser hvordan 

Ringerike interkommunale legevakt skal 

organiseres i forhold til arealbehov, 

kapasitet og innhold fra 2020. 

3. Mulighetsskissen skal presenteres under 

følgende forutsetninger: 

dekt ved nybygg. 

tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike 

sykehus. 

sykehusets ledelse avklare tomtevalg og 

eierskap til bygningsmassen. To 

alternativer drøftes: 

a) Sykehuset bygger, og Ringerike 

interkommunale legevakt leier 

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike 

interkommunale legevakt leier 

4. Mulighetsskissen koordineres med det 

arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 

sykehus. Legevaktens lokaler søkes om 

mulig samlokalisert med prehospitale 

tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp 

plasser og andre aktuelle lokaliteter 

betinget av samhandlingsrefomen. Dette 

Mulighetstudie for 

lokalisering av ny 

legevakt er 

ferdigstilt.  Den viser 

plassering i 

umiddelbar nærhet 

til Ringerike sykehus 

samt rominndeling i 

et bygg på 3 etasjer. 

Bygget inneholder 

prehospitale 

tjenester, legevakt 

og et stort 

auditorium/ 

møterom.  

Det er lagt opp til at 

det er Ringerike 

kommune som skal 

bygge og eie bygget.  

Pr.31.01.17 er det 

uavklart om tomt og 

leie / festeavgift er 

bestemt. Dette 

styres av Helse og 

omsorg og Teknisk 

forvaltning. 

 

Utbygging 

avventer videre 

bestilling på 

prosjektering og 

gjennomføring. 



for å optimalisere finansieringen og 

utnyttelsen av de statlige 

investeringstilskudd. 

28.05 75/15 

MANDAT FOR UTVALG FOR 

RUSPROBLEMATIKK. 

Vedtak: 

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ 

bestående av politiske representanter, 

representanter fra næringslivet og 

kommunale faginstanser. 

Utvalget skal gjennom samarbeid, 

samhandling og utveksling av informasjon 

utarbeide delrapport til hovedkomiteen for 

omsorg og velferd, formannskapet og 

kommunestyret i forbindelse med 

evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan 

2012 – 2016. 

Følgende personer tiltrer utvalget: 

Politiske representanter: 

Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av 

kontrollutvalget for salgs- og 

skjenkebevillinger), Christine Granlund 

(Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud 

(Kristelig Folkeparti). 

Representanter fra næringslivet: 

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua 

(Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen 

(Ringerike kultursenter) 

Faginstanser: 

SLT-koordinator, kommuneoverlege, en 

representant fra politiet, og leder av 

enheten helse og rus. 

Rådmannen (eller dennes representant) er 

leder og sekretær for utvalget. 

Det står utvalget fritt å innkalle personer 

med nødvendig kompetanse i forhold til 

 Følges opp i 2017 



nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for 

møter. 

Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan 

føre til mindre rusmiddelproblemer. 

25.06 84/15 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 

PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG 

Vedtak: 

Kommunestyre tar rapport fra Buskerud 

kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, 

om Individuelle planer innen psykisk helse 

og rusomsorg til etterretning og pålegger 

rådmannen rette seg etter de anbefalinger 

som fremgår av denne. Kommunestyret 

ber om en orientering jfr. anbefalingene i 

forvaltningsrapport innen 1 år fra d.d. 

Fremlagt av 

kommunerevisjonen. 
 

27.08 104/15 

OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR 

PLANARBEID I HØNEFOSS 

Vedtak: 

1-Ringerike kommune starter arbeid med 

områdeprogram for planarbeid i Hønefoss 

2-Det skal gjennomføres en 

mulighetsstudie i form av parallelle 

arkitektoppdrag 

3-Det avsettes midler til arbeidet i 

Handlingsprogrammet 2016-2019. 

Evalueringskomiteen 

har lagt frem sin 

innstilling.  

Rapporten er 

overlevert 

rådmannen. 

Rapporten vil bli 

gjennomgått og 

resultatene 

legges frem til 

politisk 

behandling. 

26.11 136/15 

Skole- og barnehagetilbud for barn og 

unge med sammensatt behov 

Vedtak: 

1. For barn og unge med sammensatte 

behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 

barnehage og et samlet tilbud i hele 

grunnskolen dersom tilbud i ordinær 

barnehage og på nærskole ikke er 

tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i 

barnehage for barn med tegnspråk som 

Det er i august 2016 

åpnet et tilrettelagt 

tilbud for barn med 

sammensatte 

utfordringer i 

Heradsbygda 

barnehage. 

 

Avdeling for elever 

med store og 

sammensatte behov 

på 1.-7.trinn er del 

 



førstespråk. Forsterket enhet ved Veien 

skole opprettholdes. 

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne 

alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker. Det forutsettes at 

kommunen benytter eksisterende tilbud, 

eller inngår avtaler med aktører som tilbyr 

fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord 

opprettholdes. 

av romprogrammet 

for ny skole 

Hønefoss Sør. 

10.12 152/15 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner 

for oppskyting av fyrverkeri 

Vedtak: 

Lokal forskrift om forbudssoner for 

oppskyting av fyrverker vedtas. 

 

Runar Johansens forslag som oversendes 

rådmannen: 

F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten 

bestående av mange eldre trehus. 

Områdene er utenfor sone for forbud mot 

fyrverkeri. 

Rådmannen bes å utrede om området for 

forbud mot fyrverkeri kan utvides for å 

verne trehusbebyggelsen i Hønefoss i 

forskrifter for 2016/17. 

Vedtatt i sak 147/6 i 

kommunestyret 

24.11.2016. Lokal 

forskrift om 

forbudssoner forblir 

som vedtatt i 2015. 

GJENNOMFØRT 

     

     

     

     

     

     

     



År 2016 

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar 
Videre 

oppfølging 

 

 

 

 

 

28.01 

 

 

 

 

 

2/16 

Kommunens arbeid for å bekjempe 

korrupsjon 

Vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen årlig 

rapportere til kommunestyret om 

kommunens antikorrupsjonsarbeid. 

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere 

Ringerike kommunes arbeid med og 

systemer for å forhindre og avdekke 

korrupsjon.  

2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å 

fremme eventuelle anbefalinger/forslag til 

kommunestyret, i løpet av 2016.  

Arbeid med anti-

korrupsjon er 

innarbeidet i mandat 

for opprettet 

arbeidsgruppe som 

skal revidere 

kommunens etiske 

retningslinjer. 

Partssammensatt 

arbeidsgruppen har 

utarbeidet nye etiske 

regler for folkevalgte 

og ansatte i Ringerike 

kommune. 

Saken behandles 

i alle politiske råd 

og utvalg og skal 

endelig opp til 

politisk 

behandling i 

kommunestyret 

3. mars 2017. 

 

25.02 

 

25/16 

Resultater etter 

medarbeiderundersøkelsen 2015 

Vedtak:  

 Kommunestyret tar resultatene 
etter medarbeiderundersøkelsen 
2015 til orientering.  

 Kommunestyret ber om å få en 
årlig orientering om hvordan 
oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen er fulgt 
opp. 

 Medarbeiderundersøkelsen følges 
opp med konkrete 
forbedringstiltak på enhetene i 
samarbeid med de ansatte. 

Alle enheter i 

kommunen arbeider 

med oppfølging av 

medarbeiderundersø

kelsen. 

Alle enheter har 

rapportert via 

kommunalsjefene 

status i arbeidet.  

AMU ble orientert 

om arbeidet i 

september 2016.  

 

 

 

 

Ny medarbeider-

undersøkelse 

skal gjennom-

føres høsten 

2017. 

 

 

 

31.03 

 

 

 

42/16 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 

Vedtak:  

1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 

2020 for Ringerike kommune godkjennes.  

2. Administrasjonen bes sørge for at det 

blir gjennomført effektiv kontroll av salgs- 

 

 

Alkoholpolitisk 

handlingsplan ble 

godkjent mars 2016. 

 

 

 



og skjenkesteder  

3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk av 

rusmidler og rusrelaterte skader fremmes i 

løpet av 2016. 

 

28.04 54/16 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering  

Vedtak:  

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til 

etterretning.  

2. Kommunestyret vedtar en tredobling av 

tilskuddet til RU med halvtårs virkning fra 

2016. Dette innarbeides i forbindelse med 

den politiske behandlingen av 1. tertial.  

3. Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike 

kommune til Ringerike Utvikling AS være 

på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at 

Ringerike Utvikling AS skal ha dette 

driftsgrunnlaget de kommende 3 år.  

4. Kommunestyret forutsetter at det 

gjøres en grundig evaluering av 

måloppnåelsen våren 2019, før en 

vurderer videre tilskudd.  

5. Eier forventer at det gjennomføres to 

eiermøter i året hvor selskapet legger 

frem status og fremtidsutsikter.  

 

 

 

 

Økt tilskudd 2016 er 

overført Ringerike 

utvikling og nytt 

tilskuddsnivå er 

innarbeidet i 

rådmannens forslag 

til budsjett 2017. 

 

28.04 59/16 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, 

Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og 

Ringerike  

Vedtak:  

1. Felles barnevernsvakt for Midt-

Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker 

kommune etableres fra sommeren 2016 i 

tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et 

interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et 

administrativt vertskommunesamarbeid 

etter kommuneloven § 28-1 b.  

3. Barnevernsvakten etableres som et 

 

 

 

 

Barnevernsvakten 

startet opp 

01.01.2017. 

Samarbeid mellom 6 

kommuner. 

 



prosjekt. Prosjektet evalueres fram til 

årsskifte 2018-2019, med sikte på 

implementering av et eventuelt korrigert 

driftskonsept fra 1. januar 2019.  

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

26.05 71/16 Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom 

husbanken,private utbyggere og 

kommunen  

Vedtak:  

Ringerike kommune søker samarbeid med 

private utbyggere for å benytte 

tilvisningsavtaler. Dette for både å 

stimulere til økt boligbygging og for å 

styrke det private utleiemarkedet. 

Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre 

vanskeligstilte på boligmarkedet i 

kommunen trygge og kvalitativt gode 

boforhold i hensiktsmessige bomiljø i tråd 

med sakframstillingen. 

 

 

Mulighetene 

presenteres for 

aktuelle 

samarbeidspartnere 

fortløpende, men vi 

har ikke inngått noen 

avtaler ennå. 

 

26.05 77/16 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd 

Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd 

Arena  

Vedtak:  

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til 

orientering.  

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med 

Haugsbygd Idrettsforening etter at 

barnehage- og skolebehovsanalysen er 

politisk behandlet.  

 

 

(Se også sak 129/16) 

Avklaringer i 

forhold til 

skolebehovs-

analyser og 

reguleringsplan  

er gjort. Mulig 

oppstart av 

forprosjekt våren 

2017. 

26.05 85/16 390 - Detaljreguleringsplan for 

Klekkenhagen boligområde - Planforslag 

til 2. gangs behandling  

Vedtak:  

Fyll inn vedtaket i saken under denne 

linjen  

1. 0605_390 Detaljregulering for 

Klekkenhagen Boligområde med tilhørende 

bestemmelser vedtas.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Rådmannen retter en forespørsel til 

SVV for vurdering av endring av 

fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til 

50km/t mellom Fløytingen og Klekken.  

 

Forespørsel til SVV er 

sendt, og saken er 

under utredning der. 

30.06 107/16 Botilbud m/heldøgns pleie og 

omsorgstilbud, - behovanalyse  

Vedtak:  

1. Ringerike kommunes planlagte 

byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda 

videreføres.  

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, 

herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse 

foreligger 2020. Rådmannen bes i tillegg se 

på muligheter for en mer optimal 

utnyttelse av eksisterende og planlagt 

bygningsmasse fram til 2020. 

  

 

 

 

Ny utvidet 

behovsanalyse vil 

bli gjennomført i 

2020 

30.06 108/16 Storgata 21, - et forbildeprosjekt for 

energiriktig oppgradering av eldre 

eneboliger, - forprosjekt  

Vedtak:  

1. Rådmannen bes om å inngå en 

intensjonsavtale med HOME Ringerike og 

Energikanalen AS om en mulig helhetlig 

oppgradering av Storgata 21.  

2. Det gjennomføres et forprosjekt for å 

etablere nødvendig beslutningsgrunnlag 

for endelig oppdrag, herunder beskrivelse 

av bygningenes tilstand (hovedbygning 

med tilstøtende arealer) samt 

kostnadsramme for ønskede tiltak.  

 

 

 

Politisk sak lagt frem i 

november. Saken ble 

ikke vedtatt. 

 

30.06 109/16 Plansamarbeid i Ringeriksregionen  

Vedtak:  

-Kommunestyret godkjenner den fremlagte 

skissen for plansamarbeid i 

Ringeriksregionen.  

Samarbeidsavtale 

mellom Ringerike, 

Hole, Jevnaker og 

Fylkeskommunen 

foreligger.  

Felles regionalt 

plankontor er under 

 



-Kommunestyret ber rådmannen etablere 

dette samarbeidet så snart som mulig, 

rådmannen gis fullmakt til å inngå 

forpliktende samarbeidsavtale med 

partene.  

-Økte kostnader innarbeides i fremtidige 

budsjetter.  

etablering. 

Plankontoret ble 

åpnet desember 

2016 og har startet 

med rekruttering av 

9-10 nye årsverk 

(januar 2017). Av 

disse skal 6 årsverk 

ansettes i Ringerike 

kommune i tillegg til 

kommunens egen 

planavdeling. 

01.09 118/16 Månedsrapport juli 2016  
Vedtak:  
1. Månedsrapport juli 2016 tas til 
orientering.  
2. Det gis kr 25 000,- i støtte til 
mestringsdagen på Hvalsmoen 14. juni 
2016.  
3. Rådmannen gis i oppgave å 
systematisere kommunens mottak av 
søknader, via løsninger på nett, slik at all 
informasjon kommer inn og sikrer 
likeverdig behandling med tanke på krav til 
budsjett og regnskap for opplegget det 
søkes for.  

  

29.09 129/16 Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-
2030  
Vedtak:  
Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 
2030 legges til grunn for kommunens 
planleggingsarbeid.  
Rådmannen bes om å prioritere arbeidet 

med å følge opp vedtak i sak 57/16 (red. 

anm. 77/16) om å gå i dialog med 

Haugsbygd Idretts forening om et 

samarbeid for å få bygget flerbrukshallen 

Haugbygd Arena 

 

 

 

Gjennomføres i tråd 

med vedtak. 

 

27.10 134/16 10017 Ny brannstasjon Nes og 10018 Ny 
brannstasjon Sokna  
Vedtak:  
1. Det bygges ny bibrannstasjon på Nes i 
Ådal. Brannstasjonen bygges på tomt 
gnr/bnr 305/145. Kostnadsramme kr 8,1 
mill. inkl. mva  
2. Det bygges ny bibrannstasjon på Sokna. 
Eksisterende bygg rives. Gnr/bnr 148/157. 

 

Nes bygges i 2017 og 

Sokna i 2018. 

 



Kostnadsramme kr 8,6 mill. inkl.mva  

27.10 135/16 

 

Søknad om kommunal garanti - 
Tyristubben IF - kunstgressbane  
Vedtak:  
IF Tyristubben får kommunal 
selvskyldnergaranti på 8,5 millioner kroner 
til bygging av to kunstgressbaner på 
Tyristrand.  
Frem til budsjettmøtet i november 2016 
legger rådmann frem et notat som viser 
hva som er gitt i tilskudd/støtte for bygging 
av kunstgress i siste årene. 

 

 

Gjennomført. 

Garanti og tilskudd er 

gitt. 

 

24.11 151/16 Helhetlig oppgradering av Storgata 21, - 
"Regnbuen"  
Vedtak:  
Prosjektet avsluttes. Det foretas en teknisk 
gjennomgang av eiendommen for å se på 
nødvendig vedlikehold/oppgradering. Viser 
til budsjettvedtak for 2017.» 

  

24.11 153/16 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i 
Ringerike kommune  
Vedtak:  
1. Aktivitetstilbudet for beboere på 
sykehjem i Ringerike kommune tas til 
orientering.  
2. Det utarbeides et felles oppsett for en 
rullerende aktivitetsplan ved 
sykehjemmene, samt en halvårsplan over 
varierende aktiviteter. Slike oppsett skal 
være tilgjengelig for alle beboere og 
pårørende, både ved oppslag og på 
kommunens nettsider.  
3. Formannskapet ber rådmannen 
redegjøre for status i arbeidet med å 
implementere «minimum 1 times aktivitet 
for beboerne ved sykehjem i Ringerike 
kommune» innen juni 2017. 

  

15.12 164/16 Valg av forliksrådsmedlemmer - 
møtefullmektiger 2017-2020  
Vedtak:  
På bakgrunn av fremkomne forhold i møte, 
velger valgnemnda å gi rådmannen i 
oppdrag å utrede nærmere begrunnelser 
for forliksrådets funksjonalitet.  
Valget blir utsatt til i januar 2017 i forhold 
til medlem og varamedlem i forliksrådet.  
Alf Meier (Ap) medlem og Beate Heieren 
(Sp) vara er Ringerike kommunes 
representanter frem til annet er bestemt. 

  

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/263-24   Arkiv: PLN 324  

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  Saksbehandlingsgebyr  
 

Forslag til vedtak: 

1. Saksbehandlingsgebyret for plansaksbehandlingen av Trampen skytebane settes til kr. 

86 500,-. 

 

2. Dersom forslagsstiller har økonomiske utfordringer med å betale saksbehandlingsgebyret, 

står forslagsstiller fritt til å søke kommunen om støtte.  

 

 

 

Sammendrag 

Detaljreguleringsplanen «Trampen Skytebane» ble vedtatt av kommunestyret 24.11.2016. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet har vært å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i 

Trampen på Sokna. Aktuell sak dreier seg om en søknad om reduksjon i kommunalt 

saksbehandlingsgebyr i forbindelse med detaljreguleringsprosess for Trampen skytebane. 

Prinsippet om selvkost er satt som rettslig ramme for brukerbetaling for en kommunal 

tjeneste som behandling av et privat planforslag. Kommunens betalingsreglement åpner for at 

behandlingsgebyret kan reduseres eller oppjusteres ut fra saksbehandlingsmengde. Saken må 

sees på som en prinsippsak som gjelder brukerbetaling til selvkost for en tjeneste som 

kommunen blir bedt om å ta på seg og som den er lovpålagt å utføre. Etter en grundig 

vurdering finner rådmannen at det i denne saken ikke vil være urimelig, sett i forhold til 

kriteriene for reduksjon av gebyret i plansaker, å redusere den delen av gebyret som 

omhandler areal, og kun ta enhetsgebyret for denne type saker (minstegebyr med fast sats), 

dvs. kr. 86 500,-. Rådmannen kan ikke gå inn for full ettergivelse av saksbehandlingsgebyret, 

da dette vil bidra til å uthule selvkost-regimet. Rådmannen vil tilrå i saken at det skilles 

mellom utmåling av gebyret og Skytterlagets økonomi. Dersom Skytterlaget har økonomiske 

utfordringer i forhold til tiltak de selv iverksetter, vil de ha mulighet til å søke kommunen om 

økonomisk støtte.  

 

Bakgrunn 

Detaljreguleringsplanen «Trampen Skytebane» ble vedtatt av kommunestyret 24.11.2016. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet har vært å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i 



Trampen på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med aktiviteten 

til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb. Nåværende 

skytebane nær Sokna sentrum skal avvikles. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken dreier seg om en søknad om reduksjon i kommunalt saksbehandlingsgebyr i forbindelse 

med detaljreguleringsprosess for Trampen skytebane.  

Gebyret er i utgangspunktet kraftig redusert i forhold til maksbeløpet (kr. 544 400,-), og er 

satt til kr. 170 000,-.  Dette er dette beløpet som forslagsstiller er blitt fakturert for.  

 

Det er forslagstillerne til planen, Sokna skytterlag og Sokna jeger- og fiskerforening, som 

søker kommunen om redusert gebyr. Ved søknad om videre reduksjon, eventuelt sletting av 

gebyret har rådmannen vurdert gebyrutmålingen på nytt, og er kommet til at det ikke er 

urimelig, ut fra sakens karakter, å redusere gebyret ytterligere ved å fjerne de variable 

kostnadene som omhandler areal, og bare ta enhetsgebyret for normal 

reguleringsplanbehandling, til fast sats, kr. 86 500,-. Se nærmere redegjørelse for dette under 

«Rådmannens vurdering».  

 

Forholdet til overordnede planer 

Planområdet for detaljreguleringen ligger innenfor et område avsatt til «Idrettsanlegg- 

Skytebane» i gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.07.2007. Planområdet var uregulert ved 

starten av den nå nylig avsluttede reguleringsprosessen.  

 

Juridiske forhold 

Adgangen til å kreve brukerbetaling for kommunale tjenester er hjemlet i ulike særlover med 

tilhørende forskrifter knyttet til de respektive tjenestene. Slike tjenester kan eksempelvis være 

renovasjon eller behandling av private planforslag. Lovhjemmelen for at det kan tas 

saksbehandlingsgebyr for den lovpålagte kommunale tjenesten behandling av private 

planforslag finnes i plan- og bygningsloven § 33-1: 

 

«Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for (…) arbeid som det etter 

denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private 

planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader (…).» 

 

Her ser vi at prinsippet om selvkost er satt som rettslig ramme for brukerbetaling for en 

kommunal tjeneste. Denne definisjonen viser at det kun skal være kostnader som direkte eller 

indirekte er knyttet til den samlede produksjon av den aktuelle tjenesten som skal inngå i 

beregningsgrunnlaget for selvkost. I Ringerike kommunens «Handlingsplan 2015-2018 - 

Budsjett 2015» står detaljert informasjon om selvkostprinsippet (Pkt 3.6.1.2 Selvkost, s. 49). 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for beregning av 

selvkost på kommunale betalingstjenester. Retningslinjene finnes i regjeringens rundskriv H-

3/14. I følge retningslinjene er selvkost «den totale kostnadsøkningen en kommune (…) 

påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.»  

 

I følge regjeringens retningslinjer er kommunen ikke pålagt full kostnadsdekning via selvkost 

for behandling av private planforslag, i motsetning til eksempelvis for renovasjonstjenester. 

Med andre ord er det anledning til at gebyrer for planbehandling settes lavere enn 

selvkostdekning. Dette er i praksis sponsing av et selvkostområde fra kommunekassen. 



 

Prinsipielle avklaringer 

Som nevnt over er prinsippet om selvkost satt som rettslig ramme for brukerbetaling for 

mange kommunale tjenester, inkludert behandling av private planforslag. Kommunens 

betalingsreglement åpner for at behandlingsgebyret kan reduseres eller oppjusteres ut fra 

saksbehandlingsmengde. For plansaksbehandling kan typiske eksempler på når det kan være 

aktuelt å redusere gebyret være følgende:  

 

• Liten grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder at eventuelle 

interessekonflikter er avklart i forkant av planarbeidet. 

• Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert. 

• God kvalitet på materialet som oversendes kommunen til de ulike behandlingene. 

 

Reglementet sier ikke noe om at det er mulighet for helt å slippe brukerbetaling. 

Utgangspunktet er at enkelte omstendigheter kan føre til at gebyret reduseres i forhold til hva 

det ville vært ut fra de normale utregningskriteriene. Dersom man velger å omgå 

betalingsreglementet ved helt å fjerne brukerbetalingen i en sak, kan det på sikt bidra til å 

uthule selvkostprinsippet. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativt vedtakspunkt: 

1. «Forslagsstiller gis full ettergivelse av saksbehandlingsgebyret». 

 

Begrunnelse for ettergivelse: 

Kommunen ønsker å støtte frivillig organisasjonsarbeid med positive ringvirkninger i 

lokalsamfunnet. Det er lite sammenligningsgrunnlag for behandling av private planforslag 

med skytterlag som forslagsstiller. Vi har derfor ikke mange slike planer å vise til for å kunne 

si hva som er et «normalt» saksbehandlingsgebyr i en slik sak.  

 

Konsekvens av ettergivelse: 

Spesielt siden vi har lite sammenligningsgrunnlag, vil ettergivelse av gebyr i denne saken 

kunne skape presedens for lignende saker senere. På sikt vil dette kunne uthule 

selvkostprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Denne saken må sees på som en prinsippsak som gjelder brukerbetaling til selvkost for en 

tjeneste som kommunen blir bedt om å ta på seg og som den er lovpålagt å utføre.  

 

Å ilegge gebyr for saksbehandling følger vedtatte kriterier som rådmannen ikke kan 

fravike. I Ringerike har vi praktisert at det tas fullt gebyr, uavhengig av hvem det er som 

søker. Vi følger satsene i det til enhver tids gjeldende betalingsreglement, og eventuelle 

reduksjoner i gebyret følger de vedtatte kriteriene. Vi har ingen tradisjon for full ettergivelse 

av gebyret, f.eks. fordi forslagsstiller er en frivillig organisasjon etc., og kjenner ikke til at det 

i nyere tid har vært en slik sak til behandling i kommunen. 

  

I denne saken består gebyret av en fast sats for behandling av reguleringsplanforslag (kr. 86 

500,-) og en variabel del som blant annet beregnes ut fra planområdets areal. Siden Trampen 

skytebane har et stort areal (ca. 192 dekar) som omfattes av reguleringen, vil dette slå 



«uheldig» ut når gebyrets størrelse skal fastsettes. Derfor har vi brukt skjønn ved fastsettelse 

av gebyret og nedjustert det fra maksbeløpet på kr. 544 400,- til kr. 170 000,-. 

  

I denne saken er gebyrets variable del altså allerede redusert betydelig. Nedjustering av 

gebyret er gjort på grunnlag av at planområdet lenge har vært avsatt til skytebane i 

kommuneplanens arealdel, og det er i kommunens interesse at nåværende skytebane nær 

Sokna sentrum avvikles, både med tanke på støy fra banen og i forhold til videre 

utviklingsmuligheter for Sokna. Saksbehandlingen av planforslaget har dessuten vært relativ 

enkel. Det er få grunneiere i planområdet og det har ikke vært store interessekonflikter 

underveis i prosessen. Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget. Det er også lagt vekt 

på at forslagstillerne til planforslaget er ikke-kommersielle aktører, og at formålene i planen 

ikke utløser vesentlig potensial for inntekter. 

 

Formålet med reguleringsplanen for Trampen skytebane er å legge til rette for aktiviteter som 

bl.a. skaper en positiv arena for ungdom i forhold til mestring, konsentrasjon og selvbilde. 

Skytesporten er også en aktivitet som favner bredt i befolkningen (skyttere og jegere) og som 

kan bidra til økt folkehelse. Vi har få reguleringsplaner som legger til rette for slik aktivitet og 

følgelig et lite sammenligningsgrunnlag når det gjelder ressursbruken i slike saker. Av 

sammenlignbare reguleringsplaner kan nevnes Somma skytebane. Da denne var til mindre 

endring i 2014, ble det tatt et enhetsgebyr på kr. 39 400,- (som ble redusert til det halve pga. 

sakens karakter/etter skjønn). Trampen skytebane har vært en vanlig regulering, med vanlig 

prosess. Det har derfor ikke vært aktuelt å ta gebyr som om det var en mindre endring av 

reguleringsplan.  

  

Etter en grundigere vurdering finner vi at det i denne saken ikke vil være urimelig, sett i 

forhold til kriteriene for reduksjon av gebyret i plansaker, å redusere den delen av gebyret 

som omhandler areal, og kun ta enhetsgebyret for denne type saker (minstegebyr med fast 

sats), dvs. kr. 86 500,-. 

 

I tillegg til de momentene rådmannen har lagt til grunn for redusert gebyr, legger 

forslagsstillerne til planen vekt på de er frivillige organisasjoner drevet med dugnadsinnsats 

fra medlemmene. De har dessuten hatt samarbeid med skolen om aktivitetsdager for elevene. 

På grunn av nåværende fasiliteter på Sokna skytterlags bane har dette tilbudet ligget nede de 

siste årene, men vil bli tilbudt igjen når den nye banen i Trampen er ferdig. Forslagstillerne har 

engasjert ekstern konsulent til utarbeidelse av det private planforslaget; dette har kostet dem 

ca. 140 000,-, og det kommunale saksbehandlingsgebyret vil gjøre at de starter med tilnærmet 

negativ egenkapital ved byggestart av nytt anlegg i Trampen. De peker på at Ringerike 

kommune i alle år har vært flink til å bidra med midler til idrettsanlegg og kultur, spesielt i 

sentrale områder av kommunen. De mener selv at økonomien deres vil kunne tåle et gebyr på 

kr. 43 250,-, svarende til halvdelen av enhetsgebyret for behandling av privat planforslag, kr. 

86 500,-. Se for øvrig vedlegg 2 for utfyllende argumentasjon fra forslagsstillerne.  

Rådmannen vil tilrå i saken at det skilles mellom utmåling av gebyret og Skytterlagets 

økonomi. Dersom Skytterlaget har økonomiske utfordringer i forhold til tiltak de selv 

iverksetter vil de ha mulighet til å søke kommunen om økonomisk støtte. Rådmannen kan 

ikke gå inn for full ettergivelse av saksbehandlingsgebyret, da dette vil bidra til å uthule 

selvkost-regimet, hvor den som får en tjeneste utført av kommunen også må bidra med å 

betale det det koster å få utført tjenesten. Det er vanlig praksis at frivillige lag og foreninger 

betaler vanlig saksbehandlingsgebyr i ulike byggesaker, oppmålingsaker og plansaker, og fra 

rådmannen side er det viktig å skille på det som går som betaling for tjenester kommunen har 



utført (og som er selvkostbelagt) og på det som er ønske om støtte til drift eller utvikling av 

aktivitet for frivillig organisasjon. Derfor kan ikke rådmannen anbefale ytterligere/full 

ettergivelse av gebyr, og står fast ved betaling av minstegebyr på kr. 86 500,- 

 

 

Vedlegg 

1. Opprinnelig gebyrbrev 

2. Kommunikasjon, e-post, vedr. forslagsstiller forespørsel om ettergivelse/reduksjon av 

gebyr 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

  

 

 

Leder:    Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/263-21 43379/16 PLN 324  29.11.2016 

 
Gebyr for saksbehandling, Plan-ID 324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» 

 

Plan-ID 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» var til politisk 1. gangsbehandling i 

Hovedutvalget for miljø og areal, 15.02. 2016. Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn i perioden 01.03. – 18.04.2016. 

I henhold til Ringerike kommunes betalingsreglement skal det faktureres saksbehandlingsgebyr 

etter at planforslaget har vært til politisk 1. gangsbehandling. 

Gebyr beregnes ut fra sakstype, planområdets areal, areal for bebyggelse og anlegg, 

kompleksiteten i planen, samt kvaliteten på materialet som er blitt overlevert til kommunen. 

Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 544 400,-  

For mer informasjon om gebyrer, se www.ringerike.kommune.no → Administrasjon → 

Betalingssatser. 

Gebyret skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling. 

Gebyret kan reduseres eller oppjusteres ut fra saksbehandlingsmengde.  

Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet grad av kompleksitet og konflikter 

i planarbeidet, herunder om eventuelle interessekonflikter er avklart i forkant av planarbeidet. 

Grunneierforhold, få versus mange parter involvert, vil også kunne innvirke på gebyrets 

størrelse.  

For denne planen er et det foretatt en nedjustering av gebyret. Siden planområdet er stort, 

totalt 191,7 dekar, ville delgebyret for planområdets areal, kr. 4,75 pr. m², alene langt overstige 

det maksimale samlede gebyret for planbehandling (kr 544 400,-). 
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Nedjustering av gebyret er gjort på følgende grunnlag: 

 Planområdet har lenge vært avsatt til skytebane i kommuneplanens arealdel. Det er i 

kommunens interesse at nåværende skytebane nær Sokna sentrum avvikles, både 

med tanke på støy fra banen og i forhold til videre utviklingsmuligheter for Sokna. 

 Saksbehandlingen av planforslaget har vært relativ enkel. Det er få grunneiere i 

planområdet og det har ikke vært store interessekonflikter underveis i prosessen. 

Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget. 

 Forslagstillerne til planforslaget er ikke-kommersielle aktører. Formålene i planen 

utløser ikke vesentlig potensial for inntekter. 

 Skytterlagene tilbyr positive aktiviteter, ikke minst for ungdom, noe som kan bidra 

til økt folkehelse. 

 

På bakgrunn av det ovenstående er det for denne planen beregnet et gebyr på kr. 170 000, -.  

Giro blir ettersendt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

  

    

Grethe Tollefsen   

Leder, Areal- og byplankontoret   

  Ingrid Liseth 

  Arealplanlegger, saksbehandler 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Ingrid Liseth

Fra: Ingrid Liseth
Sendt: 31. januar 2017 13:30
Til: 'Thorstein Kvale'
Kopi: 'Elling Tryterud'; dag.rieber@rpr.no; Grethe Tollef sen; Heidi Skagnæs; Gunn

Edvardsen; Tore Isaksen; Varaordfører; Ordfører
Emne: Vedr. gebyr for saksbehandling, Plan ID 0605 324 T rampen Skytebane

Hei!

Takk for tilbakemelding. Etter deres ønske vil vi f orberede saken til politisk behandling.

Betalingsfristen på den tilsendte fakturaen er nå u tsatt til det foreligger en avgjørelse i saken.

Vennlig hilsen

Ingrid LisethIngrid Liseth Ingrid LisethIngrid Liseth
Arealplanlegger
Areal - og byplankontoret
Ringerike kommune

OBS! Fra 10. okt. 2016, nytt tlf. nr: 40 90 96 95
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no

Fra: Thorstein Kvale [mailto:th-kvale@online.no]
Sendt: 31. januar 2017 11:25
Til: Ingrid Liseth
Kopi: 'Elling Tryterud'; dag.rieber@rpr.no; Grethe Tolle fsen; Heidi Skagnæs; Gunn Edvardsen; Tore Isaksen;
Varaordfører; Ordfører
Emne: SV: Gebyr for saksbehandling Plan ID 0605 324 Tram pen Skytebane

Hei Ingrid Liseth

Viser til E post vedr gebyr for saksbehandling av, Plan-ID 0605 324 Trampen Skytebane.

Jeg ber om at denne saken fremmes politisk og at du i saksframlegget bruker mine argumenter i E post d atert 12.
desember 2016.
Sokna Skytterlag vil kunne leve med en halvering av foreslåtte gebyr ( 86500 ) dvs 43 250,-. Da det i den videre
prosessen vil påløpe byggesaksgebyrer, vil dette me dføre at hele skytterlagets egenkapital brukes til kommunale
gebyrer og vi må således forsøke å finansiere den n ye skytebanen med velvillig hjelp fra stiftelser. K an du se til at
betalings fristen på den tilsendte fakturaen utsett es til saken er behandlet og bekrefte til meg at de tte er gjort. På
forhånd takk for hjelpen.

Vennlig hilsen

Sokna Skytterlag

Thorstein Kvale
Leder
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Fra: Ingrid Liseth [ mailto:ingrid.liseth@ringerike.kommune.no ]
Sendt: fredag 27. januar 2017 13.15
Til: th-kvale@online.no
Kopi: Elling Tryterud < tryterud@online.no >; dag.rieber@rpr.no ; Grethe Tollefsen
< Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no >; Heidi Skagnæs < Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no >; Gunn
Edvardsen < Gunn.Edvardsen@ringerike.kommune.no >; Tore Isaksen < Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no >
Emne: SV: Gebyr for saksbehandling Plan ID 0605 324 Tram pen Skytebane

Vedr. gebyr for saksbehandling, Plan-ID 0605 324 Tr ampen Skytebane

Vi har fått i oppdrag fra rådmannen å se på gebyrfa stsettelsen i denne saken på nytt. I henhold til ko mmunens
betalingsreglement skal gebyret tilsvare selvkost f or utført arbeid.

I Ringerike har vi praktisert at det tas fullt geby r, uavhengig av hvem det er som søker. Vi følger sa tsene i det til
enhver tids gjeldende betalingsreglement, og eventu elle reduksjoner i gebyret følger de vedtatte krite riene. Vi har
ingen tradisjon for full ettergivelse av gebyret, f .eks. fordi forslagsstiller er en frivillig organis asjon etc., og kjenner
ikke til at det i nyere tid har vært en slik sak ti l behandling i kommunen.

I denne saken består gebyret av en fast sats for re guleringsplan (kr. 86 500,-) og en variabel del. Si den Trampen
skytebane har et stort areal (ca. 192 dekar) som om fattes av reguleringen, vil dette slå «uheldig» ut når gebyrets
størrelse skal fastsettes. Derfor har vi brukt skjø nn ved fastsettelse av gebyret og nedjustert det fr a maksbeløpet på
kr. 544 400,- til kr. 170 000,-.

Formålet med reguleringsplanen for Trampen skyteban e er å legge til rette for aktiviteter som bl.a. sk aper en positiv
arena for ungdom i forhold til mestring, konsentras jon og selvbilde. Skytesporten er også en aktivitet som favner
bredt i befolkningen (skyttere og jegere) og som ka n bidra til økt folkehelse. Vi har få reguleringspl aner som legger
til rette for slik aktivitet og følgelig et lite sa mmenligningsgrunnlag når det gjelder ressursbruken i slike saker. Av
sammenlignbare reguleringsplaner kan nevnes Somma s kytebane. Da denne var til mindre endring i 2014, ble det
tatt et enhetsgebyr på kr. 39 400,- (som ble reduse rt til det halve pga. sakens karakter/etter skjønn) . Trampen
skytebane har vært en vanlig regulering , med vanlig prosess. Det vil derfor ikke være aktu elt å ta gebyr som om det
var en mindre endring av reguleringsplan.

I denne saken er gebyrets variable del allerede red usert betydelig. Etter en grundigere vurdering finn er vi at det i
denne saken ikke vil være urimelig, sett i forhold til kriteriene for reduksjon av gebyret i plansaker , å redusere den
delen av gebyret som omhandler areal og kun ta enhe tsgebyret for denne type saker (minstegebyr med fas t sats),
dvs. kr. 86 500,-.

Dersom dere som forslagsstillere fortsatt ønsker å fremme saken politisk, vil vi forberede den for pol itikerne, med
anbefaling om at de variable kostnadene slettes, me n at enhetsgebyret på kr. 86 500,- opprettholdes.

Vi ber om en tilbakemelding fra dere.

Vennlig hilsen

Ingrid LisethIngrid Liseth Ingrid LisethIngrid Liseth
Arealplanlegger
Areal - og byplankontoret
Ringerike kommune

OBS! Fra 10. okt. 2016, nytt tlf. nr: 40 90 96 95
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no
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Fra: Grethe Tollefsen
Sendt: 12. desember 2016 13:33
Til: Heidi Skagnæs
Kopi: Ingrid Liseth
Emne: VS: Gebyr for saksbehandling Plan ID 0605 324 Tram pen Skytebane

Hei Heidi se under. Til orientering og så får vi av vente om vi får noen videre beskjed.

Hilsen
Grethe Tollefsen

Fra: Thorstein Kvale [ mailto:th-kvale@online.no ]
Sendt: 12. desember 2016 12:26
Til: Ordfører; Varaordfører
Kopi: Tore Isaksen; 'Elling Tryterud'; Grethe Tollefsen; dag.rieber@rpr.no
Emne: Gebyr for saksbehandling Plan ID 0605 324 Trampen Skytebane

Hei

Viser til overnevnte med saksnr 14/263-21, gebyr fo r saksbehandling «detaljregulering Trampen Skyteban e « og ber
om at politikerne i Ringerike kommune vurderer muli gheten for å kunne ettergi hele eller deler av geby ret for
saksbehandling varslet i brev av 29.11.
Kommunens arealplankontor har allerede gitt fire go de argumenter for nedjustering fra maksimalbeløpet ( 544 400,-
) til 170 000,-

Vi vil gi noen flere argumenter for en velvillig be handling:

Sokna Skytterlag er en frivillig or ganisasjon tilsluttet Norges idrettsforbund og er d revet med
dugnadsinnsats av medlemmene. Laget feirer 150 år i år.

Sokna Skytterlag er å regne som en institusjon i by gda og har ca 255 betalende medlemmer. Det arranger es
årlig treningskvelder og skyteprøver for bygdas je gere.

I samarbeid med Sokna Jeger og Fiskeforening utdann es det nye jegere. Dette er stort sett ungdom i ald eren
15 – 20 år.

Sokna skytterlag har i en årrekke samarbeidet med s kolen og gitt opplæring i behandling av skytevåpen ,
sikkerhetsregler og praktisk bruk.
Dette tilbudet er gitt 10 klassinger på skolens akt ivitetsdager og har hatt stor interesse. Pga av nåv ærende
fasiliteter på Sokna skytterlags bane har dette til budet lagt nede de siste årene men vil bli tilbudt når den
nye banen i Trampen er ferdig. Vi vet et det i bygd enorge er våpen i
annet hvert hus og finner derfor denne aktiviteten svært viktig.

Reguleringsplanen er i sin helhet utarbeidet av eks terne konsulenter og har kostet skytterlaget ca 140 000,-.
Ringerike kommune har således ikke brukt ressurser på dette. Det har heller ikke vært innsigelser på p lanen
som selvfølgelig har vært tidsbesparende for saksbe handler. Vi minner om at i utgangspunktet for
fastsettelse av gebyr skal tilsvare selvkost for ut ført arbeid.

Sokna Skytterlag vil med et gebyr på 170 00,- start e med tilnærmet negativ egenkapital ved byggestart av
nytt anlegg i Trampen.

Ringerike kommune har i alle år vært flink til å bi dra med midler til idrettsanlegg og kultur, spesie lt i sentr ale
områder av kommunen. Vi håper derfor at denne saken kan få et positivt utfall.
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Sokna Skytterlag

Thorstein Kvale
911 98 470

Leder;



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2932-45   Arkiv: L03  

 

Ny barneskole Hønefoss sør 10004  

BP2 Forprosjekt 
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygget innenfor et budsjett på 353 millioner kroner inkl. mva, 

slik som vedlagte forprosjekt viser. 

 

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok i 2014 å bygge ny barneskole på Benterud. I løpet av 2015 og 2016 

er det gjort utredninger og prosjektering, som har ledet frem til et forprosjekt som skal 

politisk behandles før bygging kan starte. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Basert på kommunestyrevedtak sak119/14 den 25.09.2014 er det utarbeidet en bestilling fra 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur til Utbyggingsavdelingen for gjennomføring av 

prosjektet. Saksnummer 14/2345-27. 

 

Bestillingen definerer planlegging og bygging av ny barneskole for Hønefoss Sør på vedtatt 

tomt. Skolen skal ha kapasitet for 550-600 elever. Ha idrettshall med håndballstørrelse med 

mulighet for avdeling til gymsaler. Ha en/to avdelinger for barn med sammensatte behov. Ha 

muligheter for arenaer til kulturformål. Skolen skal kunne realiseres innenfor vedtatte 

økonomiske rammer og være klar for innflytting 1. januar 2019.  

 

Med bakgrunn i denne bestillingen ble prosjektet etablert i 2015. En bred brukerprosess ble 

gjennomført høsten 2015 som har ledet frem til Rom- og Funksjonsprogram samt teknisk 



program. Disse dokumenter dannet grunnlaget for konkurransen mot entreprenører og 

samarbeidende arkitekt vinteren 2016. 

 

Konkurransen ble evaluert av evalueringskomiteen, og vinner kåret i juni 2016. Kontrakt for 

samspill ble signert september 2016. Samspillet med entreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt 

byggherre og bruker er gjennomført høsten/vinter 2016. Dette har ledet frem til et omforent 

forprosjekt som ligger til grunn for denne politiske saken. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Arbeidet med forprosjektet i samspillsfasen har tatt utgangspunkt i vinnerforslaget fra HENT 

AS, Vis-a-Vis Arkitekter og landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim. Det er i samspillsfasen 

etablert et team hos HENT AS. I tillegg til de overfor nevnte består dette teamet også av 

rådgivere og utførende for alle aktuelle fag. 

 

På byggherresiden har bruker, teknisk forvaltning, teknisk drift, prosjektleder, teknisk 

koordinator og prosjektansvarlig deltatt aktivt. Prosjektleder og prosjektansvarlig har 

rapportert til styringsgruppen. 

 

Hensikten med samspillsfasen er å ende opp i et omforent forprosjekt basert på 

vinnerforslaget. Dette omfatter planløsning, tekniske løsninger, utomhus områder, miljøkrav, 

økonomi og SHA-forhold. Til grunn for dette arbeidet ligger til enhver tid gjeldende regler og 

standarder, kommunens egne spesielle krav, herunder Energi- og klimaplan. 

Evalueringskomiteens innspill til forbedringer samt brukerens egne ønsker til forbedringer av 

bygget er også lagt til grunn. 

 

Rom- og funksjonsprogrammet og teknisk program som ble utarbeidet høsten 2015 har vært 

førende dokumenter for utforming av skole og uteområder. Disse definerer det rom- og 

arealbehov som trengs, samt kvalitet og innhold på de tekniske løsningene som velges. 

 

Begge disse programmene fremkom etter en bred brukerprosess der alle ansatte, elever, 

eksterne brukere, idrett og kultur, teknisk forvaltning, teknisk drift, IT avdeling og andre 

mulige brukere av anlegget var invitert til å komme med innspill. Disse innspillene ble vurdert 

og evaluert for å beskrive de løsningene som lar seg realisere innenfor de økonomiske 

rammene. 

 

Brukerkoordinator og bruker-styre har hele tiden i forprosjektet deltatt aktivt for å tilpasse de 

enkelte avdelinger best mulig i forhold til sine behov. 

 

Viktige beslutninger og valg rundt tekniske løsninger er tatt i forprosjektet. Det er arbeidet 

mye med soneinndeling og adkomstløsninger knyttet til dette, med tanke på å gjøre bygget 

egnet for utleie til idrett, kultur og andre lag og foreninger utenfor skolens åpningstid.  

 

Det er også jobbet mye med passive miljøtiltak for å redusere energibehovet så mye som 

mulig i det nye bygget. 

 

Det er avklart at oppvarming av skolebygget med flerbrukshallen skal basere seg på leveranse 

fra fjernvarme. 

 



Hele prosjektet miljø klassifiseres i BREEAM. Egen BREEAM koordinator og revisor står 

for dette arbeidet. 

 

Det er foretatt kvalitetssikring av løsninger, tegninger og beskrivelser fortløpende i 

samspillsfasen. I desember 2016 ble det gjennomført en større samling for kvalitetssikring. 

Det var her bred deltagelse fra byggherre, entreprenør og rådgivere. 

 

Etter forprosjektets ferdigstillelse er det foretatt en risikovurdering. Denne er utført av 

ekstern rådgiver som ikke har deltatt i utarbeidelsen av forprosjektet. Hensikten med en slik 

risikovurdering er å kvalitetssikre kostnadsestimatene og å identifisere små og store 

usikkerheter i prosjektet. Prosjektet bruker de usikkerhetene som her er identifisert som en 

arbeidsliste videre. Spesielt viktig er punktet om å sikre byggestart i tide, hvor det konkret 

arbeides med å sikre dette. Rapporten fra usikkerhetsanalysen er vedlagt denne sak. 

 

Forprosjektet som er vedlagt denne saken danner grunnlaget for den kontrakt som skal 

skrives med HENT AS for utførelsen. Grunnlaget består av omforent beskrivelse samt 

tegninger av skole og utomhus område. 

 

Fremdriftsplan forutsetter overtagelse av bygget i oktober 2018 og oppstart for skolen 1. 

januar 2019. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Det er en forutsetning for fremdriften i dette prosjektet at ny reguleringsplan for Benterud 

området blir vedtatt 2. mars 2017. Rammesøknad og IG vil ikke kunne gis uten godkjent 

reguleringsplan. 

 

 

Juridiske forhold  

 

Kontraktsforhold: 

 

Det er 02.09.2016 inngått avtale med HENT AS om samspill i utviklingsfasen. Dette arbeidet 

er avsluttet med et omforent forprosjekt. 

 

Det er 02.09.2016 inngått avtale med HENT AS om oppfylling på byggetomta der bygget 

skal stå. Årsaken til dette er at området må forbelastes et halvt år før fundamentering kan 

påbegynnes. Arbeidene er utført. 

 

Rådmannen vil inngå en NS8407(totalentreprise) kontrakt med HENT AS for gjennomføring 

av bygget iht. forprosjektet ved positivt vedtak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Skolestruktur – Fremtidig skolestruktur i Ringerike kommune  

Kommunestyret: 30.10.2008. Arkivsaknr:05/86 Sak: 135/08 

  

Grovsilingsrapport: "lokalisering av ny barneskole - Hønefoss sør"  

Behandling i Formannskapet 18.08.2009:  



Arkivsaksnr.: 09/17881-9, Sak: 92/09 

 

Ny skoletomt Hønefoss Sør 

Behandling i Formannskapet 26.10.2010:  

Arkivsaksnr.: 09/17881-53, Sak: 151/10 

 

Ny skoletomt Hønefoss sør 

Behandling i Formannskapet 17.06.2010:  

Arkivsaksnr.: 09/17881-41, Sak: 102/10  

 

Endelig valg av skoletomt 

Behandling i Kommunestyret 25.09.2014:  

Arkivsaksnr.: 14/2711-7, Sak: 119/14 

 

Økonomiske forhold 

 

Vedlagt ligger forslag til budsjett for Ny skole Hønefoss Sør. Dette viser en 

Entreprisekostnad på 203 millioner kroner eks mva. Dette tilsvarer en kvadratmeterpris på 

22.800,- eks. mva. 

 

Prosjektkostnad (entreprisekostnad + generelle kostnader + spesielle kostnader) viser 263 

millioner kroner eks. mva. Dette tilsvarer en kvadratmeterpris på 29.500,- eks mva. Inne i 

dette tallet ligger blant annet kostnad til tomtekjøp og en avsetning til forventede tillegg og 

reserve på 7,4 millioner kroner. 

 

Kostnadsrammen viser at prosjektet vil kunne gjennomføres innen for rammen på 345 

millioner kroner inkl. mva. Her ligger en post på 11,2 millioner kroner til løst inventar og 

utstyr. Dette er også med en usikkerhetsavsetning på 6,0 millioner kroner.  

 

Det er satt opp mindre avsetninger til forventet tillegg og usikkerhet enn i en normal 

totalentreprise. Dette kan forsvares ved det grundige forprosjektet som er gjennomført i 

samspillsfasen, der begge parter er omforent om hva som skal bygges og hvilken kvalitet 

leveransen skal ha. 

 

Ut over dette kommer prisstigning på antatt 8 millioner kroner, ved forutsatt fremdriftsplan. 

 

Totalt utgjør dette en forventet kostnad for opparbeidelse av tomt og bygging av skole 

353 millioner kroner inkl. mva. 

 

Usikkerhetsanalysen bekrefter kostnadsestimatene gjort i prosjektet. Videre styring i 

prosjektet vil hensyn ta de risikoelementer som er identifisert i rapporten. Dette er et 

pågående og kontinuerlig arbeid i prosjektet for å unngå forsinkelser og tilhørende kostnader. 

 

Kostnader pålagt prosjektet i reguleringsplanen til infrastruktur knyttet til trygg skolevei, er 

ikke en del av dette estimatet. Godkjent reguleringsplan med rekkefølgebestemmelser vil angi 

infrastrukturtiltak som utløses av skoleprosjektet og er ikke kostnadsberegnet. I avsetningen 

til prosjektet er det i dag satt av 15 millioner kroner. Dette er et tall som ikke er 

kvalitetssikret opp mot omfanget i reguleringsplanen. Rådmannen vil derfor fremme egen sak 

om finansiering av infrastruktur som utløses av skolebygget 



 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannens vurdering er at forprosjektet er gjennomført i henhold til det kommunestyret har 

besluttet og den bestilling som administrasjonen har fått. Forprosjektet som er utført omfatter 

en komplett leveranse av Ny barneskole Hønefoss Sør for inntil 600 elever. Skolen omfatter 

også en flerbrukshall og et utomhusanlegg som også er et nærmiljøanlegg. De tekniske 

løsninger er valgt tilfredsstiller energi- og klimaplanen og for øvrig gjeldende normer og krav 

angitt i forprosjektbeskrivelsen. 

 

Brukere og driftere av skolen i stor grad er blitt involvert i utvikling og beslutninger rundt 

skolens utforming, noe som rådmannen mener styrker konseptet. 

 

Rådmannen mener at skolen kan bygges innenfor den vedtatte rammen på 353 millioner 

kroner inkl. mva. 

 

Rådmannens forslag til vedtak er at Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygget innenfor et budsjett 

på 353 millioner kroner inkl. mva, slik som vedlagte forprosjekt viser. 

 

 

Vedlegg 

 
- Forprosjektbeskrivelse 
- Planer snitt og fasader 
- Situasjonsplan 
- Arealoversikt 
- BREEAM notat 
- Fremdriftsplan 
- Usikkerhetsanalyse 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Arealskjema for Hønefoss Sør 1 -7 skole med spesialpedagogisk avdeling og idretshall i håndballdtørrelse

Konkurranse Forprosjekt

FU N KSJON m2 stk Sum Total m2 stk Sum Total Kommentar m 2 stk Sum Total Kommentar

ROMPROGRAM FOR HØN EFOSS SØR 1-7 SKOLE

TRI N N AREAL

1. TRINN- Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m2:7) 377

Læringsarealer 60 3 1 80 60 3 180

Læringsarealer med lesestasjon, trinnamfi, arbeidsstasj. (inkl trafikk) 1 12 1 1 1 2 inkl intern trafikk 1 10 1 11 0 inkl intern trafikk. Mindre areal enn i konkurransen (K) pga 2 nye sjakter

Grupperom 1 1,5 2 23 1 1 ,5 2 23

Grupperom 1 0 1 10 1 0 1 10

Grovgarderobe m/ wc og hcwc 1 47 Felles med 2. trinn 155 Felles med 2. trinn. Større enn i K pga nedløp wc fra plan 2.

Sum trinn 1 377 472,0 478,0

2. TRINN- Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m2:7) 377

Læringsarealer 60 2 1 20 60 2 120

Læringsarealer 66,5 1 66,5 67 1 67

Læringsarealer med lesestasjon, trinnamfi, arbeidsstasj. (inkl trafikk) 1 31,5 1 1 31 ,5 inkl intern trafikk 1 26 1 126 inkl intern trafikk. Mindre areal enn i K pga nye sjakter og tykkere vegger

Grupperom 1 2 1 12 1 3 1 13

Grupperom 1 1,5 1 1 1 ,5 1 1 1 11

Grovgarderobe m/ wc og hcwc Felles med 1 . trinn, se areal under trinn 1 Felles med 1 . trinn, se areal under trinn 1

Sum trinn 2 377 341,5 337,0

3. TRINN- Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m2:7) 377

Læringsarealer 60 3 1 80 Denne feil i konkurransen. Skulle være 3x 60 m 2 60 3 180 3 x 60 m 2 er korrekt

Læringsarealer 67 0 0 Denne utgår. Skulle vært 60 m 2

Læringsarealer med lesestasjon, trinnamfi, arbeidsstasj. (inkl trafikk) 1 14 1 1 1 4 inkl intern trafikk 1 10 1 11 0 inkl intern trafikk. Mindre areal enn i K pga nye sjakter

Grupperom 9,5 2 19 9 1 9

Grupperom 1 0 1 10 1 0 1 10

Grupperom 1 1 1 11 kan sambrukes med trinn 4 1 1 1 11

Grupperom 1 5 1 15 Sambrukes med trinn 4. Større enn i K, gir mindre garderobe (se under)

Grovgarderobe m/ wc og hcwc 1 42 1 1 42 Felles med 4. trinn 1 40 1 140 Mindre areal enn i K pga nye sjakter og små planendringer

Sum trinn 3 377 476,0 475,0

4. TRINN- Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m2:7) 377

Læringsarealer 60 3 1 80 60 3 180

Læringsarealer med lesestasjon, trinnamfi, arbeidsstasj. (inkl trafikk) 1 31,5 1 1 31 ,5 inkl intern trafikk 1 19 1 11 9 inkl intern trafikk. Mindre areal enn i K pga nye sjakter og tykkere vegger

Grupperom 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 11

Grupperom 1 4,5 1 1 4,5 1 4 1 14

Grovgarderobe m/ wc og hcwc 0 Felles med 3. trinn, se areal under trinn 3 0

Sum trinn 4 377 336,5 324,0

5 TRINN- Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m2:7) 377

Læringsarealer 60 3 1 80 60 3 180

Læringsarealer med lesestasjon, arbeidsstasj. (inkl trafikk) 1 01 1 1 01 inkl intern trafikk 94 1 94 inkl intern trafikk. Mindre areal enn i K pga nye sjakter og toaletter gard.

Trinnamfi 25 1 25 25 1 25

Grupperom 1 0,5 2 21 1 1 1 11

Grupperom 1 0 1 10

Grovgarderobe m/ wc og hcwc 1 94 Felles med 6. og 7. trinn 99 Egen garderobe med inngang mot øst, ikke sammen med 6. og 7. trinn

Sosial møteplass, kan brukes av hele avdelingen (5-7) 2 20 Felles med 6. og 7. trinn 1 10

Sum trinn 5 377 541,0 429,0

6. TRINN- Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m2:7) 377

Læringsarealer 60 3 1 80 3 181

Læringsarealer med lesestasjon, arbeidsstasj. (inkl trafikk) 1 06 1 1 06 inkl intern trafikk 1 02 1 102 inkl intern trafikk

Trinnamfi 25 1 25 25 1 25

Grupperom 1 9,5 1 1 9,5 9,5 2 19

Grovgarderobe m/ wc og hcwc 0 Felles med 5. og 7. trinn, se areal under trinn 5 1 62 1 162 Felles bare med 7. trinn

Sosial møteplass, kan brukes av hele avdelingen (5-7) 20 1 20 Felles med 5. og 7. trinn 24 1 24

Sum trinn 6 377 350,5 513,0 Areal uten garderobe = 351

7. TRINN- Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m2:7) 377

Læringsarealer 60 3 1 80 60 3 180

Læringsarealer med lesestasjon, trinnamfi, arbeidsstasj. (inkl trafikk) 1 34 1 1 34 inkl intern trafikk 1 30 1 130 inkl intern trafikk og amfi. Mindre areal enn i K pga sjakter endrede grup.

Grupperom 1 2 1 12 Feil summert i konkurrasen, Sto 25 m 2 1 1 1 11

Grupperom 8 1 8 1 0 1 10

Grovgarderobe m/ wc og hcwc 0 Felles med 5. og 6. trinn, se areal under trinn 5 0 Felles bare med 6. trinn, se areal under trinn 6

Sum trinn 7 377 334,0 331,0

TOTAL SU M TRI N N AREAL 2639 2851,5 2887,0 større areal pga garderobedel tatt inn på trinn 5 mot øst

Programmerte arealer Prosjektert areal

Konkurranse Forprosjekt

Prosjektert areal



Konkurranse Forprosjekt

FU N KSJON m2 stk Sum Total m2 stk Sum Total Kommentar m 2 stk Sum Total

Sfo 11 0 1 1 1 0 1 35 1 1 35 48 i gata, 87 mellom trinn 1 og 2 1 45 1 145 59 i gata, 86 mellom trinn 1 og 2. Større areal medtatt i gata

Sum SFO 1 10 135,0 1 45,0

SPESIALI SERT LÆRIN GSAREAL

Bibliotek 1 1 0 139,0 inkl lukket stille sone 134,0

Sum bibliotek 110 139,0 134,0

Skolekjøkken med enkel kantineløsning 1 00

sone for matlaging og demostrasjon - kjøkken 59,0 Inklusive lager i skap 59,0

Vaskerom 6,0 1 2,0 Større fordi melkerom har flyttet plass, ligger nå ved Sfo
Spiserom / teori (adskilt) 33,0 33,0

Anretning mot samlingsrom 1 5,0 del av samlingsrom 1 5,0 ved m&h.
Sum skolekjøkken 100 113,0 119,0

Kunst og håndverk, Naturfag 300

Sentralrom, finverksteder, tekstil, tegning,maling, digitalt, møte 138,0 inkl intern trafikk 138,0

Trearbeid/sløyd 61,0 60,0

Maskinrom/lager (trearbeid) 1 9,0 1 7,0 Mindre areal enn i K pga ny sjakt

Multifunksjonsrom/naturfag/leire (våt) 60,0 60,0

Lager keramikk, keramikkovn 1 0,5 1 0,0

Lager, skap integrert i sentralrom 1 4,5 1 3,0

Lager, kulturskolen 1 4,0 1 4,0

Sum kunst og håndverk 300 31 7,0 312,0

Musikk og drama 1 90

Musikkrom/teori 63,0 62,0

Øvingsrom 34,0 4 øvingsrom til sammen 31 ,0 Mindre areal enn i konkurransen pga tykkere lydvegger

Lager 20,0 eget lager, samt lagersoner i bl.b. 1 8,0

Blackbox 68,5 69,0

Sum musikk 190 185,5 180,0

Auditorium 100 1 1 00 100,0 97,0 Mindre areal enn i konkurransen pga betongvegger og sjakter
Sum auditorium 100 100,0 97,0

TOTAL SU M SPESIALISERT LÆRIN GSAREALER 800 854,5 842,0

STØTTEFUN KSJON ER

Ledelse og administrasjon 90 + 15 fra spesped 90

resepsjon 1 0,0 1 0,0

kopi/lager 8,0 8,0

Rektor 1 6,0 0,0 del av kontorfelleskap
Kontorfelleskap for 4 personer + en fra spesped 40,0 40 m2 + 1 5 m2 (ført på spesped)= 55 m 2 49,0 49 m2 + 1 5 m2 (ført på spesped) = 64 m2

venteareal 1 0,0 1 6,0 Felles for adm og helsest. (1 0 m2 i gate, 6 m2 ved resepsjon)

Sum ledelse og administrasjon 90 84,0 83,0

Arbeidsrom for lærere 270 270,0 ett rom pr trinn 271,0
kopi/lager 0 0 uteble i konk., tegnet men ikke summert i skjema
Møterom 80 + 10 fra spesped 80 10 uteblitt tidligere i arealskjema
møte 1 8 1 18 21 1 21

møte 1 7 1 17 1 7 1 17

møte 1 4 1 14 1 4 1 14

møte 1 5 1 15 1 0 1 10

møte 1 0 1 10 1 0 1 10

møte 8 1 8 4 1 4

Sum ledelse og administrasjon 80 82,0 86,0

Felles personalrom m/kjøkkenfunksjoner 70 70,0 73,0 større på bekostning av møterom

Personalgarderober med toalett 40 42,0 plan 1 ved adm. Og på plan 2 ved personalrom 41,0 Pers.gard både ved adm og spes.ped

Samlingsarena fellesareal 120 177,0 Gjelder amfi og område fram til blackbox 175 Gjelder amfi og område fram til blackbox

Ikkeprogrammert vestibyle 47 1 47 inkl trafikk 47 1 47

Ikkeprogrammert fellesgate/utstillingsområde 1 19 1 1 1 9 inkl trafikk 1 16 1 11 6

Toalettanlegg felleareal 15 1 2 m2 på plan 1 + 3 m2 på plan 2
Sum samlingsarena/ fellesareal 120 343,0 353,0

Skolehelsetjeneste, ppt 45

Helse 22 1 22 24 1 24

PPT 1 0 1 10 9 1 9

hvilerom 6 1 6 6 1 6

venteareal inkl hcwc 9 1 9 6 1 6 Felles med adm, se arealer under adm
Sum skolehelsetjeneste 45 47 45

80 m2 + 1 0 m2 (fra spesped)=90 m2.

Et møterom fra idrett på 31 m 2 kan sambrukes med

skole og legges til i møtearealet på 81 m2

Programmerte arealer Prosjektert areal Prosjektert areal



Konkurranse Forprosjekt

FU N KSJON m2 stk Sum Total m2 stk Sum Total Kommentar m 2 stk Sum Total

Drift, renhold, lager, eksterne brukere 110

driftskontor 1 2 1 12 1 0 1 10

Varemottak/lager 1 4,5 1 1 4,5 1 2 1 12

Avfallsrom 8,5 1 8,5 0 1 0 avfall løst utendørs
Renholdssentral 1 5 1 15 totalareal 25 m2, 1 0 m2 ført under idrett 24 1 24 Kun for skole
Lagre, diverse 41 3 36

Utebod drift 0 21 Lagt inn i nettoareal
melkerom 5 1 5 3 1 3

Bøttekott 4 12 5 13

Sum fellestjenester 1 10 108,0 1 19,0

TOTAL SU M STØTTEFUN KSJON ER 825 1046,0 1071 ,0

Oppsummert arealer Hønefoss Sør 1 -7 skole 4374 4887,0 4945,0

Arealskjema for Hønefoss Sør spesialpedagogisk avdeling

Programmerte arealer

FU N KSJON m2 stk Sum Total m2 stk Sum Total Kommentar m 2 stk Sum Total

Elevenes læringsarealer
Aktivitetsrom med kjøkken, kan deles 80 1 80 91,0 inkludert intern trafikk 103,0

Opplevelsesrom- samlinger, musikk, bevegelse, drama, multim. 70 1 70 70,0 61 ,0

Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt 20 1 20 20,0 1 7,0

Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt 30 1 30 30,0 26,0

Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt 45 1 45 45,0 36,0

Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt 15 1 1 5 1 5,0 1 2,0

Sum elevenes læringsarealer 260 271,0 255,0

Støttefunksjoner
Hvilerom, trening og fysioterapi 20 1 20 20,0 1 8,0

Garderobe 25 1 25 33,0 Ett hc toalett inkludert 23,0 Ett hc toalett inkludert (1 8 + 5)

Stellerom med dusj og H C toalett 12 1 1 2 1 2,0 1 3,0

HC toalett 4,5 2 9 5,0 Ett hc toalett inkludert i garderobeareal 6,0 Ett hc toalett inkludert i garderobeareal

Personaltoalett 2 1 2 2,0 0,0 som del av pers.gard (adm)

Lager for plasskrevende funskjoner 30 1 30 29,5 30,0

Nærlager for læringsmateriell, integrerte skapløsninger 6 1 6 5,0 8,0

Sosial møteplass 7,0 i overgang til resten av skolen 0,0

Skjerming 0 9,0 Nytt rom

Sum lærerarbeidsplasser 1 04 11 3,5 1 07,0

Personalfunksjoner
Avdelingsleder, sitter med skolens øvrige ledelse 15 1 1 5 1 5,0 samen med administrasjon barneskole 1 5,0 som del av kontorfellesskap(adm)

Kontorarbeidsplasser 74 1 74 74,0 48,0

Møte- og konferanserom i sambruk med øvrig skole 10 1 1 0 0,0 se arealer på møterom barneskole 0,0 se arealer på møterom barneskole

Sum administrasjon 99 89,0 63,0

TOTAL SU M SPESIALPEDAGOGISK AVDELIN G 463 473,5 425,0
Ny planløsning i løpet av foprosjekt etter ønske fra oppdargsgiver.
Ny heis og sjakter lagt inn i arealet. Løst innenfor samme areal, men nå med høyere
bruttofaktor, dvs mer trafikkareal.

Prosjektert areal

Programmerte arealer Prosjektert areal

Prosjektert areal

Prosjektert areal



Arealskjema for Hønefoss Sør idretshall i håndballdtørrelse

Konkurranse Forprosjekt

FU N KSJON m2 stk Sum Total m2 stk Sum Total Kommentar m 2 stk Sum Total Kommentar

Aktivitetsflate inkl sikkerhetssone 25x45 m 1 1 25 1 1 1 25 1 1 25,0 1 1 25,0

Apparatlager skole 3 70 70,0 20 + 20 +30 70,0 20 + 20 +30

Apparatlager eksterne brukere 30 1 30 30,0 30,0

Lager 30 1 30 30,0 38,0 30 + 4 under trapp + 4 på tribune

Garderober med toalett 30 4 1 20 1 20,0 1 1 6,0 Bæernde betong tar noe areal

Dusj 1 5 4 60 60,0 60,0

Lærer og dommergarderobe med toalett 1 0 2 20 20,0 20,0

Toalett tilknyttet gjester (wc og hcwc) 1 0 2 20 1 8,0 1 5,0 På plan 2

Tribune 220 1 220 224,0 220,0

Sekretariat/ mediarom 1 0 1 1 0 1 0,0 1 0,0

Inngangspart 30 1 30 43,0 inkl trafikk 37,0 inkl trafikk

Renhold 1 0 1 1 0 1 0,0 Deler med skolens på til sammen 25 m2 1 1 ,0

Sosiale rom 1 00 1 07,0 31 (møte plan 2)+76 (om del av gata plan 1 ) 1 02,0 28(møte plan 2)+59 (som del av gata plan 1 )+ 1 5 (bakkant tribune)

Driftspersonell kontor 1 2 1 1 2 9,5 0,0 Utgår. Felles med vaktmester skole

Sum idrettshall håndball 1 857 1 877 1 854

SAMLEDE AREALKATEGORI ER FORPROSJEKT

N ETTO N ETTO netto m2 prosjektert hele bygningsmassen

Barneskolen 4374 4887 4945

Spespedadveling 463 474 425

idrettshall 1857 1877 1 854

Sum funksjonsareal- nettoareal 6694 7237 7224

BRUTTO FAKTOR PROGRAMMERT B RUTTO brutto m2 prosjektert hele bygnigsmassen

Barneskolen netto x 1,35 1 ,35 5905 5090

Spespedadveling netto x 1,35 1 ,35 625 351 1

idrettshall netto x 1,25 1 ,25 2321 1 ,23 2276 41 3

Sum funksjonsareal-bruttoareal 8851 1 ,33 8878 1,35 901 4 prosjektert brutto:programmert netto

PROSJEKTERT
BRUTTO FAKTORPROSJEKTERT BRU TTOAREAL/PROGRAMMERT N ETTOAREAL

Samlet for hele bygningsmassen 1 ,33 8878 1 ,34 901 4 prosjektert brutto:programmert netto

BRUTTO FAKTORPROSJEKTERT BRU TTOAREAL/PROSSJEKTERT N ETTOAREAL

Samlet for hele bygningsmassen 1 ,22 8878 1 ,25 901 4 prosjektert brutto:prosjektert netto

Hønefoss Sør 1 -7 skole og flerbrukshall

skole flerbrukshall SU M

NettoAreal programmert NTA 4837 6694

NettoAreal prosjektert NTA 5381 7258

NettoAreal prosjektert NTA, med interntrafikk og pkt i * trukket fra arealet 4979 6856

Bruksareal BRA 6464 8619

Bruttoareal BTA 6602 8878

B/N faktor ut fra programmert nettoareal og prosjekter bruttoareal 1,36 1,22

B/N faktor ut fra prosjektert nettoareal og prosjekter bruttoareal 1,23 1,33

B/N faktor ut fra prosjektert nettoareal og prosjekter bruttoareal 1,33 1,21 1,3

plan2

plan Tekn

Yttervegger uavklart tykkelse. Regner derfor med 300 mm tykke vegger slik som i
konkurransen. Dette gjør sammeligning med BTA konkurranse lettere

TOTALT

B/N fakto ut fra rosa kolonne. Se ny til høyre. AREALER OPPGITT I LESEH EFTE

1 877

1,21

1,23

N B:Det er regnet ytterveggstykkelse på 300 mm og
innervegger på 150 mm. Areal for rom og sjakter som
går over flere plan er kun regnet på plan 1.
Gjelder både BRA og BTA

plan1

netto m 2 programmert

ALLE TEKNISKE ROM OG ELSJAKTER ER IKKE TATT MED I NETTOAREALER

Lav B/N faktor pga innlemmede større fallesareal i vårt prosjekterte nettoareal

*se kommentar. Arealene under * her medtatt

Programmerte arealer Prosjektert areal

brutto m2 programmert

21 55

1 857

66021 ,36

netto m2 prosjektert

Prosjektert areal

2276

brutto m2 prosjektert

1 877
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Ringerike kommune har ambisjon om miljøsertifisering av prosjektet og ønsket nivå for BREEAM vil
definere nivået for endelig Miljøprogram for skolen. Breeam vil dermed være overordnet og setter krav til
en rekke enkeltelementer i planlegging, prosjektering og gjennomføring.

BREEAM er en metode for systematisk prosjektering, utførelse og overlevering av et bygg med fokus på
miljøytelse. BREEAM kan bidra til e t mer miljøvennlig bygg, mer effektiv energibruk, billigere drift og
vedlikehold, en velorganisert og ryddig byggeplass, samt en forsikring om at systemene fungerer ved
igangsettelse. Samtidig sikrer BREEAM at alle ytelser kan dokumenteres fra prosjekterin g til ferdig bygg.

Det er i prosjektet satt krav til at bygget i design og utførelsesfasen skal tilfredsstille BREEAM sertifisering
" Pass ", men b yggherre har likevel en ambisjon om å kunne oppnå BREEAM klassifisering «Good». Det
innebærer et krav utover det som i dag finnes i P lan og bygningsloven med tilhørende byggeteknisk
forskrift ( TEK 10 ) .

Tilhørende preanalyse til dette notat, er basert på BREEAM NOR 2016, en manual som ble publisert
31.08.2016. På grunn av endret vekting av enkelte emner, omstruk turering i form av splitting og
sammenslåing av emner i gammel manual, flere ikke - poenggivende minstekrav, og flere emner som krever
tverrfaglig koordinering, er arbeidsomfang for å oppnå "PASS" i BREEAM NOR 2016 vurdert til å tilsvare
arbeidsomfanget for karakteren "Good" i BREEAM NOR 2012.

Det er gjennomført en preanalyse av BREEAM - NOR 2016 for prosjektet som viser en foreløpig score på
3 7 ,4 %. Kravet for å oppnå "PASS" er 30 % imens kravet for "Good" er 45 %. Det bør etterstrebes en
margin på nærmere 1 0 vekt%, da man erfaringsmessig mister noen poeng av forskjellige årsaker underveis
i prosjektet eller i forbindelse med kvalitetssikring av dokumentasjonen.

Det er foreslått å ta særlig stor andel av tilgjengelige BREEAM - poeng innen kategoriene ledels e, helse og
innemiljø, energi og materialer . Fokuset på disse kategoriene sikrer at prosjektet fører til lavt
klimagassutslipp fra materialer og energibruk i bygget. Materialbruken i bygget gir et godt innemiljø og
sørger for at det ikke benyttes helse - og miljøskadelige produkter. Prosjektet vil også generere lite avfall,
og fokus på gjennomføringen gir trygghet for at prosjektet oppnår målsetningene og drives på en effektiv
og miljøvennlig måte.

Fra byggherre stilles det krav om to sertifiseringer ette r henholdsvis "design - og prosjekteringsfasen" og
"as built".

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Man Hea Ene Tra Wat Mat Wst LE Pol Inn

Besluttet 37,4 Total 110,0



NOTAT
Dato:
Dokumentnr.:
Sist revidert:

Fra: Til: Sak/tema

1 4 .12.2016 EB BH 1409 Hønefoss Sør – Notat BREEAM Forprosjekt

C: \ Users \ 104055erbr \ OneDrive – HENT \ 1409 Hønefoss Sør \ Forprosjekt leveranse \ 1409 Hønefoss Sør - Notat BREEAM.docx

Prosessen med utarbeidelse av dokumentasjon og sertifisering er beskrevet i prinsipp skissen under;

Prinsippet er at prosjekteringsgruppe og H ENT som entreprenør utarbeider dokumentasjon som
oversendes revisor for godkjenning. Revisorrapport med dokumentasjon som vedlegg oversendes deretter
BRE i England for tredjepartskontroll, og utstedelse av sertifikat.

Dokumentasjonen fra prosjekteringsgruppen og entreprenør kan i teorien bli underkj ent i to instanser på
veien mot sertifisering; hos revisor og hos BRE (tilsvarer Sintef Byggforsk i Norge).
Feilretting i dokumentasjon kan være tidkrevende så derfor er det viktig med god dialog mellom
prosjekteringsgruppe, entreprenør og revisor, med BRE EAM - NOR AP som bindeledd mellom partene og
katalysator.

Basert på erfaring fra andre BREEAM - prosjekter anbefales det at prosjekteringsunderlag, arbeidsgrunnlag,
tegninger etc utarbeides med tanke på å oppfylle dokumentasjonskravene i BREEAM - manualen, slik at man
unngår dobbeltarbeid.



Forside Hønefoss Sør

H E N T B R E E AM
B RE E AM N OTAT

BREEAM KLASSIFISERING

Dato Sign

PASS

BRE EAM N OTAT
PROSJEKT

Hønefoss Sør
REVISOR

Stine Martinsen (Norconsult AS)
AP AKKREDITTERT PROFESJONELL

Erlend Brørs (H EN T AS)
REGISTRERINGSDATO

Registrert
REVIDERT DATO

16.11.2016
KOMMENTAR
Poengstrrategien for prosjektet ble i tidligfase lagt i henhold til BREEAM 2012. Det er gjennomført en
foreløpig vurdering av denne poengstrategien sett i forhold til den nye manualen og preanalyseverktøyet
for BREEAM 2016.

Foreløpig poengstrategi ligger nå på ca. 36 poeng som tilfredsstiller kravet til BREEAM PASS. Det bør
fremover fokuseres på å kvalitetssikre poengstrategien slik at man har nærmere 40 poeng.

HENT må få en innføring av revisors rapporteringsverktøy (Man 03, Man 02, Tra 01, Wat 01 og Mat 01)
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Adresseliste Hønefoss Sør

H E N T B R E E AM
AD R E SSE LI STE

ROLLE FIRMA NAVN EPOST

PL utvikling HENT AS Vegard Eitrem Vegard.eitrem@hent.no
PL ass. HENT AS Henning Brekke Henning.brekke@hent.no
PRL HENT AS Magnus Bae Magnus.bae@hent.no
INNKJØPSLEDER HENT AS Mathias Aasland mathias.aasland@hent.no
INNKJØPER HENT AS Tord W. Sandvik tord.sandvik@hent.no
BREEAM AP OG MILJØ HENT AS Erlend Brørs erlend.brors@hent.no
TEKNIKK HENT AS Kjetil Eriksen Kjetil.eriksen@hent.no
HMS HENT AS Anders Hovde Anders.hovde@hent.no

BH Ringerike kommune Arild Magnus Rønnestad
arild.magnus.ronnestad@ringerike.
kommune.no

BH Norconsult Ove Morten Bergane ove.morten.bergane@norconsult.c
BREEAM REVISOR Stine Martinsen Norconsult AS stine.martinsen@norconsult.com

ARK Fagansvarlig Vis A Vis Sonja Røed Sonja.roed@vav.no
ARK Saksbehandler Vis A Vis Geir Dahlsveen geir.dahlsveen@vav.no
LARK Bjørbekk og Lindheim Maite Krukemeier mk@blark.no
RIG Fagansvarlig ÅF Reinertsen AS Gunnlaugur Thorbergsson

RIG Saksbehandler ÅF Reinertsen AS Ying Chen Ying.chen@afreinertsen.no
RIB Fagansvarlig ÅF Reinertsen AS Øyvind Munthe Kaas Oyvind.munthe
RIB Saksbehandler ÅF Reinertsen AS Nasir Kahin

RiBr Fagansvarlig ÅF Reinertsen AS Johan Hjertson Johan.Hjertson@afconsult.com
RiBr Saksbehandler ÅF Reinertsen AS Ole Edvin Søhagen ole.sohagen@afreinertsen.no
RIAku Fagansvarlig ÅF Reinertsen AS Daniel Johansson

RIAku Saksbehandler ÅF Reinertsen AS Troels A. Nielsen

RIVA Fagansvarlig ÅF Reinertsen AS Hallstein Ødegård hallstein.odegard@afconsult.com

RIVA Saksbehandler ÅF Reinertsen AS Sivert Denneche sivert.denneche@afconsult.com

RIByFy Fagansvarlig ÅF Reinertsen AS Sigurd Selmer

RIByFy Saksbehandle r ÅF Reinertsen AS Arnel Aquilizan

ØKOLOG Økolog Christian E Mong Christian E Mong christian@oekolog.no

UE1

UE2

UE3

UE4

UE5
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BYGGHERRE
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Poengstrategi Hønefoss Sør

H E N T B R E E AM
P O E N G S TRATE GI

Besluttet Mulige Utgår Total
Pass Outstanding 132

Sum vektet Sum vektet Sum vektet

37,4 97,2 12,8 110,0

1 Management 13 6 1 20
2 Man 01 Project brief and design 2  2  0  4  B H

BREEAM AP

3 Man 02 Life cycle cost and service life planning 2  2  0  4  H E N T  K I
HENT Miljø
HENT PGL

4 Man 03 Responsible construction practices 4  1  1  6  H E N T  P R O D
BREEAM AP

5 Man 04 Comissioning and handover 3  0  0  3  H E N T  T E K N I K K
6 M a n  0 5  A f t e r c a r e  2  1  0  3  H E N T  T E K N I K K

BH

9 Health & wellbeing 10 6 3 19
10 H e a  0 1  V i s u a l  c o m f o r t  2  2  0  4  A R K

HENT
RIE

KATE GORI E R OG E M N E R
AN SVARLI G



Poengstrategi Hønefoss Sør

12 Hea 02 Indoor air quality 2  2  1  5  RIVent
HENT PROD
HENT Miljø

HENT KI
13 Hea 03 Thermal comfort 0  0  2  2  RIVent

14 Hea 04 Microbial contamination 1  0  0  1  RIRør

15 Hea 05 Acoustic performance 1  1  0  2  RIAku
RIV
RIE

16 Hea 06 Safe access 2  0  0  2  LARK
17 Hea 07 Natural hazards 0  0  0  0  R I G

(BH)

19 Hea 09 Moisture protection 2  1  0  3  A R K
HENT K

HENT Miljø

# Energy 1 0 1 0 4 24
26 Ene 01 Energy efficiency 8 2 2 12 HENT ENERGI

27 Ene 02a Energy monitoring 1  2  0  3  HENT TEKNIKK
RIE

28 Ene 03 External lighting 1  0  0  1  R I E
ELEKTRO

29 Ene 04 Low and zero carbon technologies 0  2  0  2  HENT ENERGI
31 Ene 06 Energy efficient transportation systems 0  2  0  2  Heis-konsulent/

Heis-leverandør
33 Ene 08 Energy efficient equipment 0  0  2  2  HENT KI

HENT PROD
BH

35 Ene 23 Ener gy p erformance of buildin g 0  2  0  2  HENT ENERGI

# Transport 0 1 0 1 1 1



Poengstrategi Hønefoss Sør

41 Tra 01 Public transport accessibility 0  5  0  5  HENT MILJØ
42 Tra 02 Proximity to amenities 0  1  0  1  HENT MILJØ

Tra 03a Alternative modes of transport 0  2  0  2  A R K
LARK

BH

44 Tra 04 Maximum car parking capacity 0  2  0  2  LARK
BH

# Water 2  6  1  9
50 Wat 01 Water consumption 1  4  0  5  RIRør
51 Wat 02 Water monitoring 0  0  1  1  RIRør

AUTO

52 Wat 03 Water leak detection and prevention 0  2  0  2  RIRør
53 Wat 04 Water efficient equipment 1  0  0  1  RIRør

# Materials 2 6 3 1 1
58 Mat 01 Life cycle impacts 2  5  0  7  HENT MILJØ

HENT ENERGI
HENT PROD

HENT KI

59 Mat 03 Responsible sourcing of materials 0  0  3  3  HENT MILJØ
HENT PROD

HENT KI

60 Mat 05 Designing for robustness 0  1  0  1  A R K
HENT
RIByfy

# Waste 4  0  1  5
64 Wst 01 Construction waste management 3  0  0  3  HENT MILJØ
65 Wst 02 Recycled aggregates 0  0  1  1  HENT PROD

Wst 03a Operational waste 1  0  0  1  ARK
LARK

BH

# Land use & ecology 2 8 0 1 0



Poengstrategi Hønefoss Sør

71 LE 01 Site selection 0  3  0  3  ØKOLOG
72 LE 02 Ecological value of site and protection of

ecological features
2  0  0  2  ØKOLOG

(LARK?)

73 LE 04 Enhancing site ecology 0  3  0  3  ØKOLOG
(LARK?)

74 LE 05 Long term impact on biodiversity 0  2  0  2  ØKOLOG
(LARK?)

# Pollution 2 1 1 0 1 3
78 Pol 01 Impact of refrigerants 0  3  0  3  HENT TEKNIKK
79 Pol 02 NOx emissions 0  3  0  3  HENT TEKNIKK

HENT ENERGI

80 Pol 03 Surface water run-off 0  5  0  5  RIRør
RIVA

81 Pol 04 Reduction of night time light pollution 1  0  0  1  R I E
82 Pol 05 Noise attenuation 1  0  0  1  RIAku

# Innovation 1 9 0 1 0
87 Man 05 i Aftercare 0  1  0  1  HENT PROD
88 Hea 02 i Indoor air quality 0  1  0  1  RIVent
89 Tra 03a i Alternative modes of transport 0  1  0  1  A R K
90 Wat 01 i Water consumption 0  1  0  1  RIRør
91 Mat 01 i Life cycle impacts 0  2  0  2  HENT MILJØ
92 Mat 03 i Responsible sourcinng of materials 0  1  0  1  HENT MILJØ
93 Wst 01 i Construction waste management 1  0  0  1  HENT MILJØ

94 Wst 02 i Recycled aggregates 0  1  0  1  HENT PROD
96 Inn 09 i Approved innovarion credits 0  1  0  1  A P



Forutsetninger poengstrategi Hønefoss Sør

H E N T B R E E AM
F OR U TSE TNI N G E R P OE N G STR ATE GI

Bygningsdetalj Kommentar
Building type (main description) Education

Building type (sub group) Education All types of educational
buildings

Project type New Construction (fully fitted)

Assessment stage Pre assessment

BREEAM NOR scheme New Construction

BREEAM NOR version BREEAM NOR 2016

Usable floor area, BRA m2 8900

Gross floor area, BTA m2 8900

Does this industrial building have a heated or cooled operational area? (Pol 01) No

Does this industrial building have an office area? (Pol 01, Hea 03) No

Legislation prohibits the use of ozone depleting substances (Pol 01) Yes

Commercial/industrial refrigeration and cold storage systems (Ene 05) No

Does the building contain lifts, escalators or moving walks? (Ene 06) Yes

Laboratory function/area and size category (Ene 07, Hea 02) No laboratory

Laboratory containment level (Ene 07, Hea 02) No

Does the assessed development contain external site access areas (e.g. vehicle access and
parking areas)? (Hea 06)

Yes

Are there any risks associated with natural hazards (other than flooding) for the assessed
development? (Hea 07)

Yes

Internal or external planting and/or soft landscaping (Wat 04) Yes

Vehicle Wash System (Wat 04) No

No. credits available original 144

No. Credits not available (filter) 8

No. credits available 136

Tabellen viser hvilken versjon av preanalysen som er benyttet og hvilke forutsetninger som er brukt for
prosjektet.



Ny barneskole Hønefoss sør
Økonomisammendrag pr konto

Konto Kontonavn
Opprinnelig

budsjett
Budsjett-
revisjoner

Program-
endringer

Revidert
budsjett

Avviks-
prognoser

Forventet
sluttkostnad

Kjøpt
Gjenstående

å kjøpe
Produsert Påløpt

100 Felleskostnader, generelt 20 957 089 -20 957 089 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Rigging 0 871 360 0 871 360 0 871 360 0 871 360 0 0
120 Drift av byggeplass 0 9 162 160 0 9 162 160 0 9 162 160 0 9 162 160 0 0
130 Entrepriseadministrasjon 0 7 292 320 0 7 292 320 0 7 292 320 0 7 292 320 0 0
140 Andre felleskostnader 0 462 664 0 462 664 0 462 664 0 462 664 0 0
150 Prosjektering TE - utviklingsfase 5 807 105 0 0 5 80 7 105 0 5 807 105 3 392 901 2 414 204 3 392 901 3 392 901
1501 Prosjektering TE - gjennomføringsfase 10 445 600 -2 000 000 0 8 445 600 0 8 445 600 0 8 445 600 0 0
161 Forseringstillegg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Prisstigning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Prøvedriftsperiode 499 840 -499 840 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Hjelpearbeider for tekniske installasjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Diverse 0 253 680 0 253 680 0 253 680 0 253 680 0 0
� Felleskostnader 37 709 634 -5 414 745 0 32 294 889 0 32 294 889 3 392 901 28 901 988 3 392 901 3 392 901

200 Bygning, generelt 85 408 572 -85 408 572 0 0 1 309 278 1 309 278 0 1 309 278 0 0
03 Grunnarbeider 0 9 033 674 0 9 033 674 0 9 033 674 0 9 033 674 0 0
3.1 Grunnarbeider oppfylling 0 3 668 000 0 3 668 000 3 337 914 7 005 914 4 902 500 2 103 414 4 902 500 4 902 500
05 Betongarbeider 0 13 429 559 0 13 429 559 0 13 429 559 0 13 429 559 0 0
06 Prefabrikkert betong 0 19 055 654 0 19 055 654 0 19 055 654 0 19 055 654 0 0
09 Mur- og flisarbeider 0 960 025 0 960 025 0 960 025 0 960 025 0 0
12 Tømrer- og snekkerarbeider 0 22 811 536 0 22 811 536 0 22 811 536 0 22 811 536 0 0
14 Vinduer 0 675 094 0 675 094 0 675 094 0 675 094 0 0
15 Dører 0 1 205 839 0 1 205 839 0 1 205 839 0 1 205 839 0 0
16 Lås- og beslag 0 1 290 587 0 1 290 587 0 1 290 587 0 1 290 587 0 0
17 Tekkearbeider 0 3 208 191 0 3 208 191 0 3 208 191 0 3 208 191 0 0
18 Blikkenslagarbeider 0 882 229 0 882 229 0 882 229 0 882 229 0 0
19 Metallarbeider 0 2 609 574 0 2 609 574 0 2 609 574 0 2 609 574 0 0
20 Glassarbeider 0 4 394 414 0 4 394 414 0 4 394 414 0 4 394 414 0 0
21 Malerarbeider 0 2 390 028 0 2 390 028 0 2 390 028 0 2 390 028 0 0
22 Byggtapetsering 0 2 995 111 0 2 995 111 0 2 995 111 0 2 995 111 0 0
23 Systeminnredning- og himlingsarbeider 0 7 212 748 0 7 212 748 0 7 212 748 0 7 212 748 0 0
25 Bygningsmessige hjelpearbeider 0 2 914 905 0 2 914 905 0 2 914 905 0 2 914 905 0 0
97 Overlys 0 74 027 0 74 027 0 74 027 0 74 027 0 0
99 Merking 0 542 196 0 542 196 0 542 196 0 542 196 0 0

99.1 Solavskjerming 0 1 447 360 0 1 447 360 0 1 447 360 0 1 447 360 0 0
99.2 Foldevegger 0 224 400 0 224 400 0 224 400 0 224 400 0 0
201 Riving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Grunn og fundamenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Bæresystemer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Yttervegger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Innervegger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Dekker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Yttertak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Fast inventar 0 0 0 0 4 376 212 4 376 212 0 4 376 212 0 0
280 Trapper, balkonger, m.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Andre bygningsmessige deler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
� Bygning 85 408 572 15 616 579 0 101 025 151 9 023 404 110 048 555 4 902 500 105 146 055 4 902 500 4 902 500

300 VVS-installasjoner, generelt 23 689 317 -25 305 38 7 0 -1 616 070 0 -1 616 070 0 -1 616 070 0 0
310 Sanitær 0 6 669 732 0 6 669 732 0 6 669 732 0 6 669 732 0 0
320 Varme 0 6 421 110 0 6 421 110 0 6 421 110 0 6 421 110 0 0
330 Brannslukking 0 2 112 420 0 2 112 420 0 2 112 420 0 2 112 420 0 0
340 Gass og trykkluft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Prosesskjøling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Luftbehandling 0 9 601 815 0 9 601 815 0 9 601 815 0 9 601 815 0 0
370 Komfortkjøling 0 500 310 0 500 310 0 500 310 0 500 310 0 0
380 Vannbehandling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Andre VVS-installasjoner 0 1 616 070 0 1 616 070 0 1 616 070 0 1 616 070 0 0
� VVS-installasjoner 23 689 317 1 616 070 0 25 305 387 0 25 305 387 0 25 305 387 0 0

400 Elkraft, generelt 10 839 897 -19 523 667 0 -8 683 770 0 -8 683 770 0 -8 683 770 0 0
410 Basisinstallasjon for elkraft 0 945 030 0 945 030 0 945 030 0 945 030 0 0
420 Høyspent forsyning 0 25 571 0 25 571 0 25 571 0 25 571 0 0
430 Lavspent forsyning 0 4 321 307 0 4 321 307 0 4 321 307 0 4 321 307 0 0
440 Lys 0 4 113 660 0 4 113 660 0 4 113 660 0 4 113 660 0 0
450 Elvarme 0 55 590 0 55 590 493 220 548 810 0 548 810 0 0
460 Reservekraft 0 222 360 0 222 360 0 222 360 0 222 360 0 0
490 Andre elkraftinstallajoner 0 8 794 950 0 8 794 950 -23 575 8 771 375 0 8 771 375 0 0
� Elkraft 10 839 897 -1 045 199 0 9 794 698 469 645 10 264 343 0 10 264 343 0 0

500 Tele og automatisering, generelt 6 500 000 -6 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0
510 Basisinst. for tele og automatisering 0 778 260 0 77 8 260 0 778 260 0 778 260 0 0
520 Integrert kommunikasjon 0 2 001 240 0 2 001 240 273 000 2 274 240 0 2 274 240 0 0
530 Telefoni og personsøking 0 111 180 0 111 180 0 111 180 0 111 180 0 0
540 Alarm og signal 0 4 169 250 0 4 169 250 321 574 4 490 824 0 4 490 824 0 0
550 Lyd og bilde 0 555 900 0 555 900 0 555 900 0 555 900 0 0
560 Automatisering 0 2 113 139 0 2 113 139 500 000 2 613 139 0 2 613 139 0 0
570 Instrumentering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
590 Andre inst. for tele og automatisering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
� Tele og automatisering 6 500 000 3 228 969 0 9 728 969 1 094 574 10 823 543 0 10 823 543 0 0

600 Andre installasjoner, generelt 487 733 -487 733 0 0 0 0 0 0 0 0
610 Prefabrikkerte rom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
620 Person- og varetransport 0 487 733 0 487 733 930 956 1 418 689 0 1 418 689 0 0
630 Transportanlegg for småvarer m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 Sceneteknisk utstyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 Avfall og støvsuging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 Fastmontert spesialutrustn. for virksomhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 Løs spesialutrustn. for virksomhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
690 Andre tekniske installsjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
� Andre installasjoner 487 733 0 0 487 733 930 956 1 418 689 0 1 418 689 0 0

700 Utendørs, generelt 25 207 429 -25 207 429 0 0 -105 984 -105 984 0 -105 984 0 0
710 Bearbeiding terreng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Utendørs konstruksjoner 0 5 794 866 0 5 794 866 0 5 794 866 0 5 794 866 0 0
730 Utomdørs VVS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740 Utomdørs elkraft 0 0 0 0 504 087 504 087 0 504 087 0 0
750 Utendørs tele og automatisering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 Veger og plasser 0 4 207 001 0 4 207 001 150 000 4 357 001 0 4 357 001 0 0
770 Park og hage 0 1 203 888 0 1 203 888 0 1 203 888 0 1 203 888 0 0
780 Utendørs infrastuktur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
790 Andre utendørs anlegg 0 0 0 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0
� Utendørs 25 207 429 -14 001 674 0 11 205 755 1 048 103 12 253 858 0 12 253 858 0 0
10 Fakturering totalentreprise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
� Entreprisekostnad 189 842 582 0 0 189 842 582 12 566 682 202 409 264 8 295 401 194 113 863 8 295 401 8 295 401
08 Generelle kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Prosjektering og utredning i tidlig fase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812 Planarbeid og regulering 200 000 0 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 0
814 Øvrige kostnader tidligfase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Prosjektering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Administrasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
831 Byggherrens egen administrasjon 2 540 664 0 0 2 540 664 0 2 540 664 0 2 540 664 0 0
832 Prosjektledelse 4 234 441 0 0 4 234 441 0 4 234 441 1 037 662 3 196 779 1 037 662 1 037 662
833 Byggeledelse og byggeplasskontroll 1 200 000 0 0 1 2 00 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 0
834 Spesielle konsulenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8341 WSP, prosessveileder 400 000 0 0 400 000 0 400 000 0 400 000 0 0
8342 Breeam Revisor 60 000 156 500 0 216 500 0 216 500 0 216 500 0 0
8343 WSP, ITB-koordinator 1 500 000 0 0 1 500 000 0 1 500 000 530 502 969 498 530 502 530 502
8344 Bistand IARK 500 000 0 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 0
8345 Bistand Bruker 300 000 0 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 0
835 3.-partskontroll 300 000 0 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 0
836 SHA, Koordinator utførelse (KU) 250 000 0 0 250 000 0 250 000 0 250 000 0 0
84 Bikostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
841 Kopiering 100 000 0 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0 0
842 Prosjekthotell 150 000 0 0 150 000 0 150 000 0 150 000 0 0
845 Byggherrens prosjektkontor 50 000 0 0 50 000 0 50 000 0 50 000 0 0
85 Gebyrer og forsikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 Byggesaksgebyrer 300 000 0 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 0
853 Forsikringer 250 000 0 0 250 000 0 250 000 0 250 000 0 0
855 Anleggsbidrag (fjernvarme, elkraft, nettstasjon) 1 500 000 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0 0
859 Øvrige gebyrer, Breeam 200 000 0 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 0
86 Medgåtte kostnader 3 711 716 0 0 3 711 716 0 3 711 716 3 711 716 0 3 711 716 3 711 716
861 Påløpte prosjekteringskostnader i tidlig fase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
862 Påløpte kostnader knyttet til entrepriser i tidl ig fase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Andre generelle kostnader 256 500 -156 500 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0 0
� Generelle kostnader 18 003 321 0 0 18 003 321 0 18 003 321 5 279 880 12 723 441 5 279 880 5 279 880
� Byggekostnad 207 845 903 0 0 207 845 903 12 566 682 220 412 585 13 575 281 206 837 304 13 575 281 13 575 281
01 Forventet tillegg, reserve 13 009 041 7 500 000 0 20 509 041 -13 066 682 7 442 359 0 7 442 359 0 0
� Styringsmål ekskl spes kostn og mva 220 854 944 7 500 000 0 228 354 944 -500 000 227 854 944 13 575 281 214 279 663 13 575 281 13 575 281

900 Spesielle kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
910 Inventar og utstyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
920 Tomt 31 160 436 0 0 31 160 436 0 31 160 436 31 160 436 0 31 160 436 31 160 436
930 Finanskostnader (Byggelånsrente) 5 500 000 -5 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0
933 Refusjon og støtte (off. støtteordninger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9331 Spillemidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9332 Andre støtteordninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
960 Kunstnerisk utsmykning 800 000 0 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 0
970 Garantioppfølging 1 000 000 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0
980 Skilt og tavler 600 000 0 0 600 000 0 600 000 0 600 000 0 0
990 Andre spesielle kostnader 2 327 820 -2 000 000 0 327 820 500 000 827 820 0 827 820 0 0
� Spesielle kostnader 41 388 256 -7 500 000 0 33 888 256 500 000 34 388 256 31 160 436 3 227 820 31 160 436 31 160 436
� Prosjektkostnad ekskl mva 262 243 200 0 0 262 243 200 0 262 243 200 44 735 717 217 507 483 44 735 717 44 735 717
95 Mva 65 560 800 0 0 65 560 800 0 65 560 800 13 354 903 52 205 897 11 183 929 9 825 679
� Prosjektkostnad inkl mva 327 804 000 0 0 327 804 000 0 327 804 000 58 090 620 269 713 380 55 919 646 54 561 396
91 Inventar og utstyr utenfor prosjekt inkl mva 11 19 6 000 0 0 11 196 000
02 Usikkerhetsavsetning (Margin) inkl mva 6 000 000 0 0 6 000 000
� Kostnadsramme inkl mva 345 000 000 0 0 345 000 000

1000 Prisstigning 8 000 000 0 0 8 000 000
� Kostnadsramme inkl mva og prisregulering 353 000 000 0 0 353 000 000
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Innledning

Kravspesifikasjo n er utarbeidet som grunnlag for etablering av Hønefoss Sør 1 - 7 skole med
spesialpedagogisk avdeling og idrettshall i håndballstørrelse.

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å ivareta en sammenheng mellom prosjektet sine planlagte
kvaliteter og forutsetni nger, samt det konsept som ligger til grunn for løsningen.

Beskrivelsen skal hovedsakelig beskrive de bygningsmessige - og tekniske kvaliteter som er
kontraktuelt regulert i totalentreprise med HENT AS.

Eventulle mål og bilder i denne beskrivelsen er kun vist som en illustrasjon om hva som er tenkt og
kan avvike fra valgt utstyr.

2 Bygning

20 Bygning, generelt

HENT

Bygget består av to hoveddeler, skole og idrettshall i håndballstørrelse. Det er et nybygg uten kontakt
med eksisterende bygg. Bygget oppfø res med konvensjonelle byggemetoder, bæresystem i stål og
betong.
Skolen og hallen skal være et lavenergibygg. Bygget skal sertifiseres som et Breeam pass, men
strekke seg mot Breeam Good.

20.1 Utførelse iht. lover, regler og standarder

20.1.1 Generelt

D ette kapittelet skal sees i sammenheng med konkurransegrunnlagets øvrige dokumenter. Det er
særlig viktig at tekniske løsninger ivaretar krav i Rom & funksjonsprogrammet.

Bygget får god arkitektonisk - , bygnings - og håndverksmessig standard med funksjonel le og
gjennomarbeidede løsninger. Samtlige arbeider skal være blir solid og fagmessig utført.
Materialanvendelse og utførelse legger vekt på gode miljøkvaliteter, rasjonelt renhold og fornuftig
vedlikehold. Det legges vekt på at tilslutninger i overganger løses på en enhetlig og enkel måte.
Dette gjelder spesielt overganger inne/ute i forbindelse med torget mellom flerbrukshallen og skole.

Alle arbeider, inklusiv prosjektering og dokumentasjon som er nødvendig for utførelse av
arbeidet og godkjennelse av m yndigheter er inkluderet. Leveransen består av et komplett
bygg.

Skolen og hallen skal være et lavenergi bygg. Bygget skal sertifiseres som et Breeam pass prosjekt,
men strekke seg mot Breeam Good. Ivaretakelse av Breeam krav skal dokumenteres.

Formålet med BREEAM i prosjektsammenheng
- Gi annerkjennelse i markedet til bygg med lav belastning
- Sikre at beste miljøpraksis blir innarbeidet i bygget
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- Fastsette kriterier og standarder som overgår de som kreves ved forskrift, og utfordre markedet til å
utvikle innovative løsninger som minimererer byggs miljøpåvirkning
- Bevisstgjøre eiere, brukere, designere, rådgivere og de som drifter byggene om fordelen ved bygg
med høy miljøstandard
Støtte virksomhetens prioritering av samfunnsansvar og dokumentere framgang i forhold til miljø.

En BREEAM sertifisering vil følge kriteriene i BREEAM - NOR manualen og dette vil ha konsekvenser på
nesten alle områder som omfattes av denne beskrivelsen og er en viktig føring for å oppnå målet om
et bærekraftig bygg.

Bygget prosjekte res og utføres i henhold til gjeldende, relevante statlige og kommunale
lover, forskrifter, regler, standarder, veiledninger, retningslinjer og byggdetaljer fra
Byggforsk.

Krav som fremkommer av Plan - og bygningslovens forskrifter med tilhørende
veiledning , skal i detaljprosjekterings - og utførelsesfasen ivaretas av totalentreprenør.
Det kreves at det skal prosjekteres i BIM og at TE utpeker en BIM - koordinator for
samspillfasen.

Det er beskrevet generelle funksjons - og ytelseskrav samt tekniske krav til m aterialer.

Funksjons - og ytelseskravene (lyd - , brannkrav m.v.) er overordnede krav og skal tilfredsstilles selv
om det stilles spesifikke krav til konstruksjonene/bygningselementene.

Prosjektet skal videre utføres i tråd med:

Kvalitets - og tekniske krav i NS3420 siste utgave.

Bygg for alle, temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder.

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK10).

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova).

Forskrift til oppl æringslova.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Arbeidsmiljøloven.

Krav fra mattilsynet og Miljørettet Helsevern må tilfredsstilles.

Totalentreprenør er ansvarlig for at anbefalinger og forskrifter fra Kirke - og Kultur
Departemen tet(KKD) følges ved prosjektering av flerbrukshall og næranlegg, slik at Ringerike
kommune får de spillemidler som er avsatt til dette prosjektet

Våtromsnormen.

Selskapet for lyskultur.

NS - EN 1990 Grunnlag for prosjektering.

NS - EN 1991 Laster på konstruks joner.
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NS - EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner.

NS - EN 1993 Prosjektering av stålkonstruksjoner.

NS - EN 1994 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner.

NS - EN 1995 Prosjektering av trekonstruksjoner.

NS - EN 1996 Prosjektering av murkonstruksjoner.

NS - EN 1997 Geoteknisk prosjektering.

NS - EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Relevante Byggforskblader.

Bransjestandarder og retningslinjer.

BREEAM - NOR ver. 1.0 (2016), teknisk manual

Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg, 04.08.2016

NS 3701 - Norsk passivhusstandard for yrkesbygg

KRAV TIL TEKNISKE LØSNINGER ( ref Rom & funksjonsprogrammet )

Anleggets utforming og de valgte tekniske løsningene skal tilfredsstille alle relevante krav i TEK10. I
tillegg skal følgende spesifikke krav stilles til de tekniske løsningene:

• Systemene for blant annet ventilasjon, låser og alarm skal kunne styres separat for hver sone. Dette
for å være tilpasset utleie utenom skoletiden.

• Interne kommunikasjonslinjer må planlegges s lik at transport fra varemottak til funksjoner i anlegget
blir effektiv.

• Anleggets avfallshåndtering skal tilpasses kildesortering.
• Det skal tilrettelegges for bruk av digitale hjelpemidler (pc, brett, digitale tavler o.l.) i alle rom for

opplæring og møte r. Den digitale infrastrukturen skal integreres i bygget og kunne tilpasses framtidige
behov. I hele bygget (skole og idrettshall) skal det være god tilgang til trådløst nett som dimensjoneres
for at den enkelte bruker benytter flere enheter med behov for nettilgang. Det skal også være kablet
nettverk. Dette gjelder alle kontorer, møterom og undervisningsrom. I alle læringsareal og møterom
må utformingen ta hensyn til plassering og bruk av digitale tavler. Det må tas hensyn til behov for å
lade elektronisk utstyr.

• Rom og arealer for varig opphold skal ha gode dagslysforhold og utsikt. Dagslysfaktor i rom for varig
opphold skal være minimum 2,5%. Dette er et strengere krav enn forskriftskravet i TEK 10, og
eventuelle avvik fra 2,5% avklares i detaljfasen. Vis er til SINTEF Byggforskrift, detaljblad 421.626 for
beregningsmåte av gjennomsnittlig dagslysfaktor.

• Solskjerming skal også kunne reguleres sentralt og fra det enkelte rom.
• Akustikk og lydgjennomgang skal tilpasses bruk og funksjon i alle rom og arealer. S pesielt kan følgende

utheves:
o I administrasjon/kontorer, møterom, rom for
o skolehelsetjenesten/pedagogisk psykologisk tjeneste og teamrom med lærerarbeidsplasser skal det

være mulig å føre konfidensielle samtaler. Dette gir høyere krav til lydskjerming enn standard.
o Trinnområdene skal ha en akustikk som også egner seg for hørselshemmede elever, uten at det må

gjøres særskilte tilpasninger.
• Elektrisk lys skal planlegges slik at ingen digitale tavler eller lignende får dårligere bildekvalitet pga.

taklys og li gnende. Lys i et rom må derfor kunne styres slik at elever og andre får lys til å skrive eller
lese, samtidig som lys mot digitale tavler kan slås av.
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• For nærmere beskrivelse av krav til bygning og tekniske anlegg vises det til kapitler i denne beskrivelse .
• Alle rom skal kunne håndtere maksimal brukerkapasitet med tanke på inneklima og luftkvalitet. For

eksempel er et trinnareal dimensjonert for ca. 80 elever totalt, men dersom alle rom er fullt opp av
elever kan arealene til sammen romme inntil 90 personer . Tekniske løsninger: ventilasjon, digital
kapasitet osv. skal håndtere maks antall brukere i det enkelte rom til en hver tid – selv om det ikke
alltid er så mange personer der til vanlig.

20.1.2 Beregninger , mv.
Totalentreprenøren har ansvar for all dimen sjonering og utarbeidelse av statiske beregninger og
konstruksjonstegninger, samt ivaretakelse av alle krav fra offentlige myndigheter knyttet til dette.
Totalentreprenøren har også det fulle ansvar for byggets totale stabilitet og bæreevne.

20.1.3 Miljø
Det skal legges stor vekt på materialanvendelse og utførelse slik at en oppnår gode
miljøkvaliteter og rasjonelle drift - og vedlikehold. Det skal velges miljøvennlige løsninger der
disse har minimum samme kvalitet som standardiserte løsninger.

Det skal be nyttes lavemitterende materialer som tilfredsstiller kravene gitt i NS - EN 15251
vedlegg C Det skal tilstrebes bruk av miljøriktige materialer. Ref.
http://www.miljosanering.no/id190.htm

Byggherre fo rbyr bruk av regnskogstømmer eller bruk av ulovlig hugget trevirke, enten som helt
produkt eller som deler av et produkt.

Det skal benyttes lavemitterende materialer som tilfredsstiller kravene gitt i NS - EN 15251
vedlegg C. Materialer skal ikke kombineres slik at galvanisk korrosjon, eller andre
materialreaksjoner oppstår.

Bygget dokumenteres som Breeam Pass og skal strekke seg mot Breeam Good. D ette ivaretas
ved valg av produkter og løsninger. Viser til vedlegg 12 "Breeam preanalyse med notat".

20.1.4 Antitagging
Det skal påføres antitagg middel med god varighet. Påføres etter leverandørens anvisninger, i ca 3
m høyde fra terreng, trapper eller terrasser. Det skal velges et miljøvennlig middel av høy kvalitet.
Middelet skal ikke gi store forskjeller i o verflatens tekstur og farge. Typen skal forevises
Byggherren og være i overensstemmelse med de krav som er satt i fasadeleverandørens
spesifikasjoner.

20.2 Funksjonskrav

20.2.1 Generelt
Brann - , lyd - og/eller sikkerhetskrav, skal konstruksjonen som helhet , inkl. tilslutninger og lignende,
tilfredsstille kravet. All nødvendig fuging og evt. spesialutførelse (av flankekonstruksjonene og
lignende), skal inkluderes.
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20.2.2 Universell utforming
Retningslinjer for universell utforming iht. "Prosjekteringsverkt øy for universell utforming av
publikumsbygg, 04.08.2016".
Løsninger vil fremlegges BH for gjennomgang før utførelse i detaljfasen.
Hele bygget skal kunne brukes av alle brukere også personer med ulike funksjonsnedsettelser. Dette
kravet gjelder alle fag områder.

20.2.3 Branntekniske forhold
For brannkrav: Alle konstruksjoner skal være oppbygd forskriftsmessig av klassifiserte materialer og
utført iht. gjeldene krav. Komplett utførelse er innarbeidet i tilbudet. Uavhengig kontroll brann skal
skje på bakgr unn av ferdig prosjekteringsgrunnlag. Hvis det viser seg at konstruksjoner/rom ikke
tilfredsstiller kravene, skal totalentreprenøren utbedre dette på totalentreprenørens egen regning,
innenfor avtalte framdrift.

20.2.4 Lydkrav
Lydkravene skal innarbeides i nn i prosjekteringsgrunnlaget og utføres. Komplett utførelse er
innarbeidet inn i tilbudet.

Like før ferdigstillelse av prosjektet skal byggherre foreta lydprøver av de meste
utsatte rom og stikkprøver av noen klasserom. Lydprøver skal utføres av ekstern
f irma som betales av byggherre. Hvis det viser seg at konstruksjoner/rom ikke
tilfredsstiller kravene, skal totalentreprenøren utbedre dette på
totalentreprenørens egen regning, innenfor avtalte framdrift.

Opsjon:

Det skal installeres teleslynge, alternativ t IR - anlegg, for fellesareal og ett møterom.

20.2.5 Person - , hærverks - og innbruddssikring
Personsikring
Glass i vinduer, glass i dører og glassfelt som er ubeskyttet og lavere enn 0,8m over gulv, skal være
utført med sikkerhetsglass på begge sider med m in. motstandsklasse 2 iht. NS - EN 12600. Der
glassfelt, dører og vinduer ikke er oppdelt med horisontale sprosser på tegningene, skal glassfeltet
deles inn med mindre glass for å unngå store glass med sikkerhetslaminering.

Glass i rekkverk og i nedre del av glassfelt (glass opp til rekkverkshøyde) der det er nivåforskjell på
mer enn 1,5 m fra den ene siden av glasset til den andre, skal være herdet og laminert i min.
motstandsklasse 1 iht. NS - EN 12600.

Innbrudd - og hærverkssikring

Fasadepartier opp til 4,0 m over bakken skal utstyres med sikkerhetsglass i klasse P2A iht. NS - EN 356.
Konstruksjoner forøvrig, låser, beslag, glasslister, festemidler, etc., skal som helhet utformes slik at
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG) sine krav til beskyttelseskla sse B1 tilfredsstilles. For
nøkkelsystem og alarmsystem, konfr. andre kapitler.
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20.2.6 Varmeisolering
Totalt energiforbruk skal som minimum tilfredsstille krav til lavenergibygg.

Totalentreprenøren har ansvaret for at kuldebroer skal unngås og ikke være dårligere enn angitt i
TEK 10. Kuldebroer skal ikke føre til støv eller vannkondens på innsiden. Kondens av vann skal ikke
oppstå ved dimensjonerende forhold på - 20 °C ute, 20 °C og 40% RF inne. Dette gjelder både
kuldebroer i tilslutninger og internt i ko nstruksjoner, som f. eks. i glassfasader og overlys.

20.2.7 Beredskap
Det er høy fokus på beredskap i landet. Det er derfor viktig med stort fokus på dette for bygget.
Bygget skal derfor merkes med Skilt 100*100cm eller 50*50cm ved alle innganger. Hov edinngang
merkes A1, mens rømningsveier og andre utganger merkes A2. Hviteskilt med svarte tall/bokstaver. I
forhold til beredskap og varsling skal det være talevarsling i bygget. Dette spesifisere mer under kap.
5.

20.3 Konstruksjoner
Tegninger, statisk e beregninger, inkl. kontroll av global stabilitet, geotekniske beregninger og
vurdering etc. skal utarbeides av totalentreprenøren (TE) for alle konstruksjoner og arbeider. Alle
konstruksjoner og arbeider skal dokumenteres med normal, god standard tilpass et de forskjellige
konstruksjoner.

Alle konstruksjoner skal tilfredsstille krav som er angitt i de generelle bestemmelsene i prosjektet.

Bærende konstruksjoner må plasseres slik at funksjonen til rom ihht rom & funksjonsprogrammet
ivaretas.

Når det gjeld er geotekniske vurderinger i vedlagte rapporter må dette hensyntas for
fundamentering og VA - anlegg.

20.4 Konstruksjonstetthet

20.4.1 Regntetthet /klimaskille
Værhud/klimaskille med tettesjikt, inkl. tilslutninger, fuger, beslag, oa., skal utføres som 2 - trinns
tetting mot luftlekkasje og nedbør. Det skal spesielt tas hensyn til overgangen mellom
konstruksjonsdeler. Ytterveggen skal utføres slik at vanninntrengning i fasaden unngås. Vann og snø
som kan trenge inn i konstruksjonen skal kunne dreneres ut u ten å forårsake skader. Det skal ved
alle sokler monteres et beslag under fasadekledningen og ut over sokkelen.

Kravene gjelder inklusive alle tilslutninger.

Vinduer, vindusdører, entredører, skyvedører og glassfelt skal tilfredsstille kravene iht. Norsk
D ør - og Vinduskontroll (NDVK) eller tilsvarende. Regntetthet skal kunne dokumenteres.

Krav fra NDVK eller tilsvarende prøvinger og kontrollordninger skal ivaretas.
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20.4.2 Lufttetthet
Tettesjikt, tilslutninger og fuger skal ut ha en tetthet som ikke redus erer varmeisoleringen og
slik at det ikke oppstår sjenerende trekk eller nedfukting.

Fasader og tak skal være så tette at luftlekkasjer ikke oppstår.

Konstruksjonene i fasaden skal utformes slik at det ikke kan spores luft eller luftlekkasjer på
innsiden a v vegg.

Utvendig tetting og beslag inklusive fuger, vind - og dampsperresjikt skal utformes slik at
infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås.

For å kontrollere at bygget er ordentlig tett, skal totalentreprenøren trykksette bygget for å få
dokumentert at bygget består krav i TEK 10 og lavenergikrav. Når trykksettingen gjennomføres, skal
representant fra kommunen være tilstede. Komplette arbeider, inklusiv utarbeidelse av rapport og
oppfølging av dette er inkludert.

20.4.3 Sikring mot inntrengning av dyr og innsekter
Det skal medtas sikring mot inntrengning av dyr og innsekter, på alle områder

20.4.4 Dokumentasjon av termiske egenskaper
For å kontrollere at bygget er ordentlig isolert, gjennomføres termografering av eksternt firma av
y tre fasaden og taket. Ved lekkasjer er totalentreprenøren pliktig til å utbedre konstruksjoner før
prosjektet ferdigstilles. Når termograferingen gjennomføres, skal representanter fra kommunen
være tilstede. For å få en vellykket termografering, må inne - o g utetemperaturen variere i størst
mulig grad.

Komplett termografering, inklusiv utarbeidelse av rapport og oppfølging av denne skal være er
inkludert i Totalentreprenørens pris.

20.5 Løsninger som berører flere bygningsdeler

20.5.1 Krav til etasjehøyder
Ingen oppholdsrom skal ha lavere nettohøyde enn 2,7m.

I wc, korridorer og underordnede rom som lager og tilsvarende kan høyden være min. 2,4m.

20.5.2 Fuger - tettinger
Fugene skal dyttes med mineralull og fuging skal skje med bunnfyllingslist både utvend ig og
innvendig. Fugemassene skal være gummielastiske. Det skal benyttes bunnfyllingslister av
polyetylen med lukket porestruktur. Alle flater skal rengjøres og primes før påføring av
fugemasse. Det skal ikke brukes fugeskum rundt dører og vinduer. Alterna tiv tetting utvendig
kan gjennomføres med tape av anerkjent fabrikat og metode.

Utvendige fuger
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Utvendig fuge skal være polyuretanbasert, utformet etter 2 - trinnsprinsippet. Fugene skal
ikke være eksponert mot sollys, men beskyttet med beslag. Utvendig fuge masse skal være
høy - elastisk. Alternativ tetting utvendig kan gjennomføres med tape av anerkjent fabrikat
og metode.

Innvendige fuger
Innvendig fugemasse skal ikke avgi lukt eller skadelige gasser etter herdning. Alle synlige fuger skal
være jevne, glatte og avsluttes med snorrette overganger (gjelder ikke fuger som seinere vil bli
tildekket av andre konstruksjoner). Fugemassen skal være overmalbar. Fuger i våtrom skal være
våtromsgodkjente.

Bevegelsesfuger
Elastiske fuger skal etableres der det kan forve ntes materialbevegelser som kan forårsake
sprekker, riss, utettheter, uheldige materialspenninger, oa. Store gulvarealer skal seksjoneres og
skilles fra tilstøtende konstruksjoner med bevegelsesfuger. Fugene skal anordnes/plasseres i et
strukturert og natu rlig mønster. Ved plassering av fuger skal det tas hensyn til byggets
bærekonstruksjon. Totalentreprenør skal dokumentere sine løsninger og framlegge disse for
Byggherren for godkjennelse i detaljfasen.

20.5.3 Beslag
Alle beslag skal utformes slik at prin sippet om to - trinns tetting ivaretas.
Totalentreprenør skal dokumentere tett utførelse.

Alle beslag skal utføres i 1 - 1,2 mm sjøvannsbestandig aluminium (AW 57HH 24/34), valgfri RAL
farge. Tykkelsen på beslag skal tilpasses bredde på beslag og avstand mello m falsene slik at en
unngår buler og svanker.

Lange beslag skal skjøtes slik at de kan oppta temperaturbevegelser. Tykkelsen på beslag skal
tilpasses bredde på beslag og avstand mellom falsene, slik at en unngår buler og svanker.

Alle eksponerte beslag skj øtes med dobbel stangfals.

Skjøter og sammenføyninger skal utføres som doble stangfalser med. Vindlast skal hensyntas. Alle
beslag som avsluttes mot det fri, skal ha dryppkant.

Som underlag benyttes utlektet vannfast kryssfiner eller impregnert trevirke, m ed tykkelse
tilpasset funksjon. Det skal benyttes mellomlegg mot alt impregnert trevirke (for beskyttelse av
platene). Under alle skrå, vertikale og horisontale beslag skal det være underlagspapp, tilpasset og
godkjent av beslagleverandøren. All innfesting skal være skjult.

Vannbrettbeslag skal stikke ut fra veggliv og med returbeslag under utkraget del. Vannbrettbeslag
skal ha oppbrett og føres opp i spor i underkant karm. I hver ende av vannbrettbeslag, skal beslag
bukkes slik at kryssfinerplatens endekan ter dekkes, dvs. vannbrett med endelukking/endebunn.
Beslag skal være i samme farge som vinduer.

Der det må benyttes skruer for innfesting av beslag skal det benyttes skruer med gummipakning
og med farge som beslag.

Det monteres beslag ved alle oppkanter o g i overgang tak/takrenne. Det skal tilrettelegges silik
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Alle innfestninger/klammer og skruer skal ha rustfri kvalitet. Minimum type A2.

Generelt så skal alle beslag som har overdekning ifb. fasade, ha en avstand/sprang på 30mm.
Ref. NBI Byggforskblad 520 .415.

20.5.4 Takrenne /nedløp
Renner og nedløp skal være utført i stål og inkluderer fargebehandling . Farger fremlegges
for BH i detaljfasen. Dimensjon på takrenne beregnes av totalentreprenøren. Nederste 3
meter av nedløpet skal utføres i stål, med stakelu ke på hvert avløp. Skal utformes slik at det
ikke innbys til klatring.

21 Grunn og fundamenter

Alle nødvendige bærekonstruksjoner og fundamenter som er nødvendig for å oppføre bygningen og
gjennomføre rom & funksjonsprogrammet medtas er medtatt. TE er a nsvarlig for å undersøke om
det er finnes konstruksjoner, rør, kabler i grunnen før oppstart og alle evt kostnader ved
omlegginger medtas. Radonsikring medtas er medtatt ihht TEK 10.

Konstruksjoner som fundamenteres på telefarlig grunn over frostdybde n må frost isoleres.
Overvannsituasjon må vurderes og utføres på en tilfredsstillende måte for området, ref. NVEs

I forkant av oppstart byggeprosjekt, så er tomten forbelastet for å kontrollere setningsforløp og
ivareta plassering av tiltak i forhold til 200 - års flom. Dette er håndtert gjennom et delprosjekt som er
utført av HENT AS.

Grunnundersøkelser indikerer løsmasser bestående av 7 - 12m grus og sand over 7 - 18m leire. For
bygninger med inntil tre etasjer kan det direktefundamenteres, og det er gitt en tillatt last under
fundamentene på 150 kN/m2 i bruddgrensetilstand. Grunnvannet ligger ca 4,0m under terreng. 200 -
års flomvannstand ligger på kt. 68,6m, mens UK fundamenter ligger på 68,8, bunn heissjakt på kt
68,47 og ferdig gulv 1. etg på kt 69,60.
Se f or øvrig geotekniske rapporter.

For seismiske laster vurderes at følgende grunntyper kan legges til grunn:
Grunntype S2 som følge av at leira er sensitiv (kvikkleire). Parametere for seismisk analyse må
beregnes av geotekniker, og vil være del av grunnlag et for de seismiske analyser som skal
gjennomføres.

For øvrig henvises til alle deler av geoteknisk rapport, som også omhandler øvrige viktige
geotekniske tema som blant annet stabilitet av massene.

Fundamenter: Bygget fundamenteres på sålefundamenter ( punktfundamenter under søyler samt
stripefundament under ytre ringmur og innvendige betongvegger) Gulvet i skolen utføres som
betong - gulv på grunn, 100mm. Fundamenter skal frostsikres, mens gulv på grunn isoleres slik at det
sammen med byggets øvrige isola sjon og oppvarming tilfredsstiller krav til energibruk.
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22 Bæresystemer

Denne del av beskrivelsen gir en orientering om det foreslåtte bæresystemet i bygget. Det vises også
til utarbeidede RIB - tegninger for denne fasen av prosjektet. Endelige dimensj oner for
konstruksjonene blir prosjektert ifm detaljprosjekteringen. Dimensjoner gitt på tegninger i denne
fasen vil likevel gi en god indikasjon på de dimensjoner som velges i detaljprosjekteringen.
Søyleplassering og andre bærende elementer skal ses i sa mmenheng med fleksibilitet i bygget og
romfunksjoner for bruker. Etasjeskiller og andre bærende elementer må dimensjoneres for bruken
ihht rom & funksjonsprogrammet og dertil gjeldene laststandarder.

Tekniske bestemmelser:
Prosjekteringen baseres på at b yggearbeidene skal utføres iht NS3420. Videre baseres
prosjekteringen på
Plan - og bygningsloven
Byggeforskriftene TEK10 med veiledning
Euronormer NS - EN for konstruksjoner (NS - EN - 1990 – 1999)
Utførelsesstandarder for betong - , stål - og trekonstruksjoner
And re standarder som måtte være relevante
NBI - detaljer
Leverandørspesifikasjoner

Materialer
Det vil i hovedsak bli benyttet betong og stål som materiale i de konstruktive elementene. Det
benyttes egnede materialer med styrke, egnethet, bestandighet og oppby gging som gjør at
konstruksjonene tilfredsstiller kravene i NS - EN

Belastninger
Belastninger beregnes iht spesifikasjoner i forskrifter, NS - EN - 1990 og NS - EN - 1991 - 1998.
Alle relevante laster og lastkombinasjoner for denne type bygg vurderes i relevante gr ensetilstander.
I bruksgrense velges lastkombinasjoner slik at bestandighetsmessige, bruksmessige og
funksjonsmessige krav tilfredsstilles.
Lastene omfatter blant annet:
Egenlaster
Jordtrykkslaster
Nyttelaster
Snølaster
Vindlaster
Skjevstillingslaster
Jor dskjelvlaster
Eventuelle andre ulykkeslaster
Eventuelle andre naturpåkjenninger

Brann
Bygget oppføres i brannklasse og med brannmotstand i henhold til brannrådgivers anvisning.
Skolebygget er plassert i risikoklasse 3 (2 i kontor/lærerområde) og i brannkl asse 1. Idrettshallen er
plassert i risikoklasse 5 og brannklasse 1. For de bærende konstruksjoner innebærer dette et
bærende hovedsystem med brannmotstand R30 for skolen og R15 for idrettshallen.
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22.1 Skolebygget

Søyleplassering og andre bærende element er skal ses i sammenheng med fleksibilitet i bygget og
romfunksjoner for bruker. I forhold til toleranser er NS 3420 normalkrav gjeldene. Etasjeskiller og
andre bærende elementer må dimensjoneres for bruken ihht rom & funksjonsprogrammet og dertil
gjeldene laststandarder.

Bæresystemet er i all hovedsak bygget opp av søyler og bjelker i stål, hulldekkelementer som
etasjeskiller og tak samt avstivende fagverk i stål. Bjelkene som ligger i fasaden er i hovedsak
underliggende IPE - bjelker, mens innvendige bjel ker i hovedsak er HSQ - bjelker som ligger innbygget i
dekkehøyden slik at bjelkene ikke skal være et hinder for tekniske føringer. Bæresystemet har en
hovedretning. Denne avvikes av praktiske årsaker noen steder i ytterkant av bygget. Det avstivende
systeme t er bygget opp med hovedavstivninger i fire hovedakser, to i hver retning. I tillegg er det
lagt inn noen avstivninger i byggets ytre hjørneområder for å ivareta at disse ligger et stykke fra
hovedavstivningen.

I den sentrale delen av bygget er det over lys i taket. Overlyset bæres av de mellomliggende
hulldekke - elementene. Tekniske rom på taket utføres som trekonstruksjoner som bæres av
hulldekke - elementene på taket.

Byggets bæresystem skal dimensjoneres for brann iht brannrapport ved hjelp av tilstrekk elig
beskyttelse eller ved dimensjonering i ulykkestilfelle brann. Brannbeskyttelse skal primært utføres
med brannisolasjon av presset mineralull eller tilsvarende, eventuelt med brannmaling der
arkitektoniske hensyn tilsier det.

Hovedamfi bygges opp av e lementer i betong.

Trinnamfier og nivåer i auditorium bygges opp som solid reisverk av tre.

Synlige avstivende konstruksjoner skal godkjennes av ARK.

22.2 Flerbrukshall

Alle krav i departementets veileder for flerbrukshaller, også når det gjelder tolera nser er medtatt. Fri
høyde i hall blir minimum. 7 meter. Det er medtatt nødvendig bæring for oppheng av utstyr.

Tilskueranlegg skal er dimensjoneret ut fra gitte krav og forutsetninger gitt i rom &
funksjonsprogrammet.

Idrettshall: Denne er bygget opp med et bæresystem med stålsøyler og stålfagverk for selve hallen.
Langs ytterkanten vil det også være noen betongvegger og stålbjelker. Taket utføres som Lett - Tak
eller annet tak av lette materialer som spenner mellom stålfagverkene. Hallen er en egen enhe t mtp
stabilitet, og har derfor et avstivningssystem av vindfagverk i stål som er uavh engig av resten av
skolebygget.

Tribune i flerbrukshall bygges opp av elementer i betong.
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22.3 Utvendige konstruksjoner
All nødvendig bæring for utvendige konstruksjoner som er beskrevet i rom & funksjonsprogrammet
er medtatt i pristilbudet.

23 Yttervegger

23.1 Generelt
Ytterveggkonstruksjoner skal minimum kunne motstå laster og lastkombinasjoner iht. NS - EN 1990
og NS - EN 1991.
Bæresystemet av evt. brannisolerte stål konstruksjoner skal være innkledd i klimaveggen slik at inn -
og utside blir slett.

Alle nødvendige forsterkninger, spikerslag mv. for feste av utvendige kledninger og komponenter,
beslag og innvendig utstyr, skal medtas i veggen før den lukkes.

Yttervegg er bygges opp av isolert utfyllende bindingsverk i flere sjikt. På innsiden påfores et 48 mm
isolert føringssjikt hvor el - kanaler og rør kan integreres. Diffusjonssperre ligger mellom påforingen
og de øvrige sjiktene.
Overflate innvendig er hovedsakelig g ips type robust med malt overflate.
Værhud/klimaskille med tettesjikt, inkl. tilslutninger, fuger, beslag, oa, utføres som 2 - trinns tetting
mot luftlekkasje og nedbør. Ved alle sokler monteres et beslag under fasadekledningen og ut over
sokkelen.

Ytterk ledning er trekledning av type royalimpregnert panel. Royalimpregnering er en kombinert
oljebehandlings - og tørkeprosess, som gir produkter med svært lang levetid og begrensede
vedlikeholdsbehov. Andre aktuelle typer trekledning har blitt tilbudt byggherre n. Endelig valg avtales
i gjennomføringsfasen. Enkelte veggpartier får kledning av høytrykkslaminerte fasadeplater
(inngangspartier, omramninger rundt vindusfelt). Utvalgte vindusfelt utføres med markert
omramning, platekledd eller beslått.
Vegg mot terren g ved akebakke i nord utføres i betong isolert på utsiden og med plat ekledning der
den er eksponert.

23.2 Ytterdører

Ytterdører med høy kvalitet er medtatt i tilbudet, med særlig vekt hard bruk.
Inngangspartier skal utformes og utstyres på en slik måte a t tilsmussing både innvendig og utvendig
reduseres. Glideskinne nederst må utføres slik at stein og annet materialet ikke stopper bruken av
døren. Foran inngangspartier ønskes vurderes det mattebrønn med sluk og rørføring til sandfanger
(avklares i detaljf asen). Viser også til krav beskrevet i VVS kap. Det må også være vannuttak for
spyling av mattebrønnen.
Innvendig ved inngangsparti må det benyttes sklisikre flater.

Det er medtatt gitterrister foran inngangspartiene. Disse utføres som galvaniserte fotsk raperister
med sandfang under. Dette gjelder alle inngangene. Minimum høyde på sandfang skal være 100
mm. Avløp fra sandfang anordnes. Ristene utføres med en slik størrelse at en person kan ta de opp
for tømming av sand. Ristene dimensjoneres for elektri ske rullestoler (tung belastning) og slik at de
ikke får nedbøyning kommer i konflikt med underkant av dørbladet på inngangsdørene.
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Inngangsparti tilpasses for rullestolbrukere, samt eventuelt for varetransport. Det skal være trinnfri
adkomst for vogner o g rullestoler. Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med
åpningskraft på maksimum 30N. Dette gjelder også når brannalarm er utløst, og vil vanligvis
innebære at selvlukkende dører med dørpumpe må ha dørautomatikk og ha prioritert strøm el ler
UPS fram til dør.
Dørene skal være godkjent av Norsk Dør og Vindus - Kontroll (NVDK).
Dører i inngangsparti skal tilfredsstille krav og prøvingsregler til innbruddssikkerhet angitt i NS.

Beslag/lås
Det leveres låser og beslags tilpasset skolekvalitet so m er robuste og tåler meget hard behandling.
For dører med adgangskontroll ihht soner beskrevet i rom & funksjonsprogram, som skal tilknyttes
adgangskontrollanlegget, leveres komplett med nødvendig utstyr montert i dør/dørkarm/låskasse
mm. (d.v.s. motorlås er, elektriske sluttstykker, mikrobryter i låskasse, karmoverføring og
magnetkontakt i dørkarm og dørblad), fra dørleverandør

Dører utføres som aluminiumsdører og ståldører.

23.4 Vinduer

Det er medtatt vinduer av høy kvalitet, med minst mulig vedlikehold . Brutte kuldebroer i karmer.
Ved valg av vindustyper må det tas hensyn til at renhold kan utføres på en rasjonell og trygg måte.
Det kreves robuste detaljer. Ved valg av vindustype skal også miljø og inneklima hensyntas.

Vridere på vinduer skal være i r ustfritt stål, i samme design og utførelse som for vridere på dører.
Vinduene skal være ferdig overflatebehandlet fra produsent iht. produsentens standard;
pulverlakkert. Forskjellig farge utside og innside. Farger fra RAL fargekart. Endelig fargevalg avkl ares i
detaljprosjektet. Isolerte tette paneler integreres i karmen. Vinduer skal ha utvendige smyglister
utført i aluminium og med farge som vinduer.

Spesifisering
Vinduer er aluminiumsbeslåtte trevinduer pulverlakkert i RAL - farge. Utvendige smyglister i
aluminium i samme farge som vinduer. Omramninger og beslag i RAL - lakkert aluminium.
Det er minst ett åpningsfelt i hvert oppholdsrom plassert ved fasader. Innadslående, bunn - og
sidehenglslet. Enkelte vinduer på plan 1 utføres som rømningsvinduer.

Vin duer og utforming skal godkjennes av BH i gjennomføringsfasen.

23.5 Glassfasader
Det benyttes profilsystem av type Sch üco system FW 50 S, Wicona Wictec 50, eller tilsvarende
kvalitet, pulverlakkert i valgfri RAL farge. Farge bestemmes senere. Produsent og farge skal
godkjennes av Byggherre.
Det er medtatt nødvendige konstruktive stålforsterkninger; for vindavstivning ol.
Alle nødvendig avdekningsbeslag i tilknytning til profilsystemet, skal ha pulverlakkert overflate i
valgfri RAL farge.

Store glassfasa der utføres som alufasader, ferdig overflatebehandlet fra produsent (pulverlakkert i
RAL - farge).
Glass i vinduer, i dører og glassfelt som er ubeskyttet og lavere enn 0,8 m over gulv, er utført med
med sikkerhetsglass på begge sider med min. motstandsklas se 2 ihht. NS - EN 12600.
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23.6 Ventilasjonsrister og øvrige rister i fasader
Rister leveres i valgfri RAL - farge. Ristene tilpasses fasadeutformingen. Bergensrister eller tilsvarende.

23.7 Solavskjerming
Alle fasader som er eksponert for sol i tidsrommet 07 .00 - 17.00 uavhengig av tid på året, skal ha
utvendig solavskjerming. Fasader som utsettes for reflekser fra tilliggende bygg skal også utstyres
med solavskjerming etter nærmere avtale. Screens med skinner som tåler min vindlast 20 m/s, men
automatisk gå o pp før en slik belastning påføres.

Utvendig solavskjerming skal være motordrevne og fasadevis/etasjevis ha automatisk
styring/regulering (tid, sol, vind) og ha automatisk overstyring (opp/ned knapp) pr. rom.

24 Innervegger

24.1 Generelt
Vegger, k onstruksjoner og overflater må i størst mulig grad motstå den "tøffe" behandlingen de er
utsatt for. Alle utstikkende hjørner/elementer får beskyttelse. Akustikk og lyd krav blir ivaretatt,
også i spesialrom ihht rom & funksjonsprogrammet. Nødvendig spiker slag for utstyr er medtatt .
ARK konfereres i fbm plassering av brannskap og skap for varmefordeling. Disse skal være blir
innebygd og skal ikke stikke ut fra vegglivet. Endelig plassering koordineres mot veggmontert utstyr
og møblering i rommet.

Innervegg er utføres som ikke - bærende stenderverksvegger med krav ihht brann - og lydrapporter.
Unntak er de steder hvor en vegg skal kombinere flere funksjoner som for eksempel bæring og
heissjakt. Her utføres de i betong. Vegger i forbindelse med musikk - og øvingsr om og auditorium
bygges opp som ”rom i rom”.
Overflater blir hovedsakelig malte gipsplater av type robust, eller tilsvarende. Enkelte veggflater får
en overflate av trespiler. Vegger i toalettrom, garderobeanlegg til hall og garderobe til spes.ped. får
fli s som overflate.

Enkelte volumer og omramninger får en overflate av høytrykkslaminat. På en vegg i blackbox holdes
det av plass til speil. Der det er krav ihht lydrapport utføres enkelte veggflater som absorberende
flater.

Hovedsakelig bygges søyler inn i vegger. Det er nødvendig med noen avstivende skiver/kryss, disse
utføres som stålkryss som generelt integreres i vegger. Noen stålkryss blir eksponerte i interiøret.

Alle utstikkende hjørner/elementer beskyttes og nødvendig spikerslag for utstyr/fast innredning er
medtatt i vegger.

Innervinduer mot fellesareal i forbindelse med kjøkken SFO og avdeling for Mat - & helse og
fellesarealer utstyres med skyvefelt tilpasset anretning.
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24.2 Vegger i flerbrukshall
I flerbrukshallen er det spesielt fokus på god akustikk og veggene utføres for å bør tåle tøff
behandling. Veggene får ikke utstikkende elementer som kan føre ti l skade på spillere/elever. Det er
medtatt nødvendige spikerslag for oppheng av utstyr som svare r til rom og funksjonsprogrammet.

Skill evegger i hall er utført som nettheisvegger med tett duk nederst (5m), motordrevet med styring.

Enkelte vegger i forbindelse med idrettshall får innvendig kledning av trespiler eller tilsvarende.

24.3 Vegger i spesialrom

Det leveres overflater i spesia lrom (black box, kjøkken osv.) som svarer til krav i rom &
funksjonsprogrammet.

24.4 Innvendige dører
Generelt planlegges dørbredde/lysåpninger ihht krav om UU. Dører skal ha normal hengsling i
sidekarm. Glass i dører og sidefelt i trafikkarealer utføres i herdet glass (F1). Utforming av slike dører
og felt skal utformes slik at de ikke representerer fare for kollisjon. Utsatte dører i trafikkarealer
utføres med sparkeplater dersom ikke selve materialet i døren gjør dette unødvendig.
UU - krav skal tilfreds stilles. dvs farger, automatikk for åpning, folie markering og punktbelysning ect.
Alle typer dører får solid utførelse, type høytrykkslaminat. For å oppnå god stabilitet i åpne og
lukkefunksjon, benyttes dører med 3 hengsler. Ved dører med sidefelt og to - fløyede dører har begge
dørene selvlukker med dørkoordinering.

Alle typer dører er av solid utførelse, type høytrykkslaminat (glatt overflate).
Tekniske rom og bøttekott må kunne låses med sylinderlås med nøkkel på begge sider. I forsterket
avdeling må alle dører kunne låses opp fra utsiden.
Det skal ikke brukes plast i døråpningsmekanismer, vridere eller hengsler. Dørstoppere skal
monteres på alle dører som ikke er utstyrt med dørlukker. Dørstoppere utføres i rustfritt stål med
sort gummi, festes til v egg.
Der det er mulig ihht lyd - og brannkrav utføres dører terskelfrie. Der brann - og lydkrav krever
terskelløsninger skal det være en flat HC - terskel. Terskel - løsning fremlegges for BH i detaljfasen.
Det er med romnummer på alle dører, sammen med funskjons navn. I tillegg pictogram på alle
toaletter og garderober.

Skyvedører utføres med ramme av høytrykkslaminat og glassfelt.

Det er lagt opp til muligheter for gitterløsning (rullegitter) for skjerming av deler av SFO når skolen er
stengt.
Foldevegger (bla ckbox, spesped.) får en solid utførelse med overflate av høytrykkelaminat.

24.4.1 Porter Flerbrukshall
Det leveres port mellom spilleflate og lagerrom ved flerbrukshallen. Portene skal tåle belastningen
for bruk av hallen. Portene skal være slitesterke og lette å rengjøre.
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Porter i hall til lager utføres som leddheisporter.

Port i yttervegg flerbrukshall er motorstyrt og får en høyde på min 2,5m og bredde på 2,2m.

25 Dekker

25.1 Generelt
Konstruksjon og bæresystem er valgt av TE, og ivaretar funksj oner beskrevet i rom &
funksjonsprogrammet og fleksibilitet, evt. påstøp bestemmes av totalentreprenøren. Bygget skal
være trinnfritt pr etg. Det må i noen rom hensyntas at utstyr skal festes i gulv.
Armering i golv på grunn med evt. gulvvarme skal være plassert i den øvre tredjedel av tverrsnittet.

Underlag for sportsgulv:
Det skal spesielt legges vekt på fuktsikring og nøyaktighet i utførelsen. Det vises til "Golv i
idrettsbygg" og Flerbrukshaller" utgitt av Kulturdepartementet.
For gulvbelegg se 25.3.4

Dekker i uteboder blir utført som plasstøpt betong.
Alle dekker får fugeinndeling slik at det oppstår minst mulig riss og oppsprekking.
Ved inngangspartier/vindfang skal det være forsenkninger i betongoverflaten for fotskraperister.
Gulvhøyder til passes de funksjoner som skal etableres, f.eks. garderober, rom med sluk, påstøp,
parkett, belegg etc.

I rom med eventuelle større krav til støydemping, for eksempel bibliotek, må påstøp på dempende
materiale vurderes.

Samtlige hulldekker støvbindes.

Be legget tillates ikke lagt før målt relativ luftfuktighet i betongens poreluft er 85 % eller lavere, mens
grenseverdien for dekker med gulvvarme settes til 60 %. Totalentreprenøren skal føre protokoll for
måleresultater og disse fremlegges uoppfordret og fo rtløpende for Byggherren.
Gulvet skal ha så høy fasthet at konstruksjonens forutsatte bruksegenskaper ikke svekkes. For
arealer med belastning fra rullende kompakthjul må det vurderes spesielle krav til underlaget.
Kravene i NS - EN 13813 skal oppfylles. Det tillates ikke brukt kaseinholdig avretningsmasse.
Nødvendig oppbygning i spesialrom er medtatt for å oppnå funksjon ihht romprogram.

Gulv i 1. etg utføres som gulv på grunn, tykkelse 100mm. Det vises for øvrig til kapittel 21 .
Dekke over 1. etg utføres m ed hulldekker med dimensjon tilpasset beregningsmessig behov og slik
at OK dekker er likt. Det vises for øvrig til kapittel 22.

Foran inngangspartiene legges gitterrister. Disse utføres som galvaniserte fotskraperister med
sandfang under. Innvendig ved in ngangsparti legges heldekkende sklisikre flater i form av
nedsenkede avskrapningsmatter.

Slipt betong i fellesarealer på plan 1.

25.3 Gulvbelegg
Se vedlegg 06. Materialkvalitet på gulv og vegg vist på tegninger (ARK)
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25.3.1 Banebelegg
Overflater på gu lv er hovedsakelig linoleum, homogent banebelegg med trinnlydsdemping etter
behov og med PUR overflate. Miljø - og vedlikeholdsfaktorer vurderes ved endelig valg. I avdeling for
mat og helse, kunst og håndverk, personalgarderober, diverse tekniske rom og to aletter legges
banebelegg av vinyl med oppbrett.
I soner hvor det er nødvendig (dusj/ garderober) medtas sklisikkert belegg i nødvendig omfang,
dette vurderes i detaljfasen, . I wc skal det være oppbr ett på vegg ihht rom programmet .
Banebelegget skal legg es i lengderetningen i langstrakte rom.

Det blir fliser i dusjanlegg, garderober og toaletter på gulv i forbindelse med idrettshall. Sklifrie.

Høykantparkett i hovedamfi og bibliotek, blackbox og trinnamfier. Gulv i tresløyd og maskinrom
bygges opp som solid tregulv.

I hall legges sportsgulv av type kombielastisk gulv med markeringer. Fester i gulv for løst og fast
utstyr anpasset levert utstyr og gulvoppbygging.

Tribune idrettshall får overflate av linoleum.

Der to belegg, eller to forskjellige farg er (ikke mønster) møtes, skal disse skjøtes under lukket
posisjon for dørblad. Våtromsnormens anvisninger og med sklisikker overflate. Tykkelse: min. 2mm.
Rengjøring og overflatebehandling skal utføres strengt etter leverandørens anvisning og gjøres
umidde lbart før skolen tas i bruk. Ferdig rengjøring og overflatebehandling gjør Totalentreprenør før
overtagelsen.

Totalentreprenøren skal sørge for at behandling omforenes med Byggherrens renholdsleder før
ferdigbehandlingen igangsettes.

25.1.1 Fall på gulv
Det vises til anvisninger i Våtromsnormen. Alle rom hvor våtromsnormer gjelder får minst ett sluk i
rommet. Det skal være fall til sluk.

25.3.2 Renholdssoner/områder
Innvendige sandfangsoner omfatter alle innganger fra første skyvedør til neste skyvedør, hele
rommet. Type: Renholdssoner/områder eller tilsvarende. Det skal være utskiftbare
avskrapningsmatter.

25.3.3 Flerbrukshall
Gulvet i hallen blir av type kombielastisk gulv med alle markeringer som er brukbare i en hall av den
størrelsen. Se henvisni nger i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet –
2014» (Kirke og kulturdepartementet 2014). Oppmerkingen må gi kontrast, både mellom gulvets
egen farge og linjene, og mellom de forskjellige linjene. For øvrig må merkeplanen følg e de lokale
behov. Dette avklares i senere faser.
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Det skal være fester i gulv for løst og fast utstyr om gulvvalgt løsninger er valgt, festene skal være
anpasset levert utstyr og gulvoppbygging. Alternativt kan utstyr monteres på vegg der det er mulig.
Veg ger skal dimensjoneres for vegghengt utstyr.
Fliser av høy kvalitet i dusjanlegg på gulv og vegg.

25.4 Himlinger
Ingen rom skal ha lavere himlingshøyde enn 2,7m med unntak av wc - og birom.
Overgang vegg/himling med systemets skyggelist. Ruteinndeling skal godkjennes av BH i
gjennomføringsfasen.
Utsparinger og forsterkninger for lys, ventiler og lignende skal inkluderes i himlingen.
Skjørt over himling bl.a. i forbindelse med elementvegger skal være er inkludert. Det samme gjelder
evnt. skjørt under himling .
Der det er brann - og/eller lydkrav gjelder dette for komplett konstruksjon, dvs at vegg og
gulv/himling skal i kombinasjon oppfylle kravet.

25.4.1 Fast himling
Fast nedlektet gipsplatehimling vurderes i enkelte rom.
Overgang himling/vegg skal fuges for ferdig overgang uten taklist.

I hovedsak lydabsorberende himling av trespiler av furu i det sentrale fellesarealet og auditorium.

25.4.2 Systemhimling
Generelt benyttes nedhengt systemhimling, med A - kant og T - profil med mineralull plater type
Rockfon So nar eller tilsvarende, med unntak av hall og det sentrale fellesarealet. Alle bearbeidede
sidekanter skal forsegles. Ingen klipsing. Himlinger i trinnarealer for elever, spesialpedagogisk
avdeling, administrasjon, personalavdeling og spesialrom utføres med systemhimling, 60x120 i
større rom og 60x60 i mindre rom.

Lydhimlig benyttes i trearbeider - /maskinrom, auditorium, musikk - og øvingsrom og blackbox.

Overgang himling/vegg med systemhimlingens skyggelist.

Himlinger skal imøtekomme krav til lyd, miljø o g skjule tekniske føringer. Nødvendige tiltak i forhold
til lyd og brann skal medtas. Oppheng og innfesting skal være dimensjonert for eventuelle
tilleggslaster fra armatur, ventiler etc. Det skal være enkel atkomst over himling for støvfjerning.

Det bl ir ikke himling i tekniske rom og lagerrom drift/hall. Her vil o verflater støvbindes.

25.4.3 Hygienehimling
I kjøkken, dusjrom, våtrom og andre rom med hygienekrav benyttes systemhimling med A - kant og T -
profil med hygieneplater type Rockfon Hygiene pluss eller tilsvarende.

25.4.4 Himling gymsal
Den frie takhøyden (under dragere, lysarmatur osv.) skal være minst 7 m over hele aktivitetsflaten.
Taket skal gi gode akustiske forhold og etterklangstiden (absorpsjon) bør ikke være større enn 1,5
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sekunder. Forsk rift om krav til byggverk og produkter til byggverk (FOR 1997 - 01 - 22 nr. 33) setter
krav til lydisolasjon, trinnlydnivå og etterklangstid for bygninger. Det skal ikke være lysåpninger, og
lysrefleksjonsfaktoren skal følge gjeldende anbefalinger.

Heldekkend e trp - plater i hall med perforerte steg (som del av lettakskonstruksjon, eller tradisjonelt
stålplatetak. Endelig valg avtales i detaljfasen).

25.4.5 Skjørt høydesprang
Høydesprang, skjørt i løpende himlingsflater, etc, skal bygges av gipsplater for ferdig e overganger
uten listverk. Utvendige kanter skal ha stålvinkel for utsparkling og maling som tilstøtende flater.

25.4.6 Utvendige himlinger

Utvendige nedlektede himlinger av fasadeplater i forbindelse med elevinnganger og innganger
skole/hall. Isolert/u isolert avhengig av klimaskille. Utvendig nedlektet isolert himling av trekledning i
forbindelse med utkraget del ved trinn 2, spesialrom og administrasjon plan 1.

26 Yttertak

Det blir minimum 2 lagstekking, eller sa r nafil. Løsning fremlegges BH i detal jfasen. Ved valg av
produkter skal Breeam og levetid hensyntas. Det ønskes å vurdere bruk «grønt tak» i
gjennomføringsfasen.

Det skal være innvendig adkomst til tak og sikring i forbindelse med vedlikehold og snømåking. Det
skal også være overløp for å s ikre tak ved evt tette sluk. Alle renner og oppkanter skal sikres mot
maksimalvannstand.

Det skal være enkelt å komme til alle takflater for inspeksjon av sluk mm. Det skal også sikres å
gjennomtenkes i forhold til HMS i ettertid. Det må allikevel ikke være for enkel tilkomst til tak for
elever.

Yttertak over skolebygget bygges med hulldekke - elementer i tykkelser tilpasset beregningsmessig
behov. Dekkene legges slik at UK dekker er i samme nivå . Tak over idrettshall bygges med Lett - Tak
elementer elle r annen tilsvarende lett takkonstruksjon. Det vises for øvrig til kapittel 22.

Takfall er 1:40, med 1:60 i rennene. Innvendig taknedløp. Tak utføres med overløp for å sikre tak ved
evt tette sluk. Gesimsbeslag i aluminium med brennlakkert overflate i RAL - farge.

Tak og overbygg i forbindelse med elevtrapper utføres som egne konstruksjon i stål , med gesims - og
vegg kledning av høytrykkslaminerte fasadeplater.

Renner og nedløp i forbindelse med uteboder og overdekninger utføres i stål og har en brennlakkert
overflate, farge velges av ARK. Tekning som på hovedtak.
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27 Fast inventar

27.1 Generelt
Omfang
Det skal tas med all innredning og utstyr som er spesifisert i rom & funksjonsprogrammet. Alle
nødvendig teknisk anlegg som er nødvendig for å kunne bruke innredningen, skal medtas.
Det skal medregnes innlegging av stabile spikerslag eller heldekkende plater i vegger for all veggfast
innredning før vegger lukkes. For alle hyllesystemer gjelder at konstruksjonen skal være tilstrekkelig
solid for sitt bruk sl ik at skjemmende nedbøyninger ikke forekommer.
For alle hyllesystemer gjelder at konstruksjonen skal være tilstrekkelig solid for sitt bruk slik at
skjemmende nedbøyninger unngås. Materialer som benyttes skal ha:

· Ingen eller ubetydelig avgassing
· Miljø sertifisering, inventar skal være svanemerket
· God slitasjemotstand,
· Smussavvisende, jevn og glatt overflate
Garnityr og utstyr på kjøkkenbenker og toaletter skal være komplett montert. Tappekranene skal ha
en høyde som muliggjør fylling av vannflasker, men ikke for høye for å hindre vannsprut på gulvet.
Tappekranen skal være fast og ikke dreibar. Solid utførelse.
Byggherre skal godkjenne produktvalg og innfesting i samspillsfasen. Leveransen omfatter levering,
montering og all nødvendig tilkopling.
Alle garderobeskap skal fores opp til systemhimling.

27.2 Utstyr via rammeavtale leverandør
Byggherre leverer via sin rammeavtale leverandør følgende:
Såpedispensere, papirholdere, avfallsbøtte og dorullholder til alle toaletter, garderober eller der
hvor d et er montert vasker/vannkraner.
Totalentreprenøren skal ha med montering av disse. Blir levert via kommunen, like før skolen tas i
bruk

27.3 Garderober

27.3.1 Personalgarderober
Sittebenker i eik. Sittebenker monteres bare i veggen. Ingen støttebein på gulvet. Se rom &
funksjonsprogram pkt. 14.3

27.3.2 Personalgarderober tilhørende gymsal
I hver garderobe skal det være en vegghengte sittebenker i eik i god kvalitet beregnet for bruk i
idrettshaller. Lengde på sittebenken skal være minst 2,2 m.
Sitteban ker monteres bare i veggen. Ingen støttebein på gulvet.
Over sittebenker monteres garderobeskap med stang. Minimum bredde 40 cm innvendig og
Minimum 150cm høyt. Garderobeskapet i høytrykkslaminat. Skap skal være låsbare med hengelås.
Tilstrekkelig antall knagger utføres i rustfritt stål og skal monteres på riktig høyde over sittebenkene.
Det skal monteres 2 knagger ved dusjsone.
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27.3.3 Elevgarderober
Det refereres til rom & funksjonsprogrammet pkt 12
Elevgarderober, 1 - 3.trinn
Det skal leveres garderobeh yller med knagger og sittebenk. Garderobehyllen skal ha 2 rom over
hverandre for skift av tøy. Tette skillevegger i tre eller høytrykkslaminat. Knagger under nedre hylle.
Sittebenken skal ha rom til innesko. Det skal leveres 2 tørkeskap for hvert av 1.og 2 .trinn.
Stikkontakter monteres høyt på veggen.
Det skal leveres garderobeskap for SFO ansatte. Skapene skal være låsbare med hengelås.
Elevgarderober, 4 - 7.trinn
Det skal leveres garderobeskap. Z - skap 300mmx550mm type Sarpsborg Metall eller tilsvarende.
Dør er og sider skal være i høytrykkslaminat og av kvalitet tilpasset skolebruk. Skapene skal ha dører
som kan låses med hengelås. Leveres i standard farge; kombinasjon av 3 farger.

27.3.4 Garderober
Det skal leveres garderobehyller med knagger og sittebenk . Garderobehyllen skal ha 2 rom over
hverandre for skift av tøy. Tette skillevegger i tre eller høytrykkslaminat. Totalt x stk. Knagger under
nedre hylle. Det skal også leveres garderobeskap (z - skap) med stang. Skapene skal være låsbare med
hengelås.

27.3 .5 Elevgarderober og dusj i fbm gymsal
Garderobene skal bestå av vegghengte sittebenker i eik og hyller med knagger, alt i god kvalitet
beregnet for bruk i sportshaller. Høy kvalitet.
Sittebenker monteres bare i veggen. Ingen støttebein på gulvet. Derfor s kal samtlige vegger hvor
sittebenker monteres i, utføres som med tilstrekkelig spikerslag i vegger. Knagger utføres i rustfritt
stål og skal monteres på riktig høyde over sittebenkene.
I dusjrommene skal det monteres knagger i hvert rom. Utførelse rustfrit t stål

27.3.6 Grovgarderober
Skohyller av god kvalitet og omfang etter rom & funksjonsprogrammet.
Knagger
Det skal medtas tilstrekkelig knagger på lakkert furulist på vegg for oppheng av ytterklær i
grovgarderober.

27.4 Toaletter

27.4.1 Toaletter og f orrom
I hver WC skal det være montert toalettrullholder på vegg.
I hver WC skal det være montert såpedispenser, papirhåndkleholder og papirkurv på vegg.
Speil monteres over alle vasker, montert på veggen.

27.4.2 HC - toaletter
Se pkt 27.2.4. I tillegg skal det leveres 2 knagger på veggen, støttehåndtak montert på veggen.
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HC toaletter skal tilfredsstille Universell utforming.

27.5 Lager
Alle lagerrom skal ha hyller. Bredde på hyllene skal være 40 cm med unntak av lager
rengjøringssentral OU038 som skal ha 5 0 cm hyller. Hyllesystemet kan festes til vegg eller være
selvstendige, men sikres mot velting. Levering og montering hyller for alle lager skal være inkludert i
prisen.

27.7 Kjøkken.
Henviser til rom & funksjonsprogrammet og krav der.
Kjøkken og til hørende utstyr skal leveres med høy kvalitet. Kjøkkenareal og utstyr skal tilfredsstille
krav fra mattilsynet. Kjøkkeninnredning skal ha demping på skuffer og skap. Benkeplater skal være
av høykvalitet med integrert utstyr ihht rom & funksjonsprogram. Nødv endige avtrekk og
kjøkkenhetter skal medtas. Overskap/skap skal føres til tak, slik at man unngår støvsamling. Alle
Hvitevarer skal leveres med god kvalitet fra kjente fabrikater.
Et av kjøkkene skal ha hev/senk funksjon spesielt tilpasset brukere/elever.
Tilbudte kjøkkentype/kvalitet med fabrikater på utstyr skal fremkomme i tilbudet.

27.8 Renholdsentral og renholdsrom
Ihht rom & funksjonsprogrammet med beskrevet utstyr fast i renholdsentral og renholdsrom skal alt
medtas i tilbudet. Utstyret skal væ re av høy kvalitet og fra kjente fabrikater. NB! Kraftig sluk med
sandfang tilpasset tømming av vaske og moppemaskiner
Løsninger skal godkjennes av Byggherre i utviklingsfasen.

27.9 Multifunksjonsrommet
Det skal leveres komplett utstyr/innredning i he nhold til rom & funksjonsprogrammet. Det skal
leveres arbeidsbenk under - og overskap og gulvhøye skap. Høvelbenker av god kvalitet.
Det må avsettes plass til skap for materialer for tegninger, maling, skulptur og oppbevaring av
tekstiler. Rommet skal ha v askerenner. Øyedusj skal også medtas i tilbudet.
Rommet må tåle hard bruk. Gulvet og innredninger må kunne spyles, NB! Sluk i gulv. Våtromsbelegg
med oppbrett på vegg.
Keramikkrom/lager inntil av multifunksjonsrom. (NB! eget rom og anlegg som ivaretar
v armeutvikling OSV.)
Skal ha plass til keramikkovn, skap og tørking av elev arbeider. Ekstra god ventilasjon.

27.10 Kunst og håndverk, Trearbeid/maskinrom/sentralrom
Det skal leveres komplett utstyr/innredning i henhold til rom & funksjonsprogrammet. Det skal
leveres arbeidsbenker. Benken skal tåle at det arbeides med skrutvinger og trearbeid på platen.
Stålben. Under - og overskap. Gulvhøye skap for verktøy med hyller; låsbare. Hyller/knekter for
oppbevaring av materialer.
En arbeidsplass skal innredes for rullestolbrukere. Rommet skal ha vaskerenner. NB! Det må kunne
festes utstyr i gulv. Skaper av god kvalitet og som tåler hard bruk.
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Rommet tilrettelegges for bruk av båndsag, sirkelsag, dreiebenk, pussemaskin og bormaskin.
Utstyret skal kun benyttes av lærer. Plasseringen av utstyret skal være slik at lærer ser klassen selv
om han/hun arbeider ved maskinene.
Flisavsug:
Det er satt av et eget rom for flisavsugeranlegger. Totalentreprenør skal levere komplett
flisavsuganlegg med føringer til alle maskiner som har trebearbeiding og saging, det inkluderer også
maskinrommet. Det skal beregnes minimum 12 avsugningspunkter.

27.11 Musikk
Komplett leveranse ihht rom & funksjonsprogrammet. Det holdes av plass til speil i Black - box.
Vegger/tak må være godt lydisoler t og tåle oppheng av utstyr .

27.12 Bibliotek
Det skal leveres komplett utstyr/innredning i henhold til rom & funksjonsprogrammet.

Følgende leveranse er uavklart: Lese, søke og lyttenisje.

27.13 Flerbrukshall/Gymutstyr
Totalentreprenør skal levere alt fast gymutstyr med innfesting og montering til flerbrukshallen.
Totalentreprenør skal sørge for levering, montering, spikerslag, bygningsmessige tilpasninger samt
tekniske tilpasninger og tilkoblinger.
• Ribbevegger
• Klatretau
• Bom
• Fastmonterte mål
• Fastmonterte basketkurver (skal kunne reguleres i 2stk høyder)
• Komplett volleyballutstyr( nett og stolper) NB! Hylser i gulv
• Elektroniske måltavler med klokke ( skal være synlig fra tribune )
• Festgulv for beskyttelse av hallgulvet ( NB! Lagrings muligheter)
• Komplett tribuneanlegg av høy kvalitet, dimensjonert ihht forutsetningene i rom &
funksjonsprogrammet.

I hvilerom trening/fysioterapi skal det medtas:
• Ribbevegg
• Oppheng for tungt utsyr, som hoppsaseler
• Behandlingsbenk.

27.14 Skilt ing og ledelinjer
Alle UU krav skal ivaretas.

Taktil skilting og ledelinjer. All utvendig og innvendig skilting medtas for alle aktuelle steder. Alle
adkomster til skolen skal skiltes med henvisning til utvendig hovedadkomst og til bygningens
hovedinn gang.
Bygget skal skiltes komplett med enhetlig skiltdesign. Type Modulex el tilsvarende
Det skal utarbeides skiltplan som skal godkjennes av byggherre i Detaljfasen . Skiltene skal ha en
kvalitet tilpasset skolebruk
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Dører til alle rom skal skiltes, i tille gg skal det være orienteringstavle ved hovedinngang og 3
infotavler; 1 i hver etasje.
Løsninger skal godkjennes av BH i Detaljfasen .

Vegger utføres med stabile spikerslag eller heldekkende plater i vegger for all veggfast innredning ,
og fastmontert utstyr .

Båsgarderober for elevgarderober 1 - 4 trinn leveres som garderobehyller med knagger og sittebenk.
Garderobehyllen har 2 rom over hverandre for skift av tøy. Knagger under nedre hylle. Sittebenken
har rom til innesko.
Egne låsbare garderobeskap for SFO - a nsatte i garderobe for 1 - 2 trinn.

Garderobeskap for trinn 5 - 7 utføres som låsbare skap av høytrykkslaminat i to høyder. Kroker for
oppheng av tøy integrert i skap.

Grovgarderober utstyres med skoknagger og knagger for oppheng av klær i grovgarderober fo r alle
trinn.

Garderober for spesialpedagogisk avdeling utføres med min. 40 cm bredde per elev med benk og
hyller (med skuffer/skap), rist for sko. Knagger og hyller for klær og skol til voksne.

Personalgarderober innredes med sittebenker i eik montert i vegg , åpent opphengsystem for klær og
noen låsbare skap.

Personalgarderober tilhørende gymsal utstyres med sittebenker i eik montert i vegg . Låsbart
garderobeskap i høytrykkslaminat monteres over. Knagger over benker og knagger i dusj.

Elevgarderober knyttet til gymsal innredes med vegghengte sittebenker i eik montert i vegg. Hyller
over benkt med knagger. Knagger i dusjrom.

Kjøkken i mat & helse innredes med fire arbeidsstasjoner hvor kjøkkenøyer inngår som en del av
innredningen, i tillegg til hvite varer. En av arbeidstasjonene er universelt utformet (demobenk), og
er hev - senkbar. Lagerfunksjonen er løst som låsbare skapløsninger. Det forberedes innredning
(anretning) i teorirom. For øvrig utstyres aktivitetsrom i spesialpedagogisk avdeling, SFO og
p ersonalrom med kjøkken. Kontor for helsesøster utstyres med underskap med kjøleskap, nedfelt
kum i benkeplate og låsbare overskap.

Fast innredning i spesialrom utføres av benker med under - og overskap og gulvhøye skap,
høvelbenker i spesialrom. Innredning er må kunne spyles i multifunksjonsrom.

Renholdssentral/renholdsrom innredes med plass til utstyr ihht rom - og funksjonsprogram. Hyller
med 40 cm dypde i rengjøringssentral.

Det monteres speil over alle vasker i toalettrom innfelt der det er flis, knagge r på vegg og
støttehåndtak monteres på vegg i HC - toalett.

Generelt utstyres lagerrom med hyller (40cm).

Av gymutstyr monteres ribbevegg, klatretau, bom, fastmonterte håndballmål og basketkurver,
volleyballutstyr, måltavle med klokke, og heisevegg.
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Ribbe vegg, forberedt for utstyr i tak, løfteanordninger i trening - /hvilerom spes.ped.

Romnummer og funskjonsnavn er montert på alle dører. I tillegg pictogram på alle toaletter og
garderober. Skiltplan, orienteringstavle og infotavle monteres.

Taktil skilting og ledelinjer utføres ihh til UU.

I vestibyle lages det g rønn vegg med klatreplante type Eføy, med klatregrid av stål i ramme med RAL -
lakkert overfalte. Nedre del utføres som en kombinasjon av sittebenk og bed for klatreplante og
lavtvoksende grønne plan ter.

28 Trapper, balkonger, ramper m.m

28.1 Generelt
Innvendige trapper utføres av stål med istøpte trinn, og utføres med tette opptrinn og sidevanger
(vaskekant). Rekkverk i forbindelse med svalganger og øvre del av amfi/biblioteksareal utføres av
gl ass. Overflate av linoleum i inntrinn og opptrinn. Leveansen svarer til UU krav.

Utvendige trapper utføres av galvanisert stål med istøpte trinn med kostet overflate.
Rekkverk av galvanisert stål med doble håndløpere. Øvrig rekkverk i trappetårn av galvan isert stål.
Leveansen svarer til UU krav.

29. ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER

29.1 Overflater og malerarbeider

29.1.1 Generelt
Det er medtatt påføring av flere ulike farger og maling av avgrensede fargefelt på malt bakgrunn.
Alle farger skal godkjennes av B yggherren i gjennomføringsfasen. Det forutsettes at det fritt kan
velges farger i henhold til RAL, eller NCS fargesystem.
All maling skal tilpasses underlaget. Underlaget skal rengjøres og behandles (primes, mv.) i henhold
til leverandørens anvisninger.
Ve ggbehandlingen skal føres helt opp til tak, alt. 20 cm over himling. Sparkling skal føres helt til uk
dekke (brannkrav).
Alle blindrom med tilgang skal støvbindes iht. Rent bygg håndboken.
Høydesprang/skjørt skal bygges av gipsplater for ferdige overganger uten listverk. Utvendige kanter
skal ha stålvinkel for utsparkling og maling som tilstøtende flater.

3 VVS – installasjoner
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30 0 VVS - installasjoner, generelt

Det skal leveres komplette VVS - tekniske anlegg iht. denne beskrivelse.

Denne spesifikasjonen r edegjør for grunnleggende funksjons - og kvalitetskrav, samt krav til utførelse
av anleggene. Dersom ikke annet er nevnt i denne kravspesifikasjonen, skal utstyr og leveranser være
i henhold til NS 3420, Tekniske bestemmelser, og spesifiserende tekster for tekniske installasjoner
med veiledning. VVS - installasjoner må være i samsvar med offentlige lover og forskrifter, samt de
stedlige myndigheters krav og særbestemmelser.

Leverandøren er ansvarlig for at det kravet som settes til inneklima tilfredsstilles g jennom byggets
utforming, herunder materialvalg, samt interne varmebelastninger og ytre påkjenninger. Leverandøren
er ansvarlig for at klima - , komfort - og funksjonskrav skal oppfylles ved en samordnet prosjektering
og utførelse av de ulike tekniske anlegg, samt byggets arkitektoniske og konstruktive utforming.

Dersom de generelle krav til VVS – anleggene fraviker fra de overordnede funksjonelle krav nedfelt i
rom - og funksjonsprogrammet, skal sistnevnte etterfølges. Ved prosjektering og utførelse av de VVS -
t ekniske installasjonene skal retningslinjene gitt i Prenøk - serien, Ventøk - serien, og Varmenormen fra
Skarland Press legges til grunn.

Henvisning energikrav og innledende tekster i kap. 20.1 Utførelse iht. lover, regler og standarder

Beskrivelsen omfatter a nlegg innenfor bygningsdelene:

310 Sanitær
320 Varme
330 Brannslukingsanlegg
360 Luftbehandlingsanlegg
370 Luftkjøling
560 Automatikk
730 Utvendig VVS

Dimensjoneringsgrunnlag
Klima - og komfortkrav – kfr. vedlagte klimatabell. Se vedleggs liste.

I klimatabellen er det angitt krav til inneklima etc. Tabellen omfatter de mest vanlige romtyper.
Beregningene skal baseres på at belastningene er til stede i hele arbeidstiden/driftstiden. Klimakrav
skal også tilfredsstilles, s elv uten interne belastninger tilstede. I utviklingsfasen og for vurderinger av
å benytte seg av opsjonen på hydridventilasjon vil verdiene i klimatabellen revurderes.

Dimensjonerende uteforhold

Sommer: Utetemp basert på 50 timers verdi oppgitt av Meteorol ogisk Institutt. RF min 55%.
Vi klarer ikke å opprettholde angitt e temperaturer i klimatabell og i TEK 10 på sommeren, d et
er for lite kjølekapasitet med frikjøling av bo rehull. Byggherre må akseptere varmere
romtemperatur på de varmeste dagene

Vinter: Utetemp basert på laveste tre døgn middeltemperatur oppgitt av Meteorologisk
Institutt.

Ventilasjons - og temperaturkrav til ulike rom skal tas hensyn til følgende forhold:

Ved sommerforhold aksepteres romtemperaturen å gli utover nevnte krav i forhold 1 ti l 2, når
utetemperaturen overskrider dimensjonerende nivå.
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Romtemperaturen skal kunne senkes om natten, men den skal ligge på minimumsverdi ved
arbeidstidens begynnelse.

Dimensjonerings grunnlag for varmetaps beregning:
Varmetaps beregning.

Dim. Ute tempe ratur - 24

U verdier dører, vinduer , se varmetaps beregning

Det beregnes normal s amtidighets faktor og brukstid for slike bygg
Dimensjoneringskriterier ventilasjon:

Dimensjonerende uteforhold:

Dut sommer: Utetemp basert på 50 timers verdi oppgitt av Meteor ologisk Institutt. RF min 55% .

DUT vinter: - 24 C

Luftmengde per person: 7 l/s (25,2m3/h)

Luftmengde emisjoner 1 l/s (3,6m3/h)

Det er angitt krav i klimatabell til maks temperatur om sommeren, men siden det er begrenset med
kjøling tilgjengelig i bygget k an ikke vi være ansvarlig for at forsvarlig inneklima oppnås ved høy
utetemperatur.

Ventilasjon skal ikke brukes til oppvarming av bygningsmassen.

Klimakravene skal overholdes vinter, selv uten at de oppgitte, interne belastninger er tilstede.

Følgende def inisjoner legges til grunn for tabelloppsett:

Kravet til operativ temperatur gjelder i området som er definert som oppholdssone.
Oppholdssone defineres i henhold til Byggdetalj 421.501, Byggforskserien SINTEF
Byggforsk.

Følgende skal ivaretas:
Byggeforskri ftenes krav til friskluftmengder
Veiledning nr. 444, utgitt av Arbeidstilsynet om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Akustisk miljø
Maksimalt tillatt støynivå fra tekniske anlegg, målt i oppho ldssonen, skal generelt være iht. NS 8175,
2012 - utgaven, klasse C. Kravet til lydnivået i de forskjellige typer rom er angitt i klimakravtabellen.
Dersom det er hørbare rentonekomponenter, gis et tillegg i dB(A) - måleverdien på 5 dB(A).

Kravet gjelder lyd fra alle komponenter i anlegget, som f.eks. spjeldmotorer mm.

Støy (lyd og vibrasjoner) fra byggets ventilasjonsaggregat, pumper mv skal ikke forplantes videre ut
til de enkelte rom.

Reservekapasitet
Ventilasjonsaggregat med vifter, batterier mv skal dimen sjoneres med en reservekapasitet på 10 %.
Motorer til vifter, pumper mv skal belastes med maksimalt 80 %.

Hovedføringer for rør og kanaler skal ha reservekapasitet for 15% økning av transportert mengde uten
at krav til energibruk, trykkforhold og støy i an legget overskrides.
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Sjakter og føringsveier
Alt utstyr på kanaler - og rørføringer skal ha god tilgjengelighet for ettersyn og betjening, og
nødvendige inspeksjonsluker/dører må monteres ved behov. Disse lukene/dørene skal merkes med
opplysning om hva som f innes innenfor.
Rør som transporterer væsker (vann mm) skal ikke legges gjennom transformatorrom, rom for
telefonsentral, datahall, IKT - rom og lignende, samt arkiv. Dette gjelder ikke rør som er nødvendige
for å betjene rommets funksjon.

Merking
VVS - kompon enter, utstyr, og føringer skal utstyres med et entydig komplett merkesystem.
For dette prosjektet skal TFM - systemet i h. til. Statsbyggs anvisninger benyttes. Dette gjelder all
merking av komponenter ute i anlegget og i tekniske rom. Alt maskinelt utstyr, komponenter,
hovedrørstrekk og opplegg, hovedkanaler, brannspjeld, utstyr i tavler og lignende skal merkes med
graverte skilt, i henhold til systemskjemaene. Komponenter over himlinger merkes på skilt under
himlingen.

For samtlige anlegg skal det utføres protokollførte innreguleringer, funksjons - og kapasitetsmålinger
med referanser mot merkesystem og romnummer.

Merkingen skal koordineres med elektro og være enkel å implementere i SD - anlegget.

Det skal utarbeides merkeguide og tegninger med stedsangivelse for samtlige systemer.

Innreguleringer – målinger
De måleinstrumenter som benyttes må tilfredsstille SINTEF Byggforsks krav til målenøyaktighet
samt kontroll og justering. For igangkjøring, innregulering m.m. skal det benyttes Fellesnordiske
retningslinjer , og SINTEF Byggforsk sine anvisninger.

Innregulering av luftmengder:

Ventiler: - 5 %, +10 %

Aggregater: - 5 %, +15 %

Innregulering av vannmengder:

- 5 %, +15 %

31 0 Sanitær
Bygget skal utstyres med et konvensjonelt sanitæranlegg med separate anlegg for sp illvann og
overvann, som tilknyttes offentlige ledninger utenfor bygget. Overvann går direkte til elv ifra bygget
via ut vendig rørsystem . Alt avløpsvannet skal ledes ut av bygget med selvfal .

Alle installasjoner skal utføres i henhold til Normalreglemente t, stedlige bestemmelser, Håndbok 42
Rør og våtrom, og Byggebransjens Våtromsnorm fra Byggforsk legges til grunn.

311 Bunnledninger for sanitær
Bunnledninger for spillvann utføres som rødbrune PVC grunnavløpsrør med muffeskjøter etter
NS_EN 1401, ringst ivhetsklasse SN8.
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Bunnledninger for overvann (takvann) utføres som svarte PVC grunnavløpsrør med muffeskjøter etter
NS_EN 1401, ringstivhetsklasse SN8.

Krav om tilstrømning i vanninnlegg NS - EN1717, søkes plassert i kum.

Ved montering av bunnledninger hens yn tas ustabile masser under bygget og fare for store
setninger.

Oppstikk skal plasseres etter tegninger med felles koordinatsystem.

Stakepunkter i gulv skal utformes for staking eller spyling både med - og motstrøms. Stakeluker skal
utføres som stakekum med kumlokk i stål for istøping – slik at ferdig lokk fremstår med samme krav
til overflate som resten av gulvet.

Vann:
Det legges "rør i rør" fra teknisk rom i grunn til fordelerskap, flere skap kobles i serie . Ifra siste skap
legges det sirkulasjonledn ing va rmtvann tilbake til teknisk rom . Varmtvannshovedrør og sirkulasjon
legges som preisolerte rør.
Til utekraner og brannskap i 1.etg plan legges pex/PE rør ifra fordelerstokk i teknisk rom.
F ra fordeler skap til hvert utstyr legges det 15/16 mm rør i r ør koblingsledninger. Rør legges i
hel trukne rør i grunn og himlinger.

312 Ledningsnett
Ledningsnett skal legges skjult over himling eller i sjakter. For øvrig skal ledningsføringer planlegges
i samordnede traséer som sikrer god adkomst og mulighet for vedlikehold av ledningsnettet. Rør i
yttervegg tillates ikke.
Eventuelle ledninger som støpes inn skal være av type rør i rør - system.

Avløps - og takvannsrør skal utføres slik at ikke sjenerende støy oppstår. Det vil fortrinns legge opp
UV system for takva nnsrør i bygget, med rørføringer over himling.

På alle opplegg skal det monteres stakeluke 500 mm over gulv på første plan over bunnledning eller
slag i underliggende etasje. Stakeluker i sjakter eller innkledninger skal monteres direkte mot
foranliggende luke, slik at demontering og staking enkelt kan utføres.

H ovedstammer skal luftes over tak . L ufteventiler godas på avgreninger i underliggende rom (ikke
oppholdsrom) .

Ledninger for drenering av teknisk utstyr, eksempelvis kjølebatterier, skal være kobberrø r .

Sluk skal monteres i alle rom og områder med utvidet risiko for vannsøl, inkludert tekniske rom,
vaskerom og renholdssentral.

Ledningsnett for fordeling av kaldt og varmt vann i bygget skal være av kobberrør, pexrør, Pe rør
eller komposittrør. Rørene s kal ha klamring av preisolert type som del av rørets isolasjonssystem.

Fordeling av varmtvann skal ha sirkulasjonsledning. Etter maksimalt 10 sekunders tapping skal
varmtvannet holde minimum 38 ºC ved hvert utstyr. Ev avvik på 10 sekunder grunnet
utstyrspl assering fremlegges BH for beslutning. Ledningen planlegges og utføres slik at
temperaturfallet frem til siste avgrening/returpunkt skal være maksimalt 5 ºC. Enkelte vasker som
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ligge r lengre unna enn 10 meter fra fordelerskap ved WC kjerne, aksepteres det litt lengre vent e t id på
varmtvann. Punkter begrenses til et minimum.

Koblingsledninger for kaldt og varmt vann skal så langt dette er mulig legges skjult som PEX rør i rør
system med rør i innervegger.

Koblingsledninger i tekniske rom mm legges åpent av samme materialtype som fordelingsledningene.

314 Armatur
På vanninntak monteres hovedavstengningsventil, vannmålere med utgang til SD - anlegg, filter,
regulerbar trykkreduksjonsventil, manometer og avtappingspunkt for tømming av anlegget.
P å alle hovedkurser, forgreninger, opplegg og foran ethvert sanitærutstyr/utstyr monteres
stengeventiler.

Ventiler skal være kuleventiler for kaldt og varmt forbruksvann inntil 120oC med pakning i EPDM
gummi. Blå spak ved kaldtvann, rød ved varmtvann. Kulev entiler større enn DN 20 skal ha ratt/gir.

Alle tilkoblinger i rør i rør - bokser skal ha forkrommet stengeventil med dekkskive mot vegg.

I alle fordelingsskap til rør - i rørsystem skal det monteres stengeventiler på hovedvanninntakene til
fordelere. Likeled es skal det være montert stengeventiler på fordelingsstokker for alle
koplingsledninger ut til sanitærutstyr/armaturer. For eventuelle sanitærutstyr som ikke blir tilkoblet
vannledninger fra fordelerskap, skal det monteres separate avstengningsventiler på anslutninger ved
utstyret. Fordelingsskapene skal så vidt mulig monteres i birom, mens drenering av skap må skje til
rom med sluk.

Alle armaturer skal være i forkrommet utførelse og skal være vannbesparende med regulerbar
temperatursikring mot skolding, de mpet avstengningsfunksjon for å hindre trykkstøt i ledningsnettet
og armaturene skal være typegodkjente og tilfredsstille norske standarder med hensyn til trykklasse,
støynivå m.v.

Det skal leveres berøringsfrie armaturer der det kreves av helsemyndigheten e , dvs armatur til servant
i rom Helse og håndvask i kjøkken. Strømtilførsel 230V legges frem til armatur. Batteri tillates ikke
som strømkilde.

Tappevannet skal ha termostatisk blandesentral med regulerbar temperaturbegrensnin g i området 45 -
65 C. Vanlig innstilling på 55 C benyttes.

Vannmåler iht Beskrivelse – Kontrakt

1. Vannmåler hovedintak kaldtvann (leveres av kommune med sd signal)

2. Vannmåler til total varmtvannsforbruk (med puls)

Vannmåler iht Br e eam Wat 02 - PASS 1. poeng – Kan leveres som Tillegg

Idrettshall er et område som bruker mere enn 10% av vannforbruket.

3.Vannmåler kaldtvann til garderobe

4.Vannmåler til varmtvann garderobe

5.Vannmåler til varmtvann sirkulasjon garderobe (Minus måler)
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6.Vannmåler ferdig blandet dusjvann til Garderobe 1 - 2

7.Vannmåler ferdig blandet dusjvann til Garderobe 3 - 4

315 Utstyr
Servanter, utslagsvasker, vaskerenne mm forsynes med ettgreps trykkslagsdempende blandebatterier.
Det skal benyttes vannbesparend e armaturer med skoldesperre.
Alle deler av byggene skal dekkes av brannslanger i hendhold til brannrapport. Brannslanger skal
være innfelt i plan med vegg og ha manuell stengeventil. Brannslanger i tekniske rom kan være
utenpåliggende skap. I tekniske rom legges det til grunn håndslokkere.

Sanitærutstyr i porselen skal være av samme fabrikat og leveres i standard hvit utførelse.

Toaletter med plassering i henhold til romprogram. Utføres som utenpåliggende med sisterne .
Spyleknapp med min/maks spyling. Sete/lokk i hardplast med metallhengsel.

HC - toaletter med økt sittehøyde skal være for veggmontasje utenpåliggende s iterne type Gustavberg
5552 el. Nedfellbare armstøtter på begge sider av toalettskålen og toalettrullholder festet til
armstøtten. I toaletterom for øvrig skal det leveres veggklosetter, type Gustavberg 5552 el .

Det skal legges til rette for god håndhygiene og håndservanter i hvert trinnareal. Vannstasjoner i al le
avdelinger og trinnområder. Vannstasjon er definert som en høy servantkran på en vask slik at barna
kan fylle drikkaflaska si .

Alle servant - vegg - og benkarmaturer skal leveres som 1 - greps forkrommet med keramiske skiver.
Hvor oppvaskmaskin tilkobles a rmaturet skal det leveres separat tilkobling/ avstengning for dette. I
HCWC skal armatur ha forlenget arm og inntrukket vannlås. Servanter skal leveres for boltmontasje
til vegg. Vannlås med åpen bunnventil i forkrommet utførelse. Vegganslutninger skal avd ekkes med
skyvbar rosett i samme utførelse som avløpsrørene.

Utslagsvask i rustfritt stål med veggfester og bakplate skal ha rist for plassering av bøtte, med armatur
plassert i tilstrekkelig høyde over. Utslagsvask med separat slangekran i alle VVS - teknis ke rom.

Vaskerenner i rustfrie stål medtas i spesialrommene, multifunksjonsrom etc. Vaskerenner type 120 cm
har 2 stk armaturer og type 180 cm har 3 stk armaturer i rennene. Høyde på vaskerenner og avløp og
vannlås skal servanter er 850mm . Avløp føres dire kte inn i vegg via vannlås. Slamkopp leveres i
avløp på vask i formingsrom.

For d usjer i idrettshall leveres dusjpanel tilpasset bruk i skolemiljø i hærverk sikker utførelse med
dusjhodefor innfelling i panel, rør skjult i veg g, fra panel. Panel har tidsb egrenset vanntilførsel via
”touch” styring. Type er» Shelby Smalhans, el.» Dusjpanel leveres med ferdigblandet vann frem til
hver dusj.
2 stk blandeventiler for 4 stk garderobedusjer står i tek nisk rom, kan bare betjenes av vaktmester /
lærer.
Det skal lev eres et dokumentert automatisk system for sikring mot legionella for dusjer i idrettshallen,
av type «Shelby smalhans e.l» med ventiler i teknisk rom. Periodisk forhøyet temperatur fra
tappevannsveksler er avklart imot Vardar leverandør av fjernvarme.

I dusjer for I nstruktører i idrettshall, og dusj i spes.avdeling leveres termostatstyrt blandebatteri og
krom dusjgarnityr.
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Vaskerom/renholdsstasjon utstyres med opplegg til utstyr i h.t. romprogram. Sluk skal være
dimensjonert rikelig og tilknyttes lo - kass e plassert på gulv.

F rostsikre utekraner med løs nøkkel, type Oras DN 20 el skal monteres . Antall uttak beregnes ut fra
30 m slangeutlegg. Endelig plassering avtales i gjennomføringsfasen. Det er i rom og
funksjonsprogram beskrevet 1 stk slange , plassert ved inngang SFO med mulighet for avstenging
innvendig. Plassering koordineres med plassering av 230V stikk og innvendig inspeksjonsluke .

I kjøkkener skal det medtas armaturer og tilkobling av utst yr i h.t. romprogram. Avløp fra
skolekjøkken tilkobles fett utskiller.

Fettutskiller skal luftes over tak og være utstyrt med alarm for tilknytning til SD - anlegg. Utskiller
monteres iht produktveiledning ifra valgt leverandør, tømming via lokk for nedgravd fettutskiller.

316 Isolasjon
Alle vannledninger, utstyr o g innvendige taknedløp skal isoleres mot varmetap og/eller kondens.
Kaldtvannsledninger skal isoleres med diffusjonstett isolasjon som neoprencellegummi, til
rørdimensjon.

Synlige v armtvannsledninger isoleres med mineralullskåler og plastmantel av isogenop ak .

Isolasjon skal utføres av øvet isolatør og utføres etter leverandøresn monteringsavisning.

319 Innregulering , prøving, kontroll og merking
- Varmtvann sirkulasjonsledninger skal innreguleres. Maksimalt avvik fra prosjekterte vannmengder
settes fra - 5 % til + 10 % inkludert sannsynlige målefeil. Etter at anlegget er ferdig innregulert låses
alle ventiler på innstilt verdi. Ventilene merkes med gravert plastskilt som påføres kode og
vannmengde.

Prøving

Krav til godkjenning i.h.t. NS 3420.

Samtlige rør ledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS - EN1610:1997 og NS - 805:2000 EN. Alle
rører som ligger skjult sal tetthetsprøves.

Innregulering av væskemengder i rørnett

Strupeventiler skal være forsynt med faste måleuttak som muliggjør enkel etterkontroll a v
innregulerte mengder. Deformasjonskontroll utføres etter

- NS 3552 Fleksible avløpsledninger i grunnen - Metode for deformasjonsprøving.

Deformasjonskontroll med TV fotografering av utvendige ledninger og bunnledninger skal utføres
etter overfylling, men før gulvstøp eller igjenfylling av utvendige grøfter.

Trykkprøving / tetthetsprøving av alle bunnledninger og vannledninger med henvisning til:

Tegningsnr
Høyeste prøvetrykk
Iakttakelse under prøving
Sted og dato for prøvingen
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Protokoller:

Det skal lever es rapport/måleprotokoller som viser: - Innreguleringsprotokoll for varmtvann
sirkulasjon.

Renspyling av alle bunnledninger skal utføres før overtakelse.

Dokumentasjon fra kvalitetssikringen og sjekkpunkter som er utført av entreprenøren underveis i
prosje ktet, som mottakskontroll, kontroll av grøfter, igjenfylling og komprimering, inspeksjon før
innbygging, trykkprøving, frostsikring etc. skal leveres.

Det skal leveres 1 sett med tegninger hvor alle målepunkter/kontrollpunkter er avmerket.
Kontrollrapporte r/tilstandskontroller skal leveres så snart som praktisk mulig og uten opphold dersom
aktuelle tiltak for utbedringer må iverksettes.

Anleggene skal merkes med et standard, prefabrikkert og typegodkjent merkesystem.

Skiltene skal påføres utstyrsbenevnelse i samsvar med beskrivelse, tegninger skjemaer etc.

Utvendig hovedstengeventil på vanninnlegg og kummer merkes med anvisningsskilt på vegg og på
frittstående stolper i terreng.

Sluttkontroll

Det skal foretas separat og integrert igangkjøring, innregulering og funksjonskontroll av alle VVS - og
automatikksystemer.

Kontrollen skal utføres i henhold til NS - EN 12599 Ventilasjon i bygninger – Prøvingsprosedyrer og
målemetoder for overtakelse av installerte ventilasjons - og luftkondisjoneringsanlegg (innbefattet
r ettelsesblad AC:2002).

Prøvene skal omfatte:

Funksjonskontroll
Kontroll og dokumentasjon av alle innstilte verdier
Kontroll av motorvern

For innregulering og prøving utarbeides protokoll i henhold til NVEFs Norm for overleveringsrutiner.

Entreprenøren skal kontrollere at alle komponenter og utstyr fungerer som forutsatt i henhold til
ytelseskrav og krav til ferdig delprodukt. Nødvendige spesialmålinger for enkelte produkter er
beskrevet for produktet.

32 0 Varme
Det skal installeres komplett, automatisk o g driftsklart vannbårent varmeanlegg. Sentrale
installasjoner for varmeanlegget plasseres i energisentralen.

Oppvarming av byggene er va nnbåren varme med energi levert fra Vardar fjernvarme.

År lig Energi dekning Fjernvarme
10 0 % av Årlig energibehovet til ventilasjons og romoppvarming dekkes av Fjernvarme
100 % av årlig energi til tappevann ifra 40 - 70 grader dekkes av Fjernv arme
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I tillegg skal anlegget ha mulighet til frikjøling i perioder ved å hente kjøleeffekt fra brønnparken uten
bruk av kjølemaskin ved sommerdrift .

Oppvarming av byggene er vannbåren med energi levert som fjernvarme fra Vardar Varme,
hvor energibeh ovet til ventilasjons - , romoppvarming, tappevann og gatevarme dekkes opp med
fjernvarme.

Uttrekksopsjon
I opsjonen trekkes kostander for varmepumpe med energibrønner og kjølebatterier - veksling
og rør til luftkjøling (ref. kap. 370) ut.

Varmebehovet sk al dimensjoneres etter: NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse.
Metode og data.

Utforming av anleggene skal følge NS - EN 12828:2012+A1:2014 Varmesystemer i bygninger -
Utforming av vannbaserte varmesystemer.

I utviklingsfasen er det avklares i s amarbeid med BH at vi går videre med gulvvarmebasert
oppvarming i de enkelte avdelinger og rom.

Opsjon

Varmepumpene skal dimensjoneres og designes for at de samlet leverer energibehovet for
oppvarming av ventilasjon romoppvarming og varmt tappevann.

Varmepumpen skal være reversibel og hente ut energi fra brønnpark og utformes med mulighet til
frikjøling i perioder ved å hente kjøleeffekt fra brønnparken uten bruk av kjølemaskin.

Energisentral
Produksjon av varmt forbruksva nn skal skje ved hjelp av fjernvarme hele året , dvs at det varmes opp
med fjernvarme til 70 grader. Akkumulering og distribusjon av varmt tappevann sk al konstrueres slik
at alle krav og anbefalinger til funksjonalitet og smittevern (legionella) ivaretas.

Om du har 70 grader i varmtvannstanker er dette iht alle krav og anbefalinger til funksjonalitet og
smittevern (legionella). Fjernvarmen hever opp de tte ti l ønsket temperatur etter behov .
Varmeveksler varmt vann dimensjoneres slik at det er god kapasitet på varmtvann

Varmeanlegget skal være mengdestyrt og det må installeres tank for dobbeltsirku lasjon mot
varmepumpen slik at vannstrømmen gjennom pumpen ikke stopper opp.

Energisentral i et eget rom hvor det installeres varmepumpe, spisslast varmekilde , varmeveksler til
frikjøling, dobbeltsirkulasjonstank, buffertank, ekspansjonsanlegg, sirkulasjon spumper og komplett
røranlegg med tilknytning til varmepumpen. Opsjonsløsningen ved fjernvarme erstatter varmepumpen
etc. med kundesentral med tilhørende komponenter.

Spenningssystem skal være 400V TN - S.

Opsjon Energibrønner
Det skal leveres et komplett anlegg f or energiopptak i fjell med alle utvendige rør og energibrønner
med installasjoner. Kollektoranlegg må anordnes på en slik måte at bakken ikke fryser til permanent,
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men har nok varmetilgang i løpet av sommeren, slik at anlegget er operativt til vinteren, s elv i et år
med kald sommer.
Entreprenøren skal foreta termisk responstest for verifisering av riktig dimensjonering av
kollektoranlegget.

Det skal bores nødvendig antall energibrønner for betjening av varmepumper. Borehull må sikres med
foringsrør i stål. Foringsrør skal ha godstykkelse på min. 5 mm. Stålkvalitet og toleranser iht. DIN
1626 eller tils. EN/ISO - standard. Foringsrørene skal drives ned min. 2 m i fast fjell og min. 6 m fra
overflaten. Foringsrørene skal tettes mot fjell med f. eks. sement. Skj øting av foringsrøret skal skje
med sveis og være tett.

Det skal leveres og monteres lokk m/tett pakning over foringsrør (kollektorlokk).

Det installeres preisolerte markslanger fra energibrønnene frem til samlekummer. Prosjektet
prosjekteres med en samlek um for å få ned det totale trykkfallet i brønnparken, samt for å få et
jevnere fløde for hver energibrøn nkrets. I samlekum installeres det avstegningsventiler for hver krets,
samt STAD innregul eringsventiler for hver krets. Om det blir flere samlekummer in stalleres det
gjennomgående stamledninger.

Aktuelle tillegg som kan vurderes av byggherre:

1. Hovedrør ut ifra teknisk rom frem til brøn nprken kan utvides med 1 - 2 dimensjoner , samt p å
den siste samlekummen kan det installeres et T stykke med ventiler for en f remtidig utvidelse
av brønnparken.

2. Montere flere borehull for øke gj.snitt temperaturen i borehullsparken , eller øke kapasiteten
på frikjøling

Varmeanlegg sekundærside

Det skal leveres et komplett anlegg med ledningsnett og utstyr, fra og med tilkoplinge r på
sentralanleggets sekundærside.

Hovedpumpe og samlestokker dimensjoneres for å dekke det totale behov for bygget.

For sentralt varmeproduserende utstyr forutsettes fra fjernvarme .

Varmeanlegget for øvrig skal utføres som m engderegulert anlegg med variabel sirkulasjonsmengde/ -
volumstrøm.

Det medtas kurser til varmebatterier i ventilasjonsaggregater, til radiatorer og ev. varmluftsapparater.

Følgende veiledende krav til temperaturnivåer gjelder ved fjernvarme varmepumpe :

Vardars retningslinjer

Anlegget bygges med doble hovedpumper montert i parallell for alternerende drift. Pumpene skal ha
turtallsregulering fra frekvensomfor mer med differansetrykkføler montert på samlestokk. Pumpene
skal ha overføring av driftsdata og alarm til SD - anlegg. Anlegget skal være mengderegulert med en
SPP =1,0 kW/l/s

Ekspansjonssystemet skal være kompressoranlegg med automatisk trykkstyring og aut omatisk
vannpåfylling med vannmengdemåling og alarm til SD - anlegg.

For utlufting skal monteres mikrobobleutskiller med flenstilkobling.
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I systemet skal det også inngå automatisk vannbehandlingsanlegg/vannrenseanlegg med overføring av
driftsdata og alarm ti l SD - anlegg.

Bygningsoppvarming Idrettshall

Bygningsoppvarming er med strålevarmeanlegg. Anlegget utføres som et 2 - rørssystem med separat
tur/retur til hvert varmelegeme. Vannmengden styres med ventil i hvert rom, plassert over himling. I
hvert rom skal p ådraget styres individuelt fra separat rom føler tilknyttet SD - anlegg. Anlegget skal
planlegges slik at service/demontering av varmekilde kan foretas i enkeltrom uten at øvrige arealer
blir berørt.

Opsjon:

Bygningsoppvarming vurderes med Aerotemper

Bygni ngsoppvarming gulvvarme i skolen / garderobe idrettshall

Garderobene

I dusjrom og garderober i tilknytning til flerbrukshall skal det leveres anlegg for vannbåren
gulvvarme. Anlegget skal separeres fra hovedfordeling med egen veksler og ha automatikk for
u tekompensert turvannstemperatur. I hvert rom / temperatur sone skal pådraget st yres individuelt fra
separate gulvfølere tilknyttet SD - anlegg.

Skolen

Gulvvarme i alle oppholdsrom. Det etableres en temperaturson e felleskjerne for hvert trinn, med flere
romfø lere for å regulere mot middel eller flere referanse temperaturer i temperatursonen. Utredes
under detaljprosjekteringen. Underordnet rom som har lite eller ingen varmebehov le gges det ikke
gulvvarmevarme. Det er maks 25M2 areale pr gulvvarme sløyfe. I sto re rom, områder eller trinn går
flere kurser på felles romføler.

Anlegget planlegges slik at service/demontering av kurs kan foretas i enkeltrom uten at øvrige arealer
blir berørt. Fordelere til gulvvarme plasseres i skap, disse har egne stenge muligheter for hver kurs i
skap. Skap plasseres sentralt i bygget eller ved underordnet rom.

Kurser for ventilasjonsvarme

Anlegg for tilleggsvarme etter varmegjenvinning. Utføres med intern sirkulasjonspumpe for
varmebatterier.

Snøsmelteanlegg - opsjon

Anlegg for s nøsmelt etableres ved inngangspartiene skole og flerbrukshall .

Anlegg for gatevarme/snøsmelteanlegg skal leveres med automatikk med styring av hver kurs med
fukt - og bakkeføler.

Dokumentasjon

Generelle krav til dokumentasjon er angitt i kapittel 30.6.
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Fo r varmeanlegg skal spesielt dokumenteres:

Trykkprøving av rør i henhold til angitt prøveomfang etter NS3420. Protokoller fra
trykkprøving skal være tilgjengelig for løpende kontroll gjennom byggesaken og leveres
BGH som del av sluttdokumentasjon ved overta kelse.
Anlegget skal innreguleres og dokumenteres i samsvar med krav til FDV dokumentasjon.
Som del av sluttdokumentasjon skal det leveres avstengningsguide for anlegget.
For radiatoranlegg som innreguleres ved forinnstilling skal beregningene vedlegges FD V
dokumentasjon.

321 Ledningsnett
Ledningsnett skal legges skjult over himling eller i sjakter der dette er mulig. For øvrig skal
ledningsføringer planlegges i samordnede traséer som sikrer god adkomst og mulighet for vedlikehold
av ledningsnettet. Rør i yttervegg tillates ikke.

Rørledninger for fordeling av varme skal være av pex, alupex eller stålrør. For dimensjoner opp til
DN50 mm kan det benyttes pressfittingssystem. For DN65 og større skal det benyttes sveiste stålrør
eller rør med rilleskjøt.

Alle lavpunkter skal ha dreneringsventil.

På alle høypunkter skal det monteres lufteventil med avstengningsventil. For lufting av høytliggende
anleggsdeler skal det legges lufteledning ned langs vegg til lufteventil plassert 3 meter over gulv.

Rør som isoleres skal ha klamring av preisolert type som del av rørets isolasjonssystem.

Slyngene til gulvvarmeanlegget føres til fordelingsskap innfelt i vegg. Skapene skal inneholde
reguleringsutstyr, fordelerstokk og stengeventiler for hver streng. D rening til sluk der det er muli g.

Rør for snøsmelteanlegg skal legges i hele lengder uten skjøt og føres til innvendig samlestokk eller
utvendig samlestokk i kum.

Varmebærerledninger skal trykkprøves før isolering.

324 Armatur
På alle hovedkurser, forgreninger, opplegg og foran ethvert utstyr monteres stengeventiler.

Avstengningsventiler inntil DN50 skal være av type kuleventil. Avstengningsventiler med dimensjon
DN 65 eller større skal være dreiespjeldventiler.

Strupeventiler skal være av en type som kan fungere som avste ngningsventil, avtapping,
innregulering, trykkfallsmåling, og vannmengdemåling.

325 Utstyr
Alle pumper skal leveres med intern eller ekstern kapasitetsstyring med turtallsregulering.

Pumper for hovedfordeling skal være doble pumper i parallelle med alte rnerende drift. Kurspumper
leveres som enkle pumper.
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Pumper inntil DN 50 kan monteres direkte i rørstrekk. Større pumper skal monteres på pumpesøyle på
gulv.

Alle påfyllingspumper skal være elektriske.

Ekspansjonssystem for hovedfordeling skal være kompres sorstyrt membran ekspansjonskar. Karet
styres av mikroprosessorstyrt automatikk med elektronisk/hydraulisk vektcelle. Tilknyttes SD - anlegg
for drift og feilsignaler.

Varmtvannsberedersystem plasseres i teknisk rom. Bygget skal ha varmepumpe og
varmtvannsbe redere skal ha energiforsyning fra varmtvanns varmeanlegg som skal ha automatisk
avstengning når v.v. beredere er fulladet. Det skal leveres tanker til forvarming og fjernevarmeveksler
til ettervarming til 70oC. F orbruksmagasin skal ha ekspansjonskar med s ikkerhetsventiler og
manometer for måling av anleggstrykk og ladetrykk. Avløp fra sikkerhetsventiler skal føres ned til
gulv og frem til sluk.

Alle hovedkurser og luftvarmebatterier forsynes med termometre. Alle pumper utstyres med
differansetrykkmanometer .

Energimålere skal leveres for separat måling, med oppdeling i h.t. Br e eam Pass, for
bygningsoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. Tilknyttes SD anlegg for automatisk
avlesning.

Energimålere skal leveres for separat måling, med oppdeling i h.t. Bre e am Pass, for
bygningsoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. Tilknyttes SD an legg for automatisk
avlesning.

Energimålere iht Br e eam Ene02 - PASS - 1.poeng - Monters iht kontrakt

1. Energiforbruk Total ifra Fjernvarme Primærside vek sl er, lev eres av VV. (V arme varmtvann)

2. Energi forbruk til ventilasjonskurs

3. Energimåling til romoppvarming

4. Energimåling til forvarming av varmtvann

Opsjon

Energimåle re som kan monteres som opsjon : 2.poeng - avklares BH som opsjon

5. Energiforbruk i fra varmepumpe ikke krav Pass (Elektriker må levere strøm måler til varmepumpe )

6. Energ imåling til snøsmelting (Om op sjon benyttes) Gult felt t i llegg .

7. Energimåling til Kjøling ( frik j øling varmepumpe)

8.Evt. soneoppdeling i bygget

326 Isolasjon
Varmeanlegg skal isol eres slik at varmetapet til rom begrenses for å hindre at varme tilføres rom
unødig og å sikre at tilstrekkelig varme kommer frem til hvert brukersted.

Alle varmerør unntatt stigeledninger og koblingsledninger skal isoleres utvendig med mineralullskåler
me d plastmantel.
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Alle utstyr i tekniske rom skal isoleres. Komponenter som krever betjening eller vedlikehold skal ha
demonterbar isolasjon i form av prefabrikkert isolasjonskappe eller sydde isolasjonsputer.

33 0 Brannslokking
Det skal installeres automati sk vannbasert slokkeanlegg (sprinkler).

Alle arbeider skal utføres etter gjeldene lover, forskrifter og andre aktuelle offentlige bestemmelser.

Sprinkleranlegget må tilfredsstille gjeldende regelverk i: NS - EN 12845 siste revisjon og TEK 10.

Prosjektering, dimensjonering og montasje av sprinkleranlegget skal utføres av FG godkjente
sprinklerforetak med sentral eller lokal godkjennelse for ansvarsrett. Anlegget skal ved overlevering
oppfylle kravene til FG - godkjennelse.

Håndslokkeutstyr

Bygget skal ha brann slanger med maksimal lengde 30 meter som dekker alle arealer fullt ut.
Maksimal avstand til brannslange skal ikke overstige 25 meter. Høyde til underkant av brannskap er
ca 1 .05 meter fra gulv. Brannslangen skal være formfast med innvendig diameter på min imum 19 mm
og utstyrt med kuleventil. Alle nye brannskap skal være for innfelling i vegg. Om nødvendig skal
benyttes skap med mantlet, brannisolert bakstykke godkjent for innmontering i branncellebegrensende
vegg. Tilstrekkelig antall brannskap skal monter es slik at alle rom i bygningen dekkes. Brannskap
skal ikke plasseres i trapperom.

- Ventilasjonsrom og tekniske rom utstyres med håndslokkeapparat i h. til brannkonsept.
Håndslokkerapparat bør være CO2 - apparater.

Alle håndslokkerapparater skal henge på fa stmontert feste og tilfredsstille effektivitetsklasse 21 A etter
NS - EN 3 - 7 Brannmateriell – Håndslokkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder.

- Manuelt slokkeutstyr skal være tydelig markert med skilt i samsvar med NS - EN 671, NS - EN 3..
Skilten e bør være etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med nødlys. Tilvisningsskilt for
slokkeutstyr må stå på tvers av ferdselretningen.

332 Sprinkleranlegg
Automatisk slokkeanlegg skal installeres iht. NS - EN 12845.

Slokkeanlegget skal tilfredsstil le krav i VTEK 10.

Bygningen skal fullsprinkles og samtlige arealer skal beskyttes med slokkeanlegg.

Rom med vannsensitivt utstyr ( Gjelder elektrotavkler og IKT rom) trenger ikke sprinkles iht
brannkonsept.

Der hvor det er frostfare skal det installeres tø rranlegg, alternativt glykolanlegg.
Sprinkleranlegget skal inndeles i hensiktsmessige soner.

Anlegget skal leveres med permanent utstyr for prøving av vanntilførsel i driftsfasen.

Avløp må etableres for bortleding av vann fra vannmengdemålerutstyr, alterna tivt føres ut på terreng.
Sprinkleranlegget skal monteres slik at det kan tømmes fullstendig, og alle rør skal ha fall mot
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dreneringsventiler. Utover ovennevnte hoveddreneringsventiler, skal anlegget forsynes med
nødvendige dreneringsventiler med plugg/het te.

I arealer med himlinger skal sprinkleranlegget koordineres med øvrige installasjoner og
himlingsleveransen. Plassering av sprinklerhoder i himling skal så vidt mulig være sentrert i
himlingsplater. Der hvor sprinklerhodene kan utsettes for mekanisk ska de, skal de beskyttes med
kraftige metallkurver.

Det skal legges inn vanninnlegg til både forbruksvann og sprinkleranlegg (separert). Sprinklersentral
plasseres i teknisk rom mellom flerbrukshall og garderober, samme som varmesentral. Herfra deles
anlegget inn i nødvendig antall kurser.

Anleggene tilknyttes byggets brannalarmsentral.

P rosjektering, dimensjonering og montasje av sprinkleranlegget skal utføres av FG godkjente
sprinklerforetak med sentral eller lokal godkjennelse for ansvarsrett. Anlegget ska l ved overlevering
oppfylle kravene til FG - godkjennelse.

36 0 Luftbehandling

Det levere 6 stk aggregater med vannbårne varmebatterier, roterende gjenvinner, Disse 6 anleggene er
fordelt på to tekniske rom på tak. Vi leverer og frittstående avtrekks system som har avkast til det fri,
enten over tak eller i yttervegg. Sponavsug blir montert i plan 1 og betjener Kunst og håndtverk .

Ventilasjons systemene blir tatt ut for å klare en SFP på <1,5 og gjenvinning på min 81% ved 80%
belastning iht Ventøk 7.3 og NS3031. Anleggene blir dimensjonert for å oppfylle kravene i TEK10
samt Arbeidstilsynets veiledning 444.

Alle anlegg er tatt ut for behovsstyring.
Større rom som klasserom, lærerværelser, møterom og amfier blir utstyrt med VAV, og styres med
CO2/tempe raturfølere.
Mindre rom med variabel luftmengde blir styrt med Temp/tilstedeværelsesføler.
Rom med konstante luftmengder så som toaletter, garderober, korridorer, bøttekott, tekniske rom osv.
blir utstyrt med CAV spjeld.

Samtlige ventilasjonssystem skal l everes med trinnløs trykkuavhengig VAV - regulering.

Optimizer:
Alle spjeldvinkler på VAV - og CAV spjeld leses av via MP - Bus og Optimizer regulerer hastigheten
på hovedviftene slik at det spjeldet som er mest åpen ligger på 95%, dette for å få en best mul ig
energiøkonomisk styring av anlegget.
Dette medfører at man eliminerer utfordringer med plassering av trykkgiver i kanal og tilhørende
svingninger som kan oppstå ved trykkregulert anlegg
L uftbehandlingsanlegget skal omfatte alle nødvendige installasjone r for å få et komplett
funksjonsdyktig anlegg iht. stilte krav.

Behov for luftmengder skal vurderes i forhold til luftkvalitet og termisk komfort.

Luftforsyning til bygningen, og det enkelte forbrukssted/rom, skal utformes slik at:
• Individuel le behov tilfredsstilles
• Ventilasjonsbehovet minimeres
• Energiforbruket til drift minimeres



Side 48 av 102

• Energiforbruket til oppvarming minimeres

L uftbehandlingsanleggene skal deles opp i hensiktsmessige hovedsystemer, etter brukstid,
virksomhet, klimaso ner, betjeningsområder etc, vi har delt opp i 6 soner (Idret t sha ll, Mat og helse,
Kunst og hånd verk, Skole, Skole, Skole.)

D et skal monteres tilluftsventiler og avtrekksventiler i hvert enkelt rom. Nødvendige
overstrømningsventiler/åpninger skal medtas .

D et skal monteres nødvendig kanalopplegg for tilknytning av avtrekksskap, hetter, større
oppvaskmaskiner etc. samt annet utstyr som trenger ventilasjonstilknytning.

L uftbehandlingsanleggene skal ikke brukes til oppvarming av bygget, og de skal ut formes for
maksimal utnyttelse av uteluftens kjøleeffekt.

Ventilasjonsprinsipper:
Alle rom skal ventileres ved hjelp av balansert ventilasjon, dvs. med tilluft og avtrekk prosjektert som
like mengder og innregulert mest mulig likt.

B ygningsmassen u tstyres med mekaniske ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon.
Omrøringsventilasjon med tilførsel og avtrekk ved taket blir den fremtredende løsningen. I
flerbrukshall skal det benyttes fortrengningsventilasjon .

Ventilasjon av heismaskinrom / hei ssjakt samt tavlerom utføres i henhold til leverandøranvisning og
forskrifter.

Aggregater og stigekanaler i sjakter skal dimensjoneres for 10 % reservekapasitet.

Ved aggregatet legges det vekt på at man har god tilgjengelighet slik at vedlikehold og ette rsyn kan
gjøres rasjonelt. Viftemotorer belastes maksimalt 80 %. Det skal benyttes frekvensstyrte
direktedrevne vifter.

Alle motorstyrte - og manuelle spjeld skal være tilgjengelige.

Alt synlig teknisk utstyr i himling skal utføres i lakkert standard hvit farge.

Spenningssystem skal være 400V TN - S.

Innregulering av ventilasjonsanlegg
Rengjøring, igangkjøring, målinger og innregulering skal utføres i henhold til felles - nordiske
retningslinjer, NBI - anvisning 16 - 1 og 16 - 2.
Innregulering av luftmengder skal utføres med toleransekrav 0 til +10 % i forhold til beregnet verdi,
inkludert målefeil.
Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkludert målefeil.
Etter at anlegget er ferdig innregulert, skal alle reguleringsspjeld låses. Alle mål e - punkt skal
nummereres og merkes på kanalnettet. Målepunkt anvises på tegninger og angis i måleprotokoll.
Tegningene skal inngå i drifts - og vedlikeholdsinstruks sammen med protokoll i henhold til NBI -
anvisning 16 - 2.

=360.01 - IV01 => Aggregat som betjene r Flerbrukshall
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Ventilasjonsaggregat =360.01 - IV01 plasseres i teknisk rom på tak. Aggregat er utstyrt med integrert
automatikk, roterende gjenvinner og varmebatteri. Aggregatet er behovsstyrt.

Det blir montert ettervarmebatterier for Garderober og dusj er i flerbrukshallen for å opprettholde en
høyere temperatur i disse sonene.

=360.02 - IV01 => Mat og helse

Ventilasjonsaggregat =360.02 - IV blir plassert i teknisk rom på tak. Aggregat er utstyrt med integrert
automatikk, roterende gjenvinner og varmebatte ri. Aggregatet betjener Mat og Helse i plan 1.
Aggregatet er behovsstyrt og styres i sekvens med avtrekkshetter i Mat og Helse.

=360.03 - IV01 => Kunst og håndverk

Ventilasjonsaggregat =360.03 - IV01 blir plassert i teknisk rom på tak. Aggregat er utstyrt med
integrert automatikk, roterende gjenvinner og varmebatteri. Aggregatet betjener Kunt og håndverk i
plan 1 Aggregatet er behovsstyrt.

=360.04 - IV01 => Skole del 1 og Spes ped.

Ventilasjonsaggregat =360.04 - IV01 blir plassert i teknisk rom på tak. Aggregat e r utstyrt med
integrert automatikk, roterende gjenvinner og varmebatteri. Aggregatet betjener plan 1 og 2 mellom
akse D/H – 1/4 unntatt Mat og helse samt Kunst og håndverk. Aggregatet er behovsstyrt.

=360.05 - IV01 => Skole del 3

Ventilasjonsaggregat =360.0 5 - IV01 blir plassert i teknisk rom på tak. Aggregat er utstyrt med
integrert automatikk, roterende gjenvinner og varmebatteri. Aggregatet betjener plan 1 og 2 mellom
akse F/H – 4/8. Aggregatet er behovsstyrt.

=360.06 - IV01 => Skole del 2.

Ventilasjonsaggre gat =360.06 - IV01 blir plassert i teknisk rom på tak. Aggregat er utstyrt med
integrert automatikk, roterende gjenvinner og varmebatteri. Aggregatet betjener plan 1 og 2 mellom
akse B/F – 4/8. Aggregatet er behovsstyrt.

361 Kanalnett
Kanalanleggene skal i alt vesentlig grad monteres skjult i himlinger og sjakter, takoppbygg o.lign.
Utvendige kanaler på tak skal isoleres og mantles. Der det er mulig å tråkke på kanaler skal disse
beskyttes mot skade.

Friskluftinntaket skal sikres mot snø inntrengning i agg regatene. Vanntette friskluftkamre skal danne
snøfeller. Friskluftkammer skal dreneres med brutt avløp til utslagsvask, sluk eller lign. og
avløpsledninger skal være frostsikret frem til varm side. Det skal benyttes korrosjonsbestandige
materialer av rustf ritt stål luftinntakskammer.
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Alle kanalanlegg skal tilfredsstille kravene til tetthetsklasse B i NS 3420. Det skal fortrinnsvis
benyttes spiralfalsede kanaler i standard dimensjoner med prefabrikkerte kanaldeler og tetningssystem
med gummiprofiler påmonter t delene. Kananettet føres gjennomgående fra hovedkanal og helt frem
til sammenkopling med tillufts - og avtrekksventiler.

I tekniske rom og der plassforholdene krever tilpasning med rektangulært kanalsystem kan dette
benyttes. Alle rektangulære kanaler og kanaldetaljer skal utføres av kryssknekkede plater. Alle
kanaler med kanalsider over 500 mm skal avstives særskilt i tillegg til bruk av kryssknekkede plater.
Det skal benyttes ledeskinner i alle rektangulære bend. Alle bend skal ha størst mulig innvendig
radius.

Utstyr i aggregater som varmegjenvinnere, batterier m.m. skal ha inspeksjons - og vedlikeholdsdeler i
lengde minimum 300 mm på hver side av utstyrene.

Til opphengningssystem for alle kanalanleggene skal benyttes prefabrikkerte
bøyler/bæreprofiler/ko nsoller/skinner og gjengestag i varmforsinket utførelse.

Nødvendige lydfeller for oppfylling av beskrevet lydkrav til ventilasjonsanlegget og overføring
mellom rom skal innmonteres i aggregater og i kanalnettet. Innvendige, isolerte overflater i lydfellene
skal være forseglede i henhold til Arbeidstilsynets kravspesifikasjoner.

364 Luftfordelingsutstyr
Det skal i hovedsak benyttes behovsstyrt ventilasjon (VAV) i rom med variabel belastning.

Behovsstyrt ventilasjon vil si å tilpasse driftstid og luftmen gder til aktivitet og luftmengdebehov og
temperatur i lokalene. VAV - spjeldet kobles til kombinert CO2 - og temperaturføler styrt fra
desentralisert bussystem. Rom med konstant belastning skal ha CAV spjeld for konstant luftmengde.
Det gjelder rom som korrid orer/gang, lager, WC, våtrom, garderober, bøttekott, tekniske rom etc.

For ventilasjon i garderober og dusjer, i forbindelse med flerbruks, skal det ivaretas en høyere tilluft
temperatur enn i hallen etc.

For frisklufts inntaksarrangement og avkastarrange ment skal ventilasjons - entreprenøren samarbeide
særskilt med arkitekt i utformingen og valg av farger og/eller materialkvalitet. Sjalusirister skal
utformes med rammer, flenser, avrenningsprofil etc. tilpasset ytterveggskonstruksjonen. Ristene skal
ha en t ype lameller som i størst mulig grad hindrer vanninntrenging og gjenfrysing.

Maksimal hastighet over netto ristareal skal ikke overstige 1,5 m/s for inntaksrister og 5 m/s for
avkastrister. Sjalusiristene skal ha «smådyrsikret» nett i samme materialkvalite t som ristene.

Avkastspjeld skal enkelt være tilgjengelig via innvendig inspeksjonsluker for rengjøring og eventuell
løsgjøring av spjeldblad. Avkastdeler skal være drenert med frostsikker avløpsledning.

365 Luftbehandlingsutstyr
Kabinett skal være i d obbeltmantlet utførelse med minimum 50 mm mellomliggende isolasjon. Luker
skal leveres i sidehengslet utførelse og lukkes med fast håndtak. I funksjonsdeler som krever
periodisk vedlikehold skal det monteres innvendig lys.

Filter skal minimum være EU - 7. I avtrekk kan det vurderes å benytte EU - 5 filter.

Aggregatene skal plasseres på stativer/ramme.
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Alle gjennomføringer (rørledninger, elektriske kabler etc.) skal utføres med prefabrikkerte hylser/
nipler. (Tetting med fugemasse eller annet godtas ikke.)

Det skal monteres termometre på alle inn - og avkastkanaler, alle til - og fraluftskanaler.

På alle filtre skal det i tillegg til elektronisk avlesning over SD - anlegg, monteres
differansetrykkmåler, type Magnehelic eller tilsvarende.

=365.01 - JV01 avtrekk fra gas s og kjemikalieskap
Dersom det blir gass skap og kjemikalieskap monteres felles EC vifte på tak. Vifte skal gå 24/7 og
trekke av en konstant luftmengde, hhv 60 m³/h for hvert av skapene.

=365.05 - JV01 avtrekk fra keramikk ovn
Det monteres ett eget avtrek k fra keramikkrom, EC vifte er plassert på tak. Vifte skal styres med
bryter og trekke ut 400 m³/h, sekvensstyres med annet avtrekk i rom.

366 Isolasjon
Kanaler skal utføres med nødvendig isolasjon slik at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke
kan forekomme.
Maksimalt tillatt temperaturheving/senking av luften fra aggregat til ventil er 2 °C.

Kanaler skal ikke isoleres innvendig, unntatt avkastluftskanaler (ev. lyddemping). Innvendig isolasjon
skal beskyttes mot mekanisk slitasje og eventuell f uktpåvirkning.

Kanaler i sjakt og i ventilasjonsrom skal isoleres mot kondens. Isolasjonen skal være minimum 25mm
mineralull med aluminiumsfolie, som stiftes og tapes etter leverandørens anvisning.

36 7 Branntekniske krav til luftbehandlinganlegget
Pro sjektet gjennomføres etter reglene i TEK10 m/veiledning og BV Nett, Veileder for brannsikker
ventilering Versjon 2.

Anlegget utføres som «trekk ut» men uten isolasjon da hele bygget er fullsprinklet

Entreprenøren er ansvarlig for å følge "Instruks ved varm e arbeider".

Entreprenøren skal rette seg etter alle pålegg fra brannvakt.

Det forutsettes at entreprenør/rådg.ing. VVS utarbeider en samlet strategi for brannventilasjon,
trykksetting og prinsipper for brannisolering/branntetting.

Branntekniske funksjons krav til luftbehandlingsanlegget

• Det skal utføres omhyggelig branntetting av alle gjennomføringer i branncellebegrensende
konstruksjoner, ved bruk av klassifisert metode og materiale. Entreprenøren skal ved
overlevering av anlegget, skriftlig bekrefte at s lik utførelse er ivaretatt for alle
gjennomføringer innenfor hans entreprise.

• Det skal utføres forskriftsmessig brannisolering av alle gjennomføringer i
branncellebegrensende eller andre brannklassifiserte konstruksjoner; rømningsveier, sjakter,
tekniske rom branncelleskiller mellom bruksområder etc
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• Det skal bare benyttes isolasjonsmaterialer både i og utenfor rømningsveier, som er godkjent
for slik bruk.

• Det skal velges systemløsninger som hindrer at røyk blir ført via brannrom til andre rom via
ventilasj onskanalene og kan bli ført tilbake til bygget via innblåsningssystemet.
Entreprenøren har ansvaret ved eventuelt behov for samordning med elektroentreprisen og
brannalarmanlegget og brannteknisk rådgiver

• =369.01 - IV01 => Støv og Spon avsug, betjener tre og metall samt verksted i plan U1 Selve
maskinen plasseres i maskinrom for trearbeider. Det blir lagt opp ett røranlegg som betjener
maskinrommet med punkt avsug for maskiner. Det er i tillegg montert tilknyttings punkter for
å koble ti l støvsugerutstyr i verksted for trearbeider. Maskinen har eget avkast til det fri og
avkastet blir montert på yttervegg.

37 0 Luftkjøling
Ved sommerdrift benyttes frikjøling fra brønnparken til kjøling av ventilasjonsluft ved vannbårne
kjølebatterier. De t skal installeres et komplett røranlegg med pumper og utstyr for isvannskjøling til
kjølebatterier i luftbehandlingsaggregater.
Det er forespeilet en kapasitet ca 8 0kW. Med denne mengden kjøling kan vi kjøle ca 25.000m3/h med
luft. Vi leverer kjølebatter i til Aggregat som går til Administrasjon.
Kjøling er ikke d imensjonerende for varmepumpen .

Opsjon:

Ekstra kjølebatteri til flerbrukshall og styring til dette for å kunne velge hvilket anlegg som skal få
tilgjengelig kjøling.

371 Ledningsnett
Røranlegg et med armatur og utstyr i energisentralen på kald side av varmepumpe og varmeveksler,
utføres av korrosjonsbestandig materiale. Rørene isoleres med diffusjonstett isolasjon. Det skal ikke
benyttes preisolerte tynnveggene - rør eller kobberrør. Ledningsnett et skal trykkprøves (driftstrykk x
1,5).
Kjølerør skal utføres som et konvensjonelt to - rørs system. Alle lavpunkter på hovedledninger
forsynes med uttak og stengeventil for avtapping. Høydepunkter forsynes med automatiske
lufteventiler før bend i vannets s trømningsretning der vannet strømmer ned, med avstengningsventil
mellom rør og luftepotte. Luftepunkter skal utføres hensiktsmessig og være lett tilgjengelige for
service og vedlikehold.

Anlegget skal utstyres med stengeventiler slik at anlegget kan oppdel es og avstenges hensiktsmessig
med hensyn til drift, vedlikehold og utskiftninger. Alle lavpunkter på hovedledninger utstyres med
uttak og stengeventiler for avtapping. Det skal benyttes kuleventiler uten innsnevring for ventiler opp
tom. DN 50. Over DN 50 brukes kuleventil med girspak.

I forbindelse med hovedkurs for kjøling før samlestokker, for alle kurser ut fra samlestokk, ved alle
ventilasjonsbatterier og på alle fire sider av kjølevekslere skal det monteres kvalitetstermometre i
lommer i tur - og retu rledningene.

Måleinstrumenter som monteres inn i anlegget skal ha en målenøyaktighet på ±1°C eller ± 0.1 bar.
Pumper utstyres med manometer med manometerkran for avlesning av differansetrykk.
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375 Utstyr
Alle nødvendige komponenter for betjening av luftk jøleanlegget medregnes. Isvannet skal tilkobles
ventilasjonsaggregatene for kjøling av ventilasjonsluften.

På sekundærside monteres ekspansjon sentral med automatisk vannpåfylling som har vannmåler.
Anlegget skal ha nødvendig antall sikkerhetsventiler og 2 0 % reservekapasitet.

I fylleledning til isvannsanlegget skal det monteres magnetventil og tilbakeslagsventil.

Pumper skal leveres i h. til Varmenormen og ha SPP - faktor < 1,0 kW/l/s.

For hovedpumper skal benyttes 2 stk parallellkoblede separate pumper, som skal dimensjoneres for
full vannmengde og utstyres for tidsstyrt omkopling slik at driftstider for pumpene blir like. Til disse
leveres serviceflens til bruk hvis en pumpe må tas ut for reparasjon. Øvrige pumper leveres som enkle
pumper. Pumper skal ha ma ksimalt turtall 1500 o/min.

Alle pumper skal leveres med frekvensomformer og styringsenhet påbygget. For pumper som er
trykkstyrt skal styringsenheten ha integrert differansetrykktransmitter (innebygget trykkgiver).
Pumper som skal temperaturstyres skal ti lsvarende ha frekvensomformer og styringsenhet for
temperaturregulering påbygget.

Funksjonsknapp for start/stopp og trinnløs innstilling av løftehøyde. Pumpen leveres med
grensesnitt/tilslutning for ekstern start/stopp med utgang for overføring av signaler til
automatiseringsanlegg.

376 Isolasjon
Som kondensisolasjon skal det benyttes diffusjonstett cellegummi med økende isolasjonstykkelse ved
økende rørdiameter. Anlegget skal isoleres, inkludert skjøter og tilpasninger, med diffusjonstett
isolasjon, sli k at kondens og temperaturheving forhindres på alle installasjoner i anlegget.
Samtlige armaturer og utstyr som shuntventiler, filter, isvannstank, kjøleveksler, pumper etc. skal
isoleres. Det skal benyttes preisolerte klammer.

4 Elkraft

40 0 Elkraft Gen erelt
Det leveres komplette elkraftinstallasjoner i henhold til denne kravspesifikasjonen.

Det leveres komplette elk raftinstallasjoner iht. denne beskrivelse.

Denne spesifikasjonen redegjør for grunnleggende funksjons - og kvalitetskrav, samt krav til utfør else
av anleggene. Dersom ikke annet er nevnt i denne kravspesifikasjonen, skal utstyr og leveranser være
i henhold til NS 3420, Tekniske bestemmelser, og spesifiserende tekster for tekniske installasjoner
med veiledning. Elkraftinstallasjoner må være i sa msvar med offentlige lover og forskrifter, samt de
stedlige myndigheters krav og særbestemmelser.

Leverandøren er ansvarlig for at det kravet som settes til elektrotekniske installasjoner tilfredsstilles
gjennom byggets utforming, herunder materialvalg, s amt ytre påkjenninger.

Dersom de generelle krav til elkraftinstallasjoner fraviker fra de overordnede funksjonelle krav
nedfelt i rom - og funksjonsprogrammet, skal sistnevnte etterfølges.
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Beskrivelsen omfatter anlegg innenfor bygningsdelene:

411 Bæresyste mer
412 Jording
43 Fordeling
44 Lys
46 Driftsteknisk
74 Utendørs EL - kraft

Alle elektriske installasjoner utføres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Utførende firma og
personell inneh ar nødvendige kvalifikasjoner/autorisasjoner ihht norske lover og forskrifter. Alt utstyr
er godkjent av NEMKO eller tilsvarende godkjent kontrollinstans. Hvis det blir benyttet annet utstyr
kan byggherren forlange dette utskiftet på entreprenørens bekostning.

Som forskrift og normer henvises det blant annet til (sis te utgave):

NS - EN 1838 - Anvendt nødbelysning
NS 3960 - Brannalarmanlegg, Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold
NS - EN 15193 - Bygningers energiytelse - Energikrav i lysanlegg
NS - EN 12193 - Lys og belysning – Idrettsbelysning
NS - EN 12464 - 1 Lys o g belysning - Belysning av arbeidsplasser
Særbestemmelser fra det stedlige tilsyn
Tekniske bestemmelser i NS3420
Lyskulturs publikasjoner

Det vil bli stilt de aller største faglige krav til utførelsen av så vel skjulte som åpne anlegg. Spesielt
gjelder det plasseringen av apparater, lysarmaturer, brytere og stikkontakter i vegger og himlinger,
deres innbyrdes symmetriske plassering og tilslutning til underlaget.

I flerbrukshall skal alle komponenter og utstyr ha sikkerhetsklasse tilpasset bruken, alternativ
beskyttes med beskyttelse gitter.

Merking
All merking utføres iht. TFM. Det legges vekt på at merkingen i anlegget blir utført på en slik måte at
det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet
merkeut styr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel / komponent som skal merkes.
Kabler skal minimum merkes på følgende steder:

• Inne i fordelingen
• På begge sider av vegg – gjennomføringer / brannskille (åpen installasjon)
• Ved endepunkt / tilkobl ingspunkt
• Ved hver rørende / røravgang for trekkerør
• Referansemerking til fordeling / kursnr. for kabler til stikkontakter og fast tilkoblet utstyr

Øvrige krav til merking som skal ivaretas:
• Hovedmerking i front på fordelinger og sentraler med graverte sk ilt
• Jordleder fargemerkes med gul/grønn plaststrømpe
• Komponenter i fordelingene skal merkes iflg. strømveiskjema
• Sikringer, kontaktorer og brytere på samme kurs skal ha samme tallkode
• Signallamper, måleinstrumenter, betjeningsbrytere og andre betjeningsorg aner skal ha

merking utført i klartekst.
• Komponentmerking skal utføres med graverte skilt eller merketape med varig tekst
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• Komponenter over himling, eksempelvis branndetektorer, skal merkes med graverte skilt på
himlingsspile under detektor.

• Merkeskilt må i kke festes til utskiftbare komponenter, lokk, deksel, kapsling osv. der annet
sted er mulig

Merkingen koordineres med VVS og være enkel å implementere i SD - anlegget.

Sluttkontroll

Det foretas separat og integrert igangkjøring, innregulering og funksjonskon troll av alle
elektrotekniske - og automatikksystemer.

• Prøvene skal omfatte:
• Funksjonskontroll
• Kontroll og dokumentasjon av alle innstilte verdier
• Kontroll av motorvern, temperaturfølere etc.
• Måling jording, lysanlegg, ekomnett etc.

Entreprenøren kontroll e rer at alle komponenter og utstyr fungerer som forutsatt i henhold til
ytelseskrav og krav til ferdig delprodukt. Nødvendige spesialmålinger for enkelte produkter er
beskrevet for produktet.

41 1 Bæresystemer
Det leveres et komplett anlegg med føringsveier for elkraft - og tele/automatiseringsanlegg. Anlegget
leveres med alle nødvendige detaljer og festemateriell.
Følgende systemer for elkraft, tele og automatisering er medtatt:

• Kabelstiger
• Armaturskinner
• Kabelkanaler
• Grenstaver
• Uttakspaneler (med iapanel)
• Trekkeskap (hvis nødvendig)
• Trekkerør i grunn

Alle horisontale og vertikale hovedføringer baseres på bruk av kabelstiger. Føringsveier skal maks
fylles til 75 %. I rom/områder der det er flere enn to uttak av forskjellige eller like kategorie r samlet,
skal kabelføringer og uttak plasseres/monteres i kabelkanaler, grenstaver eller uttakspaneler
(mediapaneler).

For fremføring av kabler fra kabelstige i korridor og frem til kanaler på yttervegger benyttes
kabelhengere av type fra Castor el.

Som h ovedføringsveier for bygget benyttes trekkerør i grunn for stigekabler for elkraft - og
tele/automatiseringsanlegg.

Det skal leveres kabelstiger av stål med overflatebehandling tilpasset det miljøet de monteres
i/utsettes for. Kabelstigesystemet skal ha ko mplett assortiment av bend og T - kryss, overganger,
monteringsplater, fester for avgreninger med stålrør, vegg - og takkonsoller. I forbindelse med
kombinerte føringsveier skal det monteres skillevegg/plate, av samme materiale som stigen.
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Det medtas armaturs kinner i et nødvendig omfang for montering av lysarmaturer i flerbrukshall.
Tekniske krav som for kabelstiger.

I rom med kontorarbeidsplasser, gruppe - /øvingsrom, undervisningsrom osv. hvor det i romskjema er
spesifisert flere uttak, enten i samme eller for skjellig kategori, monteres det kabelkanal for fremføring
og plassering av uttak. Der det ikke er hensiktsmessig å montere kabelkanaler, f.eks. ved bord som
ikke skal plasseres i tilknytning til vegg osv. kan det benyttes grenstaver eller tuber med strømut tak
hvis byggherren aksepterer dette. Alt materiell som kompletterer kabelkanalene, grenstavene og
uttakspanelene skal være fra samme serie og produsent.

Kabelkanaler skal avhengig av type rom og funksjon, monteres vertikalt eller horisontalt på vegg. Det
skal fortrinnsvis benyttes horisontale kanaler. Der det ikke er hensiktsmessig å benytte horisontale
kanaler på grunn av bygningsmessige hindringer, møblering osv. må det etableres vertikale kanaler.

Kabelkanaler leveres av aluminium - farge avtales med ar kitekt og byggherre. Kabelkanaler leveres
med lokk og skille - list (min 2 stk. kammer). Det monteres uttak (stikkontakt, IKT osv.) innfelt i
kanalen. Kabelkanalene monteres direkte til vegg. Kabelkanalen leveres med prefabrikkerte hjørner,
T - kryss og endest ykker i alle aktuelle kombinasjoner. Alle skjøter/ kapp i kanaler skal være rette og i
vinkel.

Kabelkanaler av mindre størrelser skal ha omsluttende lokk som må demonteres med verktøy.

Uttakspaneler
I undervisningsrom benyttes vertikale uttakspaneler (medi apaneler) montert til «undervisningsvegg»,
inntil tavle. Mediapanel leveres av aluminium. Det monteres 2 triple stikkontakter, 2 doble IKT uttak,
høyttaler for talevarsling/skoleringeanlegg, KNX - bryter for tavlebelysning, KNX - bryter for ulike
scenarier og solskjermingbryter. I tillegg medtas HDMI, VGA, USB, mini - jack uttak.

Trekkeskap
I flerbrukshallen medtas det et trekkeskap for mottak av multikabler i fm lys - og lydanlegg samt 1 og
3 fase stikkontakter. Skapet monteres innfelt i vegg mellom sc ene og lage r og skal kunne ta im ot 3
stk. 110mm rør i bunn og minimum 3 stk. 50mm rør i topp.

412 Jording
Jordingsanlegget utføres ihht gjeldene forskrifter og NEK 400.
Dette kapittel omfatter jordingsanlegg med følgende elementer:

• Hovedjordelektrode

• Utjevningsj ord

• Beskyttelsesjord

Hovedjordelektrode tilkobles direkte til hovedjordskinne som plasseres i eget fe lt / kapsling i
hovedfordelingen.

Hovedjordelektrode utføres som ringelektrode med maskenett, maks avstand mellom tverrforbindelser
20m.

Fra hovedjordele ktrode legges oppstikk til hovedfordeling og alle underfordelingssjakter rundt i
bygget.
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Fra hovedfordeling benyttes beskyttelsesleder i stigekabel som utjevning. I mellom underfordelinger
over hverandre i sjakter legges egen utjevningsforbindelse.

Fra jor dskinner i underfordelinger legges utjevning til andre ledende deler som:

- Kabelstiger
- Ventil asjonskanaler
- Røranlegg
- Osv.

For jordelektrode tverrforbindelser og skjøter a lle sammenkoblinger utføres med C - press. For
tilkopling til armering, stålkonstruksjon er osv., skal det tas forholdsregler mot korrosjon ved bruk av
ulike materialer i jordingssystemet.

Det foretas kontroll/ måling og dokumentasjon av overgangsmotstand mot jord. Måleprotokoll som
presenterer resultat fra kontroll og måling av jordelektrode, situasjonskart og prinsipptegning
overleveres byggherren, samt at det skal inngå i FDV dokumentasjon.

42 0 H øyspent forsyning
Koordinering ovenfor nettleverandør inn går. Det er entreprenørens ansvar å angi effekt, forestå
koordinering, avtale leveringspun kt og legging av kabler, samt grave nye grøfter.

43 0 Lavspent forsyning
Det påhviler entreprenøren i samråd med nettleverandør å påse at høyspenttilførsel koordineres med
prosjektets fremdrift. Forberedelse av bestillingen gjøres av entreprenøren og framl egges for BH.
Grensesnitt mot nettleverandørens ytelser legges til t amp på inntakskabel. KE trekker kabler inn i rør
og tilkobler i hovedtavle.

Det installeres et 400V TN - S anlegg for bygget.

4332 S tigekabler
Stigekabler fremføres på en ryddig, oversiktl ig og hensiktsmessig måte. Stigekabler og andre
hovedstrømkabler legges i en høyde på kabelstiger, i kanal eller i rør. Det tillates kun en kabel pr. rør.
Samtlige hoved - og stigekabler merkes som beskrevet under kap. 4.40.
Alle stigekabler skal dimensjone res for 25 % reservekapasitet ut fra installert effekt.

For underfordelinger i samme sjakt benyttes felles stigekabel.

432 H ovedfordeling
Det er beregnet plassering av hovedfordeling i eget rom i plan 1 . Hovedfordelingen bygges som
stålskap med formkrav 2b med unntak av inntaksbryter som skal ha formkrav 4a. Fordelingen skal
være for sakkyndig betjening.
Fordelingen skal være dimensjonert med utvidelsesmuligheter som følger:

- Mekanisk: Avsatt reserveplass i konstruksjon 25 %.

- Elektrisk: Reservekapasite t i skinner 20 %.
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- Arealreserve: 20 %

Samtidighet for hovedskinner settes til 1, mens det for feltskinner settes til min 0,8.

Det medtas overspenningsvern på inntaket. Overspenningsvern plasseres mellom fase og jord. Det gis
alarm fra alle overspenningsve rn til SD - anlegget. I alle underfordelinger implemen teres
overspenningsvern (mellom).

I h ovedfordelingen medtas et komplett jordfeilovervåkingsanlegg. Alle stigekabler fra
hovedfordelingen utstyres med summasjonstrafo som tilknyttes jordfeilvarsleren. Der hvor det skal
inn DC komponenter i anlegget benyttes det jordfeilvern type B. I tillegg til lokal alarm skal det
overføres en felles jordfeilalarm til byggets SD - anlegg. Grenseverdier for lekstrøm skal justeres etter
at anlegget er tatt i bruk.

Det medtas nettanalysator hvor alle relevante verdier skal overføres til SD - anlegget og vises i bilde.
Valg av løsning samkjøres med VVS - entreprenør.

Det avsettes tilstrekkelig plass for å komme til med strømtenger mht mobilt jordfeilvarslingssystem
og måling av jord lederavgangene.

Fordelinger med forbrukerkurser bygges for usakkyndig betjening. Alle komponenter som nyttes, skal
være riktig dimensjonert termisk og dynamisk. Det skal systematisk benyttes avskjerminger minimum
IP2XC og forriglinger m.m. for å eliminere faren for berøring av spenningsførende deler.

Kursfortegnelse leveres i plastlomme i A4 format. Denne festes til vegg eller dør. Kursfortegnelsen
lages elektronisk . Til fordeling leveres kassett i A4 - format for oppbevaring av skjemaer og tegninger.
Kassett en(e) monteres på vegg i tavlerom.

Det gjennomføres komplett termografering, inklusive utarbeidelse av rapport og oppfø lging av denne.
Termograferingen omf atter alle tilkoblinger, avgreninger og skjøter på stigeledninger og
strømskinner, samt alle hoved - o g underfordelinger, inklusive fordelinger for drift og virksomhet,
også de som leveres av andre entreprenører. Termografering gjennomføres med full belastning
umiddelbart etter at angj eldende system er idriftsatt, og gjentas etter 1 års drift. Eventuelle f eil som
oppdages skal utbedres umiddelbart. Rapporter oversendes byggherre, og skal inngå i FDV instruks.

Det er i entreprisen m edtatt elektriske energimålere hvor energibruken registreres og overføres til et
energioppfølgingsprogram (EOS) medtatt i VVS - be skrivelsen. Fordelingen er iht. NS 3031.
Energimålere leveres komplett montert med måletransformatorer og internkabling.

Følgende medtas:

Hovedfordeling 432.101:

- Hoved måler fra E - verk.

- Varmepumpe

- Varmtvannsbereder

- Stigere til styreskap i varmesentral

Unde rfordeling 433.101:

- Lyskurser

- Forbrukskurser
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Underfordeling 433.102:

- Lyskurser

- Forbrukskurser

Underfordeling 433.103:

- Lyskurser

- Forbrukskurser

- Forbrukskurser kjøkken

Underfordeling 433.104:

- Lyskurser

- Forbrukskurser

- Kurs for elbil og el sykkel lading ( Opsjon , ikke bestilt enda)

Underfordeling 433.201:

- Lyskurser

- Forbrukskurser

Underfordeling 433.202:

- Lyskurser

- Forbrukskurser

Underfordeling 433.203:

- Lyskurser

- Forbrukskurser

Underfordeling 433.204:

- Lyskurser

- Forbrukskurser

Underfordeling 433.301:

- 4 stk målere fo r vent.agg.

Underfordeling 433.302:

- 2 stk målere for vent.agg.

4331 Underfordelinger til alminnelig forbruk
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Det leveres følgende underfordelinger:
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Fordelingene bygges med formkrav 2b og for usakkyndig betjening.

Krav gitt under kapitel 432 gjeld er også for fordelinger til alminnelig forbruk. Fordelingene skal ha
god plass for utvidelser (minimum 25 % både fysisk og effektmessig) og være dimensjonert og utført
i en standard som er forenlig med prosjektets øvrige standarder. Det medtas minimum 15 %
reservekurser med jordfeilautomater t.o.m. 25 A. Disse skal være ledig etter overlevering.

Det skal være montert lys og 1 stk. 1 fas stikkontakt 16A pr. fordeling. Tilførsel hentes fra fordelingen
over eller under.

I hver underfordeling skal det monteres en hovedbryter (lastskillebryter) og det skal benyttes
flerpolede jordfeilautomater for alle utgående kurser. Overspenningsvern skal medtas og det må sikres
at lynnedslag/ LEMP ikke induserer større spenninger enn maks 2kV.

4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk
Det medtas kursopplegg til alminnelig forbruk, samt til installasjoner som krever strømtilførsel og for
den enkelte bygningsdel og som er nevnt i romprogram, men som ikke er spesifikt nevnt for elektro.
Samtlige rom skal bestykkes med nødvendig an tall stikkontakter. Ved plassering av uttak skal NS
3931 følges der den er relevant.

I korridorer, fellesarealer, fordelinger for sterk og svakstrøm, sjakter med adkomst, trapper og
tekniske rom etc. installeres stikkontakter 16A, for bruk til f.eks. reng jøringsmaskiner. De plasseres
med slik innbyrdes avstand at de kan betjene maskiner med ca. 7 m lang ledning.
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I øvrige rom skal det være maksimalt 5m mellom stikk målt i metervegg og ikke i radius.

I klasserom skal det medtas 10 stk. triple 230V stikkontak ter, hvorav 2 stk. v/tavle og 8 stk. fordelt i
rommet (fordelt på 3 kurser). I tillegg medtas stikk for projektor, plassert over tavle, og stikk for
høyttaler, plassert i tak midt i rommet.

I samtlige undervisningsrom skal det medtas komplett kursopplegg f or interaktive skjerm og/eller
prosjektor montert i taket. Inkl. kabling og uttak for VGA, HDMI og lyd (minijack) mellom prosjekter
og i uttakspaneler ved tavle.

I møterom, grupperom, fellesrom og personalrom skal det medtas komplett kursopplegg for
intera tivprojektor i tak, med kabling og uttak for VGA og HDMI på vegg.

Ladestasjoner for PC'er/nettbrett i hvert trinnareal, arbeidsrom og administrasjon.

For stikk over kjøkkenbenk monteres stikk med integrert tidsur.

I sentralrom for tekstil, tegning, maling skal det medtas 2 stk. triple stikkontakter/arbeidsstasjon,
montert i installasjonskanal.

I sentralrom, verksted for trearbeid og multifunksjonsrom monteres doble stikk over arbeidsbenker,
for hver annen meter benk. Montert i installasjonskanal.

I spesial rom skal det monteres nødstoppbrytere m/lås i et nødvendig omfang. Ved aktivert bryter skal
alle stikkontakter kobles ut. For styring av alle forbrukskurser samt maskiner i maskinrom skal det
medtas nøkkelbryter med systemsylinder tilpasset byggets øvrige låssystem, samt nødstoppbryter.

For arbeidsplasser generelt skal det medtas 6 stk. 230V uttak/arb.plass. For arbeidsplasser til rektor,
resepsjon og avdelingsledere skal det medtas 12 stk. 230V uttak/arb.plass.

Ved utløst brannalarm skal alle komfyrer/plat etopper og roterende maskiner kobles ut.

I telematikkrom skal det i fm rack medtas en egen modul med 10 doble 16A stikkontakter.

Kursopplegg for lys og stikkontakt i heissjakt utføres iht. heisleverandørens krav.

I trappeamfi, black - box og flerbrukshallen skal det i tillegg til vanlig kursopplegg for lys og
stikkontakter medtas kursopplegg til 1 - fase og 3 - fase stikkontakter (32A) for sceneteknisk utstyr (lys -
og lydutstyr) og for bruk ved større arrangement.

Utenfor hver inngang skal det monteres enkel stik k med lås, høyde 2m over terreng/relevant nivå.

Generelt skal det benyttes KNX buss - anlegg for styring av lys, varmeanlegg (vannbårent),
ventilasjon, solavskjerming, ur, osv. Det skal benyttes DALI styringssystem for hovedtyngden av
lysanlegget. Det foruts ettes at det skal være full kommunikasjon mellom disse
automatiseringsanleggene. Det skal benyttes buss - basert betjeningsutstyr (KNX brytere, dimmere
osv.) og DALI forkobling i lysarmaturene.

I hovedsak skal all innvendig belysning styres av tilstedeværels esdetektorer – se også kapittel 56. Kun
enkelte underordnede rom kan styres av lysbrytere / konvensjonelle bevegelsesdetektorer. I tillegg til
bruk av tilstedeværelsesdetektorer, skal anleggene i enkelte rom/arealer kunne dimmes samt kunne
trinnstyres via bryter/bryterpanel fra buss - anlegget. Dette gjelder i undervisningsrom, møte - / og
forsamlingsrom og rom hvor det skal benyttes projektor.

I tekniske rom benyttes åpen installasjon. Alt åpent kabelanlegg skal gjennomføres etter at
malerarbeider er utført. Utstyret monteres etter at malerarbeidene er avsluttet.
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Kablene skal i hele anlegget legges oversiktlig og rettvinklet. Forlegning, bunting og avgrening fra
kabelbroer skal utføres med godt fagmessig uttrykk.

I flerbrukshallen skal alle stikkontakter og a nnet utstyr ha mekanisk beskyttelse hvis de ikke kan
«gjemmes» bak f.eks. ribbevegger.

4342 Kursopplegg til driftstekniske installasjoner
Krav gitt under kapitel 4.433 gjelder også for kursopplegg til driftstekniske installasjoner.
I dette kapittel skal m edtas alt kursopplegg for driftstekniske anlegg som for eksempel ventilasjon,
kjøling, varme, automatikk, solavskjerming, adgangskontrollsystem, dørautomatikk, heisbar vegg i
flerbrukshall etc.

Kursopplegg legges etter dokumentasjon og skjemaer fra de resp ektive leverandører / entreprenører.

Solavskjerming/utvendige persienner skal for øvrig styres av fasadeorienterte værstasjoner med
mulighet for individuell manuell overstyring per rom.

Grensesnitt mot tverrfaglige leveranser som er omfattet av Maskindirek tivet NEK EN 60204 - 1
(Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning) skal gjennomføres med følgende grensesnitt og
ansvarsfordeling. TE skal med grunnlag i øvrige tekniske beskrivelser innhente grunnlags materiale
for å kunne prise komplette kablingsan legg for prosjektets maskinleveranser som for eksempel
ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, pumper osv. TE er ansvarlig for å avklare og ta hensyn til eventuelle
uklare grensesnitt. Maskinleverandørene har det fulle ansvar for prosjektering av kablingsanlegget
tilhørende maskinen og skal ved overleving av anlegget utstede samsvarserklæring for denne.

Alle viftemotorer og andre maskiner som etter utført risikovurdering av sikkerhetsmessige årsaker
krever sikker utkopling skal ha montert låsbar servicebryter. For alle elektriske motorer måles
startstrøm, driftsstrøm og spenningsforhold. De målte verdier settes opp i tabell sammen med
opplysninger om merkestrøm, relé innstilling, sikringsstørrelse, ledningstverrsnitt m.m.

44 0 L ysanlegg
Prosjektet skal tilfredssti lle kriterier for lavenergibygg i henhold til NS 3701:2012, samt BREEAM
Pass og sertifisering skal følg kriteriene i BREEAM - NOR manualen. Dette skal gjøres på en fornuftig
måte, med gode belysningsarmaturer og et bruksvennlig nivå på lysstyringen. Samtidig som
anleggene skal bidra til at det skapes et positivt arbeids - og læringsmiljø. Belysningsanlegget skal ha
en kvalitet som minimum tilfredsstiller bestemmelsene i NS EN 12464 - 1 med veiledninger.
Lyskulturs tabell 1 B (2012 - utgave) kan brukes som minimumsk rav for de romtyper der det ikke er
spesielt beskrevne krav.

Dette gir spesielle rammer både hva angår tilretteleggelse for dagslysbidrag, så vel som for valg av
tekniske løsninger i det kunstige belysningsanlegget.

Lys og belysningsanlegg skal først og fr emst tilføre bygningen og dens rom positive kvaliteter.
Belysningen i bygget - det visuelle miljøet - skal utformes slik at den oppfyller krav til et godt og
funksjonelt læringsmiljø, arbeidsmiljø, overordnede krav til romopplevelse, orientering og
kommuni kasjon (universell utforming), samtidig som kostnader optimaliseres. Det skal tilbys
belysning som gir god modellering og variasjoner mellom tak - / veggmontert, innfelt og nedhengte
armaturer, med direkte og indirekte lys.

I forhold til belysningsanleggene s tekniske parametere, stilles det krav til følgende forhold:
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• Miljø
• Lysfarge
• Kontraster
• Luminanser
• Belysningsstyrker
• Dagslys og kunstig lys

I undervisningsrom legges det til rette for lysstyring i kombinasjon med bruk av prosjektor og
interaktiv skjerm, m ed mulighet for dimming og styring av grupper av lysarmaturer med lokale
bryterpanel.

Belysningskonseptet skal bidra til å heve kvaliteten på innemiljøet, både publikums opplevelse av
dette, elvenes læringsmiljø og personalets trivsel i arbeidssituasjon.

• Belysningen skal medvirke til positiv opplevelse av bygning, rom og miljø.
• Belysningen skal legges til rette for en variert og dynamisk opplevelse av rommet.
• Belysningen skal utføres slik at denne stimulerer til sosial aktivitet, orientering og

kommunikasj on samt kreativitet.

442 Belysningsutstyr
Lysanlegget skal tilfredsstille de krav og normer som settes til lysnivå på arbeidsplanet, et moderne
energiøkonomisk, vedlikeholdsgunstig og driftssikkert lysanlegg. Det skal også settes fokus på den
sylindrisk belysningsstyrke med vertikal belysning. Utviklingsfasen skal bidra til gode løsninger
mellom dagslys, elektrisk lys og rommenes karakter for å underbygge de arkitektoniske kvaliteter i
bygget, samtidig som det tilstrebes et godt og variert lysteknisk mil jø.

Lysanlegget utføres i hovedsak med standardarmaturer med beskyttelsesklasse for aktuelt miljø hva
gjelder IP klasse og IK - klassifisering, med spesielt tanken på bruken i flerbrukshall og utvendig.

Generelt skal det benyttes belysningsutstyr basert på LED - armaturer med høy kvalitet og de skal som
minimum tilfredsstille:

Fargegjengivelse skal være: >80
Fargetemperatur for allmennbelysning på: 4000K
Lysutbytte skal være høyere enn: >120 Lm/w
Beregnet levetid L70 B10 Ta25: >80000t
Beregnet levetid L7 0 B10 maksimum Ta >50000t
MacAdam step: 3 eller bedre

I undervisningsarealer, større forsamlingsrom og flerbrukshall skal det bestrebes å tilfredsstille et
levetidskrav på L90B10 Ta25 >50 000timer.

For effektiv styring og fleksibilitet skal lysarmature r leveres med DALI forkoblingsutstyr så sant de
produseres i denne utførelsen, men i underliggende rom kan det benyttes armaturer med integrerte
sensorer som ikke er tilknyttet styresystemet.

Energikravet til belysningen (LENI - tall):
Det totale energiforbr uket til belysningen i bygget skal være i samsvar med nivåene i NS 3701:2012.
Dokumentasjon for beregningen av energiforbruket skal gjøres etter NS EN 15193, avansert metode,
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med driftstider NS 3031 hensyntatt gevinster med bruk av tilbudt styresystem. Sty resystemets omfang
skal også være i tråd med NS 3701, i den utstrekning det er nødvendig for å nå energimålene.

Ved lysberegninger skal følgende verdier benyttes:
• Vedlikeholdsfaktor L90/50000t - 0,86
• Jevnhet i klasserom og arbeidsplasser skal være min 0,6
• Refleksjonsfaktorer er satt til 80/60/30 (tak/vegg/gulv)

I utviklingsfasen skal det utføres lysberegninger som dokumenterer ovennevnte krav og synliggjør
LENI tall for belysningsanlegget.

Entreprenøren skal oppgi fabrikat og type på alle armaturer som in ngår i tilbudet. Beskrivelse av
armaturene for de ulike arealer skal definere kvalitet, bestykning, osv.

Det er beregnet levert et belysningsanlegg levert av Glamox AS. Leverandørens utstyr svarer til krav i
kapittelet.

Armaturer leveres med DALI forkoblin gsutstyr så sant de produseres i denne utførelsen, men i
underliggende rom benyttes det armaturer med integrerte sensorer som ikke er tilknyttet
styresystemet.

Energikravet til belysningen (LENI - tall):

Det totale energiforbruket til belysningen i bygget samsvarer med nivåene i NS 3701:2012. LENI
beregninger utføres i detaljprosjekteringsfasen.

Opsjon
For å bedre læringsmiljø skal det tilbys belysning i undervisningsarealer med varierende lysintensitet
og fargetemperatur, basert på justerbart hvitt lys med LED - baserte lysarmaturer - "tuneable white
light".

Det er ønske om å utnytte egenskapene i "tuneable white light" for å gi et bedre lærings - og
arbeidsmiljø for elever og lærere. Dette skal oppnås ved å variere lysintensitet og fargetemperatur i
løpet av skoledagen. Variasjonene skal endres over tid ved hjelp av automatisk tidstyring og manuell
betjening i rommene. Læreren skal kunne slå på et intensivt, kaldhvitt lys under slike aktiviteter, eller
skifte til et varmhvitt, dempet lys for avslapping og gru ppesamtaler.

For å oppnå dette skal det tilbys belysningsutstyr basert på LED - armaturer med styring DALI DT8,
og i henhold til DIN SPEC 67600.

Følgende krav til ivaretas og dokumenteres:

Fargegjengivelse skal være: >80
Fargetemperatur: 3000 - 6000 K
Lysfluxvarisjon : <5%

Lysutbytte: 80 Lm/w
Lysnivå - arbeidsbord: 800 lux
Lysnivå – sylindrisk: 300 lux
Jevnhet: 0,6

MacAdam step: 3 eller bedre
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Beregnet levetid L70 B10 Ta25: >80000t
Beregnet levetid L70 B10 maksimum Ta >50000t

443 Utstyr for nødlys
Det skal leveres o g installeres et komplett elektrisk basert nødlysanlegg i henhold til gjeldende
forskrifter NS - EN 1830 og publikasjonene til Lyskultur. For strømforsyning, driftstid for
reservestrømkilde, teksting og lysnivå henvises til publikasjon 7 Nødlys og ledesystem er, fra
Lyskultur.

Både markeringslys og ledelys skal være av høy kvalitet og tilpasses estetisk til det miljøet de
plasseres.

Alle armaturer bestykkes med LED lyskilder. I Flerbrukshallen skal det monteres antipanikklys.

Markeringslysene skal leveres med leseavstand som samsvarer med reelle avstander.

Det leveres et desentralisert anlegg med selvtest funksjon ihht NS - EN 1830 og Lyskultur. Armaturene
har dioder markering for avlesning av status.

Som opsjon tilbys det et adresserbart system fra Hedengre n Security AS. Se under for type.

443 Avbruddsfri kraftforsyning
Det leveres og monteres et nødvendig antall UPS’er for opprettholdelse av sikker strømforsyning i
den tiden installasjonen skal fungere (minimum 1 time). Det gjelder dører utstyrt med auto matikk i
hovedadkomst og hovedrømingsveier. UPS’en(e) plasseres fortrinnsvis på vegg i tavlerom. Det
benyttes funksjonssikker kabel frem til dørene hvis bygget/området ikke er sprinklet.
UPS’ene dimensjoneres slik at lastforhold blir i varetatt. Det utfør es FEBDOK beregning som skal
inngå i FDV dokumentasjonen. Følgende signaler skal overføres til SD - anlegget:

• Nettstatus
• Batteridrift
• Ladesvikt
• System feil
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5 Tele og automatisering

50 0 Tele og automatisering, generelt
Det leveres komplette installasjoner for tele og automatisering iht. denne beskrivelse.

Denne spesifikasjonen redegjør for grunnleggende funksjons - og kvalitetskrav, samt krav til utførelse
av anleggene. Dersom ikke annet er nevnt i denne kravspesifikasjonen, skal utstyr og leveranser være
i henhold til NS 3420, Tekniske bestemmelser, og spesifiserende tekster for tekniske installasjoner
med veiledning. Installasjonene skal være i samsvar med offentlige lover og forskrifter, samt de
stedlige myndigheters krav og særbestemmelser.

Leverandøren er ansvarlig for at det kravet som settes til elektrotekniske installasjoner tilfredsstilles
gjennom byggets utforming, herunder materialvalg, samt ytre påkjenninger.

Dersom de generelle krav til installasjoner fraviker fra de overordnede funksjonelle kr av nedfelt i
rom - og funksjonsprogrammet, skal sistnevnte etterfølges.

Det skal medregnes følgende anleggstyper:

50 Tele og automatisering, generelt
51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering
52 Integrert kommunikasjon
53 Telefoni og personsøking
54 Alarm og signalanlegg
55 Lydanlegg
56 Automatisering

Alle elektriske installasjoner skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Utførende
firma og personell må inneha nødvendige kvalifikasjoner og lovpålagt autorisasjoner for Ekomnett,
ih ht Nkomloven, samt forskrifter og norske standarder.

Det kreves autorisasjon, TIA, fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for utførelse og
kobling i ekomnett, herunder regulerings - , alarm - og styringssystemer som SD - anlegg, bussystem,
brann - og innbr uddsentraler, ITV - nett, fibernett og datanett.

For øvrig vises det til kapittel 400 Elkraft.

Installasjonene tilknyttet prosjektet skal prosjekteres av entreprenøren og tilbudet skal beskrive de
foreslåtte tekniske systemløsninger.

Entreprenøren må inklud ere i sin pris at byggherren skal se entreprenørens forslag til plassering av
punkter, deretter ha muligheten til en gjennomgang og korrigering med endelig plassering av punkter
uten at entreprenøren kan kreve betalt for denne endringen.

Installasjonene d imensjoneres ut fra byggets behov og etterfølgende kravspesifikasjon.

I flerbrukshall skal alle komponenter og utstyr ha sikkerhetsklasse tilpasset bruken, alternativ
beskyttes med beskyttelse gitter.
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51 0 Basisinstallasjon for tele og automatisering
I det te kapittel medtas basisinstallasjonene for tele og automatiseringsanlegg. Dette omfatter
inntakskabler og fordelinger for IKT. Det skal beskrives og dokumenteres hva som inngår i tilbudet

511 Systemer for kabelføring
Kombinerte føringsveier for elkraft - og tele/automatiseringsanlegg er medtatt i kapittel 4.41
Basisinstallasjoner for elkraft.

512 Systemer for jording
Det etableres ikke separat signalreferansejord. Tele og automatiseringsanlegget ekvipotensieres mot
driftsjord på underfordelingsnivå for å oppnå lavest mulig impedans mellom elkraft installasjoner og
teletekniske installasjoner. Det henvises til kapittel 4.412 Systemer for jording.

514 Inntakskabler for teleanlegg
Som inntakskabel til bygget etableres fiberkabel fra nettleverandør. Arbeider i forbindelse med
etablering av ny trasé inn til skolen, må så langt det er mulig, koordineres med øvrige fag.

Kabel må avsluttes i grensesnittskap av fiber leverandør. Fra grensesnittskap legges det fiberkabel til
fiberpanel i HF i plan 2.

Her i fra legg es fiber stigekabler frem til fiberpaneler i IKT - underfordelinger i plan 2. Alle kabler skal
forstås komplett levert, montert og terminert i begge ender. Kablene skal være iht. IEEE standard
802.3ae for 10Gb/s. Det skal ikke benyttes mindre fiberkabel enn 6 - par.

515 Telefordelinger
Det etableres 2 stk IKT rom i bygget. HF plasseres i rom i plan 2 akse 6/G, EF plasseres i rom i plan 2
akse 4/D. iht NEK700.

Telefordelinger vil inneholde utstyr for tele - og alarmanlegg med byggfordeler, etasjefordeler,
nettel ektronikk (svitsjer, rutere, modem) koblinger for kabel - TV, telefonserver,
adgangskontrollanlegg, brannalarmanlegg, talevarsling, kameraovervåking, etc. Dersom servere skal
termineres i rommene, forutsettes disse plassert i rack.

I telefordelinger leveres 19’’ rack/stativ for alle tele - og alarmanlegg. Fordelingene utstyres med
nødvendig antall fiberpaneler, RJ45 patchpaneler, nødvendig plass til nettverksutstyr,
kabelføringsguider, hyller, strømlister osv. Før beslutning om valg av type rack må dybde på ut styr
som skal installeres kontrolleres. Det skal lages en plan for plassering av rack, og innplassering av
utstyr i rack.

I rack skal det medtas en egen modul med 8 doble 16A stikkontakter fordelt på 2 kurser. Dette
kommer i tillegg til det som inngår i ro mskjema. Patchpaneler skal ha 30 % reservekapasitet etter
ferdig anlegg. For fiberpaneler skal det være 10 % reservekapasitet etter ferdig anlegg. Plintene
suppleres med overspenningsbeskyttelse.
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52 0 Integrert kommunikasjon
Det etableres ett vertikalt sta mnett bestående av fiberkabel, samt ett horisontalt spredenett fra
patchepaneler til de enkelte uttak, komplett inkl. tilkopling av kabel i begge ender.
Kablingsinstallasjonene skal tilfredsstille kravene sambandsklasse EA (kategori 6a).

Inntakskabler term ineres i skap i hovedfordeler (HF) for IKT. Fra HF legges fiberkabel til
etasjefordelere (EF), som 12 fiber singelmodus (SM) 9/125µm.

521 Kursopplegg for IKT
Det installeres et spredenett som sambandsklasse EA (kategori 6a) for tele/data med uttak i alle
undervisningsrom og for alle arbeidsplasser som er vanlig for denne type bygg. I tabell nedenfor er
det angitt antall uttak for de forskjellige rom.

Plassering Doble IKT punkter Doble IKT punkter

v/tak

Klasserom 2 1

Grupperom 1 1

Base 2 1

Bibliotek 4 2

M&H Kjøkken 2 1

Musikkrom 2 1

Samlingsarena 2 1

Auditorium 2 1

Spesialrom 2 1

Flerbrukshall 8 3

Personalrom 2 1

Kontorer 1 stk dobbel ved hver
arbeidsplass

Lærer
arbeidsplasser

1 stk dobbel ved hver
arbeidsplass

1

Korridorer

Bibliotek 1 1

Ved
skrivere/ kopimaskiner

2
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Trappeamfi 2 2

For øvrig skal det medtas data - /telefonuttak for utstyr som naturlig trenger data - /telefonuttak som
skrivere, kopimaskiner, infoskjermer, undersentraler med IP - grensesnitt, heis, samt øvrige tekniske
anlegg. Plassering og behov avklares i utviklingsfasen.

Det benyttes uttak type RJ45 kontakter sertifisert for sambandsklasse Ea - skjermet. Krav til nettet og
forlegning skal være iht. til NEK 700.

Koblingspanel skal ha strekkavlastning for hver kabel. Uttak skal være av type doble skjermede RJ - 45
kontakter med støvdeksel.

I automasjonstavler/skap skal det etableres doble datauttak(RJ45), tilknyttet LAN, avsluttet i
nærmeste EF.

Det skal medtas punkter for trådløs dekning (WLAN) slik at alle rom i alle etasjer har dekning. Antall
punkter plassert over himling, eller på vegg avgjøres etter at det har blitt foretatt dekningsprøve med
brukervalgt utstyr. Det skal for alle basesendere installeres doble punkter for IKT.

Type spredenett blir Schneider Actassi S One.

53 0 Telefoni og personsøkning

531 System for telefoni
For telefonanlegget benyttes det strukturerte spredenettet for IKT (se kap. 521). Det skal ikke medtas
utstyr for IP - telefoni som telefonsentral, telefonapparater og nettverkselektronikk, da dette inngår i
byggherrens egen leveranse.

54 0 Alarm og signal

542 Utstyr for brannalarm
Det leveres et heldekkende brannalarmsystem med detektorer i alle rom. Gjeldene forskrifter til plan
og bygningsloven setter krav til personlig og materiell sikkerhet. Anlegget prosjekters i henhold til NS
3960 2013 og NS - EN 54 serien.

Det monteres i hovedsak røykdetektorer i alle rom. I rom hvor røykdeteksjon er uhensiktsmessig
benyttes multikriteriedetektor. I flerbrukshall benyttes deteksjonssystem er gir hensiktsmessig og
en kelt vedlikehold, som aspirasjonsdeteksjon eller tilsvarende.

Ved brannsentralen plasseres kortskap med O planer for brannvesenet. Tablå, vendere, skap etc. skal
felles inn i vegg.

Dører i rømningsveier som holdes oppe ved normal bruk og dørene lukkes au tomatisk ved utløst
brannalarm. Manuelle detektorer leveres med sabotasjedeksel med lokal sirene.

Alarm gis over talevarslingsanlegg og optiske signaler i form av intermitterende lys tilpasset
universell utforming.
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Ved utløst alarm skal følgende funksjon er igangsettes:
• Varsling til det stedlige brannvesen - 110
• Varsling til driftsleder
• Overfører signal til SD anlegg
• Alt lys på
• Lydanlegg i flerbrukshall, amfi og musikkrom mutes
• Roterende maskiner og komfyrer/platetopper frakobles – resettes manuelt

Branna larmsentralen plasseres i hovedfordeler og brannmannspanel ved hovedangrepspunkt for
brannvesenet. Undersentraler plasseres i etasjefordelere. Alle adresser som fremkommer i
alarmdisplay, skal baseres på byggets romnummer og rombetegnelse.

Alarmering skal gjøres to - detektoravhengig; én deteksjon medfører ”liten alarm”, to deteksjoner
medfører ”stor alarm”. Anlegget skal også ha adressert forvarsel ved branntilløp. Forvarsel går til
driftspersonell som gir mulighet til å stoppe videre røykutvikling med påføl gende alarmsituasjon med
unødvendig evakuering og alarmering av brannvesen.

543 Utstyr for innbruddsalarm
Det medtas et heldekkende innbruddsalarmanlegg basert på overvåking av alle dører på bakkeplan
samt adresserbare antimask detektorer, 1. etasje i rom som har vinduer på bakkeplan. For 2. etasje
medtas romdeteksjon i rom som har tilgang med dør via trapperom eller utvendig trapp. Sentralen
plasseres i hovedfordeler. Anlegget integreres i adgangskontrollanlegget og skal kunne deles opp i
soner tilpasset mulighet for utleie av forskjellige deler av byggene.

For innbruddsalarmanlegg monteres passive detektorer slik at de overvåker alle sannsynlige hull i
skallet som er tilgjengelige fra bakkeplan, samt fellesareal i tilstøtende areal som ikke er tilgjengel ig
fra bakkeplan.

Anleggene skal leveres med nødvendig batteribackup iht. gjeldende krav.

Utstyr skal ha beskyttelse mot sabotasje og klimatiske forhold.

Innbruddsalarmen styres av ur/timer som muliggjør automatisk påslag. Forvarsel og automatisk
påslag sk al kunne avbrytes slik at det oppnås en utsettelse på 1 - 2 timer. Avstilling av soner aktiveres
med kortleser.

Alarm overføres til brannvesenet, talevarslingsanlegget, SD - anlegget og driftspersonell. Rutine for
avstilling og tilbakestilling av utløst alarm avklares i samarbeid med byggherre.

545 Uranlegg
Det medtas et sentralstyrt tidsanlegg i form av analoge klokker og skoleringing. Skoleringing
kombineres med PA - anlegg og ringesignal distribueres over høyttalere med klangsignal. Uranlegg
tilknyttet bygge ts buss - system KNX.
Hoveduret har:

• Gangnøyaktighet på maks. +/ - 0,1 s/døgn
• Automatisk omstilling av sommer - og vintertid
• Forprogrammert for faste helligdager og sommer/vintertid i min. 20 år frem



Side 72 av 102

• Synkronisering via GPS

For undervisningsrom, flerbrukshal l, administrasjon, personal, arbeidsrom for lærere og utvalgte
fellesarealer skal det medtas analoge ur, diameter ca. 300 mm.

546 Utstyr for adgangskontroll - opsjon
Det medtas et IP - basert adgangskontrollanlegg på alle inngangsdører og noen innvendige dø rer for
oppdeling av bygget i soner i fm utleie osv. Systemet skal kunne deles opp i inntil 8 tids - og
adgangssoner. De forskjellige avdelinger og rom skal sikres og forsynes med adgangskontrollerte
dører og berøringsfri leser:

• De tre avdelinger for trinno mråder
• Administrasjon
• Verkstedavdeling
• Musikkrom og black - box
• IKT - rom (HF og EF)
• Flerbrukshall og garderober

Det skal medtas berøringsfri leser for heis i samtlige etasjer.

Alle adgangskontrollerte dører skal utstyres med overvåking og status (åpen/lukket og låst/ulåst). For
åpning av dører benyttes i hovedsak brikke eller en kombinasjon av kode og brikke. Sentralenhet
plasseres i hovedfordeler. Anlegget integreres i innbruddsalarmanlegget.

Elektriske sluttstykker skal ha microbryter, tilhørende dører skal ha magnetkontakter i karm. Det skal
medtas lukket/låst overvåkning (magnetkontakt) på alle ytterdører, samt innvendige dører utstyrt med
adgangskontroll.

Nødutgangene skal ha magnet som slipper ved brannalarm. I tillegg skal det være montert
panikkbeslag. Magnet på nødutganger er koblet mot brannsentral. Dørlåser på adgangskontrollen er
koblet mot brannsentral via adgangskontrollen. Det skal sikres mot åpning av bygg ved at dersom
bygget er forlatt og innbruddsalarmanlegg er aktivert, skal ingen dører låses opp ved brannalarm.

Adgangskort/brikker skal tilknyttes brukere. Brukere skal kunne deles inn i grupper og adgang skal
kunne konfigureres både for grupper og den enkelte bruker. Det skal kunne benyttes egne kort/brikker
for besøkende eller andre som behøv er midlertidig adgang. Det er medtatt 100 stk. kort/brikker i
tilbudet inkl. nødvendig produksjonsutstyr.

Det er priset endringer for en del ekstra dører, bytte av system til TIDOMAT og for å bytte til
«nøkkelfri» skole.

55 0 Lyd anlegg

554 Lyddistribusjo nsanlegg
Det medtas et talevarslingsanlegg hvor det beskrives og dokumenteres hva som inngår i tilbudet.
Anlegget skal dekke hele bygningsmassen (inne og ute) og skal kunne utføre følgende funksjoner:

• Varsle brann
• Manuell evakuering, beskjeder til ulike so ner, en til en, gruppesamtale eller fellesanrop via

mikrofon
• Skoleringeanlegg for ut - og innringing
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• Musikk
• Aktivering ved innbrudd

Anlegget baseres på innfelte høyttalere og panel for toveis kommunikasjon i mediapaneler. Høyttalere
skal ha PA - kvalitet og taletydelighet for alle arealer skal være minst STI 0,5.

Anlegget skal tilfredsstille krav stilt i NS - EN 54 med tanke på brannvarsling. Mikrofon skal plasseres
på rektors kontor og skal ha velgerknapper for ulike soner, en til en, gruppesamtale samt felles anrop.

Anlegget skal kunne deles i åtte soner som er praktisk med tanke på undervisningsrom, fellesareal,
flerbrukshall, administrasjon, personalrom osv. Talevarslingssentralen skal ha PA inngang for eget
PA utstyr som CD spiller, MP3, satellitt mottak, PC programmer osv. Det skal medtas valgfrie
ringelyder for ut - og innringning som velges av bruker/byggherre.

555 Lydanlegg - opsjon
Teleslyngeanlegg

Det medtas et teleslyngeanlegg hvor det beskrives og dokumenteres hva som inngår i tilbudet.

Det skal inst alleres et teleslyngeanlegg for taleoverføring til høreapparater iht. krav gitt i NS 11001 - 1.

Et stasjonært anlegg består av:

antenne forlagt under banebelegg eller i rør over himling
teleslyngeforsterker tilpasset rommets størrelse montert i låsbart skap
myggmikrofon, trådløst system med beltepakke

Det skal medtas teleslyngeanlegg i ulike rom, som trappeamfi, blackbox, personalrom, auditorium,
kantine.

Det anbefales at byggherre vurdere IR anlegg i stedet for beskrevne opsjon.

56 0 Automatisering
For dri ft og overvåkning av VVS - tekniske anlegg, samt diverse el. systemer skal det leveres et
komplett sentralt driftskontrollanlegg med tavler og automatikk.

Filosofi
Ringerike kommune sin filosofi for sentral driftskontroll er at det sørges for en automatisk funksjonell
drift av bygget. Sentral driftskontroll skal styre varmeanlegg, ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, inkl.
kjøleanlegg og elektro, og gi tilbakemelding og presentere energi og effektforbruk (ET - Kurve etc.)
med tilpasset software. Det leveres vis u al isering av energimålere i SD - anlegg. Det er ikke med noe
form for EOS eller kurver og oppsett for dette, men det er priset som en opsjon. Samt å styre andre
funksjoner: Døråpning, el - uttak for motorvarmere, varmekabler, solavskjerming etc. SRO kan leve re
styring av døråpning, el - uttak for motorvarmere ets som opsjoner til opprinnelig tilbud .
Hvert enkelt bygg er i framtiden tenkt styrt fra RKs Teknisk Forvaltningensbasert sentral. Dette
innebærer at det etableres et overordnet sentraldriftskontrollanle gg heretter kalt Toppsystem .

Alle benyttede kommunikasjonsprotokoller skal være åpne /tilgjengelige for tiltakshaver.
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Det skal benyttes utstrakt bruk av bussteknologi for å redusere behovet for kabling. Integrasjon og
informasjonsutveksling mellom de fors kjellige tekniske og administrative systemene skal inngå som
en naturlig del av prosjektet. Vurderingene skal foretas både for elektro og VVS, men
elektrokonsulenten er ansvarlig for samordning. Flere forskjellige bussystemer på samme anlegg
ønskes ikke.

G rensesnitt
Prosjektets grensesnitt mot Toppsystem skal være åpne kommunikasjonsstandarder, med
kommunikasjon over intranett via IP - grensesnitt.

Alle anlegg og system som på en eller annen måte påvirker bygget i forhold til drift, energibruk eller
liknend e skal tilknyttes Toppsystemet. For systemer med egne undersentraler (PLS eller andre typer)
skal det være 2 veis BUS - kommunikasjon for gjensidig overføring av data og styringsfunksjoner.

5631 Automatisering – lokal automatikk
Automatikkanlegget bestå r av undersentraler og feltutstyr. Undersentraler m/tilbehør tilknyttet VVS -
installasjoner monteres i automatikktavler (VVS underfordelinger).

Automatikktavle/skap
Som en del av automatikkleveransen inngår automatikktavle/skap for alle VVS - anleggene. Tavl e/skap
må tilfredsstille alle gjeldende forskrifter og bestemmelser og fremstå som en solid og faglig godt
utført leveranse. Alle fordelinger skal leveres iht. NEK EN 60439 - 1 og NEK EN 60439 - 3.

Alle komponenter i fordelingen skal være montert på apparatsk inne/montasjeplate og være i
berøringssikker utførelse IP20.

Spenningssystem skal være 400V TN - S.

Tavlene skal være komplette med undersentraler, sikringsautomater, effektbrytere, startutrustning
med mer for anlegget. Det skal fortrinnsvis velges automa tikkutstyr, kontaktorer, betjeningsmateriell
etc. av samme fabrikat for hele anlegget. Nødvendige motorstartere, kontaktorer og vern for styring
og drift av pumper skal medtas. Sikring t.o.m. 63 Ampere skal være “automater”. Det skal være
overspenningsvern i tavla for beskyttelse mot utilsiktede spenningsvariasjoner. Alle interne ledere
skal ha ledernummer (som også inntegnes på skjema). Lederne merkes i begge ender med dette nr.
Alle komponenter skal være tydelig merket med varig merking.

Tavlefronten sk al utstyres med display for presentasjon av systembilder og alle dynamiske punkter i
anlegget. Betjening på fronten av tavlene er driftsbrytere, med AV/PÅ/AUTO for alle
pumper/motorer, hvor AUTO skal indikere at anlegget styres via undersentraler.

Automati kktavler skal minimum ha IP44 og være utstyrt med låsbar dør. Det skal være stikkontakter
230 VAC for servicebruk og dobbel datauttak(RJ45) tilknyttet LAN. Det skal være fastmontert lys i
tavlene. Temperaturen i skapene skal ikke overstige 35 °C, målt i to ppen av skapene.

Fronten arrangeres med blindskjema og merkes i samsvar med funksjonsbeskrivelse.

Det skal være minimum 30% ledig plass til å sette inn ekstra komponenter, rekkeklemmer og kabler
etc. i tavlene på hver av komponentrekkene. Alle ut - /inngan ger i tavle skal være ført til merkede
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rekkeklemmer eller inntakskoblinger. Alle ledere skal ha endehylser og ledningsmerking. Motorer
matet direkte fra tavlen skal kunne fjern betjenes fra Toppsystem. Det skal være tilbakemelding på
drift, utløst vern og start/stopp.

Følgende skjema skal forefinnes i fordeling ved i gangkjøring

• Koblingsskjema
• Fortegnelse over kurser, kontaktorer, releer
• IO - lister

Undersentraler
De enkelte undersentraler (US) skal være autonome, dvs. at all programvare for styring, reguler ing og
overvåking skal ligge lokalt i undersentralene. Dette innebefatter også lagring av systemparametere
og innsamlede prosesskritiske data. Undersentraler og romkontrollere skal henge på et nettverk hvor
man benytter anerkjent og åpen BUS - teknologi, pri mært BACnet, KNX, M - BUS, ModBus RTU,
LON over TCP/IP. For BUS som benyttes mot prosessutstyr, kan man, f.eks. til nettanalysatorer og
energimålere, benytte M - BUS. Det skal konfigureres opp et omfattende spekter av variable og
parametere for kommunikasjon m ot programklienter i Toppsystemet.

Undersentralene (US) skal ha standard programvare for å oppnå regulerings - , styrings - og
overvåkingsfunksjoner lokalt og opp mot Toppsystemet.

Tidkanaler i US skal endrede kjøreplaner i forhold til dag/natt, helg, helligd ager og ferie. Og skal
være reduante med tidkanalene i Toppsystem. Ved endringer i tidkanaler i Toppsystem skal
endringene overføres til US. Ved bortfall av kommunikasjon mellom US og Toppsystem skal
underliggende system tidstyres lokalt i US. Alle systeme r som skal tidstyres av lokal automatikk
(romkontroll, ventilasjonsaggregater, separate vifter, nattsenkning av varmekurser) må
leveres/programmeres med logisk (0/1 eller true/false) variabel for styring via sentralt Toppsystem.
0/false skal tilsvare AV. 1 /true skal tilsvare PÅ.

Det skal etableres en heartbeatfunksjon i undersentraler som har tidstyrte systemer. Denne funksjonen
skal sørge for at undersentralen vet om Toppsystemet er tilgjengelig. Når toppsystemet ikke er
tilgjengelig brukes lokalt UR i un dersentral. Når Toppsystem er tilgjengelig skal Toppsystem
bestemme driftsstatus på aktuelt system.

Det leveres SD - anlegg via WEB for skolen. SD - anlegget er av type Citect Scada og ligger plassert i
(Leverandørens) serverpark . Undersentraler på skolen kom muniserer direkte til SRO serverpark via
BACnet IP.

US skal ha innebygget selvsjekk fasiliteter. Dvs. at ved stopp/heng av lokal programvare skal
lokalenhet automatisk resette seg selv og starte opp på nytt.

Reguleringsparametere i P, PI eller PID reguler ing velges av entreprenøren slik at pendling unngås og
regulerte verdier blir stabile og nøyaktige. Ved endring av settpunkt skal det nye sett punkt være
stabilt innen 10 minutter.

Reguleringstolereanse i forhold til settpunkt:

• Tilluftstemperatur +/ - 0,1 C
• Romtemperatur +/ - 0,5 C
• Turvannstemperatur/varmekurs +/ - 1 C
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US skal være tilstrekkelig beskyttet mot overspenninger, koplingsoverspenning og støy ved hjelp av
overspenningsvern i ho vedtavle eller elektro underfor de l inger. Alle utganger skal være
kor tslutningssikre. Samtlige I/O skal galvanisk skille.

Undersentraler fra SRO er utstyrt med batteri slik at minne vil bli ivaretatt med strømbortfall for drift
i minimum 12 timer. Herunder settpunkter, program, logikk , logg etc. Undersentralen skal kunne
va rsle fra om behov for batteriskift som alarm i Toppsystem. Ved innlagt spenning etter
spenningsbortfall skal systemet automatisk starte opp og gå i normal drift. Alarmer og historiske data
skal mellom lagres i US, skal ha god lagringskapasitet for alle ala rmer og prosess variabler i min. 1
mnd ved et logget intervall på ett minutt, dersom Toppsystem er ute av drift eller det ikke er
kommunikasjon på nettverket. Data skal overføres til Toppsystem når systemet er i gang igjen. US
skal være programmert slik at de henter seg inn igjen automatisk på den tilstanden de var i når
spenningen kommer tilbake etter et spennings bortfall. Inntil 50 alarmer bør kunne plasseres i en
utskriftsbuffer for å unngå at alarmene mistes på grunn av at sammenfallende alarmer oversk rider
utskriftskapasiteten. Alarmutskriftene skal skrives ut med tidsangivelse.

US skal være forberedt for minimum 30% utvidelse av både I/O og intern kapasitet.

5632 Instrumenteringsnivå
For de tekniske anlegg skal det leveres instrumentering og komp onenter i et nivå som etterfølgende
tabeller angir. Entreprenøren skal levere undersentraler (US) ferdig konfigurert med alle parametere
og variabler.

Punkter som skal ha lese og/eller skrive tilgang er:

• Erverdi
• Utekompenseringskurver
• Setpunkter
• Tidsforsin kelser, nullpunktjusteringsparametre og hysteres
• Tidstyre variable for start og stopp av elementer (logisk 0/1 variabel)
• Tidstyre variable for start - / og stopptidspunkt for hver enkelt tidkanal, evt. flere start - og

stopptidspunkt for hver tidkanal
• P, I og D parametere for regulatorer
• Driftstider, grenseverdier, antall start, driftstid siden sist service, servicealarmgrense
• Pådrag til ventilmotorer, frekvensomformere, varmegjenvinnere m.m.
• Fjerninnstillling av manuelt turtall på frekvensomformere
• Måleverdi er
• Høy alarmgrenser
• Lav alarmgrenser
• Statusindikeringer og posisjonsindikeringer
• Driftsindikeringer

Alle alarmpunkter, viftevakter, filtervakter, motorvern m.m.

Alle verdier skal være ferdig skalerte i undersentral. Toppsystemet skal ikke måtte tolke verd ier før
presentasjon.

Varmeanlegg
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Varmtvannsforsyning er kritisk og vil ved svikt medføre øyeblikkelig utrykning. Anlegget skal
designes med behovsstyring for å redusere energiforbruket.

Anlegget skal minimum bestykkes for hver kurs med:

• Fyringskurver (inn stilling)
• Ventilpådrag
• Kalkulert setpunkt
• Alle fire temperaturer (primær og sekundær)
• Drift og feilsignal fra pumper
• I ntern trykkregulering/pådrag i pumper . Setpunkt pumpestyring
• Tur / returtemperaturer
• Differansetrykkmålinger, internt i sirkulasjonspump er
• Trykkmålinger
• Energimåling
• Visning av utetemperatur

Instrumentering/komponent

Inn - og utganger

AI AO DI DO

Turvannføler fra kjel 1

Tur + returvannføler samlestokk /sekundær side
v/fjernvarme

2

Tur + returvannføler primær side v/fjernvarme 2

Trykkføler ute i anlegget for trykkregulering 1

Varmtvannsføler mellom energikilder 1

Oljemengdemåler 1

Trykkføler ved ekspansjonskar 1

Sirkulasjonspumpe for kjelvann 2 1

Ventil for valg av energibærer m/tilbakemelding om
endeposisj on

1 2

Start + drift og feilsignal fra el.kjel 2 1

Start + drift og feilsignal fra oljekjel 2 1

Treveisventil for shuntkurs 1

Turvannføler fra shuntkurs 1

Returvannføler fra shuntkurs 1

Sirkulasjonspumpe for radiatorkurs, sekundær 2 1

Sirkulasjonspumpe for ventilasjonskurs 2 1

Sirkulasjonspumpe for bereder 2 1
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Utetemperaturføler 1

Kjøling
Anlegget skal designes med behovsstyring for å redusere energiforbruket.

Instrumentering/komponent

Inn - og utganger

AI AO DI DO

Tur vannføler fra kjølemaskin 1

Returvannføler fra kjølemaskin 1

Sirkulasjonspumpe isvannskrets 2 1

Start + drift og feilsignal fra kjølemaskin 2 1 2 1

Treveisventil med 24V motor 0 - 10V 1

Kommunikasjon kjølemaskin via Modbus

Turvannføler fra shunt 1

Romføler i kjøle/fryserom 1

Ventilasjonssystem
Anlegget skal designes med behovsstyring for å sikre et godt inneklima og redusere energiforbruket
med nødvendig instrumentering.

Instrumentering/komponent

Inn - og utganger

AI AO DI DO

Kanalføler i inntak 1

Kanalføler behandlet tilluft 1

Kanalføler etter gjenvinner 1

Kanalføler foran fraluftspjeld 1

Differansetrykkføler over tilluftfilter 1

Trykkføler i tilluftskanal 1

Trykkføler i avtrekkskanal 1

Differan setrykkføler over fraluftfilter 1

Strømningsvakt gjennom tilluftvifte 1
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Strømningsvakt gjennom fraluftvifte 1

Tilluftvifte, start + drift/feil + pådrag 1 1 2

Fraluftvifte, start + drift/feil + pådrag 1 1 2

Roterende varmeveksler, frekvensre gulert 1 2

Pumpe for frostvæske gjenvinner, frekvensregulert 1 2

Kanalføler i avkast 1

Mekanisk frostvakt 1

Sirkulasjonspumpe for varmebatteri 2 1

Treveisventil for varmebatteri 1

Returvannføler fra varmebatteri 1

Det skal også ko ples opp potensialfrie signaler som drift, feil og alarm for vifter og
spesialavtrekk for visualisering i eget skjermbilde (ikke uttømmende):

• Kjemiavtrekk
• Støvavtrekk
• Radonvifte

564 Automatisering - Buss - system
Automatiseringsanleggene skal kunne hån dtere romkontroll. Romkontroll skal inkludere
behovsstyring av ventilasjon, varme, kjøling, belysning, solavskjerming etc. Det er viktig at
styringssystemet for romkontroll bygges opp hierarkisk og strukturert slik at internkommunikasjon i
styringssystemet ikke påvirker informasjon til Toppsystemet. Generelt skal alle er - verdier og bør -
verdier i sonesystemet overføres. Nattstyring skal påvirkes romvis fra Toppsystemet.

Romkontrollsystemet skal ha toveis kommunikasjon og følgende legges tilgjengelig for
Top psystemet:

• Tidstyring - varme, bentilasjon og kjøling

• Avlesing av målinger i alle rom (romtemperatur, CO2 etc.)

• Bevegelse i rom

• Børverdi dag pr rom - varme og kjøling

• Børverdi natt pr rom - varme og kjøling

• Alle verdier fra CO2 givere

• Alle aktuelle set - punkter

• Overstyring av pådrag

• Tilbakemelding om posisjon fra alle varme - og kjøleventiler i %.
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• Luftmengde VAV pr. rom CAV pr rom eller kanalføler angis i m3 luft/time

• Alle signaler fra værstasjoner og utefølere

• Alle feil/driftsignaler fra KNX - komponenter

KNX anlegg som skal tidstyres fra webserver må ha digitale signaler for natt/dag (Individuell
nattsenkning i hvert enkelt rom)

Varmeregulering
Rom med varmepådrag
Varmepådrag skal styres ut i fra registrert temperatur i rommet.

Rom med varmepådrag og kj ølepådrag

Varme - og kjølepådrag skal styres ut i fra registrert temperatur i rommet. Det skal legges inn
forrigling/hysterese slik at varme - og kjølepådrag ikke oppstår samtidig eller innenfor en kort
tidsperiode (vekslende varme - og kjølepådrag).

Temperat urfølere kaliberes.

Ventilasjon
Rom med behovsstyrt ventilasjon
Små rom med behovsstyrt ventilasjon (kontorer, grupperom, små møterom og lignende) behovsstyres
ventilasjonsmengden etter tilstedeværelse og romtemperatur. Større rom (klassserom, auditorier, store
møterom og lignende) behovsstyres ventilasjonsmengden etter temperatur og CO2 nivå.

Det skal etableres en grunnventilasjon når rommene ikke er i bruk, samt forsinket tilbakefall til
grunnventilasjon etter bruk. Dette skal kunne programmeres og tids tyres fra Toppsystemet.

Lysstyring
Belysningen skal generelt være behovstyrt med tilstedeværelsesdetektor, hvor detektert
tilstedeværelse skal kunne visualiseres i Toppsystemet. I mindre underordnede rom (lager, bøttekott
og lignende) kan det benyttes enk lere bevegelsesdetektorer f. eks. integrert i lysarmatur.
De rom som har konstantlysfunksjon (lux måling) skal ha avlesning av verdi og innstilling av
setpunkt fra Toppsystemet.

I undervisningsrom, møterom, auditorier og lignende skal i tillegg være mulig med overstyring av
lyset lokalt i rommet med scenarioer eller bruk av projektor.

Utelys skal kunne slå på fra Toppsystemet for lampetest, til bruk ved lampeskifte.

Tekniske anlegg
For visualisering og videreføring av tekniske alarmer i Toppsystemet skal det koples opp typiske feil -
og alarmsignaler fra tekniske anlegg. Signalene hentes opp i underliggende anlegg og koples via
undersentral, KNX - anlegg etc., og leses i Toppsystemet.
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Typiske tekniske alarmer (ikke uttømmende liste):

• Solavskjerming
• Taksluk
• Sprinkel
• Kjøleanlegg
• Temperaturovervåking IKT - rom
• Fettutskiller
• Jordfeil - /isolasjonsovervåking
• Brannalarm
• Talevarsling
• Innbrudd
• Adgangskontroll
• Heis

6 Andre installasjoner

620 Heiser
Under dette kapittelet inngår levering og montering av en maskinromsløs heis – båreheis - montert i
plassbygd betongsjakt. Heisen skal tilpasses funksjonshemmede (universell utforming) og skal
tilfredsstille alle NS - EN utgaver .
Heisen skal ikke generere nevneverdig støy i bygningskonstruksjonen. Maks 55 dB(A) støynivå
utenfor sjaktdør aksepteres.
For heis henvises det til følgende forskrifter og standarder:

• Maskindirektivet
• NS - EN 81 - 1 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser
• NS - EN 81 - 28 Fjernalarm på personheiser og vare - og personheiser
• NS - EN 81 - 70 Tilgje ngelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer
• NS - EN 81 - 73 Heisers virkemåte i tilfelle brann

Heis hoved data (Iht. spørsmål og svar datert 130416) :
• Type: Båreheis
• Last: 1000 kg – 13 personer
• Dører: Automatisk teleskopåpnede dør er, b x h = 900 x 2100 mm
• Hastighet: 1,0 m/s
• Spenningssystem: 400V TN - S

Stoldører og v egger skal utføres av bukkede plater/paneler av børstet rustfritt stål (min 2 mm) .
Samme krav gjelder for omramming av smyg til heisdørene.
Heisstolens gulv skal ha helautomatisk fininnstilling. Heisstolens gulv skal være i plan med den
respektive etasjes gulv når heisen har stanset, uansett belastning innenfor rammen av heisens
sertifikat. Krav til innstillingsnøyaktighet er satt til maks +/ - 5 mm.
Betjeningstablåene monteres integrert i sidefelt på sjaktdør og skal være tilpasset rullestolbruker.
Trykknapptablå på hvert stoppested utstyres med berøringsfri leser for adgangskontroll. Alle tablåer
skal utføres i børstet rustfritt stål. Kjøreretningspiler med etasjevise r monteres over dør. Ved
stoppested skal det også monteres innfelt høyttaler som angir heisens bevegelser med tale.
Manøver - og signalutstyr i heisstol skal være tilpasset bruk for rullestolbruker. Alt betjeningsutstyr
skal ha innebygget lys. Tablået skal utføres i børstet rustfritt stål. Til heisen leveres 1 stk. tablå med:

• 1 stk. etasjeknapp med kvitteringslampe for hvert plan
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• alarmknapp
• nødstoppknapp
• knapp for lukk dør
• knapp for åpne dør
• nøkkelbryter for brannfallskjøring

Det monteres etasjeviser ved st oppested i panel m/kjøreretningspiler og utføres med lysende tall.
Panel felles inn ved siden av dør, tilpasset rullestolbruker. Etasjeviser i heisstol monteres i panel
sammen med annet manøverutstyr, og utføres med lysende tall.
Det leveres alarmtelefon med GSM - sender, med overføring til 110 samt utstyr for høyttalende toveis
duplex kommunikasjon montert i panel for manøverutstyr.
Heisstolen må i tilfelle strømstans kunne manøvreres manuelt fra betjening utenfor heissjakt til en
slik posisjon at dørene en kelt lar seg åpne.

Ny heis ved spesialpedagogisk avdeling:

Heis hoveddata:
• Type: Personh eis med wiredrift
• Last: 630 kg – 8 personer
• Dører: Automatisk teleskopåpnede dører, b x h = 900 x 2100 mm
• Hastighet: 1,0 m/s
• Spenningssystem: 400V TN - S

Videre gj elder krav over.

7 Utomhus

7 0 0 Utendørs generelt
Det må lages en helhetlig plan for utendørsanlegget ihht krav og ønsker fra rom &
funksjonsprogrammet som viser hva som er medtatt i pristilbudet. Produkter og utstyr som medtas
skal være av høy kvalitet og ha lave vedlikeholdskostnader. Produktene og utstyr som medtas skal
også være sertifiserte og merket ihht til forskriftene. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr skal
følges.

Det skal også medtas en komplett utvendig (kald) bod for lagring av le ker. Den skal fundamenteres
og settes på plate på mark.

Tilgang på vann fra frostfrie utekraner OSV, er beskrevet under sanitær og tekniske bygningsdeler.

For oppbygning og asfaltering av veier og plasser skal Statens vegvesens håndbok nr 17 og 18 følges
som gjelder for dimensjonering og utforming av veier og plasser. All utvendig oppmerking medtas i
tilbudet. Det skal også være spesiell fokus på UU for uteareal. Nødvendige sluk medtas for
håndtering av overvann.

Krav i regulering og opplysninger fra gru nnrapport skal være løst og medtatt av totalentreprenør i
tilbudet.
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Det skal også søkes om spillemidler for uteområdet, så krav fra Departementet om nærmiljøanlegg.

Skoletomten ligger i stille og rolige omgivelser nordøst på Benterud. Nærheten til St orelva som buer
seg rundt området i nord og gamle frittstående trær langs elvebredden utgjør de viktigste
kvalitetene på tomta. Øst og sør for tomten møter tomten «bylandskapet» der det er boligområder
med småhusbebyggelse. Mot vest er det planlagt boligom råder med blokkbebyggelse og i sø rvest
ligger industri og lager.
Det nye skoleb ygget ligger sentralt på tomten og gir likeverdige og rause oppholds - og
aktivitetssoner for de ulike aldersgruppene i hver sin himmelretning. Adkomstplassen ligger sentralt i
a nlegget og har en samlende funksjon i forhold til elevgruppen, ansatte og alle besøkende som
kommer til skolen på dag - og kveldstid. Det er enkelt og intuitivt å finne frem til hovedinngangen og
de viktigste funksjoner i bygget fordi disse er knyttet opp t il en gjennomgående streng som står
tydelig fram i prosjektet. Aksen strekker seg fra adkomsttorget i sør, gjennom hovedinngangen og
hjerterommet inne i bygget, ut på nordsiden og ned til elva. Hele skoleanlegget er organisert slik at
de ulike innendørs og utendørs funksjoner har en logisk sammenheng med omgivelsene og de mest
sentrale adkomstsonene. Skolen skal ha et trygt trafikksystem som prioriterer myke trafikanter.
Sykkelparkeringen er av praktiske grunner delt opp i flere enheter som er fordelt på de ulike
adkomstsonene.
Parkering og sykkelparkering ved hovedinngangen og adkomstplass i sørøst vil antakelig være den
mest brukte av ansatte og besøkende i skoletiden. Langs sørsid en av tomten ligger kiss&ride - sonen
hvor elvene loses trygt inn i det bilfri e skoleområdet herfra. På vestsiden av tomten ligger parkering
(til idrettshallen), av - og påstigningssone for taxi, samt varemottak og avfallshåndtering.

Universell utforming
Anlegget skal prosjekteres og bygges i henhold til TEK 10 Byggteknisk forskrift .

Breeam Nor
Byggeprosjektet skal tilfredsstille kravene til BREEAM NOR nivå Pass .

71 0 Bearbeidet terreng
Det nye skolebygget må sikres mot flom.
Bygningens 1 etg.plasseres på kote 69,6 som betyr at store deler av tomten fylles opp i forhold til
dagens terreng. Nytt terreng opparbeides etter angivelser i landskapsplan og forholder seg til
eksisterende høyder på tilg r ensende arealer .
Det er foretratt grunnundersøkelser og påvist forurensede masser under vekstedsbygningene som
tidligere var plassert på tom ten. Dette har blitt håndtert i del - prosjektet.

71.1 Grovplanert terreng
Herunder medtas alt arbeid og nødvendige materialer frem til underkant forsterkningslag for
dekker/konstruksjoner samt underkant gressarealer (200mm), underkant buskfelt (600mm) og trær
(1000mm) ihht. tegning L10
Humusholdige og andre telefarlige masser under dekker og konstruksjoner fjerne s og erstattes av
ikke - telefarlige masser. Det henvises til vedlagt geoteknisk rapport for særskilte tiltak
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72 0 Utendørs konstruksjoner

72 1 St øttemurer og andre murer inkl. fundamenter

Mur/Kant i granitt.
Det skal etableres en liten mur/kant nord for parkerings - og kjørearealet ved flerbrukshall for å
unngå en bratt skråning ned til eksisterende terreng cirka +68,0 .

Murer i armert betong
Bredde: 20 - 25cm
Høyde: 0,50 - 2,50m
Utførelse: stående bordforskaling

- Mur ved uteversted Mat&Helse (2,50m høy)
- Murer ved skateanlegg (0,50 - 1,00m høy)
- Murer på begge av de to adkomststiene fra nord - øst ( 0,50m høy)
- Mur ved inngangen til redska psbod, som ligger I tilbygg nord for flerbrukshall (0,50m høy)

72 2 Trapper or ramper i terreng inkl. fundamenter

Trapper
Ved skateanlegget i vest og ved sandbyggeplassen i øst etableres det trapper med varierende antall
trinn. Opptrinn og inntrinn skal ta hensyn til trappeformelen med opptrinn i spennet 13 - 15cm og
inntrinn i spennet 35 - 40cm
Trappene utføres i betong
Det etableres håndløper, varsling og markering av trappeneser etter gjeldende UU krav

Amfitrapp
Det etableres 2 amfitrinn fra skolegårde n ned til sandbyggeplassen i tilknytning til trapp i betong
Opptrinn: 30cm
Inntrinn: 70cm
Amfitrinn utføres i betong med treavdekning i royalimpregnert furu, ca. 70x70mm

Varsling etableres etter gjeldende UU krav

Rampe
I tilknytning til skateanlegget etableres det en rampe i betong som tar høydeforskjellen mellom
skolegården og den nedre flaten i skatearelaet.
Rampen utføres i betong med slipt overflate.

72 3 Betongelementer i sidene av skateranlegget
Skrånende flater i betong med slipt overflate for skating og sykling
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Illustrasjon av betongelementer: Veiledende mtp. utforming og uttrykk

72 4 Broklopp i betong
Gjelder 2 stk betongelementer over lavbrekk i terreng

72 5 Frittstående skjermtak inkl. fundamenter
Det etableres frittstående skjermta k utført som stålkonstruksjon i varmgalvanisert stål
ved uteverksted for Kunst&Håndverk og over sitteplass øst for den store solplenen.
Høyde:ca. 2,50m

72 6 Frittstående sykkeltak inkl. fundamenter
Det etableres frittstående skjermtak utført som stålkons truksjon i varmgalvanisert stål
for 50% av sykkelparkeringsplasser.
Høyde: ca.2,50m

72 7 Frittstående Pergola inkl. fundamenter
Det etableres en frittstående pergola i utearealet for den spesialpedagogiske avdelingen.
Den utføres som trekonstruksjon i roy alimpregnert furu.
Inklusiv wire for klatreplanter.
Høyde: ca.2,50m

72 8 Vannelement på forplassen
Gjelder komplett vannelement inkludert sittekant av naturstein.
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Bunn av slipt og polert betong samt tømmefunksjon.
Bassenget fylles manuelt med vannslage.
M ax vanndybde er 150mm

72 9 Lekeinstallasjon for rollespill: Kafe/butikk
Installasjon for rollelek på skolegården i øst.
Uført som trekonstruksjon i royalimpregnert furu med betongsokkel

Illustrasjon: Veiledende mtp. utforming og uttrykk

72 10 Sandkas se med sandbord
Gjelder sandkassen I utearealet for den spesialpedagogiske avdelingen.
Utføres i royalimpregnert furu med en gjennomgående kant av tre på 148x148mm.
I nord - østre hjørnet av sandkassen bygges det et opphøyt sandbord i samme materialet som
sa ndkassen.

72 11 Flettverksgjerde

Flettverksgjerde 1,2m
Gjelder inngjerding av skoletomten og kunstgressbanen
Høyde 1,2m med overligger på toppen
Kvalitet: Varmgalvanisert stål

Flettverksgjerde 1,0m
Gjelder gjerding midt i hekkfeltene som innrammer utepla ss for spes. ped. avdeling og lekeområde
nedenfor. Dette for å beskytte plantene.
Høyde 1,0m uten overligger på toppen
Kvalitet: Varmgalvanisert stål

72 12 Håndløper i trapper
Håndløper skal primært monteres midt i trappeløpet med tosidig funksjon.
Utføre lse I varmgalvanisert stål
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72 13 Porter
Et flettverksgjerde på 1,20m høyder rammer inn skolegården.
I forbindelse med adkomststier integreres det porter i flettverksgjerde på 5 forskjellige steder.

Gangport i nord mot tursti
Det etableres en 1 - fløyet ga ngport med lukkemekanisme i en bredde på 1,00m

Gangport i sør (Adkomst fra fortau ovenfor kiss&Ride sonen inn på skoleområdet)
Det etableres en 1 - fløyet gangport med lukkemekanismei en bredde på 1,00m

Kjøreport ved adkomststier i nordøst
Det etableres en 2 stk 2 - fløyet kjøreport med lukkemekanisme i en bredde på min. 2,30m
Dette for at brøytebilen kan kjøre inn - og ut.

Kjøreport for kunstgressbane
Det etableres en 2 - fløyet kjøreport med lukkemekanisme i en bredde på min. 2,30m
Dette for biler for vedlikehold av banen kan kjøre inn på banen.

72 14 Redskapsboder ( RIB har ansvar for konstruksjon av utebodene )
Gjelder 2 uteboder (kaldboder) for lagring av leker, sykler, akebrett osv.

73 0 Utendørs VVS
Utvendige anlegg omfatter:

Utvendig spillvann
Ov ervann
Utvendig vann for brannvannsdekning

Det skal leveres komplett avløp og overvannsanlegg i forbindelse med opparbeidelse av utearealer.
Alle arealer skal avvannes.
Terrenget skal arronderes slik at overflatevann i størst mulig grad ledes ut til terren g og infiltreres i
grunnen. Vann som ikke absorberes i vekstjord eller i grunnen skal ledes til overvannskummer.
Utvendige anlegg skal dimensjoneres i henhold til regler og anvisninger i:

For det private anlegget på tomten gjelder relevante VA/Miljø - blad for rørmateriell,
grøfteutførelse og kummer.
Spillvanns og vannmengder i henhold til Normalreglementet for sanitæranlegg –
Kommuneforlaget.
Overvannsmengder med 20 min nedbørintensitet, 20 års gjentaksintervall og klimafaktor på
1,2.

Prøving av vanntetthet for trykkledning, selvfallsledning og deformasjon av plast skal utføres iht. NS
3550 og 3551.
Kummer utføres i betong med innstøpt gummipakning (IG) i henhold til Basal sine retningslinjer.
Kummer inkludert toppløsninger skal ha falseskjøt. Vannkummer ska l ikke ha mindre innvendig
diameter enn 1600mm. Spillvanns - og overvannskummer skal ikke ha mindre innvendig diameter
enn 1000mm og ha prefabrikkert plast rennebunn integrert i bunnseksjonen. Sandfangskummer skal
ikke ha mindre innvendig diameter enn 1000m m. Alle kummer skal ha avslutningsring i resirkulert
plastmateriale.
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Spillvanns - og overvannskummer kan dersom de ligger på områder med lavere krav til
belastningsklasse, utføres som prefabrikkerte plastkummer med DN=400, DN1000 avlastningsplate i
betong o g DN650 kumring.
Alle kummer skal ha flytende ramme med høyt skjørt og lokk i støpejern, ø650. Alle lokk skal ha slite -
/dempering, lås og tett spetthull. Alle lokk og rammer skal være i støpejern i henhold til EN124, med
klasse D400.
Sandfangskummer utføre s med støpejernsdykker og minimum 1000mm fra bunn av utløpsledning til
bunn i sandfanget, totalt sandvolum skal være minimum 0,70 m^3 tilsvarende en fylling opp til
900mm fra bunn i sandfangskum med innvendig diameter 1000mm. Hvert sandfang kan dekke et
ar eal på opp til 400m^2. Alle utløp fra sandfang skal være sikret med vannlås slik at det ikke blir
luftgjennomstrømning i overvannssystemet.
Maksimum avstand mellom kummer for spillvann og overvann er 80 meter. Utover dette er det krav
til kum for spillvann og overvann dersom det er mer enn en vinkelendring mellom kummer eller
vinkelendringen overstiger 30 grader.

74 0 Utendørs elkraft

743 Graving for utendørs EL - kraft
Alle krav gitt i kapittel 430 gjelder også for dette kapittel der dette er relevant.

Un der dette kapittel er det medregnet installasjoner for utvendige elektrotekniske anlegg. Dette
omfatter kursopplegg for driftstekniske installasjoner, lys, varme og stikkontakter. Kapittelet omfatter
også utstyr for belysning og snøsmelteanlegg. I tillegg skal styringer tilknyttet utendørs
installasjonene medtas under dette kapittel.

Kabler for utendørs anlegg skal være forlagt i kabelgrøfter. Under asfalterte arealer eller
belegningsstein, føres kabler i trekkerør. Alle kurser for utelys og stikkontakter s kal styres av buss -
anlegget. Lysanlegget skal ha felles bryter (på, min - nivå og av), ur m/kalender og fotocelle.
Stikkontaktene skal styres av egne tidsbrytere. Betjeningen skal skje fra hovedfordelingen.

Det medtas en dobbel stikkontakt ved hver inngangsd ør. Stikkontaktene plasseres hensiktsmessig sett
i forhold til eventuelle vannposter. Stikkontaktene tidsstyres.

Det medtas stikkontakter i fm uteplass, amfi. 4 stk. doble fordelt på to kurser og 1 stk. 3 - fase 32A
montert i egne låsbare skap over terreng.

744 Utendørs lys
Krav gitt i kapittel 440 gjelder også for dette kapittel der dette er relevant.
For utvendige medtas belysningsanlegg basert på rom og funksjonsprogram med føringer som er
beskrevet, samt for bilparkering, sykkelparkering, ganglinjer/ad komstvei, boder, leskur, trappehus og
inngangspartier. Anlegget utformes ihht krav i Lyskulturs publikasjoner, NS 11001 - 1 universell
utforming. Nødlysutstyr medtas under 443.

Anlegget deles o pp i soner/fordelingsområder som kan styres uavhengig av hverandr e. Antall
soner/fordelingsområder, tidspunkter osv. avtales med byggherren i utviklingsfasen. Styres via KNX
og toppsystemet. Det velges lysarmaturer og belysningsprinsipper som gir fleksibelt og optimale
synsforhold med god fargegjengivelse.
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L ysanlegget er basert på armaturer med LED lyskilder.

D et brukes Dali forkoblingsutstyr der dette er tilgjengelig. Master leveres med koblingsluke plassert
ca. 50 cm over bakken. Bak koblingsluken leveres det monteringsplate med koblingsklemmer (min 16
mm2), 2 - polt au tomatsikring og strekkavlastning. Master leveres galvanisert og lakkert i
lysarmaturens farge og tilpasset fundament og armatur.

Utvendige er det medtatt et belysningsanlegg fra Glamox AS.

Anlegget deles opp i soner/fordelingsområder som skal styres uavhen gig av hverandre. Antall
soner/fordelingsområder, tidspunkter osv. avtales med byggherren i detaljprosjekteringsfasen.
Styres via KNX og toppsystemet.

76 0 Veier og plasser
Harde dekker i utomhus er hovedsakelig utført i asfalt .
Utover dette skal det beny ttes plasstøpt betong på hovedadkomstplassen og på løperen som ligger i
forlengelsen av hovedadkomstplassen nord på tomta. Oppholdssonene inntil bygget bygges med
betongheller. Fallunderlag i forbindelse med lekeapparater bygges i plasstøpt gummi.

For opp bygning faste dekker se tegning L10

761 Asfalt
Tykkelse min. 60mm

76 2 Plasstøpt betong
Gjelder adkomstplass i sør, løper i nord og uteplass for Mat&Helse og Kunst&Håndverk i vest.
Betongkvalitet:B35 (C45)
Overflate: slipt
Fugebredde 8mm, som fuges med fi nsand
Mot avslutning ved kantstein eller andre faste konstruksjoner avsluttes dekket med en
ekspansjonsspalte på ca. 8mm som fylles med egnet elastisk fugemasse

76 3 Betongheller
Betongheller på terrasser
Gje lder betongheller for sitteplasser/terrasser på øst - , sør og vestsiden inntil skolebygget
Størrelse 60x90cm, tykkelse:10cm
Overflate:riflet

Tråkkheller
Gjelder tråkkheller som ligger i sandkassen ved Spes. Ped. avdelingen og i plen mot overdekket
sitteplas s.
Størrelse: 60x90cm, tykkelse 10cm
Overflate :riflet

Varselindikator
Lokalisering: Foran/langs øvre trappetrinn.
Dimensjoner: bredde 600 mm i hele trappens bredde
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Størrelse 30x30cm

Retningsindikator
Lokalisering:Foran/langs nedre trappetrinn
Dimensjoner: bredde 300 mm i hele trappens bredde
Størr else:30x30cm

76 4 Plasstøpt gummi som fallunderlag
Gjelder alle lekearealer med lekestativer
Farge: 3 ulike farger
Tykkelse ihht. gjeldende forskrifter

76 5 Plasstøpt gummi som modellert skråning
Gjelder gummiskråning fra skolegården i øst ned til sandby ggeplassen
Underkonstruksjon i asfalt, toppdekke i plasstøpt gummi
Tykkelse: cirka 10 - 15mm

76 6 Ballbane i kunstgress
Gjelder 7er ballbane i nord - vest i størrelsen 26mx46m (inklusiv sikkerhetssone)

76 7 Dekke av flis
Dekke av flis fra løvtrær som fallun derlag for tarzanløype og sklie
T ykkelse ihht. gjeldende forskrifter (ca. 40cm)
Det skal etableres fiberduk mellom sand og underliggende pukk

76 8 Byggesand
Gjelder sandbyggeplass i øst og sandkasse i spes.ped området
Tykkelse: 40cm
Det skal etableres fibe rduk mellom sand og underliggende pukk

76 9 Vannrenne i smågatestein
Gjelder renne i smågatestein satt og fuget i betong i forbindelse med sandbyggeplassen.
Max. vanndybde: 20cm



Side 91 av 102

Illustrasjon vannrenne : Veiledende mtp. utforming og uttrykk

76 10 Stål kant som innramming for plantefelt
Gjelder kant som innramming for trær, busker og bunndekker i ulike belegg
Utførelse i cortenstål 8/400

76 11 Stålkant som innramming for plasstøpte gummiarealer
Gjelder kant som innramming for plasstøpte gummiarealer mot gress og asfalt
Utfør els e i cortenstål 6/150

76 12 Kantstein i granitt
Gjelder innramming av parkeringsareal, kjørebaner og interne gangveier
Det benyttes granittkantstein type 12/25

76 13 Ledelinje frem til hovedinngang og elevinnganger
Utføres med beton gheller (retningsindikator) i 30x30cm

76 14 Oppmerking med thermoplast

- P - plasser, HC og EL bil plasser
- 60m bane
- Spill på betongløper
- Spill på asfalt
- Ballbane asfalt

- Tall og Piler ved innganger
- SFO sykkelløype

77 0 Park og hage
Det er lite eksisterende vegetasjon på tomta i dag som skal tas være på.
Unntaket er enekelte trær inntil eiendomgrensen mot elva.
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77.1 Gressarealer
Plen opparbeides med min. 200mm vekstjord. Det benyttes grasfrøblanding av type
sportsplenblanding el. tilsv.
Eventuell nødvendig etableringsbeskyttelse må iverksettes.

77.2 Tørrbakkeeng
Tørr bakke eng opparbeides i randsonen mot privathagene øst på tomta .
For arter og omfang v ises til vedlagt planteplan L02.

77.3 Trær
Kval. ihht. NS 4402. Opparbeides med 1,0m ve kstjord, min. 6m2 per tre.
Nødvendig etableringsbeskyttelse/oppstøtting må iverksettes.
For arter og omfang vises til vedl agt planteplan L02

77.4 Plantefelt med busker/bærbusker
Komplett plantefelt. Kval. I hht. 4404. Opparbeides med minimum 600mm vekstjo rd.
Dekkes av et lag med 70mm kompost.
For arter og omfang vises til vedlagt e planteplan L02

77.5 Plantefelt med stauder og prydgress
Komplett plantefelt. Kval. I hht. 4404. Opparbeides med minimum 600mm vekstjord.
For arter og omfang v ises til vedlagt p lanteplan L02

77 . 6 Hekk
Gjelder innramming både for uteareal for spes.ped avdeling og lekearealet neden for og
innramming av uteverksted og skolehage mot parkeringsareal og gangsti.

77.7 Klatreplanter
Gjelder klatreplanter i forbindelse med pergola i ute arealet for Spes. Ped.

Utstyr

77.8 Avfallsbeholder
Gjelder frittstående avfalssbeholdere i varmgalvanisert stål, min 2mm stålplater
Størrelse ca. 100l. Utføresle som «URBAN» fra Vestre AS el. tilsvarende.

Illustrasjon avfallsbeholder: Veiledende mtp. utforming og uttrykk
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77.9 Sykkelstativ
Det er krav om 150 sykkelparkeringsplasser.
Gjelder sykkelstativ (1stk for 2 sykler) i varmgalvanisert utførelse, faststøpt
Utføresle som «VROOM» fra Vestre AS eller tilsvarende.

Illustrasjon sykkelstati v : Veiledende mtp. utforming og uttrykk

77.10 Flaggstang
Gjelder flaggstang på forplassen av skolen
Høyde cirka 16m

77.11 Bord og benker
Gjelder frittstående benker og bord på terrasser rundt skolebygget og
under letak. Skrus fast i bakken.
Utførelse som «VROOM» fra Vestre AS eller tilsvarende.

Illustrasjon bord og benker : Veiledende mtp. utforming og uttrykk

77.12 Sittelementer
Gjelder runde sittelementer på solplenen i plast for innfylling med sand eller vann.
Farge avklares nærmere.

Utførelse t ilsvarende LOOP fra Outsider eller tilsvarende.
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Illustrasjon sitteringer : Veiledende mtp. utforming og uttrykk

77.13 Pullerter
Plassering på forplassen mot vei for å hindre uønsket innkjøring på forplassen.
Pullerter skal være demonterbare.
Utføre lse i stål.

77.14 Ballnett rundt ballbaner
Ballnett trenger en åpning for brukertilgang.
Høyder etter anbefaling fa leverandør.

77.15 Fastmontert grill med benkeplate
Grill må være låsbart med tanke på brannfare

77.16 Sitteelementer i granitt med treav dekning
Benker utføres som gr anittelementer med treavdekning i royalimpregnert furu, dim ca. 70x70mm

Sittelement på adkomstplass i sør
Gjelder den store sittebenken i forbindelse med vannelementet på forplassen .
Størrelsen cirka: 9x3m

Sittebenker i skol egården
Gjelder sitteblokker med treavdekning som står rundt omkring i skolegården
Tverrsnitt: 500x400 mm
Lengder : á 1000 mm.
Toppflate:saget, kanter lett faset < 2 mm
Sider og synlige ender:gradet

77.17 Sittelementer i betong med treavdekning
Gjelder mu ltifunksjonale sitteelementer i skolegården
Sitteelementer utføres som betongkonstruksjon med treavdekni ng av royal -
impregnert furu, dim ca. 70x70mm
Sittehøyde skal ikke overstige 45 cm.

Sitteelement med tre i midten (østside )
Størrelse ca. 6mx6m

Trep odium i vest
Størrelse ca. 6mx6m

Stor benk med ryggstød ved uteområde M&H/K&H
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Størrelse ca. 1mx8m

Stor benk i uteområdet til den spesialpedagogiske avdelingen
Størrelse ca. 3mx7 m

77.18 Store steiner
Mykt avrundete steiner som plasseres i forbindels e med vannrenne av smågatestein
og ved bålplass
Størrelse Ø= 8 0 - 120 cm

77.19 Trestammer
Gjelder trestammer som skal ligge i klatreområdet og ved bålplassen.
(det kan eventuell brukes trestammer fra felte trær på tomten)

77.20 Arbeidsbord
Gjelder bord som skal stå i uteverksted for Kunst&Håndverk og i dyrkningsområdet
for Mat&Helse.

Utføres i betong

77.21 Plantekasser av treverk
Gjelder 2 stk. plantekasser i dyrkningsområdet/kjøkkenhage for Mat&Helse

Illustrasjon plantebed: Veiledende mtp. utform ing og uttrykk

Lekeutstyr

77.22 Sklie – H: 2,5m B: 1m
Elverdal OR11090.100.2250 - 2500
Stk. 1
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77.23 Tarzanløype
Kompan NRO86
Stk.1

77 . 24 Smashball
For skolegård i øst og vest
Stk. 2

7 7.25 Supernova
Kompan GXY916012

Stk. 1
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77.26 Spinn er Bowl
Kompan ELE400024
Stk. 1

77.27 Multispinner
Kompan ELE400062
Stk. 1

77.28 Dobbelhuske
Kompan KSW90045 - 0909
Stk: 1

77.29 Fugleredehuske
Kompan KSW90040 - 0909
Stk: 1
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77.30 Hengekøye
Elverdal ORG1008A
Stk: 1

77.31 Rampball
Rampl ine.no
7 ulike baller med fjærbelastning

77.32 Rampline
Rampline.no
Stk.1

77.33 Klatrestaiv
Elverdal J2537
Stk. 1
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77.34 Sanseelementer i uteområdet for Spes - Ped. avdeling
Richter Spielgeräte GmbH
Stk.3

77.35 Vannlekestativ i sandka sse for Spes - Ped. avdeling
Elverdahl 3.3065 - E - E
Stk. 1

77.36 Vannpumpe
Kobles med en vannslange til drikkevann fra bygget
Richter Richter Spielgeräte GmbH
5.17630 Spielplatzpumpe, Trinkwasser bis Unterkante Kolben
Stk.1
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77 .37 Vannelementer for vannrenne
Richter Richter Spielgeräte GmbH
Stk. 1: 5.20905 Wasserklappe
Stk. 1: 5.15920 Großes Schaufelrad

77.38 Basketballkurv
Gjelder basketballbane 2stk
Strettbasketball 1 stk

77.39 Mål
Gjelder fotballbane i asfalt
Stk. 2
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77.40 Skatelementer

Grindbench
Elverdal GP15 - S
Stk: 1

Straight rail
Elverdal GP21 - S
Stk: 1

77.41 Bordtennis (Opsjon)
Elverdal R1000
Stk: 2

77.42 Utesjakk i stein (Opsjon)
Stk. 2

77.43 Larvo for ca. 30 personer

77.44 Bålplass
Sitteben ker og bålpanne

77.45 Ballbinge



Side 102 av 102

Classic ballbinge fra KOMPAN
FRE1112
Størrelse:12x22m

A . Vedleggs liste

00. BIM modell
0 1. Forprosjektbeskrivelse (funksjonsbeskrivelse)
0 2. Situasjonsplan 1:500
0 3. Planer, snitt og fasader 1:200
0 4. Himlin gsplaner 1:200
0 5. Lydplaner og brannplaner inklusiv beskrivelse av brannkonsept
0 6. Materialkvalitet på gulv og vegg vist på tegninger
0 7. Bærekonstruksjon
0 8. Ros - Analyse
0 9. Tekniske løsninger for alle tekniske fag med tilhørende tegninger inklusiv nødvendige
beregninger og annen relevant dokumentasjon. (RIE, RIVventilasjon og RIVrør)
10. Nødvendige snitt – og detaljprinsipp
11. Arealoversikt (netto og brutto m2)
12. Breeam preanalyse med notat
13. Møbleringsplaner med beskrivelse og forslag til farger og overflater (Her skal det legges ved
funksjoner, garderobe.)
14. Plan for teknisk sluttfase
15. Klimakrav tabell
16. Utomhusplan som ivaretar RFP.
xx17. Teknisk utomhusplan
x x18. Soneplaner
xx19. Geo - teknisk notat
xx20. RIBfy premissnotat
xx21. E nergi notat
xx22. Dagslys beregninger
xx23. RIVa notat og tegning
xx24. Solstudie
xx25. Fast inventar
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Aktivitet Sammendrag Milepæl
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Sep
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Jan
2018

02 03 04 05
Feb
06 07 08 09

Mar
10 11 12 13

Apr
14 15 16 17 18

May
19 20 21 22

Jun
23 24 25 26

Jul
27 28 29 30 31

Aug
32 33 34 35

Sep
36 37 38 39 40

Oct
41 42 43 4 Beskrivelse Varighet Start Slutt

Hovedfremdriftsplan 486 15.09.16 28.09.18
Milepæler 486 15.09.16 28.09.18
Oppstert forprosjekt 0 15.09.16 14.09.16 15.09.16
Omforent forprosjekt 0 13.01.17 12.01.17 13.01.17

Oppstart delprosjekt 0 10.10.16 07.10.16 10.10.16
Oppstart Produksjon 0 01.05.17 28.04.17 01.05.17

Teknisk ferdigstillelse 0 01.08.18 31.07.18 01.08.18
Oppstart utomhus 0 07.05.18 04.05.18 07.05.18

Overlevering 0 01.10.18 28.09.18 01.10.18

Forprosjekt 86 15.09.16 12.01.17
Forprosjekt 86 15.09.16 12.01.17

Del prosjekt 45 10.10.16 09.12.16
Oppfylling av masser 45 10.10.16 09.12.16

Detalj prosjektering 115 24.02.17 31.08.17
Detalj prosjektering (Egen detaljert plan) 115 24.02. 17 31.08.17

Grunn og fundamenter 80 01.05.17 08.09.17
Gravearbeider 60 01.05.17 11.08.17

Bunnledninger 30 01.05.17 09.06.17
Avtagning av toppmasser og grovoppfylling 75 01.05.17 01.09.17

V/A-arbeider 75 01.05.17 01.09.17
Fundamentering 35 22.05.17 07.07.17

Støp av bunnplate 30 31.07.17 08.09.17

Råbygg 60 28.08.17 17.11.17
Plasstøpt betong gymsal 20 28.08.17 22.09.17

Stål og prefab 60 28.08.17 17.11.17
Tak 30 09.10.17 17.11.17

Fasade/Tettbygg 90 30.10.17 12.03.18
Tak (Tekking) 30 30.10.17 08.12.17

Klimavegger 60 30.10.17 29.01.18
Glassfelt/Vinduer 40 27.11.17 29.01.18

Diverse fasade arbeider 30 30.01.18 12.03.18

Innvendigearbeider 144 04.12.17 06.07.18
KOMR 1 99 15.01.18 07.06.18
Innvendigearbeider 99 15.01.18 07.06.18

KOMR 10 (Tekniskrom tak) 80 18.12.17 23.04.18
Innvendigearbeider 80 18.12.17 23.04.18

KOMR 11 (Teknsikrom plan 1) 80 04.12.17 09.04.18
Innvendigearbeider 80 04.12.17 09.04.18

KOMR 2 80 29.01.18 25.05.18
Innvendigearbeider 80 29.01.18 25.05.18

KOMR 6 80 29.01.18 25.05.18
Innvendigearbeider 80 29.01.18 25.05.18

KOMR 5 80 12.02.18 08.06.18
Innvendigearbeider 80 12.02.18 08.06.18

KOMR 8 80 12.02.18 08.06.18
Innvendigearbeider 80 12.02.18 08.06.18

KOMR 3 80 26.02.18 22.06.18
Innvendigearbeider 80 26.02.18 22.06.18

KOMR 7 80 26.02.18 22.06.18
Innvendigearbeider 80 26.02.18 22.06.18

KOMR 4 80 12.03.18 06.07.18
Innvendigearbeider 80 12.03.18 06.07.18

KOMR 9 80 12.03.18 06.07.18
Innvendigearbeider 80 12.03.18 06.07.18

Utomhus 90 07.05.18 28.09.18
Utomhus arbeider 90 07.05.18 28.09.18

Trimmet ferdigstillelse 45 30.07.18 28.09.18
Sluttfase 45 30.07.18 28.09.18
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Del prosjekt 45 10.10.16 09.12.16
Detalj prosjektering 115 24.02.17 31.08.17
Grunn og fundamenter 80 01.05.17 08.09.17
Råbygg 60 28.08.17 17.11.17
Fasade/Tettbygg 90 30.10.17 12.03.18
Innvendigearbeider 144 04.12.17 06.07.18
KOMR 1 99 15.01.18 07.06.18
KOMR 10 (Tekniskrom tak) 80 18.12.17 23.04.18
KOMR 11 (Teknsikrom plan 1) 80 04.12.17 09.04.18
KOMR 2 80 29.01.18 25.05.18
KOMR 6 80 29.01.18 25.05.18
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KOMR 3 80 26.02.18 22.06.18
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Sammendrag

WSP har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene
for bygging av ny barneskole i Hønefoss. Hensikten med analysen har vært å fremskaffe et realistisk bilde
av kostnader og usikkerhet i prosjektet som grunnlag for investeringsbeslutning i BP2, samt videre
kostnads- og usikkerhetsstyring. Analysen er gjennomført i januar/februar 2017, med gruppesamling 25.
januar. Som en del avanalysen erdetogså gjorten kvalitetssikringavkonsistens i prosjektets forutsetninger
ogkostnadsestimatpå etoverordnetnivå.

Tabellen under viser nøkkeltall fra kostnadsberegningen:

KOSTNADSOVERSIKT
Totalt Gjenstående

Basiskostnad 329,6 276,1
+ Forventet tillegg 15,6 15,6
= Forventetkostnad 345,2 291,7
+ Usikkerhetsavsetning 9,0 9,0
= P85 - estimat 354,2 300,7

Relativt standardavvik 2% 3%
Tall imillionerkroner inkl. mva.

Analysen viseratkostnadene må forventeså havne på rundt345mill. kr inkl. mva. Kostnadsestimatets P85-
verdi er beregnet til 354mill. kr. Detvurderes som 85 % sannsynligatdenne kostnaden ikke vil overskrides.

Kostnadstallene er basertpå en forutsetningom atomfangogkvalitet for byggoganleggeter strengt
definertogavgrenset som i forprosjektetav18.1.17. Deter ikke rom for justeringer eller endringer av
innhold/kvalitet i prosjektetuten ekstra finansiering, dersom estimatene over skal være gyldige.

Detanbefalesatprosjekteier oggjennomførende enhetenesom en ordning for videre kostnadsstyring,
med disponeringav styrings-/kostnadsramme, budsjettog reserver på ulike styringsnivåer. I denne
sammenhengkan resultatene fra analysen fungere veiledende i fastsettingen av rammer og
usikkerhetsavsetninger. Deter her viktigmed en klar ogomforent forståelse avhvilken usikkerhet som er
mentå håndteresmed hvilke reserver på gitte styringsnivåer, ogdetanbefales å legge til grunn prinsippet
om atden som styrer usikkerheten best,også er den som rustes til å håndtere den.
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2 Om analysen

2.1 Hensikt

WSP har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført en kvalitetssikring avkostnadsestimat og
usikkerhetsanalyse av investeringskostnad for prosjektet Nybarneskole Hønefoss syd.

Prosjektethar så langt fåttutarbeidetet forprosjekt, samt gjennomført en samspillsfase hvor
totalentreprisekontraktmed entreprenør er utvikletog fremforhandlet. Tomter anskaffet og det er
utført forberedende grunnarbeider. Prosjektet har nådd beslutningspunkt 2 (BP2) i kommunens
prosjektmodell, og skal legges frem for investeringsbeslutning i kommunestyret i mars 2017.

Hensikten med prosessen har værtå fremskaffe et realistisk kostnadsestimat og et godt bilde av
kostnadsusikkerheten i prosjektet. Dette for å kunne vurdere om gjeldende ramme for kostnad er
tilstrekkelig for gjennomføring avprosjektet, samteventuelt som grunnlag for fastsetting avnye
styrings- og kostnadsrammer med tilhørende reserveavsetninger.

2.2 Metode

Prosessen har beståttavgjennomgang avdokumentunderlag for prosjektet, samt en gruppesamling
25. januar 2017. Dokumentunderlaget har bestått av foreliggende plangrunnlag, styrende
dokumenter ogkostnadskalkyler. Gruppesamlingen hadde følgende agenda:

Gjennomgang av faste forutsetninger og rammer for prosjektet og analysen
Identifisering avusikkerhet i prosjektet
Gjennomgang ogkorreksjon av foreliggende grunnkalkyle (kompletthetog konsistens
Kvantitativvurdering avusikkerheten i kostnadspostene ved trepunktsestimater (P10-
modus-P90)
Kvantitativvurdering avusikkerhet knyttet til generelle forhold ved trepunktsestimater

I etterkant av samlingen har detblittutført nye beregninger avenkelte kostnadstall som ble vurdert
som særlig usikre. Dethar også blittgjort en del avklaringer avbetydning for kostnader og
usikkerhet. Kostnadstallene i denne rapporten er basert på oppdaterte tall per 3.2.2017.

Det er benyttet Monte Carlo-simulering med verktøyet Crystal Ball i beregning avdet stokastiske
kostnadsestimatet.

2.3 Beregningstekniske forutsetninger

I beregningen avkostnadsestimater er følgende satt som faste forutsetninger:

Mva. er inkludert

Påløpte kostnader regnes per 31.12.2016
Det gis ingen prisreguleringav rammer etter 1.1.2017, prisstigning må ivaretas i kalkyle.

Finansiering og finansieringskostnader er ikke inkludert (spillemidler, offentlig støtte, etc.)

Totalentreprisen i prosjektet er en fikssumskontrakt

Prosjektets omfang og finansieringsansvar er avgrenset som beskrevet i kap. 3.2.

De overnevnte forhold betraktes som faste forutsetninger i analysen, og eventuell usikkerhet knyttet
til dem behandles ikke i analysen eller kostnadsberegninger.
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3 Prosjektet

3.1 Om prosjektet

I prosjektet Nybarneskole Hønefoss syd skal det etableres en ny skole for 1. –7. trinn, for om lag5-
600 elever. I tilknytning til skolearealene skal det bygges en flerbrukshall. Skolen skal allokeres på
Benterud sør i Hønefoss. Byggetvil få et nettoareal på i underkant av7000 m2 ogbruttoareal i
underkant av9000 m2. Deter høye ambisjoner for kvalitetog energibruk i byggeprosjektet, og
bygget søkes BREEAM-sertifisert.

Reguleringsplanarbeidet for området ble igangsatt 2014, og skal endelig godkjennes mars 2017. Valg
av tomt gjort i 2014. Tomten for skolebyggog utearealer ble anskaffet, og forberedende
grunnarbeider for bygget igangsatt høsten 2016. Entreprenøren utarbeidet i samarbeid med
byggherre et forprosjekt som ble levert januar 2017. I samme periode ble det også gjennomført en
samspillsfase hvor totalentreprisekontrakt har blitt utviklet og fremforhandlet.

Det er planlagtmed kontraktsinngåelse for totalentreprisen tidlig i mars 2017, og videre
detaljprosjektering hos entreprenøren frem mot byggestart mai 2017. Entreprisen skal være
ferdigstilt ved utgangen av september 2017, og bygget driftsatt ogklart for innflytting januar 2019.

3.2 Avgrensninger avomfang og øvrige faste forutsetninger

Prosjektets omfang og ansvarsområde er i hovedtrekk definert gjennom forprosjekt av18. januar
2017, med enkelte justeringer.

Prosjektets omfang og finansieringsansvar har følgende særlige avgrensninger:

Kostnadskonsekvenser avpågående regulering avvegløsning er ikke inkludert i estimatet
Prosjektethar kun ansvar for fremføring av VVS og elkraft mellom tomtegrense og bygg.
Fremføring til tomtegrense skal gjennomføres i et eget prosjekt.
Fjernvarme skal benyttes til oppvarming
Prosjektet skal finansiere og levere nødvendig løst inventar

I kostnadsberegninger og usikkerhetsvurderinger i denne rapporten betraktes de overnevnte
avgrensningene som faste, gitte, forutsetninger. Eventuell usikkerhet knyttet til dem er ikke en del av
analysen.

Opsjoner i kontrakt for øktkvalitet
Kontraktsforslagetpå totalentreprisen inneholder en del prisede opsjoner som kan betraktes som
tilvalg byggherre kan bestille for å øke kvaliteten på anlegget. En del avdisse opsjonene er allerede
besluttet utløstog er regnet inn i basisestimatet. Enkelte opsjoner er imidlertid ikke tatt inn i
omfanget og estimatet, ogutløsing avdisse vil medføre økte kostnader.

Usikkerhet i reguleringsplan
Reguleringsplan for vegløsning er foreløpig ikke vedtatt. Dette utgjør en usikkerhet i prosjektet per
dags dato. I basisestimatet er det ikke kalkulert med kostnader til finansiering avandre tiltak/omfang
enn de som ligger inne i prosjektet ogentreprisen i dag. Deter ei heller tatt høyde for store
forsinkelser knyttet til behandling av reguleringsplanen.
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3.3 Basisestimatet

På gruppesamlingen ble det basisestimat av 24.1.2017 gjennomgått. Estimatet ble revidert i
etterkant, og revisjonen benyttet i denne kostnadsberegningen ble oversendt 3.2.2017, med noen
korreksjoner 8.2.2017 og 9.2.2017.

For analyseformål har vi i denne analysen strukturert estimatet i samleposter som vist under.
Inndelingen er gjort skjønnsmessig ut fra krav om stokastisk uavhengighet i pris og
mengdeusikkerhet.

Basisestimatet er uten reserver/usikkerhetsavsetninger, med unntak av uspesifisert påslag på enkelte
poster for å korrigere for elementer i estimatet vi antar er uteglemt men som ikke kan spesifiseres.

I basisestimatet oversendt 3.2.2017 er det gjort følgende korreksjoner:

Det er lagt inn 400’ bidrag til veganlegg som skal etableres i samarbeid med Tronrud

Det er lagt inn 300’ kr til fremføring av fiber til tomtegrense

Uspesifisert påslag på post for byggherreadministrasjon er økt til 1 mill. kr

Det er samlet lagt til 1,1 mill. kr på byggherreadministrasjon (8A) og spesielle kostnader (9A)
for prisjustering 2016 –2017, samt prisvekst på gjenstående 2017 –2018. Det er lagt til
grunn 2 % prisvekst for begge perioder.

# Navn kostnadspost
Påløpte

kostnader
Gjenstående

kostnad Totalkostnad Kommentar
1 Entreprise - Felleskostnader 3,4 36,1 39,5

2A Entreprise - Bygning - grunnarbeider 6,1 14,4 20,5 Inkl. 400' inkl. mva. til veg til Tronrud
2B Entreprise - Bygning - øvrigeks. grunnarbeider 0,0 117,1 117,1
3 Entreprise - VVS 0,0 31,6 31,6
4 Entreprise - Elkraft 0,0 12,8 12,8
5 Entreprise - Tele ogautomatisering 0,0 13,8 13,8 Inkl. 300' inkl. mva. for fremføring fiber
6 Entreprise - Andre installasjoner 0,0 1,8 1,8
7 Entreprise - utendørsarbeider 0,0 15,3 15,3
0 Entreprise - prisregulering 6,3 0,0 6,3

8A
Byggherre - generelle kostnadereks.
anleggsbidragelkraft inkl. garantioppfølging 6,6 16,7 23,3

Uspesifisertpåslagøktmed 750'. Inkl.
500' forprisjustering til 2017og
prisvekst2018

8B Anleggsbidragelkraft 0,0 1,9 1,9

9A
Spesielle kostnader inkl. løst inventar,eks.
tomtekostnaderogeks. garantioppfølging 0,0 14,6 14,6 Inkl. 600' forprisjustering2016->2018

9B Tomtekostnader 31,2 0,0 31,2
53,5 276,1 329,7 mill. kr inkl. mva.

BASISESTIMAT
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4 Resultater fra analysen

4.1 Kostnadsusikkerhet i prosjektet
Usikkerheten i prosjektetmå betraktes som lav, planfasen tatt i betraktning. Dette følger avat det
foreligger et tilbud fra entreprenør på etkvalitetssikret forprosjekt hvis innhold er godt forankret
blant brukere, byggherre og entreprenør.

De største usikkerhetene i prosjektet er identifisert som:

Forsinkelserhos byggherre ellerentreprenør . Entreprenørens gjennomføringsevne så vel som
byggherres beslutninger om finansiering, byggesaksbehandling, reguleringsplan, etc.

Uteglemte grensesnitt mot tilhørende infrastrukturtiltak som fremføring av VA/VVS, elkraft,
fjernvarme, samfinansiering avvegløsninger, etc.

Grunnforholdog andre stedlige forhold. Byggherre bærer fortsatt risikoen for det som finnes
i grunnen på 2/3 av tomta.

Estimatusikkerhet på enkelte kostnadsposter. Kostnader knyttet til enkelte poster er fortsatt
usikre, særlig de som ligger utenfor kontrakt. De mestusikre kostnadspostene er:

- Kostnader til byggherreadministrasjon og rådgivere (8A)
- Kostnader til løst inventar, kunst, skilt ogandre anskaffelser av løsøre (9A)
- Enkelte mindre kostnader på poster i entreprisen som IKT, universell utforming, etc.

Vurderinger avestimatusikkerheten for den enkelte post finnes i vedlegg B.

4.2 Kvantifisering avkostnadsusikkerhet ogusikkerhetsdrivere
I tillegg til å vurdere pris og mengdeusikkerhet i postene i basisestimatet, ble det i gruppesamlingen
også forsøkt å anslå kostnadsusikkerheten knyttet til følgende generelle kategorier:

U1 Entreprenørens gjennomføringsevne

U2 Fremdriftsrisiko hos byggherre

U3 Lokale forhold og grunnforhold

U4 Modenhet i plangrunnlaget, løsninger og «byggbarhet»

U5 Nye kravog endringer

Risikoen for generelle fremdriftsutfordringer og plunder og heft, både som en følge av forhold hos
entreprenør så vel som byggherre, ble vurdert som noe som fortsatt utgjør en risiko i prosjektet.

U3 – Lokale forhold og grunnforhold, er en annen usikkerhet som vil være gjeldende et stykke inn i
byggetiden. Dette er en usikkerhet byggherre i stor grad må bære.

Usikkerhet i prosjektert underlagog plangrunnlaget, her både hva som skal bygges, så vel som
løsningenes «godhet», er i stor grad lukket gjennom samspillsfasen med entreprenør. Allikevel er det
fortsatt enkelte elementer som ikke er fullt avklart, og det er alltid en risiko for at interessenter vil
ytre nye behovog fremme nye krav.

Usikkerhet knyttet til U5 - Nye kravog endringer - ble vurdert å være dekket av U4 og ellers utenfor
analysen, da nye kravogendring i omfang skal følges avekstra finansiering.

I vedlegg C beskrives usikkerheter for den enkelte driver med tilhørende kvantiative vurderinger.
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4.3 Kostnadsberegning

Basert på vurderingene avusikkerheten i basisestimatet og usikkerhetsdriverne er det gjorten
kostnadsberegning avprosjektet.

S-kurven over viser den kumulative sannsynlighetsfordelingen for det totale kostnadsestimatet for
prosjektet. Y-aksen viser sannsynligheten for atkostnaden blir lavere enn verdien på x-aksen.

Tabellen under viser nøkkeltall fra beregningen avestimatet.

KOSTNADSOVERSIKT
Totalt Gjenstående

Basiskostnad 329,6 276,1
+ Forventet tillegg 15,6 15,6
= Forventet kostnad 345,2 291,7
+ Usikkerhetsavsetning 9,0 9,0
= P85-estimat 354,2 300,7

Relativt standardavvik 2 % 3 %
Tall imillioner kroner inkl. mva.

Som det fremgår av tabellen er P85-estimatet beregnet til ca. 354 mill. kr, hvorav300 er
gjenstående. Vi regner det som 85 % sannsynlig at prosjektet ikke vil få en kostnad høyere enn denne
under de gitte faste forutsetningene (kap. 2).

Forventet kostnad er beregnet til ca. 345 mill. kr, hvorav rundt 290 er gjenstående. Grovt regnetkan
vi si det er om lag 50 % sannsynlighet for atprosjektkostnadene vil bli lavere enn dette estimatet.

Basisestimatet er markert med gul farge i S-kurven. Dette er summen avalle «mest sannsynlige»
verdier i estimatet. Som det fremgår av figuren fremstår det som lite sannsynlig at prosjektet kan
gjennomføres til en kostnad lik basisestimatet.

Det relative standardavviket til kostnadsestimatet er beregnet til ca. 3 % avgjenstående forventet
kostnad. Relativt standardavvik er et statistisk mål for den spredningen i etdatasett, og forteller oss
noe om hvor usikkert estimateter. 3 % standardavvik er etuttrykk for forholdsvis lav
kostnadsusikkerhet, noe som følger avat de største kostnadene i prosjektet nå er nokså sikre.
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5 Konklusjon og anbefalinger
Usikkerhetsanalysen viser at investeringskostnadene for etablering av ny barneskole i Hønefoss syd
må forventes å havne på rundt 345 mill. kr. Estimatets P85-verdi var på ca. 354 mill. kr. Usikkerheten i
estimatet uttrykt som relativt standardavvik er beregnet til rundt3 %.

5.1 Anbefalinger for reduksjon og styring avusikkerhet

For å redusere den identifiserte usikkerheten i prosjektet anbefales følgende:

Sikre byggestart i tide . Påse at de nødvendige beslutninger er på plass slik at entreprenør kan
starte i henhold til fremdriftsplan.

Oppfølging entreprenør. Sørge for tilstrekkelig med ressurser til byggeledelse og teknisk
rådgivning til oppfølging aventreprenør underveis i byggeperioden.

Gjennomgå tilstøtende infrastruktur. Få oversikt over kostnader og planer for
infrastrukturtiltak utenfor prosjektets ansvarsområde som har avhengigheter mot prosjektet
(veg-/bussløsning, kostnadsdelingmed Tronrud, prosjekt for fremføring avelkraft/VVS, etc.).

Kalkulering av kostnader tilbyggherreadministrasjon og øvrige felleskostnader.
Gjennomgang ogkalkulering av kostnader til byggherreadministrasjon og byggherres øvrige
kostnader for å få kontroll på kostnadene og redusere risikoen for uteglemte poster.

Kartlegge behovet for løst inventar. Utarbeide og forankre en komplett oversiktover løst
inventar prosjektet skal levere. Hente inn prisoverslag.

For kostnadsestimatet i denne analysen er det lagt til grunn et sett faste forutsetninger beskrevet i
kap. 3.2. Det er viktig atdisse forutsetningene er godt kommunisert og forankrethos
beslutningstakerne, særlig ved presentasjon av kostnadstallene i analysen.

5.2 Bruk av resultatene i den videre kostnadsstyringen

Av spesielle tiltak i den videre styringen anbefales detå:

Være særlig bevisst på at alle økninger i funksjonaliteteller omfang i prosjektet skjer
gjennom en styrt prosess
Sikre ateksternt prosjektmed fremføring av VVS og elkraft frem til tomtegrense ikke vil
forsinke skoleprosjektet
Ha tilstrekkelig med reserveavsetning til å håndtere eventuelle utfordringer i grunnen og
andre usikre forhold som ligger til byggherre å håndtere, så lenge usikkerheten er relevant.

Det anbefales generelt atprosjekteier og gjennomførende enhetenes om en ordning for videre
kostnadsstyring, herunder disponering avbudsjettog reserver. Et forslag til dette kan være:

Estimat Fullmakt/disposisjon Disponeres av

P85 - estimat Kostnadsramme Fastsettes avpolitisk ledelse

Diff. P85 - estimat og forventningsverdi (~P50) Usikkerhetsavsetning Disponeres av styringsgruppa

Forventningsverdi (~P50) Styringsramme Disponeres avprosjektsjef

Forventede tillegg Styringsreserve Disponeres avprosjektsjef

Basisestimat Budsjettposter Disponeres avprosjektorganisasjonen
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Ved fastsetting av rammer for kostnad og ordning for disponering av reserver er det viktig med en
klar og omforent forståelse av hvilken usikkerhet som er ment å håndteres med hvilke reserver på
alle styringsnivåer. I denne sammenheng anbefales det å legge til grunn prinsippet om at den som
styrer usikkerheten best, også er den som rustes til å håndtere den.
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Vedlegg
A. Analysemodell
B. Dokumentasjon avestimatusikkerhet
C. Dokumentasjon avdriverusikkerhet



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/2345-73   Arkiv: L12  

 

2. gangsbehandling reguleringsplan 399 - Ny skole og boligområde Benterud  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole og boligområde Benterud vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_311 Benterud boligområde vedtatt 04.05.2006, som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å kunne legge til rette for etablering av ny barneskole med ca. 

550 elever og flerbrukshall, i tillegg tillates det inntil 200 boliger av varierende størrelse. 

Planen fremmes som en detaljregulering og inneholder områder for bolig, kombinerte 

næringsformål, forsamlingslokale og områder for undervisning. Planen ivaretar hensynet 

grønnstruktur, ferdsel og nødvendig transportbehov. Det må gjennomføres flomforebyggende 

tiltak ved å heve terrenget for til bebyggelsen opp til 200 – års flom med en ekstra 

sikkerhetsmargin.  

  

Det ble ved 1. gangsbehandling vedtatt krav om flomsikring av parkeringskjellere før offentlig 

ettersyn.  Det ble også lagt opp til at maksimalt etasjeantall skulle høres særskilt, dette som 

egne vedtakspunkt til sak nr. 127/15. Sikring av parkeringskjellere mot 200 - års flom inkl. 

sikkerhetsmargin ble lagt inn i planbestemmelsene ved offentlig ettersyn etter vedtak i 

formannskapet 01.12.2015. Forhold knyttet til etasjeantall skulle også særlig høres og 

belyses, det kom ikke innspill til dette punktet ved offentlig ettersyn.  

 

Det er gjennomført omfattende utredninger knyttet til trafikksikker skolevei og annen trafikk 

til og fra området. Resultatet av dette er at det må opparbeides fortau, busstopp og såkalt 

«kiss and ride»/biltransport av elever utenfor planområdet på kommunal tomt ved Hønefoss 

videregående skole. Eikliveien fra Benterudgata til Harald Harådes gate blir en bussgate med 

fortau, det tillates kun kjøring til eiendommer. Skolebarna fra Monserud har per i dag ikke en 

trafikksikker skolevei og foreslås fraktet med buss til skolen, frem til de får en annen løsning 



enn å gå langs Osloveien. Skoleveien vil få en betydelig forbedring av forholdene 

sammenlignet med dagens situasjon ved Eikliskolen. 

 

Innledning  

Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av hovedsakelig boliger, ny skole med 

flerbrukshall og trafikksikre løsninger i tilknytning til skolen. Området vil i tillegg få en 

oppgradering med estetiske krav, bedre tilgjengelighet, lyssatt elvesti, samt opparbeidelse av 

uteområder og beplantning.    

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i møte 25.09.14, og vedtok 

samtidig oppstart av planarbeidet, Bh. NR. 119/14  

 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av formannskapet 01.12.2015 og vedtatt sendt på 

høring og lagt ut til offentlig ettersyn 11.12.2015 Bh. NR. 127/15  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende planbeskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 14. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Justering av bestemmelser for flomsikring til 200 års flom + 0,8 meter 

sikkerhetsmargin 

 Justering av navn på formål fra undervisning til forsamlingslokale. 

 Godkjenning av plan for trafikksikker skolevei 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.12.2015 – 08.02.2016. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 8 j, 9 og 10.  

 

Innsigelser 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. Etter 

dialog, ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er innsigelsen nå trukket i 

brev datert 08.02.2017, se vedlegg 12. 



 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 0605_311 Benterud boligområde vedtatt 

04.05.2006 (se planbeskrivelse s 14). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til 

bolig, friområde og vei.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Lokaliseringen av skolen er i tråd med prinsippet om fortetting sentralt i Hønefoss med kort 

vei til kollektivaksen. Ny skole øker bostedsattraktiviteten til Ringerike kommune for 

barnefamilier, og legger til rette for gode oppvekstsvilkår. Tryggere skolevei tilrettelegger 

også for økt aktivitet. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til fremtidig boligområde.  

Planforslaget er i strid med overordnet plan og vil bli endret i forbindelse med revidering av 

kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanen faller inn under konsesjonsområde for 

fjernvarme.  

 

Området legges inn som arealformål «offentlig eller privat tjenesteyting» i kommuneplanens 

arealdel.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken skal normalt behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. På grunn av tidsaspektet for 

skoleprosjektet vil saken gå direkte til formannskapet før kommunestyret. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til grunn 

for vedtak av reguleringsplaner. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 

kunnskapsgrunnlaget. Det er i planbeskrivelsen redegjort for kunnskapsgrunnlaget som 

vedtaket vil bygge på. Se også eget avsnitt om naturmangfold og grøntstruktur i 

saksframlegget fra formannskapet til 1. gangs behandling. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur 

og trolig sosiale tjenester. Det må anlegges fortau fra Dronning Åstas gate via Eikliveien til 

Harald Harådes gate frem til skolen, samt fortau fra Eikliskolen under Kvernbergsund bru via 

rådhuset og Eikliveien til skolen. I tillegg må det lages en løsning for busstopp og kiss and 

ride på kommunal tomt.  

 

Skoleprosjektet er vurdert til å ha en kostnadsramme på 300 millioner kroner. Det vil også 

løpe kostnader i forbindelse med opparbeidelse og vedlikehold av ny infrastruktur.  

 

Informasjon og medvirkning 

Forslagsstiller og Ringerike kommune har avholdt et informasjonsmøte hvor det ble informert 

om skoleprosjektet og gitt mulighet for å komme med spørsmål. Det er i tillegg avholdt 



brukermedvirkningsprosesser knyttet til skolen, som skal tas med videre i arbeidet med 

skoleprosjektet. 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 6. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen mener at resultatene av utredninger og dialog med regionale myndigheter har gitt 

en god helhetlig løsning for, flomsikring og trafikksikker skolevei. Sikring av 

parkeringskjellere til boligprosjektet vil være et langsiktig tiltak for å sikre verdier mot 

flomskader der kommunen har et ansvar for å redusere potensielle skader på materielle 

verdier som bygningsmasse, biler osv. Tryggere skoleveier tilrettelegger også for økt aktivitet 

for mange elever. 

 

Det stilles krav om estetisk utforming av både boliger og skolen. Boligene skal bygges som 

lameller med siktlinjer mot Storelva, planbeskrivelsen skal være veiledende for utforming og 

estetikk. Nybygg skal utformes med et helhetlig arkitektonisk uttrykk. Utomhus plan, sol og 

skyggevurderinger osv. skal vises og godkjennes i forbindelse med byggesak.  

 

Norderhov Sogneselskap er uenig med kommunen som utbygger i skoleprosjektet om 

tolkningen av en avtale i forbindelse av salg av skoletomta. Se vedlegg 7, 8 og 9. 

 

Kommunens rolle som planmyndighet vil i denne saken være knyttet opp til hva som er den 

beste helhetlig utnyttelsen av området både i forhold til Sogneselskapets tomt (Benterudstua), 

men også i forhold til utearealene til skolen og området forøvrig. Ønsket om etablering av en 

snuhammer et stykke inn på skolens tomt anses ikke som et nyttig tiltak for området som 

helhet. Foreslått regulert vei o_SV5 bør være tilstrekkelig for å kunne betjene Benterudstua, 

sørge for snumuligheter og sikre beredskapen til lokalene deres. Kommunen avstår allerede 

arealer til vei fram til Benterudstua på kommunens tomt.  

 

Planforslaget er bearbeidet og kvalitetssikret gjennom flere runder sammen med forslagsstiller 

og regionale myndigheter, spesielt knyttet til flom, skredfare grunnforhold og 

trafikksikkerhet. Plandokumentene inneholder vurderinger av disse.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides i pågående 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, datert 02.02.17 



3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 07.02.17 

4. Planbeskrivelse, datert 07.02.2017 

5. ROS-analyse, datert 07.08.15 

6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 07.02.17 

7. Rapport fra Rambøll om trygge skoleveier – Hønefoss sør, datert 09.02.17 

8. Høringsuttalelser 

a. Buskerud fylkeskommune, 02.02.16 

b. Fylkesmannen i Buskerud, 01.02.16 

c. Statens vegvesen, 04.02.16 

d. NVE, 23.02.16 

e. Brakar, 19.01.15 

f. Teknisk forvaltning utbygging 17.02.16 

g. Ringerike idrettsråd, 08.02.16 

h. Knut Terje Johansen, 21.12.2015 

i. Miljørettet helsevern, 12.02.16 

j. Norderhov Sogneselskap, 06.01.15  

 

9. Brev fra Norderhov Sogneselskap om avtale, ikke datert sendt per e-post 08.01.2015 

10. Brev fra Buttingsrud Advokatfirma, datert 05.10.2016 

11. Svarbrev fra areal – og byplankontoret vedrørende utforming av vei og snuhammer, 

datert 10.11.2016 

12.Brev fra Statens vegvesen med trekking av innsigelse, datert 07.02.17. 

13.Foreløpig landskapsplan for skoleområdet, datert 06.02.17 

14.Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget i formannskapet 01.12.15 

15.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 01.12.15 

16.Godkjent skisseforslag for fortau, buss og kiss and ride, datert 07.02.17 

17.Godkjent utomhusplan ved rådhuset Rambøll, datert 27.01.2017 

18.Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

19.Gjeldende reguleringsplan nr. 311 Benterud boligområde  

 

 Ringerike kommune, 09.02.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 - 3 99 : Ny skole og boligområde Benterud

Utarbeidet av SG Arkitektur , 07 .0 8 .1 5
Sist revidert: 09 .02.2017 Ringerike kommune

1 .gangs behandling i Hovedk omiteen for miljø - og arealforvaltning 1.12.2015 , sak 127/15
Høring og offentlig ettersyn 11.12.2015 - 8.2.2016
2 .gangs behandling i Formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtatt av K ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt.
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både
ordinære og «mindre endringer».

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12 - 5:

1. BYGGEOMRÅDER . §12 - 5.1

- Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse Område BF S
- Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse Område B BB
- Bebyggelse - Undervisning . Område BU
- Bebyggelse - Avløpsanlegg Område B VA
- Kombinert formål industri/lager Område B IL
- Kombinert formål kontor/ industri Område BKI
- Kombinert formål forretning/ kontor/industri Område BFKI

2 . SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR . Pbl. §12 - 5 .2

- Veg : Område S V
- Fortau Område S F
- Annet trafikkareal - grøntareal Område SVG
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3. GRØNNSTRUKTUR. Pbl. §12 - 5.3

- Grønnstruktur: Område G
- Grønnstruktur - Naturområde Område GN
- Grønnstruktur - Turve g Område GTD
- Grønnstruktur - Vegetasjonsskjerm : Område GV

4. HENSYNSSONERPbl. §12 - 6

- Sikringssoner, frisikt H140
- Flomfare H320

§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1. 0 Byggeområder – Fellesbest emmelser

1 . Utearealer , kjøring og parkering - Pbl § 12 - 7, pkt 4
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i skal være dokumentert ved utomhusplan
som vedlegges rammesøknaden.

Parkeringsdekning skal følge parkeringsnormen til Ringerike kommune.

P arkering for boliger i BBB1 - BBB2 skal etableres i parkeringsanlegg helt eller delvis under
terreng. Minst 60 % av parkeringsplassene i henhold til kommunal norm skal etableres i
parkeringskjeller eller parkeringshus /garasje . Det kan tillates opparbeidet pa rkering på terreng
ut over minimumskravene i kommunal norm. Parkering på terreng skal deles opp med
vegetasjon.

I utbyggingsfasen kan det etableres midlertidige felt for bakkeparkering. Midlertidige anlegg
kan benyttes til permanent garasjeanlegg er ferdi gstilt.

2 . Oppvarming
Området ligger i konsesjonsområdet for fjernvarme , jf «Forskrift om vedtekt om
tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud.

3 . Byggegrenser
Der byggegrense ikke er vist på plankartet gjelder plan - og bygningslovens bestemmel s er.

4 . Avfallshåndtering
Det skal etableres anlegg for felles avfallshån d tering .
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5 . Overvann
Overvann kan føres til elva uten fordrøyning. Røranlegg mot elva skal ha tilbakeslagsventil.
Det skal vurderes fordrøyningsbass eng for overvann på skoletomta. Terrenget skal arronderes
slik at overflatevann renner naturlig fra bygninger.

6 . Tekniske installasjoner
Det tillates oppført nødvendige tekniske installasjoner, herunder transformatorer og
tilsvarende.

7 . Estetikk
Ny beb yggelse skal utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et he lhetlig
arkitektonisk uttrykk. Byggene i BBB1 skal legges som lameller som gir siktlinjer til elva.

8 . Utomhusplan
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokument ert i utomhusplan.
Plassering og utforming av lekeplasser innenfor områdene BBB1 og BBB2 skal også vises
gjennom utomhusplanen. Planer for sikring og bevaring av eksisterende vegetasjon samt
etablering av ny vegetasjon skal fremgå av utomhusplanen.

9 . Fl om
Bygninger må sikres mot oppflyting.
Bygninger i sikkerhetsklasse F2 eller høyere skal ikke plasseres lavere enn kote 69,6. Det
tillates likevel etablert parkeringskjellere, disse skal tåle flom opp til kote 69,6 .
Innkjøring til parkeringskjeller sik res ved «terskel» på min kote 69,6
Eventuelle tekniske installasjoner lavere enn kote 69,6 skal ikke kunne ødelegges av vann.

Uteareal som ligger lavere enn kote 68,0 opparbeides med tanke på at arealene skal tåle flom
uten å ta betydelig skade.

10 . Gjerder
Eventuell oppføring av gjerder skal godkjennes av byggesak.

11. Grunnforhold
Det er påvist kvikkleire i området. Før områdene kan bebygg e s skal grunnforholdene være
kartlagt mht. sikkerhet for bygg og uteområder. Kommunen kan krever utredninger fr a faglig
kompetente mht. dette.

12. Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommmunen varsles, jf
kulturminneloven § 8, 2. ledd.
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§ 2. Byggeområder

§ 2 . 1 Byggeområde - boligbebyggelse frittliggende (BF S )

1. Formål
Område BF S skal benyttes til småhusbebyggelse

2. Utnyttingsgrad
Maksimal utnyttelsesgrad er 25 % BYA

3 . Byggehøyde
Maksimal byggehøy de for gesims er 6,0m og for møn e 9,0m over gjennomsnittlig terrengnivå.
For garasje er maksimal byggehøyde 3,5m for gesims og 5,0 m for møne.

§ 2 . 2 Byggeområde - boligbebyggelse blokkbebyggelse (BBB)

1. Formål
Område B BB 1 - og BBB2 skal benyttes til blokkbebyggelse

2 . Utnyttingsgrad
Maksimal utnyttelsesgrad er 4 5 % BYA

3 . Byggehøyde

1. eta sje skal ligge på minimum C+69,6
Maksimal byggehøyde skal være C+ 88 ,6

Tekniske installasjoner som heissjakt o.l tillates etablert over maksimal byggehøyde.

4 . Bebyggelsens utformin g
Ny bebyggelse skal utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk. Ventilasjonsrom og tekniske installasjoner som etableres over maksimal
byggehøyde skal trekkes minimum 3 meter innenfor vegglig i øverste etasj e, og gis en matt og
kamuflerende overflate. Det kan gjøres mindre avvik for heissjakt, trappehus pipe o.l

5 . Nærlekeplass
Det skal etableres minimum 5m ² lekeareal pr boligenhet . Nærlekeplass skal ligge under 50
meter fra inngangsdør.

6 . Parkeringskjelle r og garasje
Garasje som har innkjøring parallelt med vegen gjennom planområdet, kan plasseres inntil 2,0
meter fra formålsgrensen mot vegen. Garasje tillates plassert inntil 1,0 meter fra øvrige
grenser.
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§ 2 . 3 Byggeområde - bebyggelse undervisning ( BU1 )

1. Formål
Område o_BU1 skal benyttes til undervisningsbygg.
Det tillates etablert nødvendig parkering og kjøreareal. Det tillates oppføring av flerbrukshall.

2 . Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelse er % BYA= 45 % . Det tillates ikke parke ring ut over kommunens
parkeringsnorm.

3 . Byggehøyde
1. etasje skal ligge på minimum C+69,6
Maksimal byggehøyde skal være 87 ,6
Tekniske installasjoner som heissjakt o.l tillates etablert over maksimal byggehøyde.

4 . Bebyggelsens utforming
Bygninger skal utformes slik at bygget framstår med et, helhetlig arkitektonisk
uttrykk. Ventilasjonsrom og tekniske installasjoner som etableres over maksimal byggehøyde
skal trekkes minimum 3 meter innenfor vegglig i øverste etasje, og gis en matt og
kamuflerende over flate. Det kan gjøres mindre avvik for heissjakt, trappehus pipe o.l

5 . Lekeplass
Skolens lekeplass skal benyttes som områdelekeplass.

6. Parkering
Parkering skal dekkes innenfor formålsområdet

§ 2.4 Byggeområde - bebyggelse undervisning ( BU2 )

1. Formå l
Område o_ BU 2 skal benyttes til undervisningsbygg eller forsamlingslokale.
Det tillates etablert nødvendig parkering og kjøreareal. Området tillates benyttet som
parkeringsareal for skole dersom dette fremmer en helhetlig utforming av området.

2. Utnytt ingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelse er % BYA= 40 % .

3 . Byggehøyde
1. etasje skal ligge på minimum C+69,6
Det tillates maksimalt 2 etasjer
Tekniske installasjoner som heissjakt o.l tillates etablert over maksimal byggehøyde.

4 . Bebyggelsens utforming
Byg ninger skal utformes slik at byg ninger framstår med et, helhetlig arkitektonisk
uttrykk.
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§ 2.5 Byggeområde - bebyggelse forsamlingslokale (BFL)

1. Formål
Område BFL skal benyttes til forsamlingslokale.
Det tillates etablert nødvendig parkering og kjørea real.

2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelse er % BYA= 40 % .

Parkeringsplasser ut over kommunal norm tillates oppført på bakkeplan.

3 . Byggehøyde
1. etasje skal ligge på minimum C+69,6
Det tillates maksimalt 2 etasjer

4 . Bebyggelsens utforming
Bygninger skal utformes slik at byg ninger framstår med et, helhetlig arkitektonisk
uttrykk.

§ 2. 5 Byggeområde – Avløpsanlegg (B VA )

1. Formål
I området o_BVA kan eksisterende kommunalteknisk anlegg opprettholdes,
Det tillates oppført mindre bygninger som har tilknytning til virksomheten.

2 . Bebyggelsens utforming
Bygninger skal tilpasses eksisterende bygninger.

§ 2. 7 Byggeområde – Industri, lager (B IL )

1. Formål
Området BIL1 og BIL 2 skal benyt t es til industri og lager.

2. Utnyttingsgrad
Maksima lt tillatt utnyttelse er % BYA= 30 %

3 . Byggehøyde
Maksimal høyde for gesims og møne er 12 meter over gjennomsnittlig terrengnivå.

4 . Bebyggelsens utforming
Ny bebyggelse skal utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et helhetlig
arkitekton isk uttrykk.
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5 . Virksomhet
Området kan ikke benyttes til virksomhet som i særlig grad fører ulemper for brukere og
beboere. Det tillates ikke anlegg som ved lukt, røyk eller støy vil virke sjenerende for
tilgrensende boligstrøk. Den ubebygde delen av t omten tillates ikke benyttet til lagring.

§ 2. 7 Byggeområde – Konto r , industri (BK I )

1. Formål
Området BKI skal benyttes til kontor og industri .

Området kan ikke benyttes til virksomhet som i særlig grad fører ulemper for brukere og
beboere. Det tillate s ikke anlegg som ved lukt, røyk eller støy vil virke sjenerende for
tilgrensende boligstrøk. Den ubebygde delen av tomten tillates ikke benyttet til lagring.

2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelse er % BYA= 30 %

§ 2. 8 Byggeområde – Forretning, kon tor og industri (B FKI )

1. Formål
Området BFKI skal benyttes til forretning, kontor og industri .

Området kan ikke benyttes til virksomhet som i særlig grad fører ulemper for brukere og
beboere. Det tillates ikke anlegg som ved lukt, røyk eller støy vil vi rke sjenerende for
tilgrensende boligstrøk. Den ubebygde delen av tomten tillates ikke benyttet til lagring.

Byggegrense er vist på plankartet og samsvarer med plangrense mot øst.

2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelse er % BYA= 30 %

§ 3 SAMFERDS EL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 3 . 1 Veg (SV 1 – SV 5 )

1. Formål

o _ SV1, o _ SV 3 , o _ SV 4 og o _SV5 er offentlig veg
SV 2 er privat veg for adkomst til BBB1 og BBB2.

§ 3 . 2 Fortau (SF)

1. Formål.
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o _ SF1 og o _SF 2 skal opparbeides som offentlig fortau.

Området SF 3 skal opparbeides til fortau.

Utforming er vist på plankartet.

2 . Utforming
Offentlig fortau skal utformes i henhold til kommunalteknisk norm.

§ 3 . 3 Annet trafi kkareal - grøntareal (o _SVG)

Områdene skal benyttes til annen veggrunn - grøntareal. Område ne skal tilsås og behandles
parkmessig.

§ 4 . Grønnstruktur

§ 4 .1 Grønnstruktur (G)

1. Formål.

Området G1 skal opparbeides til grøntområde. Området skal være offentlig tilgjengelig med
adkomst fra SF3 evt. SF2 eller tilsvarende.

2 . Vegetasjon
Vegetas jonen skal ha parkmessig preg med mulighet for etablering av sti .

§ 4.2 Grønnstruktur - Naturområdet GN

1.Formål
Området o _GN skal beholdes som grøntområde. Området skal være offentlig tilgjengelig.

2 . Funksjoner/ Bruk
Det tillates oppføring mindre inst allasjoner og brygger i området som fremmer offentlig bruk.

Søknad om etablering av brygger behandles i henhold til kommunens bryggeveileder.

3 . Vegetasjon
Eksisterende og ny vegetasjon skal ha en variert form, størrelse og alder. Vegetasjonen skal
plei es og skjøttes på en slik måte at vekstenes røtter bidrar til å sikre elvebredden mot
utglidning og erosjon.
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§ 4.3 Grønnstruktur - Turveg (GTD)

1.Formål
Området o_ G TD 1 og o_ GTD 2 skal opparbeides som turveg og være offentlig tilgjengelig.

2 . Utfor ming
Turvegen skal ha grusoverflate med bredde 2 ,5 meter og skal belyses med pullerter el.
Belysningsanlegg overtas av Ringerike kommune som vil være ansvarlig for drift av anlegget.

§ 4. 4 Grønnstruktur – Vegetasjonsskjerm (GV)

1.Formål
Område GV1 skal være vegetasjonsskjerm .

2 . Utforming
Området GV1 skal ha naturpreg .

§ 5 . Hensynssone

§ 5.1 Sikringssoner, frisikt (H140 _1 - 2 )

I frisiktsone r skal terrenget holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander slik at
disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.

§ 5.2 Område med flomfare (H320_1)

1. Funksjoner/ bruk
Område med flomfare er vist på plankartet med skravur. Skravuren angir 200 - årsflom.

2. Vilkår
Anlegg og installasjoner innenfor sonen for 200 - års flom må bygges for t åle flom.

§ 6 . Rekkefølgebestemmelser

Bestemmelsene stilles med hjemmel i pbl § 12 - 7 pkt 10

1 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer:
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning
av tekniske planer mellom utbygger og kom m unen foreligge før det gis
igangsettingstillatelse for disse anleggene.

2 Ved rammesøknad skal følgende være dokumentert:
Byggets plassering.
Planlagte forstøt n ingsmurer .
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Parkeringsareal.
Sykkelparkering .
Lekeplass.
Sol - skyggediagram
Doku mentasjon av geoteknisk prosjektering.
Dokumentasjon av overvannshåndtering

3 Ved søknad om brukstillatelse skal følgende være dokumentert:
Tilstrekkelig felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og
godkjent av kommunen før brukstil latelse for boliger gis.
Veg, vann - og avløpsanlegg som skal overtas av kommunen er i samsvar med godkjent
utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.

4 Før det kan gis brukstillatelse for skolebygg i område BU1 skal følgende være ferdigstilt:

S tekninger som ferdigstilles med fortau:

Dronning Åstas gate – Eikliveien – Harald Harådes gate frem til skoletomt.

Langs Harald Harådes gate fra kryss ved Eikliveien og frem til skoletomt skal det
være en tosidig fortausløsning.

Fra Eikli skole oppruste s fortau via undergang ved Kvernbergsund bru og rådhuset
frem til busstopp/skoleskyssløsningen ved krysset Harald Harådes gate x Eikliveien.

Prinsippene i utomhusplanen for utforming ved rådhuset skal følges. Dette fremgår av
planbeskrivelsen s figur nr. 2 9, 30 og 31 .

Kantstopp for buss og kiss and ride:

Prinsippene for utforming av kantstopp og kiss and ride med tilhørende bredde på fortau
følges og etableres. Dette fremgår av planbeskrivelsen med figur nr. 29, 30 og 31 .

Det skal som hovedprinsipp oppa rbeides opphøyde gangfelt/areal på de stedene hvor
kjørevei skal krysses.

Venstresvingefelt i Osloveien:
Det skal etableres et venstresvingefelt i Osloveien for innkjøring til Benterudgata.
Venstresvingefeltet skal dimensjoneres for å kunne håndtere busst ransport.

5 Ved søknad om brukstillatelse for BBB1 og BBB2 skal flytting av sti til GTD 1 være
ferdigstilt og godkjent av kommunen. Ved søknad om brukstillatelse for BU 1 skal
flytting av sti til GTD2 være ferdigstil t og godkjent av kommunen. Sti skal være 2,5
meter bred og lyssettes.

6. Ved søknad om brukstillatelse for boliger i BBB1 og BBB2 skal opparbeidelse av SV2
og SF3 være ferdigstilt frem til adkomst f or bolig. Det tillates trinnvis opparbeidelse
av SF3 frem til siste byggetrinn, dersom løsningen sik rer tilfredsstillende forhold for
myke trafikanter.
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1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablerin g av ny barneskole i Hønefoss
sentrum. Planarbeidet vil i hovedsak bygge videre på vedtatt reguleringsplan «0605_311
Boligområdet på Benterud»

Figur 1 - Benterud - eksisterende situasjon

I tillegg planlegges det å videreføre mul ighet for blokkbebyggelse/bolig i området.
Boligbebyggelse vil følge hovedintensjonen fra vedtatt plan, men det vil måtte gjøres
tilpasninger til ny struktur i området som følge av planlagt barneskole.
For å utnytte sentrumsnære områder til boligbygging l egger planarbeidet opp til å øke
planlagt byggehøyde med ca. 1 etg (dvs. varierende høyde fra 3 – 6 etg), iht. vedlagte
mulighetsskisse.

Totalt planlegges 150 – 200 boliger, med varierende størrelse.

Figur 2 - Illustrasjon be byggelse og skoletomt

Skoletomt
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Figur 3 - Ny barneskole Benterud

Eksisterende næringsområder sør i planområdet planlegges videreført tilsvarende
eksisterende regulering.

Bakgrunn for planarbeidet – historikk
Reguleringsplanen «Boligomr ådet på Benterud» ble vedtatt 4.5.2006. Området ble i 2014
solgt til Tronrud Eiendom for utvikling av boliger iht. vedtatt plan.
Ringerike kommune henvendte seg til Tronrud Eiendom for å avklare mulighet for kjøp av
skoletomt på Benterud, etter forhandlin ger vedtok Kommunestyret 25.09.2014 (sak 119/14) å
starte planlegging av ny barneskole og flerbrukshall på Benterud.
For å legge til rette for endret bruk av deler av området fremmes ny reguleringsplan for
området.
Området har gjennom lang tid vært bruk t til utstillinger, fesjå, hestemarked, travløp etc.
Ringeriksfrukt oppførte sin første bygning vest på plassen i 1938. Under krigen ble det reist
en rekke bygg av tyskerne for militære formål. Disse omkranser sletta og benyttes til
verksted og lagre. Sene re har Norderhov Sogneselskap oppført forsamlingslokalet
Benterudstua i 2002.
Det er ikke registrert vernet bebyggelse, landskap eller vegetasjon i området.

Forslag til planavgrensning
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet 19.11.2014. Innenfor pla navgrensning foreslås
det boliger, næring, skole, forsamlingshus, grønnstruktur, vei og annen infrastruktur.
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Figur 4 - Planavgrensning fra "Varsel om oppstart 19.11.2014"

Ortofoto
Området ligger sør i Hønefoss sentrum ned mot S torelva. Området preges i dag i hovedsak
av en åpen gresslette. Området ble tidligere benyttet til utstillinger, fesjå, hestemarked,
travløp etc.
Det er ikke registrert vernet bebyggelse, landskap eller vegetasjon i området.

Figur 5 - Fra Ringerike kommunes karttjeneste des 2014
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Bilder / illustrasjoner
Illustrasjonene som følger er utarbeidet før barneskole ble planlagt på deler av området.
Resterende område planlegges utbygget i tråd med vedtatt reguleringsplan iht. viste
skiss eprosjekt.

Figur 6 - Perspektiv fra Vest/Storelva - HRTB Arkitekter AS (Barneskole ikke vist)

Figur 7 - Flyfoto - HRTB Arkitekter AS (Barneskole ikke vist)
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Figur 8 - Fasade skisser, mulig utbygging - HRTB Arkitekter AS

Figur 9 - Forslag illustrasjonsplan - HRTB Arkitekter AS (barneskole ikke vist)

Ny barneskole
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Eiendomsforhold

Eiendom Hjemmelshaver Areal:
Eiendommer som berøres av planendring:
39/11 Tronrud Eiendom AS 15 718 m2

39/11 Tronrud Eiendom AS – fremtidig kommunal veg 1312 m2

39/218 Ringerike kommune (skoletomt) 23 022 m2

39/196 Ringerike kommune («tennisbanen») 3394 m2

39/193 Ringerike kommune (Snuplassen Benterud) 232 m2

39/213 Norderhov Sogn eselskap (Benterudstua) 1408 m2

39/90 Knut Terje Johansen, Bakkeveien 5 3511 Hønefoss 1079 m2

39/211 Benterud Utbygging AS 2473 m2

39/68 Ringeriksfrukt Eiendom AS 5328 m2

39/76 Ringeriksfrukt Eiendom AS 5760 m2

39/76 Ringeriksfrukt Eiendom AS (teig 2) 4144 m2

39/188 Ringeriksfrukt Eiendom AS 642 m2

3051/1 Ringerike kommune (Gigstadsvei) 2884 m2

SUM: 67 396 m2

Eiendommer som er tatt med etter kommunens ønske:
39/205 Gigstadsvei 22/26 AS, Ringkollvn. 66 3514 Hønefoss 3151 m2

39/206 Gigstadsvei 22/26 AS, Ringkollvn. 66 3514 Hønefoss 5495 m2

39/215 Ringeriksfrukt AS (hjemmelshaver)
Ring Auto Eiendom AS (fester)

5082 m2

39/179 Ringerike kommune (pumpestasjon) 2303 m2

39/1 Ringerike kommune (deler av eiendommen) 4272 m2

39/191 STRIX Eiendom AS 7 58 m2

SUM: 21 061 m2

SUM samlet: 88 457 m2

Tiltakshaver/konsulenter
Tronrud Eiendom har ansvaret for reguleringsplanen i nært samarbeid med Ringerike
kommune.

Tiltakshaver : Tronrud Eiendom AS
Plankonsulent : SG Arkitekter AS
Konstruksjon p lan : Siv. Ing Bjørn Leifsen AS
Trafikk/støy : Cowi AS
Ras/Flom : Norges Geoteknisk Institutt
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Planprosess, medvirkning og varsel om oppstart
Reguleringsplan for området «0605_311 Boligomr ådet på Benterud», ble vedtatt 4.05.2006.
Ringerike kommune vedt ok endelig valg av skoletomt i møte 25.9.2014 og besluttet samtidig
at planlegging av ny skole for inntil 550 elever, samt flerbrukshall skulle starte omgående.
Oppstart av ny reguleringsplan for området ble vedtatt og varsel om oppstart ble sendt
berørte parter 19.11.2014.
Høringsfrist for innspill ble satt til 12. januar 2015 (innspill og forslagsstillers vurdering er
angitt i kap 6.1 Innspill til varsel om oppstart: ).

Tiltakshaver arrangerte i samarbeid med Ringerike kommune Utbyggingsavdelingen i tillegg
informasjonsmøte i Ringerike rådhus den 16.3.2015 der kommunen og Tronrud Eiendom
informerte om planen for området.

Planforslag ble godkjent av Formannskapet i Ringerike kommune 1.12.2015 (sak 127/15) og
lagt ut til offentlig ettersyn med innspillfrist 8.2.2016 (innspill og forslagsst iller vurdering er
angitt i kap 6.2 Innspill/Innsigelser til planforslag

2. Dagens situasjon

Området er regulert til bolig og næring.
Boligplanen er ikke utbygget og området består i dag i hovedsak av :

Eksisterende næringsareal
Ubebygd gresslette som har blitt benyttet til ulike arrangement.
Forsa mlingshus «Benterudstua»
Randsone mot Storelva .

Eksisterende bebyggelse og anlegg
På området er det noe eksisterende næringsbebyggelse. Alle eksisterende bygninger som
ligger på området som skal benyttes til skole eller bolig planlegges revet.

Figur 10 - Bygninger som planlegges revet (merket med rødt)

Rammetillatelse for rivning er gitt av Ringerike kommune 11.08.2014 i DS 398/14.

Pr 1.8.2016 er alle bygninger med unntak av 15969278 revet.
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Øvrige områder for næring som in ngår i planen reguleres med sikte på å bevare
eksisterende situasjon.

Samferdsel og teknisk infrastruktur

Trafikk:

For å legge til rette for utbygging iht. vedtatt reguleringsplan er det i samarbeid med
Buskerud Fylkeskommune opparbeidet nytt kryss mell om Harald Hardrådesgate og
Osloveien. Krysset er ferdigstilt, men det mangler foreløpig opparbeidelse av forlengelse av
Harald Hardrådesgate frem til planområdet. Forlengelse av Harald Hardrådesgate vil bli
gjennomført frem til eiendomsgrense for eiendomme n gnr. 39, bnr. 84 iht. vedtatt plan for
«Boligområdet på Benterud».

Cowi har utarbeidet en oppdatert trafikkanalyse for nye planer som følger planarbeidet1.
Trafikkanalysen fokuserer på endringer i trafikale konsekvenser for adkomstveinettet i forhold
t il tidligere analyser for trafikk til/fra vedtatt reguleringsplan. Analysen viser at det ikke er
behov for ekstra utbedringer i forhold til trafikkavvikling ut over det som er planlagt i vedtatt
plan.
SVV ble varslet om oppstart av planarbeidet og uttaler følgende:

«Atkomst til bolig - og skoleområdet på Benterud vil, som hoved løsning , gå gjennom det
nye krysset i Osloveien. Dette er utbygd til å ivareta utviklingen på Benterud.
Statens vegvesen har ingen merknader til det igangsatte planarbeidet».

Van n - og avløp:

Cowi har i nov 2014 utarbeidet en overordnet vurdering i forhold til VA, fjernvarme mm.2

Vurderingen konkluderer med at eksisterende VA - ledninger i området må legges om og det
anbefales å legge ny VA - ledning sentralt i området.
Løsning for V A - ledninger internt på området må planlegges når bygningsstruktur en i området
er endelig avklart, men tidligere forslag fremstår som godt tilpasset nytt forslag til plan for
området.

Figur 11 - Fra rapport Interconsult 05.11.04 - løsning med sentral ledning3
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Grønnstruktur / vegetasjonstyper
Området preges i dag av eksisterende gresslette med store åpne arealer (bilde Figur 1 -
Benterud - eksisterende situasjon ).

Figur 12 - Utsnitt "Grønn plakat" - Ringerike kommune

I «Grønn plakat» er elveskråning registrert som område med stor verdi, mens indre områder
er avsatt som områder med en del verdi. Elvekanten vil i planforslaget bli bevart som en
grøntdrag mot el va. I søndre del av området vil elvekanten være felles uteoppholdsareal for
boliger og derved være offentlig tilgjengelig. Mot nord vil skoletomt gå ned til elvekant.
Reguleringsplanen vil sikre at elvekanten settes av til naturområde .
Vegetasjonen i områ det består for det meste av bjørk og andre løvtrær og busker. Langs
Storelva er det dels tett vekst av trær og busker.

Vann - og vassdrag, flom, strandsone mv.
Området ligger ned til Storelva og ligger i dag på en høyde fra ca. 67,5 moh stigende opp til
ca . 70 moh.

Nivået for 200 - års flom i området er satt til kote 68,6 ved planområdet. Oppstrøms ved
Kvernbergsund bru er nivået satt til 68,9. Dette medfører at hoveddelen av området ligger
lavere en anslått 200 - årsflom.

Reguleringsplanen vil inneholde be stemmelser om minste kotehøyde for plassering av
bygningenes 1. etg for å sikre nye bygninger mot flom.
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Figur 13 - 200 - års flom, Ringerike kommune kartgrunnlag

Topografi, høyde, helning/retning
Planområdet ligger på Benterud, n ordvestre del av Eiklitangen. Området er sentrumsnært
men likevel skjermet og rolig, adskilt fra hoved trafikkårer .
Området fremstår som flatt og ligger vakkert til dels omkranset av Storelva med gode
solforhold.

Grunnforhold
Grunnen består av sand, grus og silt som er avleiret fra elva. Det ble gjennomført en
geoteknisk vurdering av området av Rambøll den 3.11.144.

Grunnundersøkelser i området viste at mektigheten av sandavsetninger i hovedsak er fra 7 -
12 meter inne på området. Deretter er det en fast, men meget sensitiv og kvikk leire ned til
morene eller berg med mektighet på ca. 10 – 15 meter.

Ved oppfylling i området vil det måtte påregnes noe setninger som det må tas hensyn til ved
oppføring av bygninger. Rambøll konkluderer med at bygninger opp til 3 etasjer bør kunne
fundamenteres direkte på grunnen i området og at det ikke er fare for områdeskred inne på
«skoletomt».
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3. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer

Rikspolitiske retningslinjer
Nasjonale forventninger til regional og kommu n al planlegging ble vedtatt 12.6.2015 ( H - 2347
B )

Det er gjort et utvalg av statlige retningslinjer som i særlig grad anses å berøre planområdet:
Det er nedfelt i de nasjonale forventningene at det legges vekt på bærekraftig areal -
og samfunnsutvikling.
D et er forventet at kommunene vektlegger fortetting og transformasjon i sentrum for å
etablere levende by - og tettstedsentre.
Hensynet til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell
utforming skal legges til grunn for planleggi ngen.

Det legges opp til en relativt høy utnyttelse av området ved at det tillates oppført blokker opp
til 6 etasjer. En slik utnyttelse vil sikre at et så sentralt område i Hønefoss utnyttes til mange
boliger samtidig som området kan opprettholde en grø nn struktur.
Områdets sentrale beliggenhet vil bidra til å minske transportbehovet med bil, da området
ligger ca. 15 min gange fra Hønefoss sentrum ( ca. 1,3 km), mens avstanden til Hønefoss
stasjon er ca. 1,8 km.
I nær tilknytning til området boligområde t vil det være flere barnehager, barneskole,
videregående skole, dagligvare mm.
Området vil bidra til å forsterke Hønefoss sentrum som boligområde og vi mener at Benterud
med sin skjermede beliggenhet og grønne struktur vil være et svært positivt tilskudd til
boligbygging i Hønefoss sentrum.

Kommuneplan
Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til «Fremtidig boligområde», «Erverv» og
«Bygning med særskilt allmennyttig formål».

Figur 14 - Utsnitt "Kommuneplan for Ringerike"
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Rev isjon av kommuneplan er igangsatt og det forutsettes at arealformål i kommuneplan vil
kunne tilpasset ny bruk av området.

Reguleringsplan
Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til industri/lager og boligbebyggelse med
tilhørende grøntareal.

Fi gur 15 - Utsnitt av regplan "0605_311 Boligområdet på Benterud"

Gjeldende plan forutsettes videreført i størst mulig grad for områder som ikke berøres direkte
av skoletomt.

4. Hovedinnhold i planen

Hovedintensjonen med ny regulerings plan er , etter ønske fra Ringerike kommune , å legge til
rette for etablering av ny barneskole på deler av arealet.
Planen skal i tillegg videreføre planlagte boligområder med relativt høy utnyttelse i dette
sentrumsnære området.
Det vil også legges vekt på å sikre allmennhetens tilgang langs elven og skape et grønt
boligområde i gangavstand fra Hønefoss sentrum.

Bebyggelse og anlegg
Planområdet inneholder i dag flere bygninger der noen bygg planlegges revet se pkt. 2.1
Eksisterende bebyggelse og anlegg . Disse er avmerket spesielt i plankartet. Det er ikke
registrert verneverdig bebyggelse i området.
Ringerike kommune har pumpestasjon i sørvest i området, regulerings planen legger ikke opp
til noen endring for dette arealet.
Det ligger kommunale vann - og avløpsledninger i tillegg til fjernvarme over området. Disse
rørgatene vil bli hensyntatt ved planlegging av bygninger i området.
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Samferdsel og teknisk infrastruk tur

Adkomst:

Området har i dag adkomst fra Gigstadsvei fr a sør og Benterudgata fra nord (grønn pil).
Vedtatt reguleringsplan for området «0605_311 Boligområdet på Benterud» legger til rette for
at det etableres ny adkomstveg til området som forlengelse av Harald Hardrådesgate (blå
pil).

Figur 16 - Planavgrensning med adkomst til området

I fm planarbeidet ble det utarbeidet en overordnet vurdering av veisystemet i området i fm
etablering av boligområde på Benterud5.
Cowi har op pdatert trafikkanalysen i fm planarbeidet og innarbeidet endring i trafikktall i fm
endringen i planområdet.
Statens vegvesen har i sin uttalelse til varsel om oppstart uttalt følgende:

«Adkomst til bolig - og skoleområdet på Benterud vil, som hoved løsni ng , gå gjennom
det nye krysset i Osloveien. Dette er utbygd for å ivareta utviklingen på Benterud.

Statens vegvesen har ingen merknader til det igangsatte planarbeidet.»

«Benterudstua» vil i planforslaget få adkomst fra Benterudgata. Ringerike kommune ha r gitt
vegrett til eiendommen over skoletomt iht. forslag til reguleringsplan.
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Figur 17 - Utsnitt adkomst "Benterudstua" – forslag til plan

Norderhov Sogneselskap og Ringerike kommune er i dialog om mulig omrokkering av
arealer i planen. Evt. endringer vil slik vi ser det ikke påvirke områdets påvirkning på
omgivelsene, da det evt. vil være interne skifter.

Figur 18 - Utsnitt adkomst "Benterudstua" - alternativ adkomst

Vi mener at evt. endring av adk omst ikke vil påvirke planens omgivelser og at evt.
tilpasninger kan gjøres som del av 2. gangs behandling av planen dersom det oppnås
enighet mellom partene.

Planen fremmes til behandling som vist i Figur 17 - Utsnitt adkomst "Benterudstua" – forslag
til plan .

Teknisk infrastruktur:

Det må utarbeides utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og utbyggere i feltet.

Vann - og avløp:

Cowi har utarbeidet et notat om status for VA i området2. Notatet viser til tidligere
beregninger om brannvannskapasitet som angir at det er tilfredsstillende beregnet kapasitet
(se 2.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur )

Vedlagte utsnitt fra kommunens kart viser at det er eksisterende VA - ledning som krysser
planområdet.
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Figur 19 - Eksisterende VA - ledninger og fjernvarme (Ringerike kommune)

Eksisterende VA - ledning i Gigst adsvei forlenges langs eksisterende veg og følger ny
vegtrase mot nord i feltet.

Figur 20 - Prosjektert VA - ledning (Cowi, VA - plan Oversikt, 30.6.2015)

Opparbeidelse av VA - systemet gjøres i samarbeid med Ringerike kommune og vil være en
del av utbyggingsavtale for området.
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Energiforsyning, fjernvarme

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Ringerike kommune. Forskrift
om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, vedtatt 21.4.2005 § 1 fastsl år
at tilknytningsplikt vil gjelde for bygninger over 1000 m2 BRA innenfor planområdet.

Det ligger i dag fjernvarmeledning sør i området, vist med oransje på Figur 19 - Eksisterende
VA - ledninger og fjernvarme (Ringerike kommune) .

Fjernvarmeledning vil bli videreført inn til ny bebyggelse i planområdet i samråd med
Hønefoss fjernvarme.

Grønnstruktur
Området langs elvekanten vil bli videreført som friområde tilsvarende eksisterende
reguleringsplan. Dette vil si kre et sammenhengende grøntdrag i utkanten av området.

I grøntdraget langs elvekant skal det opparbeides sti (gruset sti i 2 meters bredde) som sikrer
allmennheten god tilgang langs elva. Stien er vist på plankartet som GTD1/GTD2 og skal
være ferdig oppar beidet før boliger tas i bruk. Kommunen har uttrykt ønske om at sti skal
lyssettes, noe pl anbestemmelsene vil tillate.
Det legges videre opp til at det skal tillates etablert brygger og andre enkle installasjoner som
legger til rette for bruk av elva.

Boligbebyggelse i området er planlagt som lameller med grøntdrag mellom, noe som vil sikre
et grønt preg av området. Byggeområdet er imidlertid foreslått som et sammenhengende
område for å sikre detaljprosjektering ikke vil medføre behov for dispensasjon fra vedtatt
plan.
Området for skoletomt er avsatt som et stort sammenhengende område for barneskole som
vil inneholde områder for lek og uteopphold som del av skolens areal.

Figur 21 - Utsnitt av forslag til reguleringsplan
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Va nn - og vassdrag
Pl anområdet grenser til Storelva. Det er relativt nylig vedtatt reguleringsplan for området som
åpner for boligbebyggelse. Eksisterende planforslag legges til grunn ved utarbeidelse av ny
plan , dvs en byggegrense på 20 meter mot vassdrag.

I Hønefoss er sentrumsområdet omkranset av elvene som meandrerer gjennom/rundt byen.
Utbygging av elvekant har vært en naturlig og nødvendig utvikling av bysentrum i Hønefoss.

Området nærmest elva er avsatt til «Grønnstruktur Naturområde», tilsvarende v edtatt plan
for å sikre allmennheten tilgang til elvene. I sin sjekkliste har NVE foreslått å benytte 50 - 100
meter byggegrense langs hoved vassdrag , vi mener dette ikke bør gjelde innenfor
sentrumsområdet i Hønefoss

Figur 22 - uts nitt Hønefoss (Ringerike kommunes kart)

Det er i planforslaget avsatt en grøntsone mot elvekant opp forbi elveskråning og noe inn på
platået ved Benterud. Et slikt grøntdrag vil sikre mulighet for å etablere gangsti langs
elvebredden tilgjengelig for allm ennheten. Arealet vil i tillegg si kre elveskråning mot
utbygging . S kjøtsel av elveskråning vil måtte gjøres planmessig for å sikre mot «gjengroing»
og samtidig ivareta stedlig vegetasjons stabiliserende effekt.

Vurdering av flom og skred er omtalt i eget kapittel 4.7 Samfunn s sikkerhet (skred/ras og
flom) .

Det er i planbestemmelsene lagt opp til at det kan etableres brygger for å legge til rette for
mer bruk av elva ti l rekreasjon.
Elveskråningen ligger i området som er merket som Sone 2 (svart farge) i Ringerike
kommune sin bryggeveilder6.
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Figur 23 - Utsnitt, kart med soneinndeling6

I denne son en tillates etablering av båtutsettingsplass og enkle sommer - og helårsbrygger.
Strømningen i elva må ikke være for sterk da båter må kunne ligge langs brygger uten å bli
ødelagt eller slite seg. Det må i tillegg også være dypt nok til å kunne legge til ve d brygga
ved lav vannstand.
Brygger med størrelse opp til 1,8 x 4 m kan iht veilederen behandles som byggesak, evt.
større bryggeanlegg må avklares i reguleringsplan.

Det vil være aktuelt å etablere brygger i planområdet som legger til rette for bading, evt.
utsetting av kano/kajakk el. tilsvarende. Det er ikke planlagt at det skal etableres «slipp» for
større båter eller legges til rette for utsetting av båter fra henger.
Planbestemmelsene vil inneholde føringer for at brygger tillates etablert, men ik ke nærmere
spesifisere størrelse eller plassering.
Vi ønsker å legges til rette for bruk av elva og elveskråning til rekreasjonsformål til beste for
beboere på Benterud og allmennheten.
For å sikre muligheten til å utvikle gode uteområder innarbeides et punkt om at brygger
større enn 1,8 x 4 meter tillates etablert under forutsetning av at de er allment tilgjengelig og
at det ikke etableres ordinært båtslipp.

Landskapsvirkning
Området ligger skjermet omkranset av Storelva som meandrer er rundt området. D ette gir
store åpne flater rundt planområdet. På motsatt elvebredd stiger terrenget relativt bratt opp til
kote 100 – 130 moh. Den naturlige åsryggen på motsatt elvebredd vil ligge høyere enn de
planlagte bygninger dersom man vurderer virkningen for eksemp el fra eksisterende
bebyggelse i Eikli borettslag.

Figur nedenfor viser at kotehøyde for bebyggelse kan være opp til kote 90 lengst mot øst i
området, mens det lenger vest kan bygges til kote 98 uten å skygge for åskanten fra
bakkenivå ved Eikli borettsl ag. Ved kotehøyde for 1. etg på kote 70 moh. dette gi hhv. 20
meter og 28 meter mulig byggehøyde før byggene vil rage opp over horisonten.
Dette viser at området på Benterud «tåler» relativt høy bebyggelse uten at det bør være
unødig belastende for omkrin gliggende bebyggelse.
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Terrengbehandling
Området fremstår i dag som tilnærmet flatt. Dette vil bli videreført ved opparbeidelse. Det
planlegges oppfylling inn mot boliglameller for å sikre at boliger ligger over flomvannstand.
Planlegging av ar rondering for skoletomt vil bli gjennomført som et eget prosjekt i regi av
Ringerike kommune. Planleggingen vil ivareta interne løsninger for skoletomt som
terrengbehandling ol.

Samfunn s sikkerhet (skred/ras og flom)

Områdestabilitet – Sikkerhet mot kvikkl eireskred

Marin sone på Ringerike ligger på kote 190 moh, dvs. at hele området på Benterud ligger
lavere.
Området er imidlertid ikke spesielt avmerket som faresone for kvikkleire.
Rambøll har gjort grunnundersøkelser på «skoletomten» - «Vurdering av geot ekniske forhold
vedrørende ny skole i Hønefoss»4, datert 3.11.2014.
Området på Benterud er relativt ensartet og det forutsettes at omtale rapport også kan nyttes
som grunnlag for vurdering av hele planområdet.
Rambøll har i sin rapport vist til at det er elveavsetninger i området. Resultater fra
grunnundersøkelser antyder at det i området er løsmasse som i hovedsak består av ca. 7 –
12 meter med elveavsatt sand og grus over ca. 7 – 18 meter leire. Deretter er det et lag med
antatt morene med mektighet fra va 0 - 13 meter over berg.
Det ble ved grunnboring påvist kvikkleire i et punkt fra ca. 9 meters dybde under terreng.
Dybden til berg er registrert fra ca. 13 – 35 meter under terreng.
Rambøll har i sin rappor t vurdert stabilitet i området opp mot «NVEs veileder 7/2014
«Sikkerhet mot kvikkleireskred», de skriver i sin rapport:
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«I henhold til kap 4.5 «Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner»,
punkt 5 vil følgende kriterier fange opp områder d er det kan gå områdeskred:

Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 meter
I platåterreng: Høydeforskjell på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/for marbakke
Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20xskråninghøyde, målt fra fot
skråning/marbakke/bunn ravine.

Tomten vår er i all hovedsak horisontal med en skråning med høydeforskjell < 5 meter
ned til elven. Elven ligger her i en innersving og det ble ved befaring som ventet
observert at det er langgrunt her. Tomtens topo grafi tilsier derfor at det ikke er fare for at
den kan utløses områdeskred her. Nærområdet på samme side av elven er også i alle
hovedsak horisontalt. Det anses derfor ikke som sannsynlig at et eventuelt skred kan ha
utløp her.»

Det er imidlertid fastsl ått at det er kvikkleire i grunnen som kan gi noe setninger ved
oppføring av bygninger, det må derved redegjøres spesielt for geotekniske forhold ved
søknad om byggetillatelse.

Flom

Området ligger i dag i hovedsak lavere enn kote for 200 - årsflom ( Figur 13 - 200 - års flom,
Ringerike kommune kartgrunnlag ).

Ved utbygging av området vil reguleringsplanen forholde seg til TEK10 sine krav om
sikkerhetsnivået for ulike typer bygninger.
Sikkerhetsklasse F1 gjelder for ti ltak der oversvømmelse har liten konsekvens, dvs.
bygninger med lite personopphold som for eksempel garasjer eller lagerbygninger med lite
personopphold. TEK krever at bygninger i klasse F1 sikres mot 20 - årsflom.

Sikkerhetsklasse F2 benyttes for de flest e typer byggverk blant annet boliger.
TEK stiller krav til at bygninger i sikkerhetsklasse F2 skal sikres mot 200 - års flom.

TEK stiller som foru t setning at det gjennomføres risikoreduserende tiltak (sikringstiltak i
området eller tilpasning av bebyggels en) dersom bygninger plasseres i flomutsatt område.

Eksempler på sikringstiltak vil være å heve byggegrunnen til flomsikkert nivå, bygge
flomvoller eller sikre byggverk slik at dette er dimensjonert for å tåle en flom.

Eksisterende reguleringsplan på B enterud har lagt opp til at bygninger bygges slik at
bygningenes første etasje vil ligge på flomsikkert nivå.
For å sikre at mest mulig parkering kommer under terreng planlegges med mulighet for å
etablere parkeringskjeller lavere enn flomnivå. Parkerings kjeller må sikres mot
vanninntrenging og forankring slik at den er sikker i flomsituasjon.

NVE har utarbeidet Flomsonekart for Hønefoss 7. Flomsonekartet viser at flomhøyde for 200 -
årsflom. NVE anbefaler at det legges inn en sikkerhetsmargin på 0,3 meter i forhold til
dimensjonerende flomhøyde ved nye reguleringsplaner.

Profil 25 Benterud - 68,6 moh, dvs. 68,9 inkl sikkerhetsmargin

Profil 27 Eikli skole - 68,9 moh, dvs 69,2 inkl sikkerhetsmargin
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Figur 24 - 10 - årsflom Benterud, ( Ringerike kommunes kart)

Skred og ras:

Planområdet er flatt og ligger øst for Storelva der elven meandrerer i området rundt
Hønefoss sentrum. Høydeforskjellen innenfor planområdet er liten og det vurderes at det
ikke er fare for ras inne i planområdet ( j f. rapport fra Rambøll4)

Som et ledd i planarbeidet har NGI på oppdrag fra Tronrud Eiendom og Ringerike kommune
vurdert faren for skred fra motsatt elvebredd (som er bratt) og evt. virkning av et slikt ras.
N GI har vurdert sannsynligheten for utrasing av masse i motsatt elveskråning og om et slikt
ras kan gi bølger inn mot planområdet (vedlagt8).

I sin vurdering peker NGI på at skredområdet øst for Storelva (mot Tolpinrud) ligger i siden
av en tynn rygg der deler av skråningen er blottlagt med grå til blålig leire materiale. NGI
uttaler bla:

«Selv om det skulle finnes kvikkleire inne i ryggen er det lite sannsynlig at en skal få
dypt brudd i denne ryggen, nettopp for di en har en tynn gjenstående rygg . Rygge n er
godt drenert og underliggende masse er for en stor del avlastet . Det mest
sannsynlige, er den prosessen en ser i dag der massene kommer ned som mindre
massestrømmer av oppbløtt leirmateriale. Det siger ut vann ca. midt i skråningen og
oppbløtte masser vil gradvis sige. Dette er trolig en konstant pågående prosess
sammen med erosjon i elvekanten».

NGI har konkludert som følger:
«Fare for oversvømmelse på kote +70 som følge av skred med påfølgende bølge fra
vestsiden av Storelva over til Benterud er be tydelig mindre enn 1/200 per år. En bølge vil
transformeres og reduseres slik at den ikke utgjør noen fare og situasjonen klassifiseres i
sikkerhetsklasse F2 eller F3.

NGI ble utfordret på å vurdere om bygninger kan legges lavere enn kote 70 moh.
De utt alte følgende i forhold til muligheten for korrelasjon mellom skred og flom:

«Bruker en 0,3 m tillegg på beregnet 200 - års flom, tar en etter mitt syn hensyn i beste fall
hensyn til usikkerhet i beregningene for flomsonekartet. En tar da ikke hensyn til a nnen
fare, eller sagt på annen måte, andre prosesser ignoreres. Det er sannsynlig at det er en
korrelasjon mellom og skred og flom. Antar en at det er en korrelasjon mellom skred og
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flom på 0,5 for 100 - års flom, - gir dette 200 - årsflom = vannstand 100 år + 1 m, dvs en
høyde på 68,4 + 1 m ved 200 års flom ved profil 25.. Sannsynligheten for skred er trolig
noe lavere, men tilsier at en bør ha større sikkerhetsmargin enn 0,3 m i forhold til 200 års
flom.
Jeg ville ikke brukt lavere sikkerhetsmargin e nn 0,8 m, dvs 0,5 tillegg på 0, 3 m.»

NGI har videre anbefalt å bygge en barriere på kote 69,5 moh i ytre deler, i tillegg til krav om
byggehøyde bakenfor.

Store deler av området på Benterud ligger lavere enn kote 69,5 moh. En barriere i ytre del av
området ans es som en lite hensiktsmessig løsning da det vil være svært vanskelig å etablere
en slik barriere gjennom eksisterende bebyggelse.

Foreslåtte tiltak for sikring mot flom og ras

Som tidligere omtalt vil kravene i TEK10 følges for planlagt bebyggelse i pl anområdet.
TEK10 stiller krav til sikring mot 20 - årsflom for bygninger i sikkerhetsklasse F1 ( garasjer ol.) ,
mens boliger (sikkerhetsklasse F2) skal sikres mot 200 - årsflom.

«Flomsonekar Delprosjekt Hønefoss – 7/20039» , tabell 3.2, viser følgende flomhøyd er ved
Benterud:

Profil 20 - års flom 200 - årsflom Inkl. kart korreksjon
27 (Rådhuset) 67,5 68,77 +0,2
25 (Benterud) 67,32 68,55 +0,2

Ved dimensjonerende høyde for 1. etg er det i tillegg til sikkerhetsmargin for flom tatt hensyn
til korrelasjon mellom flom og skred.
Ut fra flomberegning vil sikkerhetsklasse F1 høyde for Benterud være 67,6 moh
(interpolering mellom profil 25 og 27 + NVE sin sikkerhetsmargin på 0,2 m).
For å øke sikkerheten noe forslåes å sette høyde for sikkerhetsklasse F1 iht TEK10 p å 68,0
moh , mens minimumshøyde for 1. etg. (sikkerhetsklasse F2) settes til kote 69,6 moh.

Beredskapsveier:

Hovedatkomst ned til planområdet vil være fra forlengelse av eksisterende Harald
Hardrådesgate ned mot planområdet. Vegen ligger høyere enn nivået for 200 - årsflom frem til
planområdet.

NVE viser i sin redegjørelse8 til at vannstand i Storelva tilsvarende 100 - og 200 års flom er
en treg prosess som erfaringsmessig krever at en større del av vassdraget f ra Tyrifjorden
(underkritisk strømning til Storelva) og opp i Begna og Randsfjorden har ekstremflom. Vi
forutsetter at en flomsituasjon i området vil komme gradvis slik at behovet for rask
evakuering på beredskapsveger er begrenset.

Uteareal:

Opparbeidel se av uteareal gjøres over nivået for 10 - årsflom. Uteareal som ligger lavere enn
kote 68 , 0 moh opparbeides med tanke på at arealene skal tåle flom uten betydelig skade.
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Kjeller:

Det er et ønske at størst mulig andel av parkering skal etableres under ba kken i
boligprosjektet. Det forutsettes at tekniske bygningsinstallasjoner ikke etableres i kjeller
under flomnivå og at parkeringskjellere utformes slik at de kan tåle oversvømming.
Det etableres terskel for innkjøring til parkeringskjeller og kjeller si kres mot oversvømmelse
opp til kote 68 ,0 moh (Vannstand ved 50 - årsflom på Benterud er iht. «Flomsonekar
Delprosjekt Hønefoss – 7/200310» er 67,53 moh).
En slik sikring mot flom vil gi mulighet for etablering gode innkjøringsløsninger til planlagte
kjeller e.
Planbestemmelsene vil ta opp i seg at eventuell terskel til p - kjeller kan erstattes med annen
type flom sikring av innkjøring til p - kjeller opp til kote 68,0 moh.
Det skal i tillegg forutsettes at bygninger konstrueres slik at flom opp til kote 69,6 m oh ikke vil
gi uopprettelig skade på bygninger.

1. boligetasje

For å tilfredsstille kravene vil planbestemmelsene fastslå minste kotehøyde for 1. boligetasje.
F or å sikre bebyggelsen mot flom og evt korrelasjon mellom flom og ras foreslås at høyde for
1 . etg reguleres til 69,6 moh for hele område t i tråd med anbefaling fra NGI (Høyde angitt i
henhold til kotehøyder for 2015, dvs. inkl +0,2 m korreksjon).

Forurensning og miljøtilpasning
Det er gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser11. Det ble i m ai 2011 tatt prøver fra 20
sjakter på eiendommene i en dybde på 1 – 2 meter. Rapporten konkluderer med at det ikke
er påvist forurensning i noen av prøvepunktene. På bakgrunn av de gjennomførte
undersøkelsene forventes det ikke at det finnes forurensede ma sser i byggeområdet for
bolig/skole.

Det er ikke forventet at ny utnyttelse av området til bolig/skole skal gi spesielle
miljøbelastninger på eiendommen. Økt trafikk til/fra området er omtalt i eget punkt.

Uteareal
Området ligger svært sentrumsnært i H ønefoss, men vil likevel fremstå som et område med
grønn profil.
Det legges i planarbeidet opp til at skolens uteområder skal kunne benyttes av allmennheten
utenom skolens åpningstid.
Det vil i tillegg opparbeides sandlekeplasser i tilknytning til det en kelte byggetrinn.

Det vil stilles krav om at det utarbeides illustrasjonsplan som viser helhetlig utbygging av de
enkelte bygge områder.

Boligområdet planlegges utbygget med en «lamellstruktur» som sikrer sammenhengende
grønt drag gjennom området ned o m elva. Uteområdene vil utformes med variert karakter fra
mer private områder inn mot den planlagte bebyggelsen, med halvprivate områder mellom
den planlagte bebyggelsen.
Ved planlegging av områdene skal det tilstrebes visuell kontakt ned mot elva fra ad komstveg
til det enkelte område.
Det planlegges at arealene mellom bygninger deles opp i soner ved at områdene (de mer
private) inn mot bygningene fylles opp for å skape nivåforskjell mellom private og



Planbeskrivelse Benterud 7.2.2017
__________________________________________________________________________

____________________ ______________________________________________________

Side 26 av 42

«halvprivate» områder. Dette vil sikre utearealene n ær bygningene bedre mot flom i tillegg til
at det vil gi naturlige soner for ulike områder. Utformingen vil også gi naturlig avrenning bort
fra byggene ved en eventuell flomsituasjon der vannstanden stiger over 20 - årsflom.

Figur 25 - Illustrasjonsprosjekt – lammebebyggelse med nivåforskjell12

Det er et ønske å legge til rette for etablering av anlegg som letter bruk av elva ti l rekreasjon
(som brygger ol.). For å ivareta dette er det tatt inn i planbestemmelsene at det tillates
e tablert brygger ol. langs elvekant (se for øvrig 4.4 Va nn - og vassdrag )

Støy
Cowi AS har utarbeidet støyrapport for utbygging av området iht. gjeldende reguleringsplan.
Denne rapporten ble lagt til grunn ved planlegging av nødvendige støytiltak rundt ny
adkomstveg, beregningene er senere oppdatert i forhold til plan om ny barneskole og
anslåtte trafikkmengder er innarbeidet i planen.

Planen13 angir:
« På grunn av planla gt etablering av ny vei til nytt boligfelt og skole på Benterud i
Hønefoss er støy vurdert ved boliger langs den nye veien.
Lydnivået på uteplasser overskrider grenseverdier og det er derfor foreslått tiltak i form av
lokale støyskjermer for å tilfredssti lle grenseverdiene på tilstrekkelig deler av uteplassene.
Der hvor lydnivå innendørs til støyfølsomme rom overskrider grenseverd i er eller det
knyttes utfordringer til utendørs støytiltak er det foreslått utskiftning av vinder og ventiler
på fasade til byg ningene».

Det er i fm forlengelse av Harald Hardrådesgate planlagt støytiltak i tråd med Cowi sine
anbefalinger. Tronrud Eiendom har avklart med berørte grunneier og vil gjennomføre
støytiltak etter avtale med den enkelte eier i tråd med Cowi sin anbefal ing.

Siv. ing Bjørn Leifsen AS har gjennomført en vurdering av støybelastning i fm forlengelse av
Gigstadsvei 14.
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Figur 26 - Støyanalyse Gigstadsvei14

Rapporten konkluderer:
«Resu ltatet viser at gul støysone med de angitte forutsetninger ikke strekker seg
lenger utover de planlagte byggegrensene. Støy fra Gigstads vei vil derfor ikke
medføre krav om støytiltak, verken for uteplasser eller innendørs støyforhold».

Biologisk mangfo ld
Byggeområdene består i dag dels av eksisterende bygningsmasse som skal rives og åpen
gress slette (plen).
Området har gjennom lang til vært brukt til utstillinger, fesjå, hestemarked, travløp etc.
Langs elva er det dels tett vekst av trær og busker. E ksisterende vegetasjon langs
elvekanten skal i størst mulig grad bevares for å sikre e l veskråningen og det biologiske
mangfoldet. Vegetasjonen bør imidlertid tynnes og en del undervegetasjon/kratt fjernes. Ved
tynning bør det skapes enkelte gløtt i vegetas jonen slik at beboerne kan få utsikt ned til elva.

Inne i planområdet består eksisterende vegetasjon i hovedsak av enkelte store bjørketrær
( Figur 1 - Benterud - eksisterende situasjon ) . Der trærne har stått alen e kan disse evt.
bevares dersom det passer med byggeplaner. Bjørketrær vurderes imidlertid ikke å ha en
slik verdi at utbyggingen må tilpasses eksiterende trær.

Artsdatabanken viser at det innenfor området er gjort få observasjoner. Sør i planområdet (i
området GN4) er det registrert funn av blant annet «Fløyelsselje»
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Funn av «Fløyelselje» er gjort i et område som vil bli bevart som friområdet. Vi kan derved
ikke se at planforslaget vil ha noen negativ innvirkning på forekomsten.

Naturmangfold love n (nm l)

Reguleringsplanen omfatter deler av området som er regulert i reguleringsplan
«Boligområdet på Benterud» vedtatt 4.5.2006.
Området er i hovedsak er i hovedsak allerede opparbeidet som åpen slette og
næringsområde.

Ny reguleringsplan tar sikte på i hovedsak å videreføre eksisterende plan, men legge til rette
for etablering av ny barneskole på deler av områder.
Det har ikke kommet særskilte merknader til omreguleringen i fm planprosessen.

Kunnskapsgrunnlaget ( nm l § 8 ) er ivaretatt gjennom regist reringer og datasøk.
Det er ikke registret truede arter ut over funn vist i figur Figur 27 - Utsnitt Artsdatabanken og
planforslag .
Som tidligere omtalt i 2 Dagens situasjon er området i dag preget av tidligere bruk og er i
hovedsak opparbeidete arealer.

Det er gjort registrering av enkelttrær inne på området som gir karakter til området. Trærne
er bjørk og furu med ulik alder . Det er vurdert at planforslaget ikke bør ha krav om bevaring
av trærne, da optimal utforming av «skoletomt» bør veie tyngre enn bevaring av eksisterende
trær.

Figur 28 - Utsnitt der eksisterende trær er vist

Figur 27 - Utsnitt Artsdatabanken og planforslag
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Føre - var - prinsippe t (nm l § 9 ) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om
virkningene på naturmiljø. For denne reguleringsplanen (som er en endring av vedtatt plan)
er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet meget godt, slik at ekstraordinære føre - var - tiltak
ikke bør være nødvendig.
Innenfor planområdet vil vedtatt reguleringsplan videreføres , med endring av formål fra bolig
til skole som eneste store endring i planen.

Truede arter er omtalt tidligere og vi kan ikke se at planforslaget vil ha negativ innvirkning på
forekomsten av «Fløyelsselje», da planendringen ikke medfører noen endret bruk av dette
området.
Vedtatt regulering av randsonen mot elva som grønt drag videreføres fra vedtatt plan, det
vurderes derved at påvirkningen av økosystemet ikke vil bli endr et av planforslaget (nml §
10).

Planforslaget vurderes ikke å medføre noen kostnadssatte miljøforringelser/skader på
naturen (nml § 11).

Vi anser at det i planarbeidet er innhentet tilstrekkelig kunnskap om området
( Naturmangfoldloven § 8) og at planfo rslaget oppfyller lovens krav.

Kulturminner/kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner eller bevaringsverdige miljøer innenfor planområdet.
Planbestemmelsene vil inneholde bestemmelser som sikrer automatisk fredete kulturminner
som evt. skulle dukk e opp under anleggsarbeider.

Universell utforming
Universell utforming i området vil bli ivaretatt i tråd med krav i TEK10. Boligene på området
planlegges oppført med heis i tråd med gjeldende retningslinjer og det vil for øvrig bli
tilrettelagt iht. gje ldende forskrifter.
Vi kan ikke se at planområdet i særlig grad har spesielle utfordringer i forhold til universell
utforming.

Skolekapasitet, barnehagetilhørighet.
Planarbeidet legger opp til å bygge ny barneskole.
Elever fra området vil tilhøre Veie nmarka ungdomsskole som ligger ca. 4 km unna i
gangavstand.

Barnehagetilbudet i nærområdet er svært godt. I nærområdet ligger Eikli barnehage i kort
gangavstand mot øst (200 m) , i tillegg ligger Dalsbråten barnehage sydøst for
utbyggingsområdet ( ca. 700 meter i gangavsta n d ).
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5. Virkninger av planen

Planarbeidet vil legge til rette for bygging av ny barneskole i tillegg til å videreføre
eksisterende regulering til boligformål.

Valg av tomt for skole er gjort av Ringerike kommune forut for oppstart av pla narbeidet, der
ulike tomtealternativ har vært vurdert. En overordnet vurdering av valg av lokalisering av
barneskole inngår derfor ikke i planarbeidet.

Planen vil legge til rette for etablering av ny barneskole sentralt i Hønefoss syd i tillegg til at
de t åpnes for etablering av boliger.
Etablering av sentrumsboliger er i tråd med kommunens langsiktige planer og rikspolitiske
retningslinjer. Økt antall boliger i Hønefoss vil bidra til å styrke byens funksjon som
regionssenter og gi sentrumsnære boliger i blokk som kan egne seg godt for ulike
befolkningsgrupper (eldre, unge, barnefamilier mm.)

Skolevei
Skoleveg fra sør skal ha 3 meter bredt fortau nord for Dronning Åstas gate frem til Eikliveien,
tilsvarende skal de opparbeides 3,0 meter bredt fortau fr em til nytt fortau langs Harald
Hardrådes gate. Adkomst fra nord vil gå ned Eikliveien fra Rådhuset til Harald Hardrådes
gate. Fortau langs Harald Hardrådes gate skal være tosidig, men tillates med 2,5 meters
bredde dersom det ikke er mulig å oppnå 3 meter .

Det vil i tillegg etableres buss stopp og Kiss&Ride ifm. eksisterende parkering for Hønefoss
videregående skole på kommunal eiendom.
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Figur 29 - Plan for skoleveg

Figur 30 - Skoleveg, Eikliveien - Harald Hardrådesgate, Kiss and ride
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Figu r 31 - Skoleveg, Dronning Åstasgt - Eikliveien

Rambøll har på vegne av Ringerike kommune utarbeidet forslag til skoleveg for skolen15.

Det skal etableres skolevei frem til skoletomt utenom det regulerte området. Dette
innarbeides som rekkefølge bestemmels e i reguleringsplanen jfr. pbl. § 12 - nr. 10, se
planbestemmelsens § 6 punkt 4. Området skal ha fartsgrense på 30 km/t og det tillates ikke
gjennomkjøring via Gigstads vei til Harald Harådes gate for tyngre kjøretøy.
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Figur 32 – prinsipper som viser strekning A og B

Det skal stilles krav om trafikksikkerhetstiltak i skolens n ærområde, som i tabellen
under innebærer anbefalingene i kategori 2 , strengere trafikksikkerhetstiltak . Det vil
på sikt også kunne bli nødvendig med strengeste tiltak i kategori 3 , dersom
forholdene viser seg å ikke være tilfredsstillende.

Mulige trafikksikkerhetstiltak i skolen
nærområde kan være: Tiltak som vurderes

Strekning A og B

1. Mildt Sone 30 km/ time Inngår i 30 - sone med
fartshumper
Strekningene A og B
utformes med t anke på lav
hastig - het, lav
trafikkmengde og god
oppmerksomhet fra bilfø -
rere om at veiarealet
grenser til et skoleområde.

2. Strengere Sone 30 km/ time og
tilleggstiltak.

Strekning A og B kan i
tillegg skiltes med forbud
mot lastebil/ trekkbil (skilt
306 .5).
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Forbudet må gjelde fra
innkjøring ved Eikliveien.
Motsatt vei kan skiltet settes
opp nede ved skolen og
eventuelt forvarsles ved inn -
kjøringen ved Gigstads vei.
Skiltet kan eventuelt
tidsbegrenses til å gjelde i
skoleti - den (underskilt 806).

3. St rengest Sone 30 km/ time og
tilleggstiltak

Strekning A kan
enveiskjøres mot Gigstads
vei.
I tillegg skiltes det med
forbud mot lastebil og
trekkvogn som foreslått som
et «Strengere» tiltak.

Referanse: Trygge skoleveier – Ny barneskole Hønefoss sør, Ra mbøll, datert 07.02.17

6. ROS - analyse

ROS - analyse for planområdet er gjennomført av Siv. ing Bjørn Leifsen AS16.
Analysen viser at planendringen ikke skaper situasjoner som har uakseptabel risiko.

Figur 29 - Samlet risikovurderin g fra ROS - analyse pkt 3.2 16

Følgende punkter er tatt med i vurderingen:
Pkt. 3 – Flomras
Pkt . 4 – Flomelv
Pkt . 5 – Radon
Pkt . 37 – Støy fra trafikk
Pkt. 43 – Ulykke i av/påkjørsel
Pkt. 44 - Ulykke med gående syklende
Pkt . 52 – Skolebarn som ferdes gjennom/langs planområdet

For detaljer i ROS - analysen vises til vedlagte rapport16.

7. Varsel om oppstart

Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i kommunestyremøte 25. septemb er 2014.
For å tilrettelegge for barneskole på Benterud ble arbeidet med ny reguleringsplan for
området igangsatt. Varsel om oppstart ble sendt ut fra Ringerike kommunen 19.11.2014.

Det ble ikke stilt krav til konsekvensutredning etter § 5 i forskrift o m konsekvensutredning,
men det er angitt at følgende tema skal belyses spesielt i planprosessen:
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Flom
Skred
Trafikk
Støy

Ovennevnte tema er innarbeidet i planbeskrivelsen.

Innspill til varsel om oppstart:

Brakar AS

Brakar viser til at busstilbudet er et tilbud til alle og at det ikke planlegges å kjøre egne
«skolebusser» utenom ordinær trafikk. De ønsker at bussrute skal legges mest mulig i
direkte trase inn mot sentrum av Hønefoss og ønsker av den grunn at det tilrettelegges for
av/påstigning i så nær tilknytning til Osloveien som mulig. De foreslår at trafikkområde ved
Hønefoss videregående skole benyttes som holdeplass for buss.
De påpeker videre at det er viktig at det legges til rette for foresatte som kjører egen bil
tildeles et egnet område til formålet.

Vår kommentar:

Brakar sitt ønske om bussholdeplass tas til etterretning. Trafikkområdet ved Osloveien er
ikke en del av reguleringsplanen.
Det innarbeides i rekkefølgebestemmelsene for plan for skolebuss må avklares med vegeier
og Brakar (evt. andre) før igangsettingstillatelse for ny barneskole.

Trafikkrådet

Trafikkrådet ber om at gang - og sykkelveger i området får universell utforming og at myke
trafikanter ivaretas med høyeste prioritet.

Vår kommentar:

Området er relativt flatt. De t påregnes imidlertid noe oppfylling for å sikre at bygninger ligger
over 200 - årsflom. Alle veger i området vil bli utformet i tråd med gjeldende regler som sikrer
universell utforming.
Trafikksikring for myke trafikanter er ivaretatt ved at det opparbeid es fortau innenfor
planområdet, mens det før brukstillatelse for skole skal være utarbeidet en helhetlig plan for
sikring av skoleveg.

Norderhov Sogneselskap

Ber om at det forestående planarbeidet tar hensyn til adkomst til eiendommen gnr. 39, bnr.
213. D e viser til avtale med Tronrud Eiendom om opparbeidelse av veg forbi eiendommen.

Vår kommentar:

Adkomst til Benterudstua (gnr. 39, bnr. 213) er innarbeidet i planforslaget.
Avtale om opparbeidelse av veg ble gjort på bakgrunn av at Norderhov Sogneselsk ap måtte
bidra til opparbeidelse av vegen frem til sin eiendom , iht. vedtatt reguleringsplan for området .
Tronrud Eiendom vil avklare tolkning av avtalen direkte med Norderhov Sogneselskap.
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Buskerud Fylkeskommune:

Fylkeskommunen kjenner ikke til at det er kulturminner i området, men ber om at følgende
tekst innarbeides i planforslaget:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf. kul turminnelovens § 8, 2. ledd.»

Vår kommentar:

Fylkeskommunens forslag innarbeides i planforslaget.

Fylkesmannen i Buskerud:

Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til barn og unges interesser, universell utforming,
klima og energi, støy, naturmangfold og landskap blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med
nasjonale føringer. De ber om at bestemmelser om tilknytningsplikt til fjernvarme tas inn i
planbestemmelsene.

Vår kommentar:

Planforslaget vil legge opp til at et stort område reguleres til ny barnesk ole. Ringerike
kommune vil som en del av prosessen med å planlegge ny barneskole i Hønefoss Syd stå
for utforming av skolen med tilhørende uteområder. Uteområdene på skolen vil være
tilgjengelig for allmennheten og vil sikre flotte uteareal for beboere på Eikli.
Lekeareal for de minste barna vil etableres desentralisert i fm det enkelte byggetrinn.
Det vil i tillegg legges til rette for å etablere gangsti langs elvekanten tilgjengelig for
allmennheten.

Prinsipper for Universell utforming vil bli ivareta tt iht. bestemmelsene i TEK10 som sikrer
tilgjengelighet for alle. Det er ikke lagt opp til å innarbeide krav ut over det som er angitt i
forskriften i forhold til universell utforming.

Det vil videre bli lagt vekt på å etablere trafikksikre løsninger in nenfor planområdet. Området
vil etter utbygging bestå av et relativt stort antall boliger med svært god tilgjengelighet til
barneskole og barnehager i nærmiljøet, noe som vil bidra til å minske transportbehovet.

Området ligger svært sentralt, men likevel skjermet i forhold til trafikk og støy. Vedlagte
rapport fra Cowi viser at endring av planformål fra bolig til skole ikke medfører økt
støybelastning for naboer. Tiltak for støyskjerming vil bli gjennomført i henhold til opprinnelig
plan for Benterud.

O mrådet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme , dette vil bli innarbeidet i
planbestemmelsene.

Planarbeidet legger opp til å sikre tilgang til allmenn ferdsel langs elva.

Norges vassdrags - og energidirektorat:

NVE viser til at store deler av området ligger lavere enn kravet for bebyggelse i
sikkerhetssone F2 i forhold til 200 - års flom i området. De oppgir at kote for 200 års flom i
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området er kote 68,6 (68,9 oppstrøms) og at det skal legges en sikkerhetsmargin på 0,3
meter til denne høyden.
D e forutsetter at hvordan flomfare i forbindelse med høy vannføring og sekundærvirkening
av skred er ivaretatt i planarbeidet.

NVE tar videre rapporten om grunnforhold på området til etterretning.
De viser videre til at det bør fastsettes en byggegrense på inntil 100 meter av hensyn til
miljøverdier og friluftsliv i vassdragsnaturen.
Vedlagt følger sjekkliste som avklarer behov for vurdering av NVE.

Vår kommentar:

Byggeavstand mot vassdrag:
Området er allerede regulert til boligformål, d en planlagte nyreguleringen vil ikke endre
byggeområdets avgrensning mot vassdraget. Det er lagt inn et grøntbelte langs vassdraget
som vil fungere som felles friområde, men vi kan ikke se at en byggegrense på 100 meter til
vassdrag er hensiktsmessig på Benterud som li gger sentralt i Hønefoss.

Flom:
I tråd med vedtatt reguleringsplan for området vil bestemmelser som sikrer at bebyggelsen
ligger over nivået for 200 - årsflom innarbeides i planforslaget. Det vil innarbeides
bestemmelsen som sikrer at bygninger sikres sli k at byggets boligetasjer vil ligge over 200 -
årsflom + sikkerhetsmargin. For å tilpasse til flomberegningene for området foreslås en
laveste kote for 1. etg på 69,6 moh (som også tar hensyn til ras).

Ras:
Egen utredning som vurderer konsekvenser av evt. løsmasseskred på motsatt elvebredd er
utarbeidet8.
I samsvar med anbefaling fra NGI settes kotehøyde for bebyggelsen til 69,6 moh.

Rådet for funksjonshemmede

Rådet forutsetter at tilgjengelighet ivaretas.

Vår kommentar:

Byggearbeider i området vil forholde seg til gjeldende bestemmelser i TEK10 som sikrer at
tilgjengelighet ivaretas.

Statens vegvesen

Statens vegvesen presiserer at atkomst til bolig - og skoleområdet på Benterud vil, som
hoved løsning gå gjennom det nye krysset i Osloveien da dette er utbygd for å ivareta
utviklingen på Benterud.
De har ingen merknader til det øvrige planarbeidet.

Vår kommentar:

Hoved adkomst vil bli opparbeidet i tråd med SVV sin merknad. Forlengelse av Harald
Hardråde sgate frem til planområdet planlegges igangsatt høsten 2015.
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Innspill/Innsigelser til planforslag

Statens vegvesen:

SVV varsler følgende innsigelser til planforslaget:

1. Statens vegvesen må ha til behandling og godkjenning en plan for helhetlig og si kker
skoleveg før planvedtak av reguleringsplanen.

2. Det er dårlig samsvar mellom trafikkanalysen og planforslaget.
3. Kapasitet i kryss er ikke dokumentert.

I tillegg har SVV følgende planfaglige råd:
1. Om ikke forlengelsen og utvidelsen av Harald Hardrådes gate er ferdigervervet innen

mai 2016 anbefaler vi at planforslaget utvides til også å omfatte nødvendig del av
atkomstveien frem til Osloveien.

2. Det sikres fortau på begge sider av kommunale veger innen planområdet.
3. Kryss på kommunale veger dimensjoneres for aktuelle kjøretøy.
4. Unngå kryss med spisse vinkler på kommunale veger.

Vår kommentar:

SVV svarte 19.12.2014 til varsel om oppstart følgende:
« Atkomst til bolig - og skoleområdet på Benterud vil, som hovedløsning, gå gjennom det nye
krysset i Oslovei en. Dette er utbygd til å ivareta utviklingen på Benterud.
Statens vegvesen har ingen merknader til det igangsatte arbeidet»

Opparbeidelse av ny adkomstveg til området er i gang og planlegges ferdigstilt i løpet av
sommeren 2016.
Det utarbeides egen ra pport i forhold til SVV sine innsigelser og planfaglige råd.

Buskerud Fylkeskommune:

Fylkeskommunen ber om at følgende bestemmelse innarbeides i planen:
«Dersom det under anleggsarbeidet skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet str aks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd».

Vår kommentar:

Innarbeides i planbestemmelsene.

Fylkesmannen i Buskerud:

Fylkesmannen er opptatt av at bestemmelser knyttet til støy langs ny adkomst veg (som er
regulert i eksisterende plan for Benterud «Boligområde på Benterud» plan 0605_311)
ivaretas i ny plan.
Videre ber Fylkesmannen om at det innarbeides bestemmelser om tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegget i Hønefoss.

Vår kommentar:

Krav om støyskjerming av eksisterende boliger i Harald Hardrådesgate er innarbeidet i
gjeldende plan for dette området (dvs. «Boligområdet på Benterud» plan 0605_311). Tiltak
på boligene er igangsatt og gjennomføres samtidig med opparbeidelse av vegen.
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Opparbeide lse av vegen vil bli sluttført før sommeren 2016, noe som innebærer at støytiltak
også vil være ferdig før vegen tas i bruk.

Henvisning til tilknytningsplikten til fjernvarmanlegget innarbeides i planbestemmelsene.

Norges vassdrags - og energidirektora t (NVE):

NVE støtter vurderingen av at byggehøyde for bygninger i sikkerhetsklasse F2 legges til min
kote 69,6 i planen.
Vedrørende vurdering av høyde for innkjøring til eventuell parkeringskjeller uttaler NVE:
I følge byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7 - 2 skal sikkerheten for parkeringskjeller være 200 -
årsflom. Videre åpnes det i veiledningen til TEK10 for at det kan gjøres bygningsmessige
tilpasninger slik at bygget tåler belastningene og skader unngås (f.kes at kjellere bygges
tett). Byggteknisk forskr ift med veiledning åpner ikke direkte for en slik løsninger der det må
på plass beredskap for å fjerne verdier før en stor flom. NVE mener det er uheldig å legge
opp til en slik løsning på et nytt område der det bør være mulig å finne løsninger enten ved å
lage en lang innkjøringsrampe eller legger mer av parkering over flomutsatt nivå».

NVE har senere presisert at de anbefaler en løsning der adkomstveger heves slik at disse
ligger over kote 69,6 moh (e - post, datert 29.2.2016).

Vår kommentar :

Tronrud Ei endom ønsker primært at det åpnes for at det tillates at kjeller oversvømmes som
opprinnelig foreslått.
Når NVE ikke kan anbefale en slik løsning ønsker vi å benytte vanntett port for sikring av
garasjekjeller tilsvarende løsning som nylig er akseptert fo r boligprosjekt i Schjongsgate 1
(gnr. 318/340) iht. uttalelse fra NVE (e - post datert 9.3.2015) .

Bakgrunnen for ønsket fra Tronrud Eiendom er muligheten for å skape god arrondering av
områdene på Benterud i forhold til eksisterende bebyggelse og ny skol e på området, som vi
tidligere har oversendt argumentasjon for.
Vi kan ikke se at det er grunnlag for å behandle ny bebyggelse på Benterud strengere enn
nylig gjennomførte byggetiltak i Schjongsgate 1 og Hønefoss Arena.

Dersom kommunen likevel ikke vil akseptere en tilpasning i forhold til flomhøyder ber vi om
at kravet til parkering under bakken fjernes fra planforslaget da en større del av parkering i
tråd med NVE sin anbefaling må legges over flomnivå.

Ringerike kommune – Utbygging

Det er påpekt fei l / ønske om oppretting i planforslaget. Gjennomgang punktvis.

1. Utnyttelsesgrad under § 2.1 pkt 2 - rettes.
2. Utnyttelsesgrad under § 2.4 pkt 2 - endres til samsvar med plankart (dvs. 40%) – se

for øvrig innspill fra Norderhov Sogneselskap.
3. Feil henvisnin g i Rekkefølgebestemmelser § 6 – rettes.
4. Det bør i rekkefølgebestemmelsene stilles krav om opparbeidelse av SV2, SF2 og

SF3 for BBB1 og BBB2 – innarbeides i rekkefølgebestemmelsene.
5. Det bør stilles krav om opparbeidelse av o_SF1 for BBB 1 og BBB2 og BOP1 . o_SF1

blir opparbeidet frem til o_SVG7 i forbindelse med utbygging på bla. eiendommen
gnr. 39/68. – Videreføring av fortau forbi o_SVG7 vil evt. følge som en del av kravet til
sikker skoleveg. Fortau på denne strekningen oppfattes ikke som nødvendig for
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utbygging av BBB1 og BBB2 (jf. eksisterende reguleringsplan «Boligområdet på
Benterud»)

6. Utbygging ønsker at det skal gjøres unntak fra kommunen parkeringsnorm for
barneskolen. – dette ønsker ikke forslagsstiller å vurdere, men mener det er uheldig
om komm unen ikke forholder seg til egne forskrifter. Parkeringsdekning for
barneskolen kan evt. ordnes på annen eiendom, evt. bør forskriften revideres.

7. SV2 kan ikke sammenkobles med o_SV3 – det er ikke planlagt å benyttes oSV_3 til
gjennomkjøring – Vegen er ikk e planlagt som gjennomkjøringsveg, men en mulig
gangtrase . Det etableres fysisk stengsel som hindrer gjennomgangstrafikk dette
illustreres på plankartet. .

Ringerike idrettsråd:

Idrettsrådet ønsker at det tilrettelegges for 7’er kunstgress fotballbane m ed mål 60x40 m på
området. Banen bør i tillegg merkes som 2 stk 5’er baner.
Videre anbefaler idrettsrådet at skolen legges til rette for fysisk aktivitet slik at skolen lett kan
innføre 1 time fysisk aktivitet pr dag.

Vår kommentar:

Utearealene rundt Be nterud Skole vil formes som en del av pågående konkurranse. Vi ber
om at ønsket oversendes kommunens prosjektavdeling.

Ringerike kommune – Miljørettet helsevern:

Miljørettet helsevern viser til at barneskoletomta må sikres å kunne oppfylle krav i «For skrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler».
Miljørettet helsevern uttaler at det bør være mulig å ivareta disse hensyn på en allment
akseptabel måte innenfor reguleringsområdet.

Det vises også til at det forutsettes at barneskolen blir utfo rmet slik at de syv prinsippene for
universell utforming tilfredsstilles for alle fem hovedgrupper av funksjonshemmede. Det
pekes på at sti langs Storelva må tilrettelegges slik at den blir tilgjengelig for flest mulig på
like vilkår.

Vår kommentar:

Hens yn forutsettes ivaretatt av Ringerike kommune ved planlegging av ny barneskole.

Brakar AS

Brakar viser til at deres busser er åpne for alle og at ordinære reisende med buss ikke
ønsker omveger og stopp. Brakar ønsker ikke at det legges opp til lukkede s kolebusser som
kjører helt ned til skoleområdet, men ønsker at det planlegges gode buss stopp langs
Osloveien med sikker gangforbindelse ned til ny skole.
Brakar mener trafikksikkerheten for alle etableres lettest ved at buss transport og
foreldreskyss op phører i en avstand fra skolen.

Vår kommentar:

Spørsmålet om adkomst til skolen vil bli behandlet spesielt, jf innspill fra SVV.
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Norderhov Sogneselskap:

Sogneselskapet ønsker ikke at området for «Benterudstua» reguleres inn under formålet
«undervisnin g» og ber om at arealformålet rettes til «Allmennyttig formål – forsamlingshus».
De viser videre til at forslaget etter Sogneselskapet sin oppfatning ikke i tilstrekkelig grad
ivaretar adkomst til deres eiendom. De ber om at det reguleres inn snuplass i e nden av
Benterudgata. De viser til at for eksempel brannvesenet må ha kjørbar adkomst til
forsamlingshuset Benterudstua sin hovedatkomst.

Vår kommentar:

Eiendommen gnr. 39, bnr. 213 vil bli overført til nytt formål «Allmennyttig formål –
forsamlingshus» i tråd med ønsker fra Norderhov Sogneselskap.

Adkomst til Benterudstua er ivaretatt med adkomst fra Benterudgata og ny privat veg SV5.
Planen legger i tillegg opp til at snuhammer/snuplass reguleres inn i enden av eksisterende
Benterudgata o_SV4.
Kom munen har ved kjøp av «Skoletomten» gitt veirett til adkomstvei SV5 for å sikre adkomst
til Benterudstua som gir god mulighet for adkomst til arealet rundt forsamlingshuset.
Veg SV5 endres til offentlig veg o_SV5.

Knut Terje Johansen:

Nabo (gnr. 39, b nr. 90) lurer på hvorfor eiendommen er innlemmet i planområdet. Han mener
også at det bør reguleres inn en buffersone med grønt mot boligbebyggelsen mot nord
mellom eksisterende bebyggelse og skoletomt.

Vår kommentar:
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Figur 30 - Utsnitt gjeldende plan - forslag til ny plan

Gjeldende reguleringsplan setter av et hjørne av eiendommen gnr. 39, bnr. 90 til veg.
Eiendommen er tatt med i forslag til ny plan for å oppheve denne arealbruken.

Når det gjelder buffersone m ot bebyggelse vil dette måtte vurderes av Ringerike kommune i
fm valg av utkast til ny skole.

Vedlegg:

1 Supplerende trafikkanalyse Benterud – datert 24.4.15
2 Overordnet vurdering i forhold til VA, fjernvarme, mm. – datert 23.11.14
3 Utbygging Benterud – Vurdering rundt brannvannskapasitet og VA - ledninger – datert 05.11.04
4 Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss, Rambøll – datert 3.11.14
5 Overordnet trafikal vurdering, Cowi 27.6.2012
6 Bryggeveileder Ringerike kommune – Storelva og Randsel va i Hønefoss, vedtatt 12.05.15
7 Flomsonekart Hønefoss (NVE), godkjent 9. desember 2009
8 Skred og farevurdering for flodbølge og oppdemming av Storelva, datert 10.4.15
9 Flomsonekart, Delprosjekt Hønefoss – 7/2003
10 Flomsonekart, Delprosjekt Hønefoss – 7/2003
11 Miljø teknisk undersøkelse Benterud, 31.5.2011
12 Benterud – Mulighetsstudie, HRTB AS
13 Benterud Støyvurdering med ny Benterud skole, datert 17.12.2014
14 Reguleringsplan Benterud, Støyvurdering Gigstadsvei, datert 5.8.2015
15 Trygge skoleveier – Ny barneskole Hønefoss sør, Rambøll, datert 07.02.17
16 Risiko og sårbarhetsanalyse, «Ny skole og boligområde Benterud» 07.08.15
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres r isiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, r isiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.

Denne saken gjelder detaljplan for ny skole og boligområde på Be nterud. Det vises til
planbeskrivelsen for nærmere omtale.

Plankartet:
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2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det ka n oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvense r gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir li ten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først . Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der s om utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen sams varer med alvorlighetsgradene:

Gradering av sannsynlighet:

4. Svært sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang pe r 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1. Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konse kvenser opp
til 100 000kr

2. En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader . Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

3. Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende m iljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4. Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/ syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr.

5. Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er illustreres i en slik
tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig
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Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala
(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1): Tema med risiko er omtalt til sist i denne analysen.

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. ANALYSE

3.1. Oversikt over tenkelige hendelser, med risikov urdering.
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Komm entar/tiltak
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, elle r kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1 . Masseras/-skred Nei Ikke bratt område.
2. Snø-/isras Nei Ikke bratt område.
3. Flomras Ja 1 2 Ras fra andre side av

elva. Vurdert av NGI.
4. Flom. Innsjø, elv. Ja 3 2 Ligger ca 3m over

Storelva. Ligger i/under
nivået for 200-
årsflommen.

5. Radongass Ja 1 1 Mulig, men tiltak
obligatorisk.

Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket f are for skade på:
8. Sårbar flora Nei Ikke spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen kjente
1 0. Verneområder Nei Ingen kjente
1 1. Vassdragsområder Nei Nær Storelva, men

ingen/små inngrep.
1 2. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
1 3. Kulturminne/-miljø Nei Ingen kjente
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tilta ket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/-hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning, avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21. Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Strandsonen ivaretas
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei Liten trafikk i dag.
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31 . Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei Ingen linjer med kraftig

strømføring inntil området
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Ja 4 1 Støytiltak utredet og

nødvendige
38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41 . Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 2 God sikt. Lav hastighet.
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 I gatenettet. Lite

sannsynlig
45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje-/terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje-/
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt

48. Regulerte vannmagasiner
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc.)

Nei Ikke aktuelt

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51 . Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes
gjennom/langs planområdet

Ja 4 1 I forb. med ny skole. Lave
hastigheter.
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3.2. Samlet risikovurdering.

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til d e nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig 37, 52

3. Sannsynlig 4

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig 5 3, 43 44

3.3. VURDERINGER.

3. Flomras

Faren for flomras kommer av at det på motsatt side av Store lva er høye leirskråninger, som det
fra nokså regelmessig kommer små ras fra. Disse er ufar lige.

NGI har gjort egen utredning om det kan komme større ras her og som kan gi bølger over til
motsatt side, dvs i dette planområdet. NGI mener det er li te sannsynlig at en skal få et større
(dypt) brudd i den nevnte skråningen. Sannsynligheten settes til mindre enn 1 pr 200 år. En
eventuell bølge ville i så fall dessuten transformeres og i kke utgjøre noen fare.

For muligheten for at det kan bli en samtidighet mellom flom og ras, er det i bestemmelsene
lagt inn en ekstra margin på 0,5m mht krav til minste bygge høyde.

Risikoen vurderes som akseptabel.

4. Flom. Elv.

Når det skal bygges på et område som ligger nære Storelva, så det er mulig at det kan bli en
flom som når helt opptil bebyggelsen. Store deler av området bli r liggende ca 3 m over
normalvannstanden her, så sjansene for at det skal oppstå fare her er reell. Nærmeste flomkart
for elva viser at nybygg i stor grad blir liggende i sonen for 2 00-årsflommen. Denne sonen er
markert på plankartet.

Det er derfor satt krav til minste grunnmurshøyder i planen (kot e 69,6), som skal sikre at
bebyggelsen ikke skal ta skade av slik flom.

Det forutsettes selvsagt også at en ved slike byggeprosje kter som her gjøres grundige
geotekniske analyser.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak .
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5. Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I delvis p ermeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal
bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak .

37. Støy fra trafikk.

Støy er utredet både for den nye hovedatkomsten Harald Hardråd es gt, samt for Gigstads vei.
Støynivåene er moderate, men anbefalte grenseverdier overskri des for noen eksisterende bygg.
Langs Harald Hardrådes gt blir det nødvendig med støytiltak (sk jermer og fasadetiltak for noen
2.etasjer), men ikke langs Gigstads vei.

Risikoen er derfor til stede, men konsekvensene er små. Risi koen vurderes som akseptabel når
det gjøres forebyggende tiltak.

43. Ulykke i av-/påkjørsler.

Tiltaket vil forårsake økt trafikk i atkomstene. Med økt tra fikk vil det også bli tilsvarende økt
fare for ulykker.

Veger og kryss blir opparbeidet/utbedret i hht vegnormalene. Traf ikkmengdene blir moderate
og hastighetene lave, og det settes krav til siktsoner.

Risikoen vurderes derfor som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil forårsake økt trafikk av gående/syklende, både fra boligene og ikke minst fra ny
skole. Med også økt vegtrafikk vil det generelt bli tilsvar ende økt fare for ulykker.

Det legges i stor grad opp til separasjon av myke og harde trafikanter, med fortau langs de
aktuelle gatene. Planen gir ingen detaljerte løsninger for hvordan trafikken inn til skolen skal
organiseres, da dette henge nøye sammen med utformingen av si tuasjonsplanen for hele
skoletomta og bebyggelsen der. Det er også satt rekkefølgekrav i bestemmelsene om at det skal
leveres plan for sikker skoleveg når planer for ny skole sendes for behandling.

Risikoen vurderes som akseptabel når det som her forutsettes gje nnomført forbyggende tiltak.

52. Skolebarn ferdes gjennom/langs planområdet.

Delvis samme problemstilling som i punktet ovenfor, da skole er e n del av planområdet.
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Det legges i stor grad opp til separasjon av myke og harde trafikanter, med fortau langs de
aktuelle gatene, også inne i boligområdet. Skolebarna utenfor planom rådet vil i liten grad gå
gjennom boligområdene.

Som ovenfor nevnt gir planen ingen detaljerte løsninger for hvorda n trafikken inn til skolen
skal organiseres, da dette henge nøye sammen med utformingen av situasjonsplanen for hele
skoletomta og bebyggelsen der. Det er satt rekkefølgekrav i b estemmelsene om at det skal
leveres plan for sikker skoleveg når planer for ny skole sendes for behandling.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres tiltak.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser vise r at risikonivået er mulig
å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor.



Tronrud Eiendom AS

VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_ 399

Detaljregulering for «Ny skole og boligområde Benterud»

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Statens vegvesen 4.2.2016
2 Buskerud Fylkeskommune 5.2.2016
3 F ylkesmannen i Buskerud 1.2.2016
4 NVE 23.2.2016
5 Teknisk Forvaltning – Utbygging 17.2.2016
6 Ringerike Idrettsråd 8.2.2016
7 Miljørettet helsevern 12.2.2016
8 Braker 19.1.2016
9 Norderhov Sogneselskap 6.1.2016
10 Knut Terje Johansen 21.12.2015
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Tronrud Eiendom AS

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. Statens vegvesen

Innsigelser:

Statens vegvesen må ha til behandling og
godkjenning en plan for helhetlig skoleveg før
planvedtak av reguleringsplanen

Plan for helhetlig skoleveg avklares i samråd med Ringerike
kommune.

Rådmannen har nå kommet til
en muntlig enighet med
statens vegvesen om en
trafikksikker skolevei som
innebærer omfattende
opparbeidelse av fortau, stopp
for buss og annen
elevtransport.

Det er dårlig samsvar mellom trafikkanalysen og
planforslaget.

Cowi har supplert eksisterende trafikkanalyse (Supplerende
trafikkanalyse Benterud, oppdatert 6.12.2016) . Trafikkanalysen
fokuserer på endringer i trafikale konsekvenser i forhold til tidligere
analy ser.

Analysen viser:

«Kapasitetsberegningen for signalanlegget viser en belastningsgrad
på ca B=0,84» (gjelder signalanlegg i Osloveien).

Forholdene skal nå være
ivaretatt.

Kapasitet i kryss er ikke dokumentert SVV uttalte ifm «Varsel om oppstart»
« A tkomst til bolig - og skoleområdet på Benterud vil, som
hovedløsning, gå gjennom det nye krysset i Osloveien. Dette er
utbygd til å ivareta utviklingen på Benterud.
Statens vegvesen har ingen merknader til det igangsatte arbeidet»

Opparbe idelse av denne adkomstvegen ble ferdigstilt sommeren
2016.

Se over.

Tilstrekkelig kommentert.
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

Planfaglige råd:

Om ikke forlengelsen og utvidelsen av Harald
Hardrådes gate er ferdigervervet innen mai
2016 anbefaler vi at planforslaget utvides til
også å omfatte nød vendig del av adkomstvegen
frem til Osloeveien

Opparbeidelsen av nye Harald Hardrådesgate er ferdigstilt
sommeren 2016.

Tilstrekkelig kommentert.

Det sikres fortau på begge sider av kommunale
veger innen planområdet

Opparbeidelsen av Harald Hardrådesga te er ferdig.

Sikker skoleveg vil ivaretas jf innsigelse nr. 1

Sammenhengende fortau ned
til skolen skal sikres i planen.

Tosidig fortau opparbeides i
Harald Harådes gate

Kryss på kommunale veger dimensjoneres for
aktuelle kjøretøy

Lyskrysset Osloveie n – Harald
Harådesgate er noe smalt for
busskjøring (dråpe).
Utbedringer tas ikke i denne
omgang. Innkjøring via
rådhuset (Benterudgata til
Eikliveien må breddeutvides).

Unngå kryss med skisse vinkler på kommunale
veger

Se over.

Øvrig:

SVV etterly ser avklaring av levering/henting av
elever til skolen

Avklares jf. innsigelse pkt 1 Tilstrekkelig kommentert.
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

Konkret areal reservert busslommer og
holdeplasser mangler i forslaget til plankart

Håndteres utenfor planområdet, jf. innsigelse pkt. 1 Løsning legges mellom
Eikliveien og Harald
Harådesgate.

Det må sikres et trygt og sammenhengende nett
for gående og syklende

Avklares jf. innsigelse pkt 1 Det vises til tegninger for
fortau til langs Dronning Åstas
gate, Eikliveien, Harald
Harådes gate og ved rå dhuset.
Samt rapport om skolevei.

Ønsker at opparbeidelse av SF2 og SF3
omformuleres fra kan til må

Dette er privat adkomstveg inne i boligområdet. Ringerike kommune
har ikke signalisert at de ønsker å overta denne vegen. Vi mener
«kan» gir tilstrekkelig fleksibilitet ved endelig utforming av områdets
bebyggelse.

Rådmannen mener område
SF2 skal opparbeides. Det
tilføyes en setning i
rekkefølgekravene at fortau
kan ferdigstilles i tilknytning til
enkelte delfelt, men at
trafikksikkerh et for myke
trafikante r skal ivaretas.

Minner om at trafikksikkerheten må ivaretas i fm
evt. ombygging av krysset Osloveien / Dronning
Åstasgate

Avklares jf. innsigelse pkt. 1 Tilstrekkelig kommentert.

SVV er kritiske til trafikkanalysen SVV viser til at trafikkanalysen ikke beregner krysskapasitet. Trafikkutredning er oppdatert.

2. Buskerud Fylkeskommune

Fylkeskommunen ber om at følgende
bestemmelse innarbeides i planen:

«Dersom det under anleggsarbeidet
skulle fremkomme automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet str aks stanses
og utviklingsavdelingen ved

Er innarbeidet i plan bestemmelsene § 1. Tilstrekkelig kommentert.
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fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd».

3. Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen er opptatt av at bestemmelser
knyttet til s tøy langs ny adkomstveg (som er
regulert i eksisterende plan for Benterud
«Boligområde på Benterud» plan 0605_311)
ivaretas i ny plan.

Videre ber Fylkesmannen om at det innarbeides
bestemmelser om tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegget i Hønefoss.

Kra v om støyskjerming av eksisterende boliger i Harald Hardrådes
gate er innarbeidet i gjeldende plan for dette området (dvs.
«Boligområdet på Benterud» plan 0605_311). Tiltak på boligene ble
gjennomført samti dig med opparbeidelse av vegen som ble
ferdigstilt som meren 2016 .

Henvisning til tilknytningsplikten til fjernvarmeanlegget er
in narbeidet i planbestemmelsene § 1.

Tilstrekkelig kommentert.

4. NVE

NVE støtter vurderingen av at byggehøyde for
bygninger i sikkerhetsklasse F2 legges til min
kote 69,6 i planen.

Vedrørende vurdering av høyde for innkjøring til
eventuell parkeringskjeller uttaler NVE:

I følge byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7 - 2 skal
sikkerheten for parkeringskjeller være 200 -
årsflom. Videre åpnes det i veiledningen til
TEK10 for at det kan gjøres bygningsmessige
tilpasninger slik at bygget tåler belastningene og
skader unngås (f.kes at kjellere bygges tett).
Byggteknisk forskrift med veiledning åpner ikke

Tronrud Eiendom ønsker primært at det åpnes for at det tillates at
kjeller oversvømmes som opprinnelig foreslått.

Når NVE ikke kan anbefale en slik løsning ønsker vi å benytte
vanntett port for sikring av garasjekjeller tilsvarende løsning som
nylig er akseptert for boligprosjekt i Schjongsgate 1 (gnr. 318/340)
iht. uttalelse fra NVE (e - post datert 9.3.2015) .

Bakgrunnen for ønsket fra Tron rud Eiendom er muligheten for å
skape god arrondering av områdene på Benterud i forhold til
eksisterende bebyggelse og ny skole på området, som vi tidligere
har oversendt argumentasjon for.

Etter anbefalinger fra NVE og
NGI vil det i planen ikke bli lagt
opp til mulighet for flomsikring
av parkeringsanlegg med
vanntett port. Dette følger av
erfaringer fra tilsvarende
anlegg hvor det har vært
vanskelig å sikre verdier mot
skade.
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

direkte for en slik løsninger der det må på plass
beredskap for å fjerne verdier fø r en stor flom.
NVE mener det er uheldig å legge opp til en slik
løsning på et nytt område der det bør være
mulig å finne løsninger enten ved å lage en lang
innkjøringsrampe eller legger mer av parkering
over flomutsatt nivå».

NVE har senere presisert at de anbefaler en
løsning der adkomstveger heves slik at disse
ligger over kote 69,6 moh (e - post, datert
29.2.2016).

Vi kan ikke se at det er grunnlag for å behandle ny bebyggelse på
Benterud strengere enn nylig gjennomførte byggetiltak i
Schjongsgate 1 og Hønefoss Arena.

Dersom kommunen likevel ikke vil akseptere en tilpasning i forhold
til flomhøyder ber vi om at kravet til parkering under bakken fjernes
fra planforslaget da en stø rre del av parkering i tråd med NVE sin
anbefaling må legges over flomnivå.

Tronrud Eiendom foreslår følgende formulering i
planbestemmelsene:

9. Flom
Bygninger må sikres mot oppflyting.
Bygninger i sikkerhetsklasse F2 eller høyere skal ikke plasseres
lavere enn kote 69,6. Det tillates likevel etablert parkeringskjellere,
disse skal tåle flom opp til kote 69,6 .
Innkjøring til parkeringsk jeller sikres ved «terskel» på min kote 68,0
og vanntett port opp til kote 69,6, evt. ved terskel på kote 69,6.
E ventuelle tekniske installasjoner lavere enn kote 69,6 skal ikke
kunne ødelegges av vann.

Rådmannen mener
planforslaget muliggjør både
god utforming av boliger og
hensynet forebygging av
flomskader.

Forslag til bestemmelser i
vedlagte plan med 200 års
flom + s ikkerhetsmargin gir
den sikreste løsningen iht.
TEK 10.

5. Teknisk forvaltning – Utbygging

Det er påpekt feil / ønske om oppretting i
planforslaget. Gjennomgang punktvis.

1. Utnyttelsesgrad under § 2.1 pkt 2 er ikke
benevnt. BYA.

2. Utnyttelsesgrad under § 2.4 pkt 2 -

1. Rettes

2. Endres til 40% - se for øvrig inns pill fra Norderhov
Sogneselskap. Området er delt mellom formål
«Undervisning» og «Forsamlingslokale».

3. Rettet

Tilstrekkelig kommentert.
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endres til samsvar med plankart (dvs.
40%)

3. Feil henvisning i
Rekkefølgebestemmelser § 6

4. Det bør i rekkefølgebestemmelsene
stilles krav om opparbeidelse av SV2,
SF2 og SF3 for BBB1 og BBB2 –
innarbeides i rekkefølgebestemmelsene.

5. Det bør st illes krav om opparbeidelse av
o_SF1 for BBB 1 og BBB2 og BOP1.
o_SF1 blir opparbeidet frem til o_SVG7 i
forbindelse med utbygging på bla.
eiendommen gnr. 39/68.

6. Utbygging ønsker at det skal gjøres
unntak fra kommunen parkeringsnorm
for barneskolen. –

7. SV2 kan ikke sammenkobles med
o_SV3 – det er ikke planlagt å benyttes
oSV_3 til gjennomkjøring –

4. SV2, SF2 o g SF3 er privat veg/fortau som vil måtte
opparbeides som adkomst til byggeområder. Innarbeides i
rekkefølgebestemmelsene for adkomstveg. Fortau «kan»
opparbeides.

5. Krav om fortau langs Gigstadsvei (o_SF1) kommer evt. som
en konsekvens av at området benytte s til skole (det var ikke
fortau på denne vegen i gjeldende plan – «Boligområdet på
Benterud» ). Et rekkefølgekrav bør i tilfelle kobles til
brukstillatelse for skoleområdet. Vi mener imidlertid dette
ivaretas av innsigelse nr 1 fra SVV.

6. dette ønsker ikke forslagsstiller å vurdere, men mener det er
uheldig om kommunen ikke forholder seg til egne forskrifter.
Parkeringsdekning for barneskolen kan evt. ordnes på
annen eiendom ved tinglyst erklæring , jf. «Forskrift om
parkering, Ringerike kommune» § 4 pkt 5. evt. bør
forskriften revideres.

7. Vegen er ikke planlagt som gjennomkjørings veg, men en
mulig gangtrase . Det etableres fysisk stengsel som hindrer
gjennomgangstrafikk de tte illustreres på plankartet.

Etter som skolevei er en svært
viktig del av
reguleringsforholdene knyttet
til skoletomta vil det være
viktig å sikre opparbeidelse av
fortau langs skoletomta.

Rådmannen mener det
allikevel må stilles krav om
opparbeidelse av fortau inntil
boligprosjektet SV2.

6. Ringerike i drettsråd

Idrettsrådet ønsker at det tilrettelegges for 7’er
kunstgress fotballbane med mål 60x40 m på
området. Banen bør i tillegg merkes som 2 stk
5’er baner.
Videre anbefaler idrettsrådet at skolen legges til
rette for fysisk aktivitet slik at skole n lett kan
innføre 1 time fysisk aktivitet pr dag.

Utearealene rundt Benterud Skole vil formes som en del av
«skoleprosjektet». Forholdene skal detaljeres

nærmere i skoleprosjektet.
Foreløpige skisser av
utearealene viser muligheter
for mange ulike akti viteter.



8

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

7. Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern viser til at barneskoletomta
må sikres å kunne oppfylle krav i «Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler».
Miljørettet helsevern uttaler at det bør være
mulig å ivareta disse hen syn på en allment
akseptabel måte innenfor reguleringsområdet.

Det vises også til at det forutsettes at
barneskolen blir utformet slik at de syv
prinsippene for universell utforming tilfredsstilles
for alle fem hovedgrupper av
funksjonshemmede. Det pekes på at sti langs
Storelva må tilrettelegges slik at den blir
tilgjengelig for flest mulig på like vilkår.

Hensyn forutsettes ivaretatt av Ringerike kommune ved planlegging
av ny barneskole.

Prinsippene om universell
utforming på skoletomta skal
følges. Det vil også bli lagt opp
til at sti langs elva skal være
lett tilgjengelig, belyst og med
fast dekke.

8. Brakar

Brakar viser til at deres busser er åpne for alle
og at ordinære reisende med buss ikke ønsker
omveger og stopp. Brakar ønsker ikke at det
legges opp til lukkede skolebusser som kjører
helt ned til skoleområdet, men ønsker at det
planlegges gode buss stopp langs Osloveien
med sikker gangforbindelse ned til ny skole.
Brakar mener trafikksikkerheten for alle
etableres lettest ved at buss tran sport og
foreldreskyss opphører i en avstand fra skolen.

Spørsmålet om adkomst til skolen vil bli behandlet spesielt, jf
i nnsigelse pkt 1 fra SVV.

Kommunen og Statens
vegvesen har vært i dialog
med Brakar. Rådmannen
mener planforslaget klarer å
kombiner e både hensynet til
trafikksikkerhet og effektiv
transport.
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9. Norderhov Sogneselskap

Sogneselskapet ønsker ikke at området for
«Benterudstua» reguleres inn under formålet
«undervisning» og ber om at arealformålet
rettes til «Allmennyttig formål –
fors amlingshus».
De viser videre til at forslaget etter
Sogneselskapet sin oppfatning ikke i
tilstrekkelig grad ivaretar adkomst til deres
eiendom. De ber om at det reguleres inn
snuplass i enden av Benterudgata. De viser til
at for eksempel brannvesenet må h a kjørbar
adkomst til forsamlingshuset Benterudstua sin
hovedatkomst.

Eiendommen gnr. 39, bnr. 213 vil bli overført til nytt formål
«Allmennyttig formål – forsamlingshus» i tråd med ønsker fra
Norderhov Sogneselskap.

Adkomst til Benterudstua er ivaret att med adkomst fra Benterudgata
og ny veg o_ SV5. Planen legger i tillegg opp til at
snuhammer/snuplass reguleres inn i enden av eksisterende
Benterudgata o_SV4.
Kommunen har ved kjøp av «Skoletomten» gitt veirett til adkomstvei
SV5 for å sikre adkomst ti l Benterudstua som gir god mulighet for
adkomst til arealet rundt forsamlingshuset.

Formål er endret i tråd med
Sogneselskapets ønske.
Planmyndigheten mener
forslag til atkomst med
innregulert vei o_SV5 ivaretar
be st en helhetlig løsning for
området. Det har vært dialog
mellom ledelsen i
skoleprosjektet og
Sogneselskapet uten å komme
til enighet (se vedlegg , 8 j, 9
og 10 til saksframlegget ).

Kommunen som
planmyndighet skal ta stilling til
hva som er det beste helhe tlig
grepet for utforming av både
skoleområdet og
Sogneselskapets. Kravet om
vei som strekker seg rundt
sogneselskapets tomt, inne på
kommunens grunn vil redusere
kvaliteten på utearealene til
skolen. Rådmannen mener
reguleringsplanen ikke skal ta
stilling til denne avtalen men
vil være av en privatrettslig
karakter om eiendomsforhold .
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Veg SV5 endres til offentlig veg o_SV5. Kommunen imøtekommer
også Sogneselskapets krav
om at veien skal være offentlig

10. Knut Terje Johansen

Nabo (gnr. 39, bnr. 90) lurer på hvorfor
eiendommen er innlemmet i planområdet. Han
mener også at det bør reguleres inn en
buffersone med grønt mot boligbebyggelsen
mot nord mellom eksisterende bebyggelse og
skoletomt.

Figur 1 - Utsnitt gjeldende plan - forslag til ny plan

Gjeldende reguler ingsplan setter av et hjørne av eiendommen gnr.
39, bnr. 90 til veg. Eiendommen er tatt med i forslag til ny plan for å
oppheve denne arealbruken.

Når det gjelder buffersone mot bebyggelse vil dette måtte vurderes
av Ringerike kommune i fm valg av utkast til ny skole.

Rådmannen mener eier av
39/90 vil få en bedre situasjon
med ny plan etter som
gjennomkjøringsvei forbi tomta
forsvinner . Skoleprosjektet
ønsker å imøtekomme dette
ved å legge inn en grønn
buffer mot eiendommen (Se
foreløpig landskapsplan i
vedlegg 12 til saken) .
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Benterud - Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig 

ettersyn - uttalelse om kulturminnner

Det vises til brev datert 11.12.2015 angående offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for ny skole 
og boligområde på Benterud i Hønefoss, Ringerike kommune.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Vi har tidligere uttalt oss til planen i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet i brev av 
12.01.2015. Vi uttalte da at vi ikke kjente til automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra 
nyere tid innenfor planområdet. Vi anbefalte likevel en reguleringsbestemmelse som skulle ivareta 
varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme 
automatisk fredete kulturminner. Vi kan ikke se at en slik bestemmelse er tatt med i planens 
reguleringsbestemmelser datert 13.11.2015 og vi gjentar derfor vår anbefaling. Vi har følgende forslag 
til reguleringsbestemmelse:

"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminnelovens § 8, 2. ledd".

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Postboks 123
3502 Hønefoss  

Vår dato: 05.02.2016 Vår referanse: 2014/4972-6 Vår saksbehandler:
Deres dato: 11.12.2015 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for ny 
skole og boligområde ved Benterud

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for etablering av en ny 
barneskole og boligområde ved Benterud, like sør for Hønefoss sentrum. Fylkesmannen 
støtter kommunen i å utnytte sentrumsnære arealer godt, vi viser til nasjonale føringer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Utbyggingen vil medføre at boliger 
langs den nye adkomstveien får trafikkstøy som overskrider de nasjonale grense-
verdiene for støy. Tiltak mot støy er ivaretatt i den gamle planen for området. Vi ber 
derfor om at det innarbeides bestemmelser med krav om at støyretningslinjen T-1442-
2012 skal gjelde for den nye planen og at støytiltak sikres gjennomført ved rekkefølge-
krav. Videre ber vi om at det innarbeides bestemmelser om tilknytningsplikt til 
fjernvarmeanlegget i Hønefoss. Vi viser til nasjonale føringer for ivaretakelse av 
støyhensyn og omlegging til mer miljøvennlig energiforsyning.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 11. desember 2015 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig 
ettersyn.

Det aktuelle området er avsatt til bolig og næring i gjeldende kommuneplan. Området langs 
Storelva er avsatt til grøntområde. Videre omfattes området av reguleringsplan for 
Boligområde på Benterud som ble vedtatt i 2006. Her er området regulert til bolig og industri. 
Til det nye boligområdet ble det også lagt til rette for en ny vegframføring.

I forslag til ny detaljplan er det lagt til rette for etablering av boliger og en ny barneskole
innenfor området. Det skal bygges en barneskole med inntil 550 elever med tilhørende 
flerbrukshall. Videre er det lagt til rette for oppføring av inntil 200 boliger med varierende 
størrelse. Grøntområdet langs elva er videreført fra gjeldene plan. Det er også foreslått en ny 
turvei i dette området.

Fylkesmannens kommentarer

Vi har i brev av 8. januar 2015 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeid. Vi ba om 
at forhold knyttet til støy, klima og energi, barn og unges interesser, grøntstruktur, 
naturmangfold, landskap og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med 
nasjonale føringer.



Side 2 av 4

Klima og energi

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 13 
(2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU og Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009. Videre stiller 
plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g krav om at planleggingen skal ta klimahensyn 
gjennom løsninger for energiforsyning.

Området ved Benterud ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Hønefoss. Det går 
frem av saksdokumentene at utbyggingen skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Dette mener vi 
er positivt. 

Vi er kjent med at Ringerike kommune har en egen forskrift med krav om tilknytning
innenfor konsesjonsområdet. Vi vil likevel anbefale en presisering i planbestemmelsene om 
tilknytningsplikten for å gi forutsigbare rammer for utbyggingen og at dette går klart frem av 
reguleringsplanen. Kommunen kan kreve tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-5. Vi ber derfor om at tilknytningsplikten innarbeides 
i reguleringsbestemmelsene.

Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8 gir også hjemmel til å stille krav om at nye 
byggeområder skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, slik at 
hele området sikres fremtidige muligheter for tilknytning til fjernvarmenettet. Dette innebærer 
at det vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig og at det settes av areal til 
rørtraseer, varmesentral og lignende, slik at området sikres fremtidige muligheter for dette. Vi 
ber kommunen om å vurdere et slikt krav i bestemmelsene.

Støy

For nye støyømfintlige arealbruksformål i planområdet som boliger og skole, må bebyggelse 
og uteoppholdsarealer sikres støyforhold i tråd med tabell 3 i Klima- og Miljødepartementets 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012. Vi gjør oppmerksom på 
at den nye retningslinjen har en endret betegnelse og tabellnummer. 

Det er gjennomført støyutredninger som viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse langs 
atkomstveien vil få økt støybelastning over anbefalte grenseverdier som følge av økt trafikk. 
Det går frem av støyutredningen at alle boligene i gul sone bør få tilbud om støytiltak. 
Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelsene. Vi 
ber om at det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at eksisterende boliger langs Harald 
Hardrådes gate som vil få et støynivå som overskrider grenseverdiene for gul støysone, skal 
gis tilbud om lokal støyskjerming og/eller fasadetiltak. Dette er ivaretatt i gjeldende plan som 
den nye planen skal erstatte. 

Barn og unge

Det er i planforslaget krav til opparbeidelse av nærlekeplass og at denne ikke skal ligge under 
50 meter fra inngangsdør. For større barn er det krav om opparbeidelse av områdelekeplass. 
Det går frem av bestemmelsene at skolens lekeplass skal fungere som dette. Videre er det 
krav om fortau langs de mest trafikkerte veiene. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges 
interesser anses med dette å være tilstrekkelig ivaretatt.
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Landskap og bygningsmiljø

Kommunen må se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk og 
landskapsforhold. Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. 
mars 2004, Klima- og miljødepartementets veileder Fortetting med kvalitet T-1136 og Nasjo-
nale forventninger til regional- og kommunal planlegging av 12. juni 2015.

Det aktuelle området ligger like utenfor Hønefoss sentrum. Ut fra avstanden til sentrum mener 
vi at en høy arealutnyttelse kan forsvares ut fra hensynet til Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Videre er det positivt at byggene er planlagt 
som lameller for å sikre fri sikt mot elva. 

Selve grøntområdet ned mot Storelva er foreslått ivaretatt med et ti meter bredt grøntområde. 
Her skal det også tilrettelegges for en turvei. I utgangspunktet mener vi at dette grøntområdet 
burde vært noe større for å sikre tilstrekkelig kvalitet på turveien. I følge saksdokumentene er 
byggegrensen innenfor tilgrensende byggeområde trukket såpass langt tilbake at ny 
bebyggelse vil bli liggende mellom 20-30 meter fra elva. Privatiseringseffekten blir derfor 
noe mindre.

Naturmangfold

Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturty-
per eller sårbare arter. Vi har ingen spesielle merknader til dette.

Risiko og sårbarhet

Det følger med en utredning hvor faren for skred er vurdert. Konklusjonen fra dette er at 
oversvømmelse på kote +70 som følge av skred med påfølgende bølge fra vestsiden av 
Storelva over til Benterud er betydelig mindre enn 1/200 per år. En eventuell bølge vil 
transformeres og reduseres slik at den ikke utgjør noen fare.

Hele utbyggingsområdet ligger innenfor arealet til en 200-års flom. Det er derfor krav til 
oppfylling av terrenget og at bygninger i sikkerhetsklasse F2 eller høyere ikke skal plasseres 
lavere enn kote 69,6.

Det følger også med en vurdering av stabiliteten av byggegrunnen. Området består av 
elveavsetninger og det er påvist kvikkleire i området. Området er i all hovedsak horisontalt 
og beregningene av områdene ned mot elva viser at stabiliteten er god. Det anses derfor ikke 
som sannsynlig at et eventuelt skred kan ha utløp i området hvor skolen planlegges oppført.
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I risiko- og sårbarhetsanalysen som følger saken er masseras/-skred vurdert til å være 
uaktuelt. Det er likevel krav om dokumentasjon om geoteknisk prosjektering som en del av 
rammesøknaden. Vi forutsetter at kommunen følger dette videre opp i byggesaken.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
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Uttale til forslag til detaljreguleringsplan for Ny skole og boligområde

Benterud i Ringerike kommune – høring og offentlig ettersyn

Vi har mottatt for uttale ovennevn te forslag til reguleringsplan. Vi gav den 1 9.1 2.201 4

uttale lse til oppstart av planarbeidet. Vi viser i øvrig til vår brev datert 1 8.09.20 1 3 som

gjelder uttalelse til fremtidig skoleløsning i Hønefoss .

Vi uttaler oss som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport og på vegne

av fylkeskommunen som forvalter av fylkesveg.

Saksopplysninger

Formålet med planforslaget er å regulere området til skole med inntil 550 elever,

flerbrukshall, forsamlingslokale, næring og inntil 200 boliger. Forslag til skole er ikke i

samsvar med gjeldende kommuneplan .

Planområdet har adkomst til Fv35 , Osloveien v ia Eikliveien og B enterudgata, via Dronning

Åstas gate og Gigstads vei eller via regulert veg som forbinder Harald Hardrådes gate med

Gigstads vei. Det fremgår av saksfremlegget at h ovedatkomst skal bli via Harald Hardrådes

gate .

Vår vurdering av planfors laget

Skolen er ikke konsekvensutredet i kommuneplanen og ikke nå i reguleringsplanarbeidet

heller med hensyn til trafikksikkerhet og sikker skoleveg. I oppstarts varsel et er det sagt at

Harald Hardrådes gate er hovedatkomst og at de trafikkmessige konsekve nser skal avklare s i

en trafikkanalyse. Vi forventer at det foreligger en konsekvensutredning som del av

reguleringsplanarbeidet når den ikke foreligger som en del av kommuneplanen. Det er ikke

tilfellet i nærværende plan forslag . Som statlig myndighet mener vi at ivaretakelse av

trafikksikkerhet kommer for dårlig frem. Det er manglende dokumentasjon, utredning og

sikring av sikker skoleveg for gående, syklende og kollektiv i planforslaget.
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Vi mener at trafikksikkerheten for myke trafikanter ikke er ivareta tt tilstrekkelig . Vi

poengterer at trafikksikkerhet ikke bare omfatter barn men alle aldersgrupper. Planlegging

av skole for 550 elever og 200 boliger vil generere, og bør virke for, en betydelig andel

gående og syklende. Dette i tråd med nasjonale føringer i blant annet Nasjonale

forventninger til regional og kommunal planlegging, Statlige planretningslin j er for

samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging og i Nasjonal transportplan 201 4 - 2023

som beskriver at trafikkveksten i byer og tettsteder skal tas av gange, syklende og kollektiv

og videre at planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportformer .

I trafikkanalysen er det lagt til grunn at 24 % vil bli kjørt i bil til skolen. Det er uheldig at så

ma nge kjører bil. Med dårlige løsninger for gående og syklende kan man forvente at enda

flere vil bli kjørt til skolen. Det må avklares hvor levering og henting skal skje og det må

sikres gode trafikksikre løsninger i reguleringsplanen.

Det fremgår av plandokumentene at plassering av stopp for skolebuss først skal avklares

etter planvedtak. Det mener vi er uheldig. Beskrevne muligheter for skolebusstopp er ved

selve skoletomten eller ved p - plass mot Osloveien. Konkret areal reservert buss lommer og

holdeplassareal mangler i forslag til plankart.

Størstedelen av elevene vil komme seg til skolen ved kollektiv transport, som syklende eller

som gående. Det er ikke foreslått sykkelveg, gang - og sykkelveg eller sykkelveg med fortau i

planforslag et eller ut til aktuelle grunnkretser som leverer elever til skolen . K rakstadmarka

kan bli en ny grunnkrets som leverer elever til skolen. Idrettsanlegget på Schjongslunden

kan også være en naturlig lokasjon å koble sammen med planområdet. Vi mener at Gigs tads

vei i nordvest - sydøst gående retning også er en del av atkomsten til planområdet. Vi

anbefaler at gående, syklende og kjørende skilles fra hverandre. Det må sikres et trygt og

sammenhengende nett for gående og syklende.

I forslag til planbestemmelse § 3.1 står det at området SF 2 og 3 kan opparbeides til fortau.

Vi mener at denne formuleringen ikke i tilstrekkelig grad sikrer trafikksikkerheten for

gående. K an må omformuleres til må, og at det tilføyes en rekkefølgebestemmelse om at

fortau må være op parbeidet før brukstillatelse gis for skole og boliger.

Vi minner om at krysset ved Osloveien og Dr. Åstas gate muligvis skal bygges om til

rundkjøring eller nytt kryss. Vi minner også om at undergangen for fotgjengere og syklister

må opprettholdes. Del a v atkomsten til planområdet vil bli via dette krysset.

Trafikksikkerheten må bli ivaretatt frem til dette krysset.

Det er i planbestemmelse §6 pkt. 4 satt krav om at skoleveg først skal avklares ved

rammetillatelse for den nye skolen i form av en plan fo r sikker skoleveg. Vi mener at det er

riktig at det skal utarbeides en helhetlig plan for sikker skoleveg. M en vi mener at sikker

skoleveg må avklares før vedtak av reguleringsplanen. En h elhetlig plan for sikker skoleveg

må godkjennes av Statens vegvesen og vedtas før reguleringsplanvedtak . Dette med
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bakgrunn i ovenstående og fordi avklaring av skoleveger og annen trafikk er premissgivende

for utforming av reguleringsplanen.

Vi er kritiske til en del av trafikkanalysen. Analysen viser blant annet ikke ber egnet

krysskapasitet. Eventuelle endringer av gangfelter på fylkesvegen må avklares med Statens

vegvesen i den helhetlige planen for sikker skoleveg. Fartsputer er ikke aktuelt.

Det trafikksikkerhetsmessige som står i trafikkanalysen må avklares i reguler ingsplanen.

Vi stiller oss kritiske til om regulerings planen virkelig bare muliggjør 200 boliger, eller om

planen egentlig muliggjør flere. Antall boliger virker inn på trafikkgenereringen fra området.

Gjennomføring av atkomstveg via Harald Hardrådes ga te er grunnlag for planen. Det fremgår

av saksfremlegget at opparbeidelse av hovedatkomst via Harald Hardrådes gate er planlagt

igangsatt høsten 201 5. Vegen er regulert forlenget og utvidet i gjeldende reguleringsplan for

Boligområde på Benterud vedtatt 04 .05.2006. Planen er snart 1 0 år gammel. Om ikke

forlengelsen og utvidelsen er ferdigervervet innen mai 201 6 anbefaler vi at planforslaget

utvides til også å omfatte nødvendig del av atkomstvegen frem til Osloveien.

I forslag til planbestemmelse §6 står de t at sykkelparkering skal være dokumentert ved

rammesøknad. Vi anbefaler at det er fokus på at det sikres tilstrekkelig sykkelparke ring,

både for skole og boliger og at antall p - plasser konkretiseres nærmere for hvert formål.

I forslag til planbestemmelse §6 står det: Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser … Vi

går ut fra at dette er en skrivefeil og at §5 rettes til §6.

Konklusjon

Som statlig sektormyndighet fremmer vi med bakgrunn i ovenstående følgende

innsigelsespunkter:

1 . Statens vegvesen må ha til behandling og godkjenning en plan for helhetlig sikker

skoleveg før planvedtak av reguleringsplanen.

2. Det er dårlig samsvar mellom trafikkanalysen og planforslaget.

Som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen fremmer vi med bakgrunn i

ovenstående følgende innsigelsespunkter:

3. Kapasitet i kryss er ikke dokumentert.

Vi har følgende planfaglige råd:

1 . Om ikke forlengelsen og utvidelsen av Harald Hardrådes gate er ferdigervervet innen

mai 201 6 anbefaler vi at planforslaget utvides til også å omfatte nødvendig del av

atkomstvegen frem til Osloveien.

2. Det sikres fortau på begge sider av kommunale veger innen planområdet .

3. K ryss på kommunale veger dimensjoneres for aktuelle kjøretøy.

4. Unngå kryss med spisse vinkler på kommunale veger .

Vi forutsette r uttale fra Statens vegvesen før eventuell egengodkjenning i kommunen.
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Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Hans Jan Håkonsen

Avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder
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Konkret forespørsel - Offentlig ettersyn - PlanID 0605 399 -
Detaljregulering for ny skole og boligområde Benterud - Ringerike
kommune
Vi viser til oversendelse datert 11.januar 2016 med reguleringsplan for ny skole og boligområde på
Benterud. Vi viser også til utfyllende informasjon angående flomsikring oversendt fra Tronrud Eiendom
datert 4.2.2016.

Planområdet ligger langs med Storelva og i følge flomsonekart er store deler av området utsatt for en
200 - årsflom.

I p lanmaterialet er det et teknisk notat; Skred - og farevurdering for flodbølge og oppdemming av
Storelva , utarbeidet av NGI 10.4.2015 . På andre siden av elva for planområdet l igger en høy skråning
inn mot Tolpinrud. NGI har vurdert at det her kan gå mindre skred/utglidninger som kan medføre en
flodbølge inn mot planområdet. I notatet datert 10.4.2015 og i dialogen som er gjort i etterkant mellom
NGI, kommunen og tiltakshaver fo rstår vi det slik at NGI anbefaler at det legges til 0,5 meter på nivået
for 200 - årsflommen med sikkerhetsmarginen som ligger i flomsonekartet. Det er dette som er grunnlaget
for byggehøyden for bygninger i sikkerhetsklasse F2 (kote 69,6) i planen. Vi støt ter denne vurderingen.

I planen er o mrådene utsatt for flom med sikkerhetsmargin markert med hensynssone og det er
bestemmelser som ivaretar at bygninger i sikkerhetsklasse F2 plasseres over nivå for 200 - årsflom pluss
sikkerhetsmargin i forhold til en flo dbølge, kote 69,6. Videre er det bestemmelser som ivaretar at
parkeringsanlegg under bakken bygges slik at de tåler vann og har en innkjøring over kote 69.6 . Med
slike bestemmelser og inntegnet hensynssone på plankartet mener vi kommunen har ivaretatt fare n for
flom og sekundærvirkningene av skred på en god måte.

I oversendelsen fra Tronrud Eiendom blir vi bedt om å vurdere en løsning der innkjøringen til
parkeringskjelleren ligger lavere enn nivået for 200 - årsflom. I følge byggteknisk forskrift (TEK10) §7 - 2
skal sikkerheten for parkeringsanlegg være 200 - årsflom. Videre åpnes det i veiledningen til TEK10 for
at det kan gjøres bygningsmessige tilpasninger slik at bygget tåler belastningene og skader unngås (f.eks
at kjellere bygges tett). Byggteknisk forskrift med veiledning åpner ikke direkte for en slik løsning der
det må på plass en beredskap for å fjerne verdier før en stor flom. NVE mener det er uheldig å legge opp
til en slik løsning på et nytt område der de t bør være mulig å finne løsninger enten ved å lage til en lang
innkjøringsrampe eller legge mer av parkering over flomutsatt nivå.
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NVE forutsetter at bygget sikres mot oppflytning på annen måte enn å fylle kjeller med vann.

I flomnotatet fra Tronrud Eie ndom går det frem at opparbeidet uteområde vil bli satt til kote 68. Det er
ikke noe i veien for at uteområder planlegges slik at de tåler en oversvømmelse. Det som imidlertid er
viktig er at terrenget i direkte tilknytning til bebyggelsen er slik at bygge t er i funksjon også ved en stor
flomhendelse i Storelva. Inngangsparti og veier til og fra bebyggelsen må ligge over nivået for en 200 -
årsflom pluss sikkerhetsmarginer.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Buskerud
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Ny skole og boligområde Benterud - uttalelse til reguleringsplanforslag 

 

Vi viser til forslag til reguleringsplan 0605_399 Ny skole og boligområde på Benterud. 

 

Vi har følgende merknader til planforslaget: 

 

Reguleringsbestemmelser 

 Utnyttelsesgraden under § 2.1 pkt. 2 er ikke benevnt (BYA). 

 Utnyttelsesgraden under § 2.4 pkt. 2 må endres slik at det er i samsvar med plankartet 

(40 %). 

 I første ledd under § 6 Rekkefølgebestemmelser er det henvist til § 5. Dette skal være § 

6. 

 Det bør i rekkefølgebestemmelsene stilles krav om opparbeidelse av SV2, SF2 og SF 3 

for BBB1 og BBB2. 

 Det bør i rekkefølgebestemmelsene stilles krav om opparbeidelse av o_SF1 for BBB1, 

BBB2 og BOP1. o_SF1 blir opparbeidet frem til o_SVG7 i forbindelse med utbygging 

på bl.a. eiendom 39/68. 

 Planlagt omfang av «Ny barneskole (1-7) Hønefoss sør, og flerbrukshall», vil med 

gjeldende parkeringsnorm utløse et krav til ca. 130 parkerings plasser. Vi ønsker ikke 

at prosjektet skal følge gjeldende parkeringsforskrift, da det vil gå på bekostning av 

skolens uteområder. Det vil bli opparbeidet ca. 40 parkeringsplasser innenfor skolens 

område. Øvrig parkeringsbehov kan dekkes av eksisterende parkeringsplasser i 

området, i gangavstand til skolen. 
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Plankart 

 SV2 kan ikke sammenkobles med o_SV3, da denne vegen er smal og har bom. SV2 

må ende blindt i mot GTD1 i sørvest. 

 Alternativt dersom SV2 sammenkobles med o_SV3, må det stilles krav om at BBB1 

og BBB2 oppgraderer o_SV3. Dersom dette gjøres kan SV2, SF2 og SF3 være 

offentlig veg/fortau. o_SV3 bør flyttes litt nærmere elva forbi BVA1, slik at det blir 

avstand mellom veg og eksisterende bygg. 

 

 

Med hilsen 

 

Svein Morten Lillevik Westgård 

ingeniør 

svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Nina Solli 

Arild Magnus Rønnestad 

 

 



 

 

 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 
 0605_399 Detaljregulering for Ny skole og boligområde Benterud - høring og offentlig ettersyn 

 

Ringerike Idrettsråd ser med glede at det bygges en ny skole på Benterud med et stort uteareale. 

Vi oppfordrer Ringerike kommune til å anlegge en 7’er kunstgress fotballbane med mål 60 x 40 

m på området. Med denne størrelsen kan banen også merkes til 2stk 5’er baner.   

Området Eikli, Dalsbråten, Benterud hadde tidligere en stor grønn slette ved Hønefoss Vg skole 

som kunne benyttes til uorganisert lek men her er det blitt parkeringsplass. Hønefoss og spesielt 

dette området trenger fotballbaner også med tanke på Folkehelsa og Bedriftsidretten som har 

treningstider lenger og lenger utover kvelder på grunn av plassmangel og som følgelig gir et stort 

frafall. 

Videre bør skolegården tilrettelegges med tanke på god fysisk aktivitet / lek slik at skolen lett kan 

innføre 1 time fysisk aktivitet pr dag. 

 

Hønefoss 08.02.2016 

 

Bjørn Marseth 

      Leder  (sign) 



Fra: Knut Terje [follum09@hotmail.com] 

Til: Ken Ove Heiberg [Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 21.12.2015 11:38:59 

Emne: 605_399 Ny skole og boligområde Benterud 

Vedlegg:  

Hei 
Jeg lurer på hvorfor min eiendom 39/90 er med på planområdet for 605_399 Ny skole og 
boligområde Benterud. Har fått opplyst fra Tronrud Eiendom at planen om en vei forbi min 
eiendom ble kansellert når planene for naboeiendommen ble forandret fra blokk bebyggelse 
til skoletomt. Kommunen var ikke interessert i å ha en vei inn på skoletomta ble det opplyst. 
Det er vanskelig å se hvorfor min eiendom skal bli berørt når store arealer er til disposisjon 
for bygging av skole.  
Det bør legges opp til en buffersone (grønt areal) imellom nåværende småhus bebyggelse på 
Benterud og skole, parkeringsplasser, veier etc.  
 
Hilsen 
Knut Terje Johansen 
Bakkeveien 5 
3511 Hønefoss 
tlf 954512301 



 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning 

Areal- og byplankontoret 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2345-45 5242/16 L12  12.02.2016 

 

Uttalelse til reguleringsplan for ny skole og boligområde Benterud 

 

Det vises til høringsdokumentene knyttet til reguleringsplan 399 Ny skole og boligområde 

Benterud offentlig ettersyn, Ringerike kommune, 4.1.2016.  

 

Hjemmel for uttalelsen:  

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), kapittel 3. miljørettet helsevern 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., § 6 og § 8.  

Helsedirektoratets Veileder i miljø og helse i skolen (IS-2073) § 6 og § 8.  

Forskrift om miljørettet helsevern, § 4 og § 5. 

 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern er godkjenningsmyndighet for barneskoler i 

henhold til Folkehelseloven og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 

Denne uttalelse har følgelig fokus på foreslåtte område for barneskolen. 

 

Barneskoletomta  

Barneskoler skal ha oppfylle bestemmelsene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler mv. § 6. Krav om godkjenning. Forskriftens § 8. Beliggenhet skal oppfylles for nye 

virksomheter, § 8 lyder: «Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal 

det tas hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt 

områdets utforming og topografi». Hensynene skal ivaretas både gjennom reguleringsplanarbeid, 

arealutnyttelse og i byggesaksbehandlingen i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern er av den oppfatning av disse hensynene kan ivaretas på en 

allment akseptabel måte innenfor reguleringsplanområdet. 

 

Det vises til Helsedirektoratets forutsetninger for «God praksis» knyttet til § 6 og § 8 i Veileder 

i miljø og helse i skolen. Se nettsiden: Miljø og helse i barnehagen og skolen 

 

Universell utforming 

Det er en forutsetning for godkjenning av barneskolen at hovedløsningen blir utformet slik at 

de syv prinsippene for universell utforming tilfredsstilles for alle fem hovedgrupper av 

funksjonshemmede, jf. Forskriftens § 8 og § 9. 

Grøntarealet langs Storelva vil bli et viktig nærfriluftsområde for den nye barneskolen og for 

eksisterende barnehager (Eikli og Dalsbråten). Sti langs elva må følgelig tilrettelegges slik at 

den tilgjengelig for flest mulig på like vilkår.  

Det anses sannsynlig at skoleelevene vil kunne foretrekke å bruke stien som alternativ 

skolevei slik at hensynet til barns sikkerhet på denne må vektlegges spesielt ved utforming av 

stien. 
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Det vises til kommunens dokumenter på nettsiden: www.ringerike.kommune.no/UU. 

      

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 















































Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 5/254063 - 1 6 Ken - Ove Heiberg 07.02.201 7

Reguleringsplan ny boligomnråde og ny skole Benterud - Trekking av

innsigelse

Vi har i dag mottatt følgende materiale for reguleringsplan ny Benterud med skole:

- Planbeskrivelse

- Reguleringsplanbestemmelser

-

Planbeskrivelsen inneholder løsninger som trygger barn sin skoleveg. Det er:

- Sammenhengende fortau for skolebar na fra sør og nord til ny Benterud skole.

- Busstopp og kiss&ride ved krysset Harald Hardrådes gate/ Eikeliveien.

- Venstresvingfelt i Osloveien for innkjøring til Eikeliveien for busser.

- Opprusting av undergang ved Kvernbergsundbru og g/s - veg fra Kvernbergsun d bru

til Benterudgata.

Skolebarna fra Monserud har ikke en trafikksikker skoleveg og foreslås fraktet med buss til

skolen til de får en annen løsning enn å gå langs Osloveien.

Det anbefales at planen bør inneholde tosidig fortau på vegen mellom boligområde BBB1 og

BBB2.

Statens vegvesen trekker herved sin innsigelse mot reguleringsplanen.

Vegavdelingen Buskerud

Med hilsen



2

Anders Hagerup

seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mett e

senio r ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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SAKSFRAMLEGG 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2345-31   Arkiv: L12  

 

 

0605_399 Detaljregulering for Ny skole og boligområde Benterud - 1. gangsbehandling 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Forslag til detaljregulering nr. 399 Ny skole og boligområde Benterud sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr. 311 Boligområde på 

Benterud, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og 

tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr. 399 Ny skole og 

boligområde Benterud. 
 

4. Planen legger opp til boliger med inntil 6 etasjer tett opp til skoletomta. Etasjeantall må 

særlig belyses og høres.  
 

5. Terskel for nedkjøring til parkeringskjeller må sikres mot 200- årsflom + 0,8 meter 

sikkerhetsmargin, opp til kotehøyde på 69,6. Det delegeres til rådmannen å gjøre denne 

endringen før planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

6. Formål SV5 som går over kommunal grunn endres fra privat eie til offentlig eie før 

offentlig ettersyn. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 

Sammendrag 
Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i møte 25.09, sak119/14, og vedtok 

samtidig at planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever, samt flerbrukshall skal starte 



omgående. Oppstart av detaljregulering 0605_399 «Ny skole og boligområde Benterud» ble 

kunngjort iht. plan- og bygningsloven § 12-8, med høringsfrist 12.01.15.  

Planen fremmes som en privat detaljregulering av forslagsstiller Tronrud Eiendom AS.  

 

Hensikten med planen er å legge til rette for at det kan bygges en skole med inntil 550 elever 

med flerbrukshall og inntil 200 boliger med varierende størrelse. Det stilles ikke krav om 

konsekvensutredning etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger. Tema som flom, skred, 

trafikk/skolevei og støy er allikevel ansett som spesielt viktige å utrede i planprosessen. 

   

Det er foretatt undersøkelser for skredfare i skråning på motsatt side av Storelva, i 

kombinasjon med 200 - årsflom. Et ras i kombinasjon med 200 – årsflom vil i følge NGI 

(Norges geotekniske institutt) ikke kunne utgjøre fare for liv eller helse i området. En 

flomsituasjon vil i følge NVE komme langsomt. NGI anbefaler at bygninger i området skal 

sikres med en ekstra margin på 0,8 meter over 200 – årsflom. Spesielle forhold knyttet til 

flomsituasjonen og krav til bygninger må avklares med NVE (Norges vassdrags - og 

energidirektorat) før 2. gangs behandling.  

 

Det foreslås boligbygg på inntil 6 etasjer i område BBB1 og BBB2 som vil kunne gi noe 

ugunstige forhold mht. skyggevirkning for ettermiddagssol i bakenforliggende områder og 

spesielt for skolen. Elever oppholder seg i midlertid ofte i skoleområdet på dagtid, slik at 

dette vil redusere ulempene noe. Det er i reguleringsbestemmelsene foreslått et eget 

rekkefølgekrav hvor det må påvises tilfredsstillende sol/skyggeforhold for området. Dette 

kravet slår inn i forbindelse med byggesaken.  
    

Innledning 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av en ny barneskole med inntil 

550 elever, samt flerbrukshall sentralt i Hønefoss sør. Bygging av ny barneskole er et stort 

prosjekt som utløser et behov for å se området i en større sammenheng, blant annet i forhold 

til tilkomst og grønnstruktur. Detaljeringen av selve skoletomten er imidlertid noe selve 

byggeprosjektet vil måtte komme tilbake til. Kjente overordnete rammer for skolen og 

flerbrukshallen er tilkomstforbindelser via Benterudgata, Harald Hardrådes vei og Gigstads 

vei. Det er også viktige stiforbindelser langs elva som må ivaretas og utbedres. Det er ikke 

avgjort hvor f.eks. busstopp for skoleelever vil være, men det er holdt av plass inntil 

skoletomta. Det er i reguleringsplanen også et krav om tilknytning til fjernvarme.  

 

I tillegg ønsker forslagsstiller å utvikle det resterende arealet i retning av eksisterende plan 

for boligbebyggelse, hvor det er godkjent en utnyttelse på 3 til 4 etasjer også med vekt på 

estetikk.  Forslagsstiller ønsker å gå opp ytterligere to etasjer i planforslaget.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i møte 25.09.2014, sak nr. 119/14, 

samt at planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever med flerbrukshall på 

denne tomta skal starte omgående. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 



Innenfor planavgrensningen befinner det seg ulike bedrifter knyttet til salg, lager og 

produksjon, samt lettere industri. Det er også en enebolig innenfor planavgrensningen.  

Det er en stor gresslette, ballbane og forsamlingslokale (Benterudstua) mot nordenden av 

planområdet. Kommunen har kjøpt store deler av dette området som tomteareal til ny skole. 

Området ligger fint til ved Storelva med gode solforhold. Langs elvekanten er det fin 

vegetasjon med parklignende trær. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Tronrud Eiendom AS, den 17.08.15.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangs behandling, og består av:  

Plankart ”NY SKOLE OG BOLIGOMRÅDE BENTERUD” i målestokk 1:1000, datert 

07.08.15 

Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 16.08.15 

Planbeskrivelse, datert 07.08.15  

ROS – analyse, datert 07.08.15 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 311 Boligområde på Benterud vedtatt 

04.05.06 (se planbeskrivelse s. 14). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til 

boliger, allmennyttig forsamlingshus og industri/lager. Tillatt utnyttelsesgrad er 30 % og 40 

% BYA og bebyggelsen skal ikke overstige 4 etasjer. 

 
Plantype og avgrensning 

Ny plan fremmes som en privat detaljregulering. Tronrud Eiendom AS er forslagstiller.   

Avgrensningen følger eksisterende reguleringsplan nr. 311, fram til Harald Hardrådes gate 

mot øst. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer. For mer detaljer se 

planbeskrivelsen s. 8. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 19.11.2014 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

22.11.14, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert under. 

 

Brakar AS 

Brakar viser til at busstilbudet er et tilbud til alle og at det ikke planlegges å kjøre egne 

«skolebusser» utenom ordinær trafikk. De ønsker at bussrute skal legges mest mulig i 

direkte trase inn mot sentrum av Hønefoss og ønsker av den grunn at det tilrettelegges for 

av/påstigning i så nær tilknytning til Osloveien som mulig. De foreslår at trafikkområde ved 

Hønefoss videregående skole benyttes som holdeplass for buss. De påpeker videre at det er 

viktig at det legges til rette for foresatte som kjører egen bil tildeles et egnet område til 

formålet. 

 

Tronrud Eiendom: 

Brakar sitt ønske om bussholdeplass tas til etterretning. Trafikkområdet ved Osloveien er 



ikke en del av reguleringsplanen. Det innarbeides i rekkefølgebestemmelsene for plan for 

skolebuss må avklares med vegeier og Brakar (evt. andre) før igangsettingstillatelse for ny 

barneskole. 

 

Rådmannens kommentar: 

Planforslaget tar ikke en konkret avgjørelse på hvor av/påstigning av elever bør foregå.  

Vurderinger av trafikksikker skolevei anser allikevel stopp i nærheten av skolen som det 

best trafikksikre. Evt. en løsning ved parkeringsplass mot Osloveien (se figur 1 i vedlegg om 

skolevei). Skoleprosjektet må ta en endelig stilling til dette i forbindelse med 

planbestemmelsenes § 6 pkt. 4.   

 

Trafikkrådet 

Trafikkrådet ber om at gang- og sykkelveger i området får universell utforming og at myke 

trafikanter ivaretas med høyeste prioritet. 

 

Tronrud eiendom: 

Området er relativt flatt. Det påregnes imidlertid noe oppfylling for å sikre at bygninger 

liggerover 200-årsflom. Alle veger i området vil bli utformet i tråd med gjeldende regler 

som sikrer universell utforming. Trafikksikring for myke trafikanter er ivaretatt ved at det 

opparbeides fortau innenfor planområdet, mens det før brukstillatelse for skole skal være 

utarbeidet en helhetlig plan for sikring av skoleveg. 

 

Rådmannens kommentar: 

Områdene må tilrettelegges i forhold til universell utforming og fortau langs hovedtraséer 

må opparbeides innenfor planområdet for å skille myke trafikanter fra biltrafikk.  Det 

foreslås at sti langs elva ikke skal ha fast dekke pga. flomsituasjonen langs elvekanten. Sti 

skal lyssettes. 

 

Norderhov Sogneselskap 

Ber om at det forestående planarbeidet tar hensyn til adkomst til eiendommen gnr. 39, bnr. 

213. De viser til avtale med Tronrud Eiendom om opparbeidelse av veg forbi eiendommen. 

 

Tronrud Eiendom: 

Adkomst til Benterudstua (gnr. 39, bnr. 213) er innarbeidet i planforslaget. 

Avtale om opparbeidelse av veg ble gjort på bakgrunn av at Norderhov Sogneselskap måtte 

bidra til opparbeidelse av vegen frem til sin eiendom, iht. vedtatt reguleringsplan for 

området. Tronrud Eiendom vil avklare tolkning av avtalen direkte med Norderhov 

Sogneselskap. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er regulert vei fram til eiendom jamfør plankartet. Rådmannen avventer en avklaring av 

hvordan avtalen skal overholdes. 

 

Buskerud Fylkeskommune 

Fylkeskommunen kjenner ikke til at det er kulturminner i området, men ber om at følgende 

tekst innarbeides i planforslaget: 

 

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete 

kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved 



fylkeskommunen varsles, jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.» 

 

Tronrud Eiendom: 

Fylkeskommunens forslag innarbeides i planforslaget. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til barn og unges interesser, universell utforming, 

klima og energi, støy, naturmangfold og landskap blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med 

nasjonale føringer. De ber om at bestemmelser om tilknytningsplikt til fjernvarme tas inn i 

planbestemmelsene. 

 

Tronrud Eiendom: 

Planforslaget vil legge opp til at et stort område reguleres til ny barneskole. Ringerike 

kommune vil som en del av prosessen med å planlegge ny barneskole i Hønefoss Syd stå 

for utforming av skolen med tilhørende uteområder. Uteområdene på skolen vil være 

tilgjengelig for allmennheten og vil sikre flotte uteareal for beboere på Eikli. 

Lekeareal for de minste barna vil etableres desentralisert i fm det enkelte byggetrinn. 

Det vil i tillegg legges til rette for å etablere gangsti langs elvekanten tilgjengelig for 

allmennheten. 

 

Prinsipper for universell utforming vil bli ivaretatt iht. bestemmelsene i TEK10 som sikrer 

tilgjengelighet for alle. Det er ikke lagt opp til å innarbeide krav ut over det som er angitt i 

forskriften i forhold til universell utforming. Det vil videre bli lagt vekt på å etablere 

trafikksikre løsninger innenfor planområdet. Området vil etter utbygging bestå av et relativt 

stort antall boliger med svært god tilgjengelighet til barneskole og barnehager i nærmiljøet, 

noe som vil bidra til å minske transportbehovet. Området ligger svært sentralt, men likevel 

skjermet i forhold til trafikk og støy. Vedlagte rapport fra Cowi viser at endring av 

planformål fra bolig til skole ikke medfører økt støybelastning for naboer. Tiltak for 

støyskjerming vil bli gjennomført i henhold til opprinnelig plan for Benterud. Området 

ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, dette vil bli innarbeidet i 

planbestemmelsene. 

Planarbeidet legger opp til å sikre tilgang til allmenn ferdsel langs elva. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det legges i planarbeidet opp til at skolens uteområder skal kunne benyttes til lek utenom 

skolens åpningstid. Det vil i tillegg opparbeides sandlekeplasser i tilknytning til det enkelte 

byggetrinn. Planen har også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før det gis 

brukstillatelse for boligene. Områdene må tilrettelegges i forhold til universell utforming iht. 

TEK 10 og spesielt med tanke på lokalisering og utforming av barneskolen/uteareal. 

Området faller inn under konsesjonsplikten for fjernvarme og bygninger over 1000m2, og 

det er bestemmelser om tilknytningsplikt. Området er også sentrumsnært og i tråd med en 

kompakt byutvikling. Støyutredningen viser at de planlagt utbygde områdene er lite utsatt 

for støy, og godt under kravene hvor det må påregnes støytiltak. 

 

Området har få registrerte arter som er spesielt sårbare eller truete. Området langs elva som 

har høyest naturverdi er foreslått som grønnstruktur og turveg. Vegetasjonen langs 



elvestrekningen skal ha parkmessig preg med mulighet for etablering av sti og noen åpne 

steder. Planer for sikring og bevaring av eksisterende vegetasjon samt etablering av ny 

vegetasjon skal fremgå av utomhusplanen innenfor byggeområdene. Det er også lagt inn en 

byggegrense mot elv som varierer fra ca. 20 – 30 meter, hvor det ikke tillates større inngrep. 

Det tillates oppføring mindre installasjoner og brygger i området som fremmer offentlig 

bruk. Søknad om etablering av brygger behandles i henhold til kommunens bryggeveileder. 

 

Når det gjelder landskap skal det spesielt vurderes om omgivelsene og landskapet tåler inntil 

6 etasjer. Området er flatt, slik at høydevirkningen i det omkringliggendelandskapet anses 

som moderate. Sol/skyggeforhold mot skolens uteareal anses som en større utfordring i 

forhold til å godkjenne 6 etasjer. Sol/skyggediagram skal vedlegges ved rammesøknad.   

 

Norges vassdrags- og energidirektorat: 

NVE viser til at store deler av området ligger lavere enn kravet for bebyggelse i 

sikkerhetssone F2 i forhold til 200-årsflom i området. De oppgir at kote for 200 årsflom i 

området er kote 68,6 (68,9 oppstrøms) og at det skal legges en sikkerhetsmargin på 0,3 

meter til denne høyden.  De forutsetter at flomfare i forbindelse med høy vannføring og 

sekundærvirkning av skred er ivaretatt i planarbeidet. NVE tar videre rapporten om 

grunnforhold på området til etterretning. De viser videre til at det bør fastsettes en 

byggegrense på inntil 100 meter av hensyn til miljøverdier og friluftsliv i vassdragsnaturen. 

 

Tronrud eiendom: 

Byggeavstand mot vassdrag: 

Området er allerede regulert til boligformål, den planlagte nyreguleringen vil ikke endre 

byggeområdets avgrensning mot vassdraget. Det er lagt inn et grøntbelte langs vassdraget 

som vil fungere som felles friområde, men vi kan ikke se at en byggegrense på 100 meter til 

vassdrag er hensiktsmessig på Benterud som ligger sentralt i Hønefoss. 

 

Flom: 

I tråd med vedtatt reguleringsplan for området vil bestemmelser som sikrer at bebyggelsen 

ligger over nivået for 200-årsflom innarbeides i planforslaget. Det vil innarbeides 

bestemmelsen som sikrer at bygninger sikres slik at byggets boligetasjer vil ligge over 200- 

årsflom + sikkerhetsmargin. For å tilpasse til flomberegningene for området foreslås en 

laveste kote for 1. etg på 69,6 moh (som også tar hensyn til ras). 

 

Ras: 

Egen utredning som vurderer konsekvenser av evt. løsmasseskred på motsatt elvebredd er 

utarbeidet. 

I samsvar med anbefaling fra NGI settes kotehøyde for bebyggelsen til 69,6 moh. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det stilles krav om at bygninger skal tåle vann opp til kote 69,6. 200-årsflom i profil 25 i 

flomkartet er 68,6 moh. Et tillegg her på 0,8 gir 69,4 + 0,2 i kartkorreksjon = 69,6 moh.   

Rådmannen mener i tillegg at terskel for nedkjøring til parkeringskjellere skal ligge på 69,6, 

for i størst mulig grad sikre bygg og kjeller mot vanninntrenging opp til 200 – årsflom + 

tillegg på 0,8 i profil 25. Dette må gjelde boligbygg så vel som skolebyggene. 

 

Rådet for funksjonshemmede 

Rådet forutsetter at tilgjengelighet ivaretas. 



 

Tronrud Eiendom: 

Byggearbeider i området vil forholde seg til gjeldende bestemmelser i TEK10 som sikrer at 

tilgjengelighet ivaretas. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tilgjengeligheten til området og for nye bygg må tilfredsstille krav iht. TEK 10. Det er også 

spesielt viktig at skoleprosjektet følger opp og sikrer gode løsninger for alle brukere av 

skolen med skolegård.  

 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen presiserer at atkomst til bolig- og skoleområdet på Benterud vil, som 

hoved løsning gå gjennom det nye krysset i Osloveien da dette er utbygd for å ivareta 

utviklingen på Benterud. De har ingen merknader til det øvrige planarbeidet. 

 

Tronrud Eiendom: 

Hovedadkomst vil bli opparbeidet i tråd med SVV sin merknad. Forlengelse av Harald 

Hardrådes gate frem til planområdet planlegges igangsatt høsten 2015. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Varsel om innsigelse 

NVE har varslet innsigelse dersom forhold knyttet til flom ikke er godt nok vurdert. Dette 

gjelder blant annet dersom planen mangler hensynssone for flom. Dette er hensyntatt i 

plankart og bestemmelser med en hensynssone for 200 – årsflom. Se for øvrig rådmannens 

drøfting av flomsituasjon under uttalelser til planoppstart. 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig boligområde, 

erverv, bygning med særskilt allmennyttig formål og friområde. Kommuneplanens § 1.0.7 

Flom sier at bygninger skal sikres mot 200 – årsflom. Området faller inn under 

konsesjonsområde for fjernvarme. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete 

planer, men skoleområdet som er avsatt til boliger må endres i forbindelse med revidering av 

kommuneplanen til offentlig eller privat tjenesteyting. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel kap. 5 Effektiv arealdisponering, skal arealbruk - og 

transport ses i sammenheng. Om lag 70 % av befolkningsveksten skal skje i 

Hønefossområdet og tjenester skal lokaliseres i områder hvor det er ønsket utvikling. Deler 

av planområdet er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med inntil 40 % 

tredekning, samt halvåpen mark med spredte trær og busker. Planen vil ivareta vegetasjon 

langs elvekanten som en viktig del av grønnstrukturen i området. 

 

Prioritering av gående – og syklende internt til/fra området vil være en viktig del av planens 

overordnete mål. Det skal legges vekt på å fremme fysisk aktivitet og tilgjengelighet, jamfør 

Ringerike kommunes folkehelsemelding 2012 – 2030, datert 21.02.2013. 

 

Juridiske forhold 
Naturmangfoldloven 



De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn for vedtak av reguleringsplaner. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 

kunnskapsgrunnlaget. Det er i planbeskrivelsen redegjort for kunnskapsgrunnlaget som 

vedtaket vil bygge på. Se også eget avsnitt om naturmangfold og grøntstruktur i 

saksframlegget. 

 

Økonomiske forhold 
Utbygginga vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune, det skal bygges en ny 

skole med flerbrukshall. Kostnader i forbindelse med prosjektet er vurdert til om lag 300 

millioner kroner. Det vil også løpe kostnader i form av etablering og vedlikehold av ny 

infrastruktur og muligens i form av andre sosiale tjenester. 

 

a) Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslagsstiller og Ringerike kommune v/ Utbyggingsavdelingen har avholdt et 

informasjonsmøte hvor det ble informert om skoleprosjektet og gitt mulighet for å komme 

med spørsmål. Det er i tillegg avholdt brukermedvirkningsprosesser knyttet til skolen, som 

skal tas med videre i arbeidet med skoleprosjektet.  

 

Alternative løsninger 
Planforslaget er foreslått endret i forslag til vedtak. Endringen gjelder krav til nedre 

kotehøyde fra kote 68 meter til 69,6 meter for terskel til nedkjøring til parkeringskjeller. 

Dette er et strengere krav enn det forslagsstiller ønsker:  

 

5. Det tillates etablert parkeringskjellere, disse skal være vanntette opp til kote 68,0 og tåle 

flom opp til kote 69,6. Innkjøring til parkeringskjeller kan sikres ved terskel på kote 68,0.  

Eventuelle tekniske installasjoner lavere enn kote 69,6 skal ikke kunne ødelegges av vann. 

 

En slik parkeringskjeller vil planlegges slik at den vil kunne fylles med vann. Det vil si at 

konsekvensen er en større sannsynlighet for at skader kan oppstå ved 200 – årsflom og et 

eventuelt påfølgende erstatningsansvar for kommunen.  

 

Prinsipielle avklaringer 
I spørsmålet om krav til sikring av parkeringskjeller mot 200 – årsflom og en bølge som 

følge av flomskred er forslagsstiller og kommunen uenige. Dette må derfor avklares videre i 

saken.  

 

Rådmannen har før 1.gangs behandling avklart at turveg og belysning legges inn som et 

rekkefølgekrav i planen. Turveg og lysanlegg skal godkjennes, overtas og driftes av 

kommunen etter sluttføring.  

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Området har fra før en blanding av småhusbebyggelse, industri/lager og større åpne 

områder.  



Tilgrensende område mot øst har fra før lavblokkbebyggelse på inntil 3 etasjer. Det er i 

tillegg bygget/planlagt flere horisontaldelte 4, 8 og 12 – mannsboliger i den østlige delen av 

område i den senere tid. Gjeldene reguleringsplan er «stykket opp» og gitt en lavere 

utnyttelsesgrad mot øst med parkering på bakkeplan. Området som er satt av til skole og 

flerbrukshall vil få en helt annen utnyttelse enn det var opprinnelig tiltenkt i gjeldene plan. 

 

Området ligger idyllisk til vestvendt mot Storelva, det er fin vegetasjon langs elva og gode 

muligheter for å få kontakt mot vannet. Skoleområdet skal detaljeres videre i skoleprosjektet 

og byggesaken. Det er spesielt skolebyggets plassering som vil legge rammer for hvordan 

utearealet utformes. Storelva vil kunne utnyttes som en kvalitet for skolen samtidig som det 

bør vurderes hvordan sikring bør foregå. Elva renner i innersving langs skoletomta, slik at 

strømforholdene stort sett er rolige.  

 

Det står noen større løvtrær på skolens område som kan utnyttes mht. lek og uteopphold. 

Samtidig vil byggets plassering og gjennomføring av byggeprosjektet måtte avgjøre om 

disse skal beholdes. Erfaringer fra andre skoleprosjekter hvor man har valgt å beholde trær, 

viser at disse er veldig populære som «lekeapparater». Generelt er det anbefalt å gå mer bort 

fra stor grad av harde asfaltflater og over til mere naturlige flater til opphold. Såkalte 

permeable flater tar også bedre unna overvann og sørger for infiltrasjon. Det skal vurderes 

fordrøyningsbasseng på skoletomta.  

 

Blokkbebyggelsen som planlegges mot sørvest vil være mindre tilpasset omkringliggende 

bebyggelse, spesielt i forhold til 6 etasjers høyde. Det er i gjeldende reguleringsplan nr. 311 

«Boligområde på Benterud», gitt tillatelse til 3-4 etasjer. Disse er tenkt som en opptrapping 

fra sør mot nor. Forslagsstiller ønsker samme prinsipp, men trappe opp til 6 etasjer mot nord 

(skoletomta).  

 

Forslagsstiller ønsker å tilpasse bebyggelsen i størst mulig grad til omkringliggende 

omgivelser. Samtidig er det også slik at sentrumsnær bebyggelse bør få en noe høyere 

utnyttelse. Sol/skyggeanalyse og utomhusplan skal foreligge i forbindelse med byggesaken. 

Det stilles krav om estetikk og tilpassing i planbestemmelsene (§1.0 pkt. 7).   

 

Skolevei 

Tiltaket vil forårsake økt trafikk av gående/syklende, både fra boligene og ikke minst fra ny 

skole. Med økt vegtrafikk vil det også generelt bli tilsvarende økt fare for ulykker. 

Det legges i stor grad opp til separasjon av myke og harde trafikanter, med fortau langs de 

viktigste gatene.  

 

Planen gir ingen detaljerte løsninger for hvordan trafikken inn til skolen skal organiseres, da 

dette henger nøye sammen med utformingen av situasjonsplanen for hele skoletomta og 

bebyggelsen der. Det er også satt rekkefølgekrav i bestemmelsene om at det skal leveres 

plan for sikker skoleveg når planer for ny skole sendes for behandling. Risikoen vurderes 

som akseptabel når det her forutsettes gjennomført forbyggende tiltak. 

 

Det bør åpnes for parkeringskjeller under skolebygget, helt eller delvis under terreng. 

Parkeringskjeller i område BOP1 må også nevnes i bestemmelsene. Disse skal også ha 

terskel for 200 - årsflom på kote 69,6. 

 



Innkomne merknader 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av ovenstående kommentarer. Omfanget 

er beskjedent og de fleste viktigste merknadene er innarbeida i planforslaget som nå 

foreligger.  

 

Lekeplasser 

Det legges i planarbeidet opp til at skolens uteområder skal kunne benyttes til lek utenom 

skolens åpningstid. Det vil i tillegg opparbeides sandlekeplasser i tilknytning til det enkelte 

byggetrinn i boligprosjektet. Planen har også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av 

dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Støy 

Støy er utredet både for den nye hovedatkomsten Harald Hardrådes gt. samt for Gigstads 

vei. 

Støynivåene er moderate, men anbefalte grenseverdier overskrides for noen eksisterende 

bygg. Langs Harald Hardrådes gt. blir det nødvendig med støytiltak (skjermer og 

fasadetiltak for noen 2.etasjer), men ikke langs Gigstads vei. Tiltaket ligger utenfor 

reguleringsplanen og gjennomføres etter eksisterende reguleringsplan nr. 311 Boligområde 

Benterud.  

 

Infrastruktur 

Eksisterende vann – og avløpsledninger i området må legges om og det anbefales å legge ny 

ledning sentralt i området. Løsning internt på området er foreslått planlagt når 

bygningsstrukturen i området er endelig avklart. Opparbeidelse av dette vil være en del av 

en utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og kommunen. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten for fjernvarme. Nye bygninger over 1000 m
2
 BRA, eller flere 

nye bygninger med samlet utbygging over 1000 m
2
. Det er i dag opparbeidet fjernvarmerør 

til den sørlige delen av området. 

 

Veier og gangveier innenfor planområdet vil i hovedsak være offentlige, med unntak av 

veistrekningen SV2 som ligger nærmest boligområdene BBB1 og BBB2. I tillegg er SV5 

frem til Benterudstua BOP2 (Gnr. 39, bnr. 213) foreslått som privat veg. Rådmannen vil før 

2.gangs behandling endre SV5 til offentlig vei etter som den går over kommunal grunn.  

 

Parkeringsdekningen må tilfredsstille parkeringsforskriften i forhold til antall biler og 

sykler. Adkomst til skoleområdet vil være fra Benterudgata fra nord, Harald Hardrådes gate 

fra øst og fra Gigstads vei fra sør. Det stilles krav om reetablering av turveg slik at det vil 

være mulig å ferdes langs elvekanten mot vest. Turvegen skal ha grusoverflate med bredde 2 

meter og skal belyses med pullerter el. Det er ikke planlagt fast dekke i førsteomgang for å 

sikre at turvegen får et mer naturlig preg som i større grad tar hensyn til vegetasjonen langs 

elvekanten. Terrenget er flatt slik at hensynet til tilgjengelighet vil være enklere å ivareta.   

 

 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Området er i stor grad berørt av menneskelig aktivitet, enten i form av bygningsmasser eller 

åpne opparbeidete områder, blant annet en større gresslette. Det er en del store parklignende 

trær av i hovedsak bjørk og furu som rådmannen ønsker å bevare hvis dette passer med 

byggeplanene. Planen legger til rette for at det kan etableres nye trær dersom de eksisterende 



må fjernes. Langs elvekanten strekker det seg et vegetasjonsbelte som planforslaget legger 

opp til å bevare av hensyn til vassdraget og biologisk mangfold. Vegetasjonen skal ha 

parkmessig preg med mulighet for etablering av sti. 

 
Artsdatabanken viser at det innenfor området er gjort få observasjoner. Sør i planområdet (i 

området GN4) er det registrert funn av blant annet «Fløyelsselje». Funnet er gjort i et 

område som vil bli bevart som friområde. Det er lite trolig at planforslaget vil ha noen 

negativ innvirkning på forekomsten. 
 

Flom: 

Store deler av området ligger i dag under nivået for 200 – årsflom. Områder som skal 

bebygges med boliger og skole må derfor heves slik at disse sikres opp til 200 – årsflom + 

sikkerhetsmargin. Dette innebærer at bygning opp til 69,6 skal være vanntett og tåle 200 – 

årsflom med sikkerhetsmargin.  

 

Før 2.gangs behandling må det avklares hvilke hensyn som skal tas for sikring av bygninger, 

dette avklares i samarbeid med NVE.  

 

Planbestemmelsenes § 1.0 pkt. 9 synes noe uklart formulert med hensyn til hvilke 

konsekvenser det gir at parkeringskjeller kan oversvømmes.  

 

Planforslaget legger opp til at terskel for nedkjøring til parkeringskjeller kan ligge på 

kotehøyde 68. Det argumenteres med ulike tiltak som hindrer vanninntrenging ved en 

flomsituasjon over foreslått kotehøyde, eksempelvis vanntett port. Eventuelle tekniske 

installasjoner lavere enn kote 69,6 skal ikke kunne ødelegges av vann. 

 

Erfaringer med løsninger hvor det etableres beskyttelse mot vanninntrenging under 200 -års 

nivå er svært variable. Det viser seg vanskelig å få til en effektiv evakuering av biler og 

andre verdier ved en flomsituasjon. Rådmannen mener at reguleringsbestemmelsene skal 

forutsette at alle konstruksjoner, tekniske anlegg, innredninger og utstyr (som biler i 

garasjeanlegg) skal være beskyttet mot 200 -årsflom.  

 

Rådmannen ønsker ikke en situasjon der det skapes usikkerhet hvorvidt parkeringskjellere er 

sikre nok mot 200 - årsflom. Kommunen som planmyndighet har en viktig oppgave i å påse 

at risiko minimeres og verdier sikres. Parkeringskjeller må etter teknisk forskrift (TEK 10) 

sikres mot 200 – årsflom pluss sikkerhetsmargin til kote 69,6. I veilederen til TEK 10 er det 

omtalt hvilke bygg som omfattes av sikkerhetsklasse F2. Kravene i TEK 10 med 

sikkerhetsklasse F 2 gjelder også garasjeanlegg. Sikkerhetsklasse F2 gjelder tiltak der 

oversvømmelse har middels konsekvens. Dette omfatter de fleste byggverk beregnet for 

personopphold. Det er presisert at dette også gjelder garasjeanlegg og brakkerigg.  

 

Det er foretatt en generell kartkorreksjon fra 01.01.15 på grunn av landheving siden det 

forrige systemet ble fastlagt. Kartkorreksjon NN 2000 er på 0,2 meter og gjelder alle deler 

av Ringerike. Det må derfor legges inn 0,2 meter ekstra når man angir nye kotehøyder. I 

realiteten medfører ikke endringen noen fysiske endringer, men kun endringer i kartet. 

 

Klimaendringer gir grunn til å være ekstra påpasselig med hensynet til flomsituasjonen. Det 

må påregnes mer ekstremnødbør og situasjoner hvor man får samtidig kombinasjon av 

snøsmelting og regn som vil kunne øke flomnivået.  



 

Kommunen kan være erstatningsansvarlig som tredjepart etter naturskadeloven dersom 

planmyndigheten ikke sikrer verdier i tilstrekkelig grad. Det er spesielt gjennom lovverket 

med naturskadelovens §§20 og 22, plan – og bygningslovens § 11-8 og TEK 10 ansvaret er 

plassert hos kommunen.  

 

Flomras: 

Norges geotekniske institutt (NGI) mener det er lite sannsynlig at en skal få et større (dypt) 

brudd i skråningen på andre siden av elva mot Benterud. Sannsynligheten settes til mindre 

enn 1 pr 200 år. En eventuell bølge ville i så fall dessuten transformeres og ikke utgjøre 

noen fare. Pga. muligheten for at det kan bli en samtidighet mellom flom og ras, er det i 

bestemmelsene lagt inn en generell margin på 0,5m + en ekstra sikkerhetsmargin på 0,3m 

mht. krav til minste byggehøyde. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av området på Benterud til en ny skole med flerbrukshall 

og sentrumsnære boliger med fin beliggenhet langs Storelva. Planen vil kunne bidra til å 

forsterke kontakten mot elva gjennom bevaring av vegetasjonsbelte og opparbeidelse av 

turveier med belysning. Belysning vil også gi en sikkerhet for ferdsel langs elva og gi et 

positivt bidrag til byens utvikling som en elveby. Det er viktig å sikre en trygg og 

hensiktsmessig skolevei som ivaretar barns behov for sikker ferdsel. Det stilles derfor krav 

til skoleprosjektet om at plan for sikker skolevei skal utarbeides og godkjennes av 

kommunen.   

 

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av en moderne 

attraktiv barneskole, boliger med god beliggenhet og en kompakt sentrumsnær byutvikling, 

som ivaretar hensynet til vegetasjonsbeltet og ferdsel langs Storelva.  

 

Rådmannen mener at terskel til parkeringskjeller også bør ligge på nivået for 200 –årsflom + 

sikkerhetsmargin for å unngå skader på bygning og andre verdier. Planen foreslås derfor 

endret til at bygg opp til kote 69,6, ikke skal ta skade av 200 – årsflom + sikkerhetsmargin 

på 0,8 ved profil 25 i flomsonekart for Hønefoss. Det forutsettes også at en ved videre 

prosjektering gjør grundige geotekniske analyser med tanke på grunnforholdene. Det 

understrekes at bygninger, infrastruktur og uteområder må ha et planlagt fall slik at vann 

renner naturlig vekk fra området.  

 

Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Dette gjelder spesielt hensynet til 

flomsituasjonen for garasjeanlegg. Forslagsstiller ønsker lavere krav til sikring av 

parkeringskjeller av hensyn til byggteknikk og praktisk gjennomføring av boligprosjektene. 

Rådmannen har forståelse for ønsket om en lavere kotehøyde for parkeringskjeller til 

boligene mht. utfordringene som vil være ved en utbygging. Det argumenteres også for at 

bygget og tekniske installasjoner ikke vil ta skade ved en evt. 200 – årsflom, og vil samtidig 

gjøre det enklere å hindre oppflyting av bygget. Det er allikevel ansett som viktigere å sikre 

parkeringskjeller mot vanninntrenging, sett opp mot de kostnader og ulemper dette vil kunne 

få for beboere. 

 

Eksisterende reguleringsplan for området (nr. 311 Boligområde på Benterud) har i dag et 

krav om sikring mot flom på kote 70 m + høydekorreksjon på 0,20 m, totalt 70,2. Dette er i 



praksis 2 meter høyere enn det planforslaget legger opp til. Forslagsstiller har selv tatt en 

risiko ved å kjøpe et areal med disse kravene, uten noen garantier for å gå ned på kotehøyde.  

 

Rådmannen mener at kravene i TEK 10 med sikkerhetsklasse F 2 gjelder også 

garasjeanlegg. Dvs. godkjenning av garasjeanlegg som kan flomme over i forbindelse med 

200 – årsflom ikke vil være i tråd med teknisk forskrift.  

 

Rådmannen anbefaler at planen justeres i form av at det legges inn krav om terskel til 

parkeringskjeller ikke ligger lavere enn 200 – årsflom, + sikkerhetsmargin. Det delegeres til 

rådmannen å gjøre denne endringen før planen sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn.  

 

Rådmannen avventer innspill ved offentlig ettersyn, før endelig anbefaling med tanke på om 

sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 

rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2345-34  Arkiv: L12  

 

Sak: 127/15 

 

Ny skole og boligområde Benterud 1.gangs behandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslag til detaljregulering nr. 399 Ny skole og boligområde Benterud sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr. 311 Boligområde på 

Benterud, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og 

tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr. 399 Ny skole og boligområde 

Benterud. 

 

4. Planen legger opp til boliger med inntil 6 etasjer tett opp til skoletomta. Etasjeantall må 

særlig belyses og høres.  
 

5. Terskel for nedkjøring til parkeringskjeller må sikres mot 200- årsflom + 0,8 meter 

sikkerhetsmargin, opp til kotehøyde på 69,6. Det delegeres til rådmannen å gjøre denne 

endringen før planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

6. Formål SV5 som går over kommunal grunn endres fra privat eie til offentlig eie før 

offentlig ettersyn. 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble vedtatt 

mot 2 stemmer(Sp). 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5519-2  Arkiv: 611  

 

Sak: 220/16 

 

Saksprotokoll - Eierskapsmelding Ringerike kommune - 2016  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Eierskapsmelding for Ringerike kommune, - 2017 vedtas. 

2. Prinsippene for eierstyring som omtales i saken pkt. 1-9, vedtas som prinsipper for 

eierstyring i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune har tidligere vedtatt å avvikle eierskapet i sameiet «Sanssouci», - 

Hassel fengsel. Rådmannen får i denne omgang fullmakt til videre å avvikle eierskapet i 

Ringerike kornsilo AS, Modum industrier AS, Filmkvartalet AS og Norske 

Skogindustrier ASA. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 15.11.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hans-Petter Aasens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5519-1   Arkiv:   

 

Eierskapsmelding Ringerike kommune - 2017  

 

Forslag til vedtak: 

1. Eierskapsmelding for Ringerike kommune, - 2017 vedtas. 

2. Prinsippene for eierstyring som omtales i saken pkt. 1-9, vedtas som prinsipper for 

eierstyring i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune har tidligere vedtatt å avvikle eierskapet i sameiet «Sanssouci», - 

Hassel fengsel. Rådmannen får i denne omgang fullmakt til videre å avvikle eierskapet 

i Ringerike kornsilo AS, Modum industrier AS, Filmkvartalet AS og Norske 

Skogindustrier ASA. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunes eierskapsmelding er et redskap for kommunen for utøvelse av en 

målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk i Ringerike kommune. 

Eierskapsmeldingen skal bidra til god politisk styring og kontroll samt gi rammene for 

hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap. 

Forventningene gitt i eierskapsmeldingen gjelder for alle selskaper kommunen har 

eierinteresser i, uavhengig om det er kommunale foretak eller selskaper som Ringerike 

kommune eier alene eller sammen med andre. Gjennom behandlingen av eierskapsmeldingen 

etablerer kommunestyret de overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av sine 

eierposisjoner. Videre omhandles blant annet eiers forventninger til samfunnsansvar, 

premisser for valg av selskapsstyrer og forventninger om utbytte og avkastning. 

Eierskapsmeldingen legger videre rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.  

Hvor stor innflytelse kommunestyret har over virksomhet som kommunen har eierandeler i, 

avhenger av hvordan virksomheten rettslig sett er organisert og hvor store eierandeler 

Ringerike kommune har. Dersom en virksomhet er organisert som et aksjeselskap eller som 

et interkommunalt selskap vil kommunestyre utøve eierskap gjennom virksomhetens 

eierorgan, hhv. generalforsamlingen (aksjeselskaper) og representantskapet (interkommunale 

selskaper). Generalforsamlingen/ representantskapet er virksomhetenes øverste organ, og 



hverken kommunestyret, formannskapet eller rådmannen vil kunne instruere styret eller daglig 

leder i de aktuelle virksomhetene. Eventuelle ønsker om kontroll og instruksjon over styret 

og den daglige ledelsen må utøves gjennom vedtak i eierorganet.  

Dersom en virksomhet er organisert som et kommunalt foretak vil kommunestyret 

opprettholde full kontroll og instruksjonsrett over virksomheten. Et kommunalt foretak er 

ikke et selvstendig rettssubjekt, men er å anse som en del av kommunen. Ringerike kommune 

har i dag ingen kommunale foretak (KF), og i den videre fremstillingen vil fokuset være på 

kommunens rolle i aksjeselskaper (AS) og interkommunale selskaper (IKS), da dette anses 

som de mest aktuelt når kommunens eierskapsforvaltning skal vurderes på nåværende 

tidspunkt. 

 

Beskrivelse av saken 

Eierskapsforvaltning 

Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, 

langsiktig verdiskaping, god og forutsigbar styring samt sørge for å følge opp vedtatt 

eierpolitikk og eierstrategier.  

Kommunestyret vedtar kommunens eierpolitikk gjennom behandling av kommunens 

eierskapsmelding og vedtar kommunens eierstrategier for selskap og foretak. Kommunestyret 

avgjør også kommunens representasjon i generalforsamlingene og medlemmer i 

representantskap. 

Formannskapet (kommunens eierorgan) innstiller til kommunestyret i saker som omhandler 

kommunens eierskap, jfr. kommunestyrets roller som nevnt ovenfor. Formannskapet møter 

gjerne ledelsen i de større selskapene ved behandling av årsrapporter, der selskapene møter 

og orienterer om driften og forventninger. Revisjon og leder for kontrollutvalget kan med 

fordel delta på slike møter, da slikt møte med ledelsen i selskapene kan gi grunnlag for å 

sjekke og kontrollere at disse driver sin virksomhet på en måte som understøtter selskapets 

formål og kommunens mål med eierskapet (kommuneloven § 77 nr. 5 og nr. 80). Ellers får 

formannskapet normalt informasjonen gjennom møter i generalforsamling og 

representantskap.   

Generalforsamling og representantskap i hhv. aksjeselskap og interkommunale selskap 

avholdes normalt i perioden april – juni. 

 

Eierstyring, - «å eie er å ville»  

Ringerike kommune har en ikke ubetydelig portefølje av eierskap i selskaper. Et dilemma 

knyttet til enhver selskapsdannelse er at det reduserer mulighetene for direkte politisk styring 

og kontroll. Selskapsorganisering og fristilling innebærer at man gir slipp på den tradisjonelle 

formen for forvaltningsstyring og at styring må skje i henhold til de rammer som følger av 

blant annet selskapslovgivningen. For å kompensere for ulemper med redusert direkte styring 

er det et viktig verktøy å etablere mål og forventninger til selskapene og prinsipper for 

eierstyring gjennom eierstrategiske dokumenter. Til sammen danner dette en styringsmodell 

og gir rammer som skal være førende for de respektive styrers arbeid. I oppfølgingsarbeidet 

mot selskapet/foretaket vektlegges kontroll av mål- og forventningsoppnåelse, 

økonomioppfølging og styreevalueringer. 



Eierstyring i Ringerike kommune forankres politisk på flere nivåer. Den overordnede 

styringen legges i eierskapsmeldingen. I tillegg etableres eierstrategier for det enkelte selskap. 

Eierstrategier skal blant annet etablere mål med eierskapet, utbytte og 

avkastningsforventninger, føringer for strategisk retning med videre, og er således et viktig 

politisk verktøy. Eierstrategier er individuelle og tilpasses det enkelte selskap.  

Prinsippene for eierstyring skal blant annet klargjøre roller og tydeliggjøre hvordan 

kommunen vil agere som eier. Prinsippene kommer i tillegg til gjeldende lovgivning på 

området samt eventuelle bestemmelser om eierstyring fastsatt for det enkelte selskap i 

vedtekter, aksjonæravtale eller eierstrategier. 

1. Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. 

For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastnings-

forventinger erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål. 

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

situasjon. 

3. Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom 

selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 

4. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon. Ringerike kommune fremmer sine 

interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og 

eiermøter. 

5. Det skal tilstrebes å benytte valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap og 

interkommunale selskap. Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og 

mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet. 

6. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i 

selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og 

arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier 

skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. 

7. Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig 

samfunnsutvikling. 

8. Det skal være åpenhet knyttet til Ringerike kommunes eierskap og til selskapenes 

virksomhet. 

9. Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune skal ligge til 

grunn for den virksomhet som utøves i de selskap og foretak som kommunen har 

eierinteresser i. 

 

Utbytte, avkastning og resultatmål 

Selskapers primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt og effektivt. For kommersielle 

virksomheter gjelder det å sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. 

Ringerike kommune har et strategisk og langsiktig perspektiv med sitt eierskap og det er 

tydelige mål med eierskapet i enkeltbedrifter. Forventninger til avkastning, utbytte og 

resultater skal være en sentral del av dialogen med selskapet. For selskaper der det foreligger 

andre spesifikt definerte mål enn rent forretningsmessige, og som ikke opererer i et marked, 

vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål. 

Som eier gir Ringerike kommune utrykk for forventninger til selskapets utbytte. 

Utbytteforventninger skal reflektere hva Ringerike kommune som eier mener er en riktig 

balanse mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd. Et sentralt hensyn ved fastsetting av 

utbytte er at selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og 



risikoprofil. Rådmannen utarbeider utbytteforventninger som kommuniseres til selskapenes 

styrer i de selskapene der det er aktuelt med utbytte i tråd med vedtatte eierstrategier. 

Størrelsen på eventuelt utbytte vedtas av generalforsamling eller repskap. 

For de selskapene som i stor grad har forretningsmessige mål, er avkastning et sentralt 

element for eier. Ringerike kommune ønsker en positiv verdiutvikling for sine 

eierinvesteringer og et viktig mål for selskapene er at de oppnår høy avkastning på investert 

kapital. Med avkastningsmål menes den avkastningen eier kan forvente å få på sine 

investeringer over tid sett i forhold til investeringens risiko. 

For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål, og som ikke opererer i et 

marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål som eksempelvis 

effektivitetsmål. Ulike selskapsformer er valgt for å realisere ulike formål. I noen tilfeller er 

ivaretakelse av særskilte samfunnsoppgaver en bedre målsetting enn rene resultatkrav. 

Kommunen sikrer god eierstyring gjennom å tydeliggjøre mål og resultatkrav i det 

eierstrategiske arbeidet. Slike mål forankres i eierstrategiene for de enkelte selskapene og 

innebærer at kommunen må ha tydelige eierstrategier for sine eierposisjoner. 

 

Eierstrategier 

Ringerike kommune legger i sin eierskapspolitikk opp til aktivt bruk av selskapsvise 

eierstrategier som et viktig verktøy. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging 

av de verdiene som ligger i de ulike selskapene. Strategien skal danne plattform for en god 

styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med selskapet. Eierstrategier kan 

regulere forhold som kommunikasjon med selskapet, informasjonsbehov, forventet 

avkastning, utbytteforventninger, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål, tvisteløsninger 

mellom eiere mv. Eierstrategier er individuelle og tilpasses det enkelte selskap. 

Dersom det er etablert delt eierskap kan dette gi spesielle utfordringer knyttet til samordning 

av ulike eierinteresser. Det førende prinsipp er at eierne skal likebehandles innen hver 

selskapsklasse. I selskaper med forskjellige selskapsklasser, skal rettigheter fremgå av 

vedtektene. For selskaper med flere eiere, er omforente eierstrategier et viktig virkemiddel til 

å håndtere ulike synspunkter. Eierstrategiene gir omforente holdninger til retning og utvikling 

av selskapene. De er også verdifulle verktøy for å regulere eventuelle uenigheter. Gjennom 

eierstrategier kan det avtales formelle føringer og tvisteløsninger. Alle eierstrategier skal 

forankres i kommunestyret. 

 

Valg av styrer 

Styret er på vegne av eierne øverste styringsorgan og skal føre kontroll og formulere 

strategier, godkjenne vedtak og legitimere virksomheten. En viktig oppgave for eierorganene 

er derfor oppnevning av styrer. Riktig sammensetning av styrene er viktig både for selskapene 

og eier. 

Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet. Det sørger for organisering av virksomheten, 

ansetter administrerende direktør og fører tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet 

for øvrig. Styret har ansvar for å følge opp eiers forventninger til selskapet. I den 

sammenheng legger eier til grunn at styret redegjør for eventuelle avvik. Valg av kompetente 

styrer er avgjørende for best mulig forvaltning av selskapsverdiene og er en prioritert 

oppgave for Ringerike kommune. 



Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart 

og kommunens formål med eierskapet. Nedenfor er det listet opp hvilken erfaring og 

kompetanse styret som kollegium bør/skal ha. Slik kunnskap må ofte opparbeides gjennom 

styrearbeid. Det er derfor ønskelig med kontinuitet i velfungerende styrer som sikrer at 

opparbeidet kompetanse ikke forsvinner. 

Styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innenfor følgende områder: 

- Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, 

forretningsområder, lovgivning/forskrifter, strategi, avtaler mv. 

- Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen 

samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. 

- Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi/finans/regnskap, 

risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv. 

- Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. 

- Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning. 

- Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. 

Ved valg til styrene uansett selskapsform velges styremedlemmet normalt for en toårsperiode 

i samsvar med aksjelovens hovedregel. 

Godtgjørelse til styret bør utformes slik at den fremmer verdiskapningen i selskapene og 

fremstår som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. 

Styrets godtgjøring bør ligge på et moderat nivå og se hen til den alminnelige lønns- og 

prisutviklingen i samfunnet når den er oppe til justering. 

I aksjeselskapene og de interkommunale selskapene er det hhv. generalforsamling og 

representantskap som årlig tar stilling til godtgjørelsens størrelse. Styregodtgjørelse for 

eventuelle kommunale foretak fastsettes av kommunestyret. 

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser. Styret skal ivareta den 

strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier. Styret skal være en 

viktig diskusjonspartner og støttespiller til ledelsen i større saker. Samtidig må styret 

kontrollere ledelsens arbeid ut fra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en uavhengig rolle i 

forhold til ledelsen. Et kompetent styre må kunne utfordre administrerende direktør og 

bedriften slik at det tas gode beslutninger. Ringerike kommune forventer at styrene som en 

del av sitt arbeid foretar en årlig egenevaluering av styrets arbeid. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har eierposisjoner i 37 selskaper, fordelt på 15 aksjeselskaper (AS) og 5 

interkommunale selskaper (IKS). I tillegg kommer interesser i § 28 samarbeid 

(vertskommune), stiftelser og sameier. 

Gjennomgangen er ment å øke innsyn i og forståelse for den enkelte virksomhet, og å øke 

kunnskapen om omfanget av kommunens eierskap. Gjennomgangen består av 

nøkkelinformasjon om virksomheten, formålet med virksomheten slik det er nedfelt i 

vedtektene, oversikt over styremedlemmer, nøkkeltall og kommunens mål med eierskapet for 

hvert av selskapene kommunen eier. Mål med eierskapet i det enkelte selskap er politiske mål 

som gir styringssignal for utøvelsen av eierskapet både til selskapet og til rådmannen. 



 

Selskaps- og foretaks former for kommunal sektor 

Det er i hovedsak tre muligheter som er aktuelle for kommunen ved utskilling av virksomhet 

og som denne anbefalingen tar utgangspunkt i. Det er «Lov om aksjeselskap», «Lov om 

interkommunale selskaper» og foretak etter «Kommunelovens kap 11: 

1. Et aksjeselskap kan eies av en kommune alene sammen med andre kommuner eller 

private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets 

økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. 

2. Et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper kan derimot bare 

eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har 

samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste 

eierorgan er representantskapet.  

For begge disse selskapsformene stilles det krav til styring gjennom etablering av formelle 

styringsorganer som sikrer selskapene den nødvendige autonomi for å fungere som 

selvstendige rettssubjekter. Kommunestyret velger representanter som skal representere 

kommunen i eierorganet, og kan ovenfor disse representantene gi uttrykk for hva eier mener 

og hva de skal stemme for i eierorganet. Med mindre kommunen eier mer enn 50 % av 

virksomheten er det ikke gitt at vedtak i eierorganet vil være i tråd med det politiske 

flertallets ambisjoner.  

3. Kommunalt foretak (KF) etter kommuneloven kap 11. Der kommunen ønsker å gi 

virksomheten en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle 

etatsmodellen, kan den etablere et styre etter kommunelovens kapittel 11. Foretaket 

er ikke en egen «juridisk person» men del av kommunen som rettssubjekt, og 

kommunen hefter dermed for foretakets forpliktelse. 

I motsetning til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper 

innebærer ikke denne formen en virksomhetsoverdragelse med dertil overføring av 

arbeidsgiveransvaret for de ansatte.  

Foretaket ledes av et styre som et utpekt direkte av kommunestyret og har dermed 

ikke et eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. 

Daglig leder står dermed i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret 

Foretakene er underlagt kommunestyrenes budsjettmyndighet. Administrasjonssjefen 

har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige lederi. 

 

Kontroll og tilsyn 

Kommunene har også et kontroll- og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i selskaper. I 

2004 ble det tatt inn bestemmelser om selskapskontroll i kommunelovens kap.12, § 77. Disse 

bestemmelsene gir kontrollutvalget en selvstendig rolle i forhold til eierne og 

selskapsledelsen. 

                                                
i Det er et unntak fra hovedregelen om at administrasjonssjefen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig 

leder. Etter kl. § 72 nr. 1 kan administrasjonssjefen instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal 

utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 

 



Rådmannen ser at mange kommuner innleder samarbeid med private aktører gjennom blant 

annet selskapsdannelser. Dette kan være konstruktivt, men slikt samarbeid kan skape 

utfordringer. Kommuner og private aktører kan ha ulike roller og formål. Det er da viktig å 

sikre godt samarbeid gjennom gode avtaler, og at gråsoner vedrørende ansvar og roller 

mellom kommunen og aktørene unngås. Det bør også, så langt det er mulig, være full åpenhet 

og diskusjon i kommunestyre i forkant av at avtaler inngås. De privates motiv for eierskap er 

sjelden lik det offentliges motiv, og derfor må man være spesielt oppmerksom dersom man 

velger delt privat/offentlig eierskap. Kommunen blir ofte satt under press når private aktører 

enten lover arbeidsplasser mot en fordel, eller truer med å fjerne arbeidsplasser dersom ikke 

kommunen går inn som eier i allerede eksisterende selskaper. Det kan derfor ofte være mer 

ryddig om kommunen gir direkte økonomisk støtte enn å gå inn på eiersiden. Kommunen kan 

på denne måten støtte gode initiativer som alpinanlegg, servicevirksomhet, golfanlegg og 

lignende dersom man da ikke har et genuint ønske om å eie og utvikle aktuelle områdene. 

 

Hva skal kommunen velge? 

Ved selskapsetablering er det viktig at kommunen har høy grad av bevissthet omkring valg av 

selskapsform. Valg av selskapsform må vurderes ut fra hvilke muligheter og begrensninger 

som ligger i de aktuelle formene, opp mot mål og hensyn kommunen ønsker å ivareta ved 

selskapsetablering. Følgende sentrale vurderinger bør etter rådmannens syn ligge til grunn for 

valg av selskapsform:  

1. Vurdering av risiko  

Risikovurdering i forhold til økonomi, markedsforhold, tjenestene/oppgavene selskapet skal 

forestå, forholdet til interessenter mv.  

2. Fleksibilitet på eiersiden  

Selskapsform er av betydning i forhold til hvem som kan være eiere/deltakere. Aksjeselskap 

(AS) gir stor fleksibilitet på eiersiden og muliggjør samarbeid mellom stat, fylkeskommune, 

kommuner og private aktører. I et interkommunalt selskap (IKS) kan kun kommuner, 

fylkeskommuner og andre interkommunale selskap være deltakere. Et kommunalt foretak 

(KF) er en del av kommunen som rettssubjekt og kan således ikke ha andre eiere. De to 

sistnevnte selskapsformene åpner ikke opp for privat deltakelse.  

3. Behov og mulighet for eierstyring  

Selskapsform, herunder selskapslovgivningen, vil påvirke kommunens mulighet til å utøve 

eierstyring overfor selskapene. I et kommunalt foretak (KF) er kommunestyret eierorgan. 

Kommunestyret har utstrakt mulighet til å utøve eierstyring overfor foretakene, jfr. 

kommunelovens kapittel 11. Kommunens styringsmulighet overfor et aksjeselskap (AS) er 

mer begrenset. Behovet for styring og kontroll med selskapenes virksomhet må vurderes opp 

mot selskapenes behov for handlingsrom og kommunens ansvar knyttet til selskapenes 

forpliktelser. Valg av selskapsform vil følgelig påvirkes av kommunens mål og strategier for 

virksomheten selskapene skal forestå.  

4.Økonomiske forpliktelser  

Hvilket økonomisk ansvar er det ønskelig å ha knyttet til selskapets forpliktelser? Kommunen 

vil hefte ubegrenset for forpliktelsene til et kommunalt foretak (KF). I et interkommunalt 

selskap (IKS) vil kommunen hefte ubegrenset for en prosentdel (eierandel) av selskapets 

forpliktelser. Kommunen vil ha et begrenset ansvar overfor et aksjeselskap (AS).  

5. Forholdet til lover og forskrifter  



Selskapsform kan være av betydning i forhold til hvorvidt selskapet er omfattet av ulike lover 

og forskrifter. Kommunale selskap kan for eksempel være omfattet av lov om offentlige 

anskaffelser, offentlighetsloven mv.  

6. Delegasjon av myndighet  

Selskaps- og organisasjonsform vil påvirke muligheter/begrensninger i forhold til delegering 

av myndighet.  

7. Skatte- og avgiftsmessige forhold  

Selskapsform er av betydning for hvorvidt selskapet er berettiget for momskompensasjon 

(kompensasjonsloven). Selskapsform kan også være av betydning ved vurdering av 

begrensninger i skatteplikt, herunder ved en helhetlig vurdering av hvorvidt selskapet har 

erverv til formål. 

 

Samfunnsansvar 

I eierprinsippene har Ringerike kommune klare formuleringer om at alle selskaper der 

kommunen har eierinteresser tar samfunns- og miljøansvar. Samfunnsansvar handler om å ta 

sosiale og miljømessige hensyn ut over det som er pålagt ved lov. Rådmannen mener det bør 

forventes at alle selskaper og foretak der Ringerike kommune er eier tar samfunnsansvar og 

har utviklet egne holdninger til forhold som bl.a. etikk, forebygging av korrupsjon, miljø, 

likestilling og integrering. Slike virksomheter/bedrifter har en viktig samfunnsrolle og 

påvirker samfunnsutviklingen og nærmiljøet der de opererer, og det er viktig at dette 

reflekteres i både styring og ledelse. 

Ringerike kommune ivaretar sitt samfunnsansvar gjennom bl.a. utarbeidede etiske 

retningslinjer for folkevalgte og ansatte, overordnet arbeidsgiverpolitikk, ulike miljøtiltak 

m.m. Eventuelle kommunale foretak er som del av kommuneorganisasjonen forpliktet av 

disse føringene.  

Når det gjelder AS og IKS, er det selskapenes og foretakenes styrer som har ansvar for 

ivaretakelse av samfunnsansvaret. Ringerike kommune setter forventninger som eier at 

styrene i de enkelte selskapene tar samfunnsansvar og at dette er integrert i selskapets 

virksomhet og strategier. 

Åpenhet om kommunens eierskap er viktig av demokratiske hensyn. Alle viktige saker som 

berører endringer i kapital, mål eller har budsjettkonsekvenser, skal legges fortløpende frem 

for kommunestyret. Ringerike kommune vil i fortsettelsen (etter selskapenes 

generalforsamling) årlig utgi en oversikt som viser kommunens samlede portefølje med 

nøkkeltall. 

I tillegg til det generelle ansvaret, er det noen forhold som kommunen vektlegger i sin 

eierdialog og som det forventes at styrene tar med i sine vurderinger: 

Arbeidsgiverpolitikk 

Ringerike kommunes arbeidsgiverpolitikk gir føringer for gjennomføring av konkrete tiltak 

innen HMS, lønnspolitikk, rekruttering, lederutvikling, mangfold og inkludering, 

kompetanseutvikling m.m. Rådmannen forventer at selskapene har en god 

arbeidsgiverpolitikk og at denne blir utført på en systematisk og betryggende måte. 

Miljø 

Rådmannen forventer at selskapene tar miljøansvar. Selskapenes arbeid med miljøspørsmål 

må skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten. Mål, gjennomføring og 



evaluering av miljøarbeidet må være klart angitt. Selskaper og foretak hvor kommunen har 

eierinteresser er ulike hva gjelder påvirkninger på ytre miljø. Dette vil nødvendigvis påvirke 

hvor omfattende rutiner og systemer de ulike selskapene må utvikle for å sikre at 

virksomheten tar nødvendige miljøhensyn. 

Etikk 

Kommunens etiske retningslinjer uttrykker etiske normer for ansatte, folkevalgte og 

styrerepresentanter i kommunale foretak. Ringerike kommune skal ha en bedriftskultur som 

også innebærer at arbeidstakere skal kunne varsle om kritikkverdige forhold på sin 

arbeidsplass. Kommunen har utviklet rutiner som legger til rette for varsling. Rådmannen 

forventer at de selskap som kommunen har eierinteresser i legger kommunens etiske normer 

og etiske problemstillinger til grunn for sitt arbeid på dette området. 

Korrupsjon 

Rådmannen forventer at selskaper kommunen har eierandel i har nulltoleranse for korrupsjon. 

Strenge krav til åpenhet og offentlighet er et effektivt virkemiddel mot korrupsjon. 

Kommunen er opptatt av at selskaper som kommunen har eierinteresser i er åpne om 

dilemmaer knyttet til korrupsjon, interessekonflikter og inhabilitet. Kommunen har 

reglementer, rutiner og systemer som gir styring og kontroll med kommunens forvaltning av 

fellesskapets verdier. 

 

Oppfølging 

Rådmannen legger stor vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar 

eierpolitikk. Kommunens eierpolitikk ligger fast over tid, men justeres ved behov som følge 

av vesentlige endringer i overordnede rammer for eierstyring, markedsmessige forhold eller 

endringer av mål med eierskapet i enkeltselskaper basert på selskapsvise eierstrategier. Det 

legges opp til en gjennomgang av eierpolitikken tidlig i kommunevalgperioden for nytt 

kommunestyre, dvs. hvert 4. år. 

Det legges opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner gjennom 

kommunestyrebehandling. Dette vil i hovedsak handle om en gjennomgang av eierposisjonene 

for å oppdatere nøkkelopplysninger for selskapene/foretakene, herunder styresammensetning, 

utbytte, honorarer og endring i mål der det er fremlagt nye eierstrategier. Dette skal sørge for 

åpenhet rundt kommunens eierposisjoner. 

Spesifikk omtale av det enkelte eierforhold vil i stor grad begrenses til de eierforhold som er 

vesentlige og/eller av stor betydning for Ringerike kommunes drift og utvikling. Løpende 

håndtering av kommunens eierskap utføres av ordfører, som også er ansvarlig for utvikling av 

rutiner og forvaltningen av disse. Vedlagte oversikt over kommunens eierposisjoner viser 

flere eierskap som er marginale, og helt uten betydning for kommunens drift og virksomhet. 

Dette gjelder eierandelen i eiendommen/sameiet Hasssel Fengsel (18%), Norske 

Skogindustrier ASA (1 aksje), Modum Industri (1 aksje) og Ringerike Kornsilo AS (eierandel 

1,4%). 

«Og eie er å ville». Rådmannen ser ikke at kommunestyret noen gang har definert hva 

kommunen vil med disse eierengasjementene, og anbefaler at disse avvikles. Eierposter som 

har et salgspotensial selges. Sameiet ««Sanssouci», som huser Hassel fengsel er allerede 

vedtatt solgt. 

 



Vedlegg 

 Oversikt over Ringerike kommunes eierposisjoner pr. 1.1.2017 m/selskapsomtaler, 

nøkkeltall og målformuleringer av de viktigste. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Gyrid Løvli, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, saksbehandler tlf. 909 99 923 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 

Aksjeselskap (AS) 

 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, (HRA)      

 Ringeriks-Kraft AS, (RiK)         

 Menova AS           

 Ringkollstua AS          

 Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS (EVK)     

 Ringerike utvikling AS         

 Ringerike kornsilo AS         

 Modum Industri AS          

 Norske Skogindustrier ASA         

 RingeriksBadet AS          

 PAN innovasjon AS                  

 Regionalt Kulturhus – Ringerike AS        

 Vardar AS1           

 Flerbrukshallen AS 

 Filmparken AS          

Interkommunale selskap (IKS) 

 Buskerud Kommunerevisjon(IKS)        

 Vestviken 110 (IKS)          

 Ringeriksbadet IKS          

 IKA Kongsberg          

 Kommunal Landspensjonskasse (IKA)       

§ 27 Samarbeid 

 Rådet for Ringeriksregionen         

 Vestregionen           

 26-kommuner helsesamarbeidet        

 Buskerudregionens incestsenter (BRIS)       

 Osloregionen           

§ 28 Samarbeid (Vertskommunesamarbeid) 

 Ringerike interkommunale legevakt        

 Hønefoss krisesenter          

 Ringerike Brann og Redningsvesen  

 Ringerike barnevernsvakt 

                                                             
1 B-aksjer 
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 Bosetting av flyktninger 

      

Andelslag 

 Biblioteksentralen AL         

 Ringerike Boligbyggelag         

Sameier 

 Hassel Fengsel         

 Hønefoss Bru 1c 

Stiftelser2 mv. 

 Ringerike boligstiftelse         

 Stiftelsen Hringariki          

 Stiftelsen Ringerike Kultursenter        

 Stiftelsen Kistefos-museet         

  

Videre omtaler av kommunens eierposter begrenses i denne omgang til 

 Aksjeselskap (AS) 

 Interkommunale selskap (IKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Stiftelser er selveide. Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan ikke utøve eierstyring. Stiftelser er 
derfor ikke videre omtalt i detaljoversikten over kommunens eierposisjoner.   
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AKSJESELSKAP 

 

Selskapets navn:   Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, (HRA) 

   

Adresse: Musmyrveien 10 

3520 JEVNAKER      

Selskapsinformasjon: 

Organisasjonsnummer:  966 494 816   

Stiftelsesår:    2.11.1992  

Ringerike kommunes eierandel:  46 % 

Øvrige eiere: Gran kommune (21 %), Jevnaker kommune (11 %), Lunner kommune (14 %) 

og Hole kommune (8 %). 

 

Selskapets formål:  

1. Å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling 

og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet. 

 

2. Å gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes 

ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser og lokal og regional utnyttelse av 

ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og 

næringsstoffer på kommersiell basis. 

 

3. Å gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud. 

 

4. Å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på 

en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Selskapet er 

eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål.  

 

Generelt om selskapets virksomhet: 

HRA skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessig for å 

realisere eiernes formål med selskapet. Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig 

mandat og handlingsrom for sine strategiske og faglige vurderinger. 

Selskapsstrategi 

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes HRA å etablere en 

selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, samt 

eiernes eierstrategi og aksjonæravtalen. Følgende strategiplan for selskapet ble vedtatt 

1.3.2010:  

 

 Avfallshåndteringen i Hadeland/Ringeriksregionen skal ivaretas gjennom et 

interkommunalt eid selskap.  

 HRA skal oppfattes av markedet som en miljøbevisst service- og markedsrettet bedrift.  



5 
 

 HRA skal styres og ledes etter forretningsmessige prinsipper med kostnadsbevissthet, 

rasjonell ressursbruk, mål og resultater som styringsparametere.  

 

Endringer i renovasjonsforskriftene 

HRA har mandat til å foreta endringer i eierkommunenes lokale renovasjonsforskrifter, 

dersom endringene skyldes endringer i nasjonale føringer og rammer for selskapets 

virksomhet, f.eks. endringer i lov og forskrift.  

Endringer i renovasjonsforskriftene som utløses av planlagte endringer i tjenestetilbudet, skal 

legges frem for omforent politiske behandling i eierkommunene.  

Endringer i renovasjonsgebyrene 

I forbindelse med eierkommunenes behandling av økonomiplaner, skal HRAs styre medio 

august fremlegge beregningsunderlag for kommende års renovasjonsgebyr, og fremme forslag 

om endringer i renovasjonsgebyret overfor den enkelte eierkommune. 

Eierskap i andre selskaper 

HRA kan etablere hel- eller deleide datterselskaper, der dette tjener selskapets formål. Det 

legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke løses på en 

tilfredsstillende måte ved hjelp av eksisterende marked, samt at nye selskapsetableringer ikke 

kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha. 

Etikk 

HRA skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha etiske retningslinjer, for medlemmer 

styre, daglig ledelse og administrasjon. 

Kostnadseffektivitet 

Monopoldelen skal drives effektivt, slik at gebyrene for husstandene holdes lavest mulig. 

Gebyrene skal ta høyde for nødvendige investeringer og betjening av selskapet gjeld i 

monopoldelen. 

Konkurranseutsatt virksomhet 

Selskapet kan drive kommersiell virksomhet med utgangspunkt i formålet, i tillegg til 

monopoldelen. Kommunene vil kunne ta ut utbytte fra denne delen av virksomheten. Denne 

delen av virksomheten skal vurderes skilt ut som eget rettsobjekt. 

Selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko i forhold til den konkurranseutsatte virksomheten. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Ole Petter Løbben 

Styremedlem:  Signe von Streng 

Styremedlem:  Tore Solheim 

Styremedlem:  Bjørn Haugen Morstad  

Styremedlem:  Joar Aalmo 

Styremedlem:  Inger Staxrud 

 

Daglig leder:   

Kjell Olav Kolrud 
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Mål med kommunens eierskap: 

Avfallshåndtering, herunder spesialavfall. På en kostnadseffektiv måte å oppfylle 

kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling og gjenvinning av 

ressursene i husholdningsavfallet, samt sikre kommunens ambisjoner om reduserte utslipp av 

klimagasser og lokal og regional utnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet, herunder 

gjenvinning av energi, materialer og næringsstoffer på kommersiell basis. 

 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 110 277 902,-   

Årsresultat -759 695,-   

Sum eiendeler 123 329 989,-   

Gjeld 82 606 330,-   

Egenkapital 40 723 659,-   

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 255 000,- 1 016 500,-,- 70 063,- 21 4,93 

2016      

 

 

Aksjekapital:  

kr. 3 862 000,- fordelt på 3 862 aksjer. 
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   Ringeriks Kraft AS, (RiK)   

Adresse:    Postboks 522     

     3504 HØNEFOSS 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  976957628  

Stiftelsesår:    31.10.1996 

Ringerike kommunes eierandel: (73 %) 

Øvrige eiere:    Hole kommune (12 %) og KLP (12 %). 

 

Selskapets formål:  

Ringeriks-Kraft er holdingselskap i RIK Gruppen, hvis formål skal være produksjon, 

omsetning og distribusjon av energi. Ringeriks-Kraft kan også delta i annen 

næringsvirksomhet som står i en nær og naturlig forbindelse med dette formålet. Ringeriks-

Kraft skal drives etter bedriftsøkonomiske og forretningsmessige prinsipper, hensyntatt 

lokalsamfunnets behov for energiforsyning. 

Selskapet har følgende «døtre»: 

 Ringeriks-Kraft Nett as 

 Ringeriks-Kraft Nærvarme as 

 Ringeriks-Kraft Produksjon as 

 Ringeriks-Kraft Service as 

 Ringeriks-Kraft Strøm as 

 Nettservice Østlandet as 

 SMART service Norge as 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Per Erling Roskifte 

Nestleder:  Atle Jensen 

Styremedlem:  Ellen Langeggen 

Styremedlem:  Hedda Obstfelder 

Styremedlem:   Per Kristian Gomnes 

Styremedlem:  Anders Trå 

Styremedlem:   Roger Wincentz Hansen 

 

Daglig leder:   

Ole Ingebrigt Sunnset 
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Ringerike kommunes eierstrategi (vedtatt i kommunestyret 23/6-2006) 

Hole og Ringerike Kommuner skal fortsatt være eiere av Ringeriks-Kraft AS.  Basis for 

eierskapet skal være langsiktig. 

Ringeriks-Kraft AS skal være et selskap med energi som kjernevirksomhet.  Selskapet bør 

engasjere seg i utvikling av alternativ energi. 

Selskapet skal ha en åpen holdning mot eiere, mot kunder og mot allmennheten.  Dette vil 

styrke selskapets tillit og dermed positivt bidra til størst mulig verdiskapning over tid til beste 

for eiere, ansatte og kunder. Ut fra disse forutsetninger setter eierne følgende krav til 

selskapet:  

Krav til avkastning - utbytte       

Ringeriks-Kraft AS må drives så godt at eierkommunene kan få en akseptabel forrentning på den 

betydelige kapital som forvaltes av selskapet. 

For å sikre nødvendig utvikling av selskapet må størrelsen på utbytte vurderes hvert år i 

forhold til regnskapsresultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for ny kapital til 

videreutvikling av selskapet. 

Eierne vil i sin totalvurdering ta hensyn til det samlede resultatet av selskapets verdistigning, 

samfunnsøkonomiske investeringer og størrelse på utbytte og avsetninger. 

Videreutvikling av selskapet 

For å oppnå økt konkurransekraft i markedet og videre verdiøkning for selskapet og eierne, 

kan selskapet inngå forretningsmessig samarbeid med andre aktører i energimarkedet.   Økt 

egenproduksjon av energi er ett mål for å øke verdiene i selskapet. 

Samarbeid med andre selskaper, opprettelse av nye forretningsområder og anskaffelse av økt 

produksjonskapasitet krever et grundig forarbeid og må ha eiermessig forankring.   

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 444 900 000,-   

Årsresultat 41 372 000,-   

Sum eiendeler 1 296 328 000,-   

Gjeld 431 754 000,-   

Egenkapital 316 412 000,-   

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 555 000 2 5551 000,- 1 272 000,- 150 4,4 

2016      

 

Aksjekapital: 

Kr. 150 000 000,-  
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   Menova AS  

Adresse:    Hensmoveien 19    

     3516 HØNEFOSS 

     Postboks 3005 

     3501 HØNEFOSS 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  965 102 671   

Stiftelsesår:    1.10.1992 

Ringerike kommunes eierandel:  93,33 % 

Øvrige eiere:    Hole kommune 6,67 % 

 

Selskapets formål:  

 Arbeidstrening hos eksterne samarbeidspartnere og varig tilrettelagte arbeidsplasser i 

egen bedrift. 

 Avklaring og utvikling av den enkelte deltakers muligheter for arbeid og aktivitet. 

 Formidling til ordinært arbeid. 

 

Generelt om selskapets virksomhet: 

Menova hadde ved utgangen av 2013 145 tiltaksplasser. Dette er en reduksjon fra 2012 på 10 

plasser og er en utvikling som er urovekkende. Tiltaksplassene fordeler seg på 39 APS-

plasser, 10 VRI-plasser, 41 AB-plasser, 13 avklaringsplasser, 37 VTA-plasser og 5 TIA-

plasser. 

Det er registrert 392 deltakere på de forskjellige tiltak/program ved Menova i 2013, av disse 

ble 265 skrevet ut av sine tiltak. 180 personer (68 %) ble utskrevet til jobb eller andre aktive 

løsninger. Av disse er 50 formidlet til jobb fra attføringstiltakene. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:   Finn Moholdt 

Nestleder:   Trygve Lie   

Styremedlem:   Unn Teslo  

Styremedlem:    Svein Gundersen 

Styremedlem:   Anne Torsæter Ursin 

Observatør:   Arne Gulbrandsen 

  

Daglig leder:   



10 
 

Magne Enger 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 37 275 054,-   

Årsresultat 2 246 285,-   

Sum eiendeler 64 997 853,-   

Gjeld 5 739 828,-   

Egenkapital 59 258 025,-   

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 286 000,- 845 700,-3 52 000,- 34 10,8 

2016      

 

 

Aksjekapital: 

Kr. 4 500 000,- fordelt på 300 aksjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Inkl. andre godtgjørelser 
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   Ringkollstua AS  

Adresse: Osloveien 1 

3511 HØNEFOSS 

Postboks 205 

3501 HØNEFOSS      

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  965 987 754  

Stiftelsesår:    12.10.1992 

Ringerike kommunes eierandel: 100 % 

Øvrige eiere:    Ingen 

 

Selskapets formål:  

Eierkommunenes formål med sitt eierskap av Ringkollstua er å sikre at Ringkollstua skal være 

en naturlig og nødvendig portal til Ringkollen og Nordmarka. Ringkollstua skal bidra til å 

tilrettelegge for naturopplevelser, idretts‐ og friluftsliv både i nærmiljøet Ringkollen og videre 

innover i Nordmarka, sommer som vinter. Eier legger stor vekt på tiltak som sikrer 

adgang/tilrettelegging for funksjonshemmede. 

Selskapets oppgaver er å eie og leie bort Ringkollstua til et eget driftsselskap som skal ivareta 

eiers formål og intensjoner med etablissementet. 

Ringkollstua AS skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eier anser som 

hensiktsmessig for å realisere eiers formål med selskapet. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Bjørn Marseth  

Styremedlem:  Roger Mathiesen 

Styremedlem:  Jan Hagen 

 

Daglig leder:   

Mats Øieren  

 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 144 000,-   

Årsresultat - 83 950,-   

Sum eiendeler 2 974 926,-   

Gjeld 1 136 559,-   

Egenkapital 1 838 367,-   
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År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2013 Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

2014 Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

 

 

Aksjekapital: 

Kr. 4 622 000,- fordelt på 4 622 aksjer 
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS (EVK)

  

Adresse:    Ringveien 112    

     3517 HØNEFOSS  

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  984 475 764 

Stiftelsesår:    16.4.2002 

Ringerike kommunes eierandel:  25 % 

Øvrige eiere: Buskerud fylkeskommune (31,25 %), Hole kommune 

(6,25 %), Ringerike Sparebank (18,75 %), Hønefoss 

Sparebank (6,25 %) Norsk Skogindustrier ASA (6 25 %) 

og Ringeriks-Kraft AS (6,25 %). 

 

Selskapets formål:  

Planlegge, etablere og bygge ut attraksjonen på Veien. Driften ivaretas av Stiftelsen 

Hringariki i nært samarbeid med kulturvernmyndighetene i fylket og i samsvar med de 

rammebetingelsene som følger av det. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Alf Egil Erevik 

Nestleder:  Hege irene Fossum 

Styremedlem:  Ole Johan Andersen 

Styremedlem:   Einar Throne-Holst 

Styremedlem:  Berit Brunstad 

 

 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 765 950,-   

Årsresultat - 620 914,-   

Sum eiendeler 32 348 641,-   

Gjeld 6 774 887,-   

Egenkapital 25 973 754,-   
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År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

2017      

 

 

Aksjekapital: 

Kr. 3 200 000,- fordelt på 320 aksjer. 
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AKSJESELSKAP 

 

Selskapets navn:   Ringerike utvikling AS 

Adresse:    Kunnskapsparken Ringerike     

     Bredalsveien 14 

     3511 HØNEFOSS 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  994 987 623  

Stiftelsesår:    6.1.2010    

Ringerike kommunes eierandel: 46 % 

Øvrige eiere: Jevnaker kommune (23 %), Hole kommune (23 %), 

Høyskolen Sørøst-Norge (8 %),  

 

Selskapets formål:  

Selskapet skal sørge for aktiv og målrettet innsats om konkrete tiltak som skal bidra til å øke 

verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed bidra til økonomisk bærekraftig næring- og 

samfunnsutvikling. 

Generelt om selskapets virksomhet: 

Selskapet skal arbeide for et nærings- og befolkningsmessig løft i Ringeriksregionen, samt 

initiere, drive og følge opp prosjekter og foreslå effektivisering av rutiner. Selskapet drive en 

aktiv og målrettet profilerings- og informasjonsinnsats. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Steffen Fagerås 

Styremedlem:  Finn Moholdt 

Styremedlem:  Elisabeth Klever 

Styremedlem:   Cecilie Puntervold Øyen 

Styremedlem:  Harald Olav Hals Lie-Nilsen 

   

Daglig leder:   

Jørgen Moe 

 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter    

Årsresultat - 13 754,-   
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Sum eiendeler 1 116 207,-   

Gjeld 688 904,-   

Egenkapital 427 303,-   

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 0,- 827 580,- 60 165,- 2 - 

2016      

 

 

Aksjekapital: 

Kr 394.000,- fordelt på 394 aksjer. 
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   Ringerikes kornsilo SA 

Adresse:    Asbjørnsens gate 10     

     3513 HØNEFOSS 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  959 079 420  

Stiftelsesår:    18.1.1951 

Ringerike kommunes eierandel:  (1,425 %) 

Øvrige eiere:    276 andelseiere 

 

Selskapets formål:  

I samarbeid med Statens Kornforretning å motta korn, kornprodukter og frøvarer til lagring og 

behandle disse varer på den måte som til enhver tid er nødvendig i forbindelse med lagringen. 

Selskapet kan også forhandle korn, formalingsprodukter og frøvarer for egen regning. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Nils Moesødegård 

Nestleder:  Rolf Christian Borlaug Johansen 

Styremedlem:  Aashild Bang 

Styremedlem:   Ole Petter Thingelstad 

Styremedlem:  Anders Skarsgard 

 

Daglig leder:   

Anders Skarsgard 

 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 105 810 492,-   

Årsresultat 3 807 539,-   

Sum eiendeler 31 372 779,-   

Gjeld 10 790 654,-   

Egenkapital 20582 125,-   
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År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 86 000,- 692 043,- 43 648,-4 4 0,7 

2016      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Eks  moms 
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   Modum Industri AS 

Adresse:    Ihlenkleiva 2     

     3360 GEITHUS  

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  927 580 128 

Stiftelsesår:    12.12.1973 

Ringerike kommunes eierandel: 1 aksje 

Øvrige eiere: Modum kommune, Øvre Eiker kommune, Buskerud fylkeskommune 

Sigdal kommune, Krødsherad kommune, 2-3 pasientorganisasjoner og 3-4 private eiere. 

 

Selskapets formål:  

Å være en bro til arbeidslivet og bidra til økt sysselsetting gjennom avklaring, arbeidstrening, 

kvalifisering, formidling eller andre tiltak/ aktiviteter.  

Videre skal selskapet tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med særlig usikre 

yrkesmessige forutsetninger og til personer det ikke er utsikt til bedring av inntekts- og 

arbeidsevne, og med behov for tett og bred oppfølging.  

Selskapet skal gjennom dette bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos den enkelte. 

Produksjon, tjenesteleveranser, handel eller annen næringsvirksomhet er virkemidler i denne 

prosessen. 

 Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, og overskuddet skal 

forbli i selskapet, komme virksomheten til gode og disponeres til formål som styrker den 

fremtidige bruken. 

Generelt om selskapets virksomhet: 

Fabrikasjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av 

yrkesvalghemmede og mindre arbeidsføre. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Trine Bjørnstad 

Nestleder:  Jan Rydgren 

Styremedlem:  Per Buxrud 

Styremedlem:  Sissel Elisabeth Bache 

Styremedlem:   Berit Baklid 

Styremedlem:  Leif Gustav Engen 
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Daglig leder:   

Sverre Pedersen 

 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 21 743 847,-   

Årsresultat 664 669,-   

Sum eiendeler 17 759 441,-   

Gjeld 12 298 909,-   

Egenkapital 5 460 533,-   

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 37 950,- 696 756,- 116 300,- 20 12,6 

2016      

 

 

Aksjekapital: kr. 1 030 000 fordelt på 1 030 aksjer. 
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   Norske Skogindustrier ASA 

Adresse:    Postboks 294 Skøyen     

     0213 OSLO 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  911 750 961   

Stiftelsesår:    18. ars 1873 

Ringerike kommunes eierandel: 1 aksje 

Øvrige eiere:    21 520 aksjeeiere 

 

Selskapets formål:  

Skogsdrift, kraftproduksjon, fabrikasjon og salg av tremasse, cellulose, papir og annen 

industrivirksomhet, skipsfart og handel samt deltagelse i andre selskaper med tilsvarende 

formål. 

Selskapet har i dag virksomhet i sju land; Norge (Skogn og Saugbrugs), Frankrike (Golbey), 

Tyskland (Walsum), Østerike (Bruck) Malaysia (MNI), Australia (Albury og Boyer) og New 

Zealand (Tasman). 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Henrik August Christensen 

Styremedlem:  Eilif Due 

Styremedlem:  Mimi Kristine Berdal 

Styremedlem:   Cecilie Jonassen 

Styremedlem:  Paul Ronny Kristiansen 

Styremedlem:   Svein Erik Veie 

Styremedlem:  Nils Ingemund Hoff 

Styremedlem:  Joanne Carol Owen 

 

Daglig leder:   

Sven Ombudstvedt 

 

 

Aksjekapital: 189 945 626,- fordelt på 189 945 626 aksjer. 
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   RingeriksBadet AS  

Adresse:    Helgelandsmoens Næringspark   

     3512 Hønefoss  

     c/o Økonomihuset Ringeriket AS 

     Kartveien 11, 3511 Hønefoss 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  992 568 720   

Stiftelsesår:    15.4.2008 

Ringerike kommunes eierandel: 26,67% 

Øvrige eiere: Hole Kommune 26,69%, Helgelandsmoen Næringspark 

46,64% 

 

Selskapets formål:  

Oppføre, eie og finansiere Ringeriksbadet i Helgelandsmoen Næringspark. 

Ringeriksbadet skal i sin helhet leies ut til et interkommunalt foretak som skal 

forestå driften av Ringeriksbadet. Ringeriksbadet AS vil når det er ferdig oppført 

forestå utleie av hele badeanlegget til det interkommunale selskapet. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Jan Egil Lyng 

Styremedlem:  Ole Magnus Strande 

Styremedlem:  Arnfinn Baksvær 

Styremedlem:   Jan Braseth 

Styremedlem:  Bjørn Hartz 

Styremedlem:  Anita Gomnes Haugland 

 

Daglig leder:   

Bjørn Hartz 

 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 3 750 000,-   

Årsresultat 167 688,-   

Sum eiendeler 55 906 854,-   

Gjeld 40 524 892   



23 
 

Egenkapital 15 381 962,-   

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 21 960,- 0,- 11 700,- - - 

2016      
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   PAN innovasjon AS          

Adresse:    Follumveien 100     

     3515 HØNEFOSS  

     C/O Treklyngen Holding AS 

     Postboks 500 Sentrum 

     3504 HØNEFOSS 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  997 442 288   

Stiftelsesår:    14.9 2011 

Ringerike kommunes eierandel: 10 % 

Øvrige eiere: Vardar (15 %), Viken Skog (39,86 %), Avinor (20 %) og 

Siva (15,14 %). 

 

Selskapets formål:  

Å bidra til økt verdiskapning ved å gi profesjonell assistanse til utvikling av nye 

kunnskapsintensive virksomheter samt å gjennomføre prosjekter som bidrar til økt 

verdiskapning basert på skogressurser/biomasse og/eller attraktivitet for relatert virksomhet i 

regionen. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Rolf Jarle Aaberg 

Styremedlem:  Olav Mosvold Larsen 

Styremedlem:  Egil Smevoll 

Styremedlem:   Ann-Kristin Hageløkken 

Styremedlem:  Asle Oppen 

 

Daglig leder:   

Magne Gunnar Vegel 
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Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 1 235 234,-   

Årsresultat - 481 496,

- 

  

Sum eiendeler 2 654 074   

Gjeld 568 753   

Egenkapital 2 085 321   

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 0,- 1 026 431,- 29 250,- - - 

2016      

 

Aksjekapital: 720 000,- (overkurs kr. 1 049 754,-) 
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   Regionalt Kulturhus – Ringerike AS 

Adresse:    Askveien 6      

     3510 HØNEFOSS 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  990 262 187  

Stiftelsesår:    29.8 2006 

Ringerike kommunes eierandel: 32,6 % 

Øvrige eiere: Jevnaker kommune (10,03 %), Hole kommune (7,52 %), 

Kulturstiftelsen Fengselet (24,17 %), Kultursentrum AS 

(7,55 %), Hønefoss Sparebank (6,04 %), Aslaksrud 

Eiendom AS (6,04 %) og Stiftelsen Ringerike 

kultursenter (6,04 %). 

Selskapets formål:  

Å kjøp, utvikle og eie kulturlokaler i Hønefoss sentrum, samt forestå utleie av slike lokaler til 

kulturformål og annen underholdningsvirksomhet. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Ole Henrik Krokstrand 

Styremedlem:  Erik Fredrik Mathiessen 

Styremedlem:  Tor Bonde Aslaksrud 

Styremedlem:   Arnfinn Baksvær 

Styremedlem:  Gunnar Øvereng 

Styremedlem:   Ellen Sofie Åsheim 

 

Daglig leder:   

Tor Bonde Aslaksrud 

 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 1 680 000,-   

Årsresultat - 606 946,-   

Sum eiendeler 15 709 155,-   
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Gjeld 10 892328,-   

Egenkapital 4 816 827,-   

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2013 - - 43 0005,- - - 

2014      

 

 

Aksjekapital: 

Kr 8 606 600,- fordelt på 43 033 aksjer a kr 200,-. 

Det ble i november 2015 besluttet en kapitalforhøyelse i selskapet rettet mot Ringerike 

kommune, Jevnaker kommune og Hole kommune. Aksjeinnskuddet består i motregning av tre 

fordringer. Ringerike kommune har en fordring på selskapet pålydende kr 6 926 511. 

Jevnaker kommune har en fordring på selskapet pålydende kr 2131 513. Hole kommune har 

en fordring på selskapet pålydende kr 1 598 753. Endringen i aksjeportefølje kommer fram på 

rapport 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Eks. moms 
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   Vardar AS   

Adresse:    Øvre Eikervei 14      

     3448 DRAMMEN 

     Postboks 4091 Gulskogen 

     3005 DRAMMEN 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  977 028 442  

Stiftelsesår:    12.12.1996 

Ringerike kommunes eierandel: 11,58 % B-aksjer. Selskapet har 2 aksjeklasser. 1 % av 

aksjene er A-aksjer og eies av Buskerud fylkeskommune. De øvrige 99 % av aksjene er B-

aksjer hvor hver kommune i Buskerud eier en andel6. B-aksjene har ikke stemmerett eller rett 

til utbytte. 

 

Selskapets formål:  

 Å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende 

virksomheter. 

 Å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen 

alternativ energi. 

 Produksjon av elektrisk energi. 

 

Generelt om selskapets virksomhet: 

Å sørge for sikker og rasjonell energiforsyning, å skaffe til veie tilstrekkelig energi, herunder 

kjøpe og/eller ta del i kjøp av energikilder og andre eiendommer, bygge og drive 

kraftproduksjonsanlegg og kjøpe energi.  

Å avhende energi, å bygge og drive overføringsanlegg, overføre og utveksle energi, å arbeide 

aktivt for en god energiøkonomi, å drive annen virksomhet i forbindelse med dette, herunder 

konsulent- og entreprenørvirksomhet og å delta i eller samarbeide med andre virksomheter 

med samme eller lignende formål. 

                                                                       

Selskapets ledelse: 
                                                             
6 Vardar har sitt utspring i «Kraftforsyningen i Buskerud» som opprinnelig var en integrert del av 

fylkeskommunens ansvarsområde. Virksomheten, som ble stiftet for snart 90 år siden, etablerte et regionalnett og 
bygde ut vannkraftverk i Buskerud, delvis i egen regi og delvis sammen med andre aktører. Verdiene som er 

bygget opp er for en stor del finansiert gjennom Buskerudbefolkningens historiske kraftkjøp. For å sikre at 

verdiene kommer befolkningen i Buskerud til gode er 99 % av aksjene (B-aksjer) i Vardar overført til 

kommunene (jf. gavebrev av 19. oktober 2005) 



29 
 

Styreleder:  Roar Flaathen 

Styremedlem:  Ingvild Ragna Myhre 

Styremedlem:  Kristin Ourum 

Styremedlem:   Jon Andreas Sten 

Styremedlem:  Kristin Thowsen 

 

Daglig leder:   

Thorleif Leifsen 

  

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 817 144 000,-   

Årsresultat - 212 444000,-   

Sum eiendeler 7 412 639 000,-   

Gjeld 5 790 244 000,-   

Egenkapital 1 622 415 000,-   

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 714 000,- 2 258 000,- 781 000,- 50 7,6 

2016      

 

 

Aksjekapital: 

Selskapets aksjekapital er på kr. 268 561 000,- fordelt på 49 550 aksjer a kr. 5 420,- fordelt på 

de to aksjeklassene: 

 A-aksjer (496 aksjer a kr. 5 420,-) til sammen kr. 2 688 320,- 

 B-aksjer (49 054 aksjer a kr. 5 420,-) til sammen kr. 265 872 680,- 
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AKSJESELSKAP 

Selskapets navn:   Flerbrukshallen AS 

Adresse:    c/o AKA AS 

     Hvervenmoveien 49 

     3511 HØNEFOSS 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  911 941 899  

Stiftelsesår:    25.2.2013 

Ringerike kommunes eierandel: 31,1 % 

Øvrige eiere: Hønefoss Stadion (36,3 %), Hole Kommune (15,5 %), 

Jevnaker kommune (15,5 %) og Ringerike idrettsråd (1,6 

%).  

 

Selskapets formål:  

Selskapets virksomhet/formål er å finansiere, oppføre og eie flerbrukshall i Schjongslunden i 

Ringerike kommune, samt å erverve og eie nødvendige tilleggslokaler til flerbrukshallen i 

tilstøtende bygg som skal oppføres av Hønefoss Stadion AS. 

Flerbrukshallen med nødvendige tilleggslokaler skal i sin helhet leies ut til et driftsselskap 

som skal forestå driften av hallen og de tilstøtende lokalene. 

Flerbrukshallen AS skal når hallen er ferdig oppført, forestå utleie av hele hallen og de 

tilstøtende tilleggslokaler til driftsselskapet. 

Flerbrukshallen AS er uten eget økonomisk formål 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Terje Dahlen 

Styremedlem:  Gyrid Helene Christoffersen Løvli 

Styremedlem:  Tor Bøhn 

Styremedlem:   Hallvard Thoresen 

Styremedlem:  Bjørn Marseth 

 

Daglig leder:   

Geir Bratlund 
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Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 10 995 000,-   

Årsresultat 1 868 832,-   

Sum eiendeler 125 569 436,-   

Gjeld 107 895 259,-   

Egenkapital 20 674 177,-   

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 0,- 663 856,- 28 445,- 3 - 

2016      

 

 

Aksjekapital: 

Kr. 19 300 000,- fordelt på 19 300 aksjer. 
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AKSJESELSKAP 

Filmkvartalet AS 

 

Selskapets navn:    

Adresse:    Wedel Jarlsbergsvei 36   

     1358 Jar    

      

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  914 772 141  

Stiftelsesår:    12.3.1932 

Ringerike kommunes eierandel: 6 370 aksjer, m.a.o. En eierandel på 0,03825% 

Øvrige eiere: Staten 78 %7, Oslo kommune 11,8 %, 39 norske 

kommuner 10,2 % (ingen av disse eier over 5%) 

Selskapets formål:  Eie og drive utleie av fast eiendom herunder 

utleie av fast eiendom til filmproduksjon, samt 

hva herved står i naturlig forbindelse. 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:    Tone Bjørnov 

Styremedlem:    Cecilie Trøan Kjelsaas 

Styremedlem:    Frode Hoel Helgeland   

 

Daglig leder:   

Jan Egil Clausen 

 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 9 303 802,-   

Årsresultat 1 118 777,-   

Sum eiendeler 51 628 975,-   

Gjeld 25 734 194,-   

Egenkapital 25 894 781,-   

                                                             
7 I forbindelse med statsbudsjettet 2015 vedtok Stortinget å gi kulturdepartementet fullmakt til å selge Statens 
aksjer i Filmparken AS. 
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År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 592 350,-8 236 390,- 148 700,- 4,2 < 1% 

2016      

 

 

Aksjekapital: Kr. 16 653 000 fordelt på 3 731 000 A-aksjer, 7 462 000 B-aksjer og 5 460 000 

C-aksjer, alle pålydende kr. 1,-. B og C aksjene eies i sin helhet av staten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 I 2015 eide Filmkvartalet 60% av selskapet Storyline Studios AS, som ble solgt ved årsskiftet 2015/2016. 
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IKS 

Selskapets navn:   Buskerud kommunerevisjon IKS   

Adresse:    Øvre Eikervei 14      

     3048 DRAMMEN 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  985 731 098  

Stiftelsesår:    11.2.2003 

Ringerike kommunes eierandel: 13 % 

Øvrige eiere:  Buskerud fylkeskommune (27 %), Drammen kommune 

(20 %), Nedre Eiker kommune (8 %), Øvre Eiker 

kommune (5 %) Hole kommune (2 %), Krødsherad 

kommune (1 %), Modum kommune (4 %), Flesberg 

kommune (1 %), Kongsberg kommune (11 %) Nore og 

Uvdal kommune (1 %), Rollag kommune (1 %), Sande 

kommune (3 %), Sigdal kommune (1 %) og Svelvik 

kommune (2 %). 

 

Selskapets formål:  

Selskapet skal dekke deltakernes felles behov for en revisjonsløsning. 

Dette gjelder: 

1. Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

2. Andre tjenester, herunder undersøkelse og selskapskontroll, så langt dette er forenlig 

med selskapets oppgaver som revisor. 

3. Rådgivningstjenester 

Selskapet kan også påta seg oppdrag for andre enn selskapets deltakere så fremt dette ikke er i 

strid med gjeldende bestemmelser om revisjon og annen lovgivning 

Selskapet har ikke erverv til formål. 

 

Generelt om selskapets virksomhet: 

Den enkelte eier hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til 

sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte eiers ansvar for 

selskapsforpliktelsene svarer til deltakerens eierandel i selskapet. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Mari Elisabeth Bolstad 

Nestleder:  Knut Martin Glesne 

Styremedlem:  Carina Shobhada Tangen 
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Styremedlem:   Hans Eid Grøholt 

Styremedlem:  Ann Margrethe Olsen 

 

Daglig leder:   

Inger Anne Fredriksen 

 

Mål med kommunens eierskap: 

 Selskapet skal inneha tilstrekkelig faglig tyngde til å utvikle en fremtidsrettet 

kommunal revisjonsfunksjon på høyt nasjonalt nivå 

 Selskapet skal være konkurransedyktig gjennom fokus både på kvalitet og kostnader 

ut fra eiernes krav om høyere kostnadseffektivitet. 

 Gjennom eierskap fra fylkeskommunen og kommunene skal selskapet legge vekt på å 

tilby gode lokale løsninger. 

 

Nøkkeltall: 

Regnskapsår 2013 2014 

Driftsinntekter -  

Årsresultat 1 155 649,-  

Sum eiendeler -  

Gjeld -  

Egenkapital 4 417 344,-  

 

År Styrehonorar Lønn daglig 

leder 

Revisjons-

honorar 

Antall ansatte Sykefravær % 

2015 - - - 18 - 

2016      
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IKS 

Selskapets navn:   Vestviken 110 (IKS)  

Adresse:    Grønland 36      

     3045 DRAMMEN  

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  987 066 857  

Stiftelsesår:    1.4.2004 

Ringerike kommunes eierandel: Den enkelte eiers andel i selskapet beregnes tilsvarende 

eiers andel av det totale innbyggertall i 

deltakerkommunene. 

Øvrige eiere: Andebu kommune, Flesberg kommune, Flå kommune, 

Gol kommune, Hemsedal kommune, Hof kommune, Hol 

kommune, Hole kommune, Hurum kommune, Jevnaker 

kommune, Kongsberg kommune, Krødsherad kommune, 

Larvik kommune, Lardal kommune, Lier kommune, 

Modum kommune, Nedre Eiker kommune, Nes 

kommune, Nore og Uvdal kommune, Re kommune, 

Rollag kommune, Røyken kommune,  Sande kommune,  

Sandefjord kommune, Sigdal kommune, Stokke 

kommune, Svelvik kommune, Øvre Eiker kommune, Ål 

og Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 

(kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Tjøme og 

Tønsberg). 

 

Selskapets formål:  

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med 

"Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 4-5, § 4-6, § 4-7 og § 6-3. 

Dette omfatter:  

- Lovpålagte nødmeldetjenesten (nødtelefon 110) 

- Automatiske brannalarmer tilknyttet 110-sentralen  

- Utalarmering og kommunikasjon med stedlig brannvesen 

- Avtaler knyttet til nødalarmrelaterte tjenester 

- Dokumentasjon av innsatser 
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Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Halfdan Aass 

Nestleder:  Per Olav Pettersen 

Styremedlem:  Lill Heidi Tinholt 

Styremedlem:   Karianne Ludvigsen Husemoen 

Styremedlem:  Grete Jorunn Kirkeberg Mørk 

Styremedlem:   Jon Myroldhaug 

Styremedlem:  Jan Petter Bonde 

 

Daglig leder:   

Kim Haugan 
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IKS 

Selskapets navn:   Ringeriksbadet IKS  

Adresse:    Helgelandsmoen Næringspark   

     3530 RØYSE 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  993 822 108  

Stiftelsesår:    17.2.2009 

Ringerike kommunes eierandel: 50 % 

Øvrige eiere:    Hole kommune (50 %) 

 

Selskapets formål:  

Ivareta driftsansvaret for badeanlegget Ringeriksbadet relatert til kommunenes eierstrategi: 

 Sikre skolene i kommunen nødvendige rammebetingelser for å forestå 

opplæringsplanens definerte svømmeundervisning. 

 Sikre funksjonshemmede og andre grupper som er i behov av terapibasseng nødvendig 

tilgang til dette. 

 Sikre kommunens befolkning tilgang til et tilfredsstillende badeanlegg. 

 

Selskapet leier, gjennom egen leiekontrakt med Ringeriksbadet AS hele badeanlegget på 

Helgelandsmoen for en periode på 40 år. 

 

Generelt om selskapets virksomhet: 

Hver av eierne hefter for 50 % av selskapets samlede forpliktelser. Kommunene har forpliktet 

seg til å inngå avtale om skolesvømming.  

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Anita Haugland Gomnes 

Nestleder:  Frank Jarle Hammer 

Styremedlem:  Helge Stiksrud 

Styremedlem:  Marit Smeby Lorentsen   

Styremedlem:  Tone Reneflot Thoresen   

 

Daglig leder:   

Anna Cecilia Bjerke 

 

Startkapital: 

Kr. 200 000,- 
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IKS 

Selskapets navn: Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og 

Telemark (IKA Kongsberg) IKS  

Adresse:    Frogs vei 48      

     3611 KONGSBERG 

 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  971 309 040  

Stiftelsesår:    13.11.2002 

Ringerike kommunes eierandel: 5,77 % 

Øvrige eiere: Buskerud fylkeskommune, Telemark Fylkeskommune og kommunene Andebu, 

Flesberg, Flå, Bø, Fyresdal, Gol, Hemsedal, Hjartdal, Hof, Hol, Hole, Holmestrand, Horten, 

Kongsberg, Kviteseid, Lardal, Larvik, Nes, Nissedal, Nome, Nore og Uvdal, Nøtterøy, Re, 

Rollag, Sande, Sauherad, Seljord, Siljan, Stokke, Svelvik, Tinn, Tjøme, Tokke, Tønsberg, 

Vinje og Ål. 

 

Selskapets formål:  

Legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring 

av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for 

eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre. 

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne 

motta privatarkiv. Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Hege Glenna 

Nestleder:  Bjørg Tveito Lundefaret 

Styremedlem:  Grete Vallumrød 

Styremedlem:   Steffen Stordalen 

Styremedlem:  Kurt Orre 

Styremedlem:  June Wahl  

 

Daglig leder:   

Wenche Risdal Lund 

 

Mål med kommunens eierskap: 

IKA Kongsberg skal være eiernes arkivfaglige kompetansesenter, sørge for at det settes fokus 

på eiernes felles faglige problemstillinger og samtidig være en aktiv samfunnsaktør og vise 

samfunnsansvar. 
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IKS 

Selskapets navn:    Kommunal landspensjonskasse (KLP) IKA 

Adresse:    Dronning Eufemias gate 10    

     0191 OSLO 

 

Selskapsinformasjon 

Organisasjonsnummer:  938 706 606  

Stiftelsesår:    1.1.1949 

Eiere:     377 kommuner 

16 fylkeskommuner 

     25 Helseforetak 

     2500 bedrifter 

 

Selskapets formål:  

Selskapet skal ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også 

enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og 

forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger 

sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for 

livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser. 

Likeens å ivareta medlemmenes behov for livs- og pensjonsforsikringer. Det kan herunder, 

selv eller gjennom datterselskaper, drive enhver virksomhet som er tillatt for 

livsforsikringsselskaper.  

Selskapet kan drive virksomhet som naturlig henger sammen med livsforsikringsvirksomhet, 

og det kan eie andre forsikringsselskaper og selskaper som driver pensjons- og 

forsikringservice. KLP kan gi konsernbidrag til sine datterselskaper. 

Selskapet kan forestå administrasjon og forvaltning av kommunale pensjonskasser og 

pensjonsordninger etablert på grunnlag av tariffavtaler eller overenskomst mellom partene i 

lønnsoppgjør som gjelder selskapets forsikringstakere. Videre kan selskapet på grunnlag av 

avtale med Staten administrere og forvalte pensjonsordninger etablert ved lov og det kan 

administrere Norsk Pasientskadeerstatning. 

Generelt om selskapets virksomhet: 

Alt overskudd i KLP tilbakeføres i prinsippet til kundene / eierne. Det skjer i form av styrking 

av bl.a. eiernes egenkapitalinnskudd i KLP, og gjennom direkte tilbakeføring av overskudd til 

kundenes premiefond. Som følge av eierskapet må KLPs kunder innbetale egenkapitaltilskudd 

til KLP, men slipper å betale utbytte til eksterne eiere. Avkastningen på eierkapitalen 

godskrives eierne / kundenes premiefond og kan benyttes til fremtidig pensjonspremie.  



41 
 

KLPs policy er at årlig egenkapitalinnskudd fra kundene ikke skal overstige overskuddet som 

tilbakeføres kundenes premiefond. Det vil si at veksten i egenkapitalen normalt genereres fra 

virksomheten i KLP. 

 

Selskapets ledelse: 

Styreleder:  Liv Kari Eskeland 

Nestleder:  Egil Johansen 

Styremedlem:  Ingjerd Cecilie Hafsteen Blekeli Spiten 

Styremedlem:   Lars Harry Vorland 

Styremedlem:  Freddy Larsen 

Styremedlem:   Susanne Torp-Hansen 

Styremedlem:  Helge Jan Gulbrandsen 

 

Daglig leder:   

Sverre Thornes 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/425-1   Arkiv:   

 

Salg av kommunal grunn - del av gnr. 49, bnr. 256  
 

Forslag til vedtak: 

 

Tomt på ca. 11 500 m² fradeles gnr. 49, bnr. 256 og selges til Byggmakker Hønefoss AS.   

 

Området selges som råtomt og pris pr. m² settes til kr 350,- som er gjennomsnitt av 2 

innhentete takster.   

 

Byggmakker Hønefoss AS skal stå for regulering av området og vil bære alle utgifter i 

forbindelse med dette. I tillegg skal kjøper dekke alle kostnader i forbindelse med fradeling, 

oppmåling og tinglysing av skjøtet. 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Vedtak om salg av dette området ble fattet av kommunestyret i sak 41/12.   

Arealet ligger innenfor reg. plan 195 Veienmarka 3 og er regulert til friområde. 

I Ringerike kommunes forslag til ny kommuneplan er arealet lagt inn med nytt formål 

næringsvirksomhet, men før en evt. bygging må arealet omreguleres. 

 

Beskrivelse av saken 

Byggmakker Hønefoss AS har i dag sin virksomhet i Arnemannsveien 7.  Leieavtalen utløper 

30.09.17, og virksomheten har i lenge tid sett etter et nytt sted å etablere seg, men har ikke 

funnet en løsning til nå.  

 

Byggmakker Hønefoss AS vurderer at den aktuelle tomten har god beliggenhet og er godt 

egnet for selskapets virksomhet. Tomten må omreguleres og fra leiekontraktens utløp til et 

eventuelt nytt anlegg står ferdig, må selskapet finne en midlertidig løsning for hele eller deler 

av driften. En slik overgangsperiode vil kunne ramme deler av arbeidsstokken, men selskapet 

jobber med å finne gode løsninger for dette. Byggmakker Hønefoss har i dag 32 ansatte.  

 



Det er innhentet 2 takster av uavhengige takstmenn og en verdivurdering fra megler. 

Takstene angir en verdi på hhv kr. 400,- og kr 300,- pr m2 råtomt. Verdivurderingen anslår 

kr 600-700 pr m2 for tomt regulert for industri/næring samt kr 900,- til 1000,- pr dekar 

råtomt/utmarkspris.  

 

Det tas utgangspunkt i de to takstene. Omsetningen av tilsvarende tomter har vært lav i de 

siste årene og det er derfor ikke gode referansepriser knyttet til sammenlignbare 

næringsområder. Det anbefales derfor at benytte et snitt av de to takstene som tilsvarer kr 

350,- pr m2.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Området ligger innenfor reg. plan 195, Veienmarka 3. I kommuneplanen, som er under 

utarbeidelse, ligger det forslag til at området får nytt formål næringsvirksomhet. 

 

Juridiske forhold  

Redegjørelsen nedenfor er kopiert fra Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementets 

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte, side 42 til 44, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-

stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf. Veilederen bygger videre på ESAs retningslinjer 

for salg av offentlig eiendom: 

 

Salg av offentlig eiendom og bygninger er normalt basert på en gjensidig avtale mellom selger 

og kjøper. Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en økonomisk 

fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingstemaet er derfor om kjøpesum og 

eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris. 

 

ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom 

ESAs retningslinjer angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir solgt 

til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde, den andre er en uavhengig 

vurdering av markedsverdien. Når det offentlige følger en av disse to prosedyrene er det ikke 

nødvendig å notifisere salget til ESA på forhånd ettersom salget skjer på markedsmessige 

vilkår. 

 

Nedenfor redegjøres for de to prosedyrene som utelukker støtte når eiendommer 

selges, og hvilke krav som stilles til salgsprosessen. Kommunen bør likevel lese 

retningslinjene i tillegg til denne fremstillingen når de vurderer salg av del av gnr. 49, bnr. 

256. 

 

1. Åpen budrunde 

Den ene fremgangsmåten som vil utelukke støtte, er å selge eiendommen/bygningen gjennom 

en budrunde. En budrunde som er åpen og uforbeholden, sammenlignbar med en auksjon og 

tilstrekkelig utlyst og kunngjort, anses per definisjon å sikre at salget skjer til markedspris. 

 

Budrunden må være sammenlignbar med en auksjon, der det beste eller eneste budet 

aksepteres. I en sak om salg av området Tjuvholmen i Oslo ble det holdt en budrunde. ESA 

mente denne ikke var sammenlignbar med en auksjon fordi det ikke var klart for potensielle 

kjøpere hvilke indikatorer, annet enn pris, som ville være avgjørende for selger. Salgsobjektet 

var derfor ikke tilstrekkelig definert da budrunden startet. Til tross for dette ble salget 

godkjent etter en konkret vurdering. 



ESA la vekt på at det var holdt budrunde og at salgsprisen kunne reflektere markedspris. 

 

Budrunden må være uforbeholden. Det betyr at selger ikke kan stille krav til hvem som kan 

kjøpe eiendommen. Budrunden må være åpen for alle potensielle kjøpere uavhengig av 

virksomhet. Reguleringsmessige restriksjoner mv. på eiendommen som begrenser kretsen av 

potensielle kjøpere, er imidlertid ikke til hinder for at budrunden anses som uforbeholden. 

Mer spesielle vilkår knyttet til bruken av eiendommen kan også aksepteres, såfremt alle 

potensielle kjøpere er i stand til å oppfylle vilkårene. I saken om salg av området Tjuvholmen 

i Oslo måtte kjøper for eksempel respektere flere konkrete vilkår vedrørende utbygging av 

eiendommen. Dette var blant annet at sjøkanten skulle gjøres tilgjengelig for offentligheten, 

det skulle bygges boligenheter på deler av området, det skulle være høy estetisk standard på 

utformingen mv. Budrunden ble akseptert som uforbeholden fordi 

vilkårene var kjent for alle kjøpere, og alle kjøpere ville ha mulighet til å oppfylle vilkårene. 

 

Budrunden må også være tilstrekkelig utlyst og kunngjort på forhånd. Hensynet bak dette 

kravet er at alle potensielle kjøpere skal gjøres oppmerksom på salget. Avhengig av 

salgsobjektet og hvor de potensielle kjøpere befinner seg, er det noen ganger tilstrekkelig å 

kunngjøre salget i en lokalavis, mens andre ganger må det informeres i en nasjonal eller 

internasjonal avis. Utlysningen må være publisert en viss tid i forkant, en tommelfingerregel er 

utlysning med svarfrist på to måneder. 

 

En budrunde som oppfyller de skisserte vilkårene sikrer salg til markedspris. Det har da 

ingen betydning om det foreligger en takst som er høyere enn salgsprisen.  

 

2. Uavhengig vurdering av markedsverdien 

Den andre fremgangsmåten som kan benyttes for å utelukke støtte til kjøperen, er å innhente 

en ekstern vurdering av markedsverdien til eiendommen/bygningen fra en kvalifisert, 

uavhengig ekspert. 

 

Retningslinjene krever at en slik markedsverditakst innhentes før salgsforhandlingene 

med potensiell(e) kjøper(e) begynner. 

 

Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og 

verdisettingsstandarder, og vil angi minstepris eiendommen kan selges for.  Hvis selger er 

usikker på om taksten baseres på godkjente verdisettingsstandarder, kan én mulighet være å 

henvende seg til Norges Takseringsforbund (NTF) for å bruke deres takseringsstandarder. 

 

Hvis det innhentes to eller flere takster, og disse spriker, må selger vurdere hvilke(n) av 

takstene som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. Det er ikke gitt at markedsverdien 

er et gjennomsnitt av de innhentede takstene. 

 

Hvis det er klart at selger ikke får solgt eiendommen til takst, kan prisen nedjusteres 

med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene. Salgsprisen vil fremdeles anses som 

markedspris, se retningslinjene punkt 2.2 b. 

 

Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant 

godkjennelse fra utdanningsinstitusjon e.l. og med egnet erfaring og kompetanse. For å 

dokumentere at salgsprosessen har vært ryddig bør selger innhente en 

uavhengighetserklæring fra takstmannen. I tillegg er det praktisk å innhente CV og 



takstportefølje som viser at takstmannen har taksert lignende bygning av samme 

størrelsesorden i området, og for å kunne dokumentere at takstfastsettelsen er 

kvalifisert. Hvis det oppstår spørsmål om salgsprosessen i etterkant, kan det være 

tidsbesparende og nyttig å ha innhentet disse dokumentene tidlig. 

 

Hvis det stilles vilkår fra det offentlige vedrørende bruk av eiendommen mv. må taksten 

reflektere dette. I forbindelse med opprettelsen av et IT-senter på Fornebu fikk for eksempel 

takstmennene i oppdrag å vurdere markedsverdien av eiendommen med tanke på at 

eiendommen bare kunne brukes til opprettelse av et IT-senter. 

 

Byrdefulle vilkår kan medføre økonomiske utgifter for kjøper og vil kunne senke taksten, 

mens fordeler for kjøper kan heve taksten. Fordeler som følge av den pålagte bruken av 

eiendommen kan for eksempel være reklame for kjøper eller rekreasjonsmuligheter for 

kjøpers ansatte. Foruten eventuelle vilkår for bruken av eiendommen og/eller bygningen, kan 

det bare settes vilkår som gjelder alle bygningseiere, for eksempel plikt til å vedlikeholde 

eiendommen, betale skatter mv. Eventuelle ulemper knyttet til slike vilkår skal ikke 

reflekteres i taksten. Det kan ikke stilles vilkår til kjøper eller kjøpers virksomhet 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Salg av området i Veienmarka, del av gnr. 49, bnr. 256, er tidligere behandlet i 

kommunestyresak 41/12. 

 

Alternative løsninger 

Del av gnr. 49, bnr. 360, ca. 11 500 m², reguleres av Ringerike kommune til 

næringsvirksomhet og selges på det åpne marked via eiendomsmegler som har oppdraget 

med salg av de kommunale eiendommer som ble vedtatt solgt av kommunestyret i sak 41/12.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig for Ringerike kommune å beholde Byggmakker Hønefoss AS 

på Hønefoss, da det her er snakk om at 32 arbeidsplasser kan forsvinne. Rådmannen anbefaler 

salg til Byggmakker Hønefoss AS.  

 

Vedlegg 

Kommunstyrets vedtak i sak 41/12 

Del av reg.plan. 195, Veienmarka 3 

Takst fra Takstmannen 

Verdivurdering fra DNB Eiendom 

Takst fra Eiendomsservice AS 

Situasjonskart 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 

 



Saksprotokoll

Arkivsaksnr  .: 09/17980-66 Arkiv  : 614 &55

Sak: 41/12

SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER/BYGNINGER

Vedtak i Kommunestyret:

1. Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over ei endommer som er listet opp i
saksframlegget:
• Følgende objekter selges etter nærmere avklaring og tilrettelegging:

• 1: Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor regule ringsplan 250-02 Hov
Næringsområde

• 2: Del av gnr. 92 bnr. 54 pistolskytebane på Hensmo en, regulert til industri
• 3: Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på Hensm oen
• 4: Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1
• 5: Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole
• 6: Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud
• 7: Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22-24
• 8: Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien 10
• 9: Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei
• 10: Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle
• 11: Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika industri område
• 12: Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket mark
• 13: Gnr. 305 bnr. 288, 289 og 290 - boligtomter på Kirkemoen boligfelt

Nes i Ådal
• 15: Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka
• 16: Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass Slettveien (Vesterntoppen)
• 17: Gnr. 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen
• 18: Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven
• 19: Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger Einervei en 9 og 11 Nes i Ådal
• 20: Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt – Sokna
• 23: Tyristrand herredshus gnr. 244 bnr. 191

• Følgende objekt selges ikke:
• 22: Gnr. 38 bnr. 70 og 90, Boligtomt og parkering
• 24: Kirkemoen boligfelt på Sokna, reg. plan 187

• Rådmannen kommer tilbake med ny sak før følgende ob jekter vurderes solgt:
• 14: Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal – utrede s 2012
• 21: Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp
• 25: Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr 86 m.fl

2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i fo rbindelse med økonomisk

tertialrapport.



4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegle r etter forutgående
konkurranse om slike tjenester.

5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til t akst eller over. Eventuelt salg av

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.

Behandling i Kommunestyret 23.02.2012:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med følgen de endring:

Punkt 24 Kirkemoen boligfelt på Sokna flyttes til ” Følgende objekt selges ikke.”





























 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2628-9  Arkiv: M30 &00  

 

Sak: 8/17 

 

Saksprotokoll - Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2628-8   Arkiv: M30 &00  

 

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg, Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune sendte 10.11.2016 de to lokale forskriftene om mindre avløpsanlegg på 

offentlig høring. Kommunen har ikke mottatt høringsinnspill. Det er heller ikke kommet frem 

andre opplysninger som tilsier at forskriftene ikke bør endres i tråd med forslaget. Endringene 

i forskriftene vil gjøre saksbehandlingen tydeligere, enklere og mer oppdatert i forhold til 

dagens teknologi og praksis. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike og Hole kommuner har på administrativt nivå samarbeidet om å revidere de to 

lokale forskriftene som gjelder mindre avløpsanlegg. De to kommunene innførte i 2009 

likelydende forskrifter. Hensikten med forskriftsendringene har vært å få et mer oppdatert 

lovverk som fører til enklere og likere behandling av søknad om utslippstillatelse og 

oppfølging og tilsyn av anleggene. De praktiske og økonomiske konsekvensene av 

endringsforslagene er små. For mer informasjon, se saksframlegg for behandling av saken i 

HMA 7.11.2016. HMA vedtok å sende endringsforskriftene på høring med seks ukers frist. 

Se saksprotokoll.  

 

Beskrivelse av saken 



Endringsforslagene ble sendt ut på offentlig høring 10.11.2016 

(http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Avlop/Lover-og-forskrifter/Horing---

Endring-av-lokale-forskrifter-for-mindre-avlopsanlegg/). I tillegg til kommunens 

internettside, ble høringen annonsert i lørdagsannonsen til Ringerikes blad og lagt ut på 

Facebook. Høringsfristen var 2.1.2017. Kommunen har ikke mottatt noen høringsuttalelser til 

forslaget. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av de lokale forskriftene vil ha effekter for 

overordnede planer eller strategier.  

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale forskrifter ligger her: 

1) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune 

2) Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Ringerike kommune 

Endringsforskriftene ligger her: 

1) Forskrift om endring av Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune 

2) Forskrift om endring av Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning behandlet saken 7.11.2016 og vedtok at 

forskriftene skulle ut på offentlig høring. 

 

Økonomiske forhold 

Vi viser til forrige saksframlegg der vi skriver at forslaget ikke vil medføre merkostnader av 

betydning. Et fåtall anleggseiere vil kunne få høyere anleggskostnader på grunn av 

innstramming av bakteriekravet i områder med brukerinteresser. Hytteeiere med tett tank som 

bruker hytta svært lite vil kunne oppleve å få noe høyere kostnader knyttet til tømming som 

følge av det nye kravet til årlig tømming av tette tanker. Dagens krav er tømming ved behov, 

men minst hvert andre år.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken har vært på offentlig høring frem til 2.1.2017.  

 

Rådmannens vurdering 

Det er ikke kommet høringsuttalelser til forslaget om endring av forskriftene. Det er heller 

ikke kommet opp annen informasjon som tilsier at rådmannen har endret vurdering om at 

endringene av forskriftene vil gjøre regelverket mer oppdatert og at saksbehandlingen vil bli 

enklere og mer lik fra sak til sak. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.01.2017 



 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6437-3  Arkiv: K01  

 

Sak: 15/17 

 

Saksprotokoll - Høring - vannscooterforskriften  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/6437-2   Arkiv: K01  

 

Høring – forslag om oppheving av vannscooterforskriften  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. 

 

Sammendrag 

Rådmannen fikk, den 23. desember 2016, forslag om oppheving av vannscooterforskriften på 

høring. Høringsfrist er 23. mars 2017. En oppheving av vannscooterforskriften vil i første 

rekke innebære at bruken av vannscootere vil bli regulert av de generelle bestemmelsene for 

bruk av fartøy (motorferdselloven m/forskrift). Det vil også føre til at kommunen gis ansvaret 

for å regulere bruken av vannscooter.  

 

Rådmannen anser en opphevelse av vannscooterforskriften som et steg mot å gi et frislipp på 

bruk av vannscooter, da det ikke lenger vil være begrensninger mot bruk av vannscooter 

nærmere land enn 400 meter, med unntak av vannarealer vernet etter egen forskrift. Dette vil 

kunne gi svært uheldige virkninger, særlig i forhold til hekkende fugler på øyer og holmer- 

spesielt i Steinsfjorden. Det vil også kunne gi økt fare for ulykker og konflikter mot andre 

brukere av fjordene og elvene.  

 

Rådmannen vurderer dagens vannscooterforskrift som et godt verktøy for å regulere bruken 

av vannscootere i elvene og inn mot strandsonene, og anbefaler derfor at kommunen ikke 

støtter et forslag om oppheving av vannscooterforskriften. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Klima- og miljødepartementet(KMD) har sendt forslag om oppheving av 

vannscooterforskriften på høring. I KMD´s høringsbrev beskrives kommunenes mulighet for å 

fastsette bestemmelser for bruk av vannscooter, både med og uten en egen sentral 

vannscooterforskrift. Det vil bli kommunens ansvar å fastsette bestemmelser for ferdsel med 

vannscooter, dersom dagens vannscooterforskrift oppheves.  

 

 



Juridiske forhold 

Ferdsel med vannscooter reguleres i dag av motorferdselloven med forskrifter. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for ytterligere informasjon eller høringer, da forslaget 

fra KMD har blitt sendt ut til alle kommuner og aktuelle interesseorganisasjoner. 

 

Alternative løsninger 

 

Et alternativt vedtak kan være slik:  

1. Ringerike kommune støtter forslaget om oppheving av vannscooterforskriften 

2. I pågående revisjon av lokal forskrift om motorferdsel i Ringerike kommune vil det 

også tas inn bestemmelser som omfatter bruk av vannscooter. 

 

Rådmannens vurdering 

Dagens vannscooterforslag regulerer bruken av vannscooter langs strandsoner i stor grad. 

Man må være minst 400 meter fra land for å bruke vannscooter, men man kan kjøre i maks 5 

knop gjennom forbudssone for å komme seg tilstrekkelig ut fra land. I elver og vassdrag er 

bruk av vannscooter forbudt ihht. dagens vannscooterforskrift.  

 

Dersom dagens forskrift oppheves, åpnes det i praksis opp for fri bruk av vannscooter på linje 

med andre båter og vannfartøy. Dette vil kunne gi økt bruk av vannscooter, og dermed økt 

fare for uhell og negativ påvirkning for andre brukere av kommunens fjorder og vassdrag. 

Det vil også kunne gi negativ påvirkning for hekkende fugler på øyer og holmer.  

 

Rådmannen ser at ferdsel med vannscooter kan sammenlignes med ferdsel med båt. På den 

annen side er ferdsel med vannscooter så og si kun kjøring for fornøyelsens skyld, og ikke 

nyttekjøring. Det er også noe mer støy fra en vannscooter enn mange typer båter. 

Kommunene har i dag mulighet til å fastsette egne regler for bruk av vannscooter (og andre 

motorfartøy) jf. motorferdselloven. Så lenge dagens vannscooterforskrift gjelder, er ferdsel 

med vannscooter begrenset til en viss grad. Om dagens vannscooterforskrift oppheves, er det 

kommunens ansvar å fastsette bestemmelser som regulerer bruken av vannscooter. 

 

Rådmannen henviser til vedlagte høringsbrev fra KMD, for utfyllende konsekvenser og 

drøftinger ved en eventuell oppheving av dagens vannscooterforskrift. 

 

Rådmannen arbeider med revidering av Ringerike kommunes lokale forskrift om 

motorferdsel. En eventuell oppheving av dagens vannscooterforskrift vil ha direkte 

innvirkning på den revideringen. Derfor er rådmannen av den oppfatning at det først bør 

avklares om Ringerike kommune skal støtte et forslag om oppheving av dagens 

vannscooterforskrift, før forslag til revidert lokal forskrift fremmes til behandling. 

 

Vedlegg 

Høring om forslag om oppheving av vannscooterforskriften, KMD 23.12.2016. 

 

 

 

 

 



 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 



 

 

 

 
Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltnings-

avdelingen 

Saksbehandler 

Postboks 8013 Dep Kongens gate 20 22 24 90 90 Ernst Inge Espeland 

22 24 58 90 NO-0030 Oslo Org no.  

postmottak@kld.dep.no http://www.kld.dep.no/ 972 417 882  

 

 

 

 

Ifølge liste  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/1904 23.12.2016 

 

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften   

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om å oppheve forskrift 21. 

juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende.  

 

En oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt 

særregulering for bruk av vannscootere, men de generelle reglene for bruk av fartøy vil 

fremdeles gjelde for bruk av vannscooter. Forslaget innebærer at kommunene gis ansvaret for 

å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de 

lokale interessene blir ivaretatt. Havne- og farvannsloven og motorferdselloven gir 

kommunene mulighet til å regulere bruken av vannscootere og øvrige fartøy etter lokale 

vurderinger. I høringsnotatet gis det en oversikt over slike bestemmelser og hvilke muligheter 

kommunene har til å fastsette lokale forskrifter, blant annet at:  

 

 Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk 

av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt i medhold av 

loven.  

 Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til  å gi lokale forskrifter med 

fartsgrenser. Slike forskrifter vil gjelde alle fartøy og kan ikke forskjellsbehandle 

vannscootere. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, 

sikkerhet og hensyn til badende.  

 Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av alle fartøy, 

herunder fritidsfartøy, i deler av eller hele farvannet av hensyn til fremkommelighet, 

trygg ferdsel og forsvarlig bruk, herunder av hensyn til friluftsliv og miljø.  



Side 2 

 

 

Høringsfristen er 23. mars 2017.  

 

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på 

https://www.regjeringen.no/id2523612/. Dersom det skulle by på problemer kan høringssvar i 

stedet sendes til postmottak@kld.dep.no. 

 

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, jf. også miljøinformasjonsloven, og blir 

publisert på nettsidene under høringsuttalelser.  

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal 

sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende 

organisasjoner.  

 

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser 

 

1. Gjeldende rett og bakgrunn for forslaget 

I dag finnes det fartøy med tilnærmet lignende egenskaper som vannscooter, både når det 

gjelder fart og støy, som ikke omfattes av vannscooterregelverket, men som kun reguleres av 

de alminnelige regler for ferdsel til sjøs.  Regjeringen ser ikke behovet for å 

forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy, og har derfor besluttet å sende på høring 

et forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Dette vil sikre et mer ensartet regelverk som 

er mer brukervennlig, samt lettere å håndheve. De alminnelige ferdselsregler til sjøs, som 

gjelder for alle fartøy, inneholder tilstrekkelige regler og fullmaktsbestemmelser for å sikre en 

fornuftig og trygg bruk av farvannene.  

 

Lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) har i § 40 en 

særbestemmelse om bruk av vannscootere og liknende mindre fartøy. Paragraf 40 ble sist 

endret i 2013, se Prop. 82 L (2012-13). Bestemmelsen har ikke selv regler om bruk av 

vannscooter, men den gir hjemmel for departementet (delegert til Klima- og 

miljødepartementet) til å gi forskrift med nærmere regler om bruk av vannscooter. Dette er 

gjort i den gjeldende forskriften av 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende 

(heretter kalt vannscooterforskriften). Reglene i forskriften er spesialregler for bruk av 

vannscooter som gjelder i tillegg til de generelle reglene om bruk av fartøy i blant annet 

havne- og farvannsloven og småbåtloven med forskrifter.  

 

Vannscooterforskriften gjelder for bruk av vannscootere og lignende fartøy i Norges 

territorialfarvann og innenlands farvann, herunder elver, kanaler og innsjøer. Forskriften 

stiller i § 3 først opp generelle regler om bruk av vannscooter med krav til CE-merking av 

vannscooter og krav til aktsom kjøring. Videre gir forskriften i § 4 og 5 hovedreglene om bruk 

av vannscooter. Disse reglene går kort sagt ut på at de særskilte restriksjonene for vannscooter 

ikke gjelder utenfor forbudsbelter på 400 meter i sjø og 500 meter i ferskvann. I 

forbudsbeltene er det tillatt med transportkjøring saktere enn 5 knop og med stø kurs for å 

komme seg ut og forbi forbudsbeltene. Transportkjøringen skal i utgangspunktet skje i farled. 

All kjøring er uansett forbudt i verneområder, elvestrekninger og innenfor oppmerkede 
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badeområder. Med hjemmel i § 6 kan vannscooterkjøring unntaksvis forbys eller begrenses i 

områder som ellers er åpne for kjøring. Denne myndigheten er delegert til kommunene. Uten 

hinder av forbudene i forskriften, er bruk av vannscooter tillatt i forbindelse med:  a. politi-, 

rednings- og ambulansetjeneste, samt oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov, 

b. forsvarets øvelser, forflytninger og transporter, c. marinarkeologiske og andre 

vitenskapelige undersøkelser, og d. organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av 

motorsportklubber som er underlagt de bestemmelser og reguleringer som er fastsatt av 

Norges Motorsportforbund og Norges Idrettsforbund, på godkjente baner regulert etter plan- 

og bygningsloven eller i særlige tilfeller dersom departementet etter søknad gir tillatelse til 

det. Avslutningsvis gir forskriften i § 8 regler om tilsyn og straff for brudd på forskriften. 

 

Dagens regelverk ble vedtatt i 2013. Før dette var det i Norge et totalforbud mot 

vannscooterkjøring hvor kommunene hadde en begrenset adgang lokalt til å åpne opp 

områder for vannscooterkjøring. Svært få områder ble åpnet. EFTAs overvåkningsorgan, 

ESA, hadde innvendinger mot dette regelverket, og mente at de norske reglene var 

uforholdsmessig strenge sett i forhold til de interessene regelverket skulle beskytte. ESA har 

ikke hatt innvendinger mot det gjeldende regelverket fra 2013. En nærmere omtale av disse 

problemstillingene finnes i Prop. 82 L (2012-13). 

 

Som forutsatt ved lovendringen i 2013, gjennomførte Vista analyse mfl. en evaluering av 

vannscooterregelverket høsten 2014, se Rapport nr. 2014/49 fra Vista Analyse AS. Formålet 

med evalueringen har vært å vurdere om regelverket fungerer etter sin hensikt, og Vista 

Analyse har sett nærmere på tre temaer: miljø, sikkerhet og kontroll. Rapporten konkluderer 

med at regelverket ivaretar hensynet til natur og friluftsinteresser. Videre konkluderes det med 

at regelverket ikke ivaretar de sikkerhetsmessige sidene ved bruk av vannscooter godt nok, og 

at regelverket ikke er utformet slik at det er mulig å håndheve og kontrollere. Til slutt 

konkluderer rapporten med at brukere og publikum opplever at regelverket er vanskelig å 

anvende i praksis. Kystverket og Sjøfartsdirektoratet ble invitert til å komme med synspunkter 

på evalueringen og evt. foreslå endringer, samt formidle erfaringer med regelverket.  

 

Våren 2015 ga Miljødirektoratet en faglig anbefaling til KLD om hvordan rapporten fra Vista 

Analyse bør følges opp. I sin tilråding til departementet 20. mars 2015 anbefaler 

Miljødirektoratet at hovedprinsippene i dagens regelverk videreføres, og at det foreløpig ikke 

gjøres endringer i reglene om forbudsområder. Direktoratet mener at det av sikkerhetsmessige 

grunner kan vurderes om fartsbegrensningen på 5 knop for transportkjøring i 

forbudsområdene kan oppheves og harmoniseres med hva som gjelder for småbåter generelt. 

Videre mener Miljødirektoratet det bør vurderes å innføre registreringsplikt for vannscootere. 

Miljødirektoratet foreslår også informasjons- og holdningskampanjer, og at berørte 

direktorater har jevnlige erfaringsutvekslinger.  

 

I brev av 5. mars 2015 mener Kystverket det kan hevdes at bestemmelsene om forbudssoner, 

isolert sett med hensyn til sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet, innebærer en 

forskjellsbehandling av vannscooter i forhold til andre fartøy.  
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Sjøfartsdirektoratet påpeker i sin tilrådning av 2. mars 2015 at når hovedbruken av 

vannscooter må skje minst 400 meter fra land, vil det flere steder bety at lovlig bruk bare kan 

skje i områder med bølgehøyde som overgår det fartøyet er konstruert for. Videre uttrykker 

Sjøfartsdirektoratet bekymring for fartsbegrensningen på 5 knop for vannscootere ved 

transportkjøring i forbudssonen. Direktoratet mener at det fort vil kunne oppstå farlige 

situasjoner for både vannscooterføreren og annen trafikk hvis en vannscooter må holde lavere 

fart i en farled enn det som gjelder øvrig trafikk. Sjøfartsdirektoratet mener at de øvrige 

begrensninger tilknyttet transportkjøringen, som forbudet om sikksakk-kjøring og hopping, 

ivaretar hensikten med regelen slik at en egen fartsbegrensning for vannscooter ikke er 

nødvendig. 

 

2. Klima- og miljødepartementets forslag 

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve forskrift av 21. juni 2013 nr. 701 om bruk 

av vannscooter og lignende. Opphevingen medfører at den sentrale særreguleringen om bruk 

av vannscooter faller bort, mens de generelle reglene om fartøy i blant annet havne- og 

farvannsloven og småbåtloven fremdeles vil gjelde for bruk av vannscooter. 

 

Klima- og miljødepartementet viser til at det i regjeringens politiske plattform (Sundvolden-

plattformen) er uttrykt at regjeringen vil fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud, 

herunder forbud mot vannscooter.  

 

Ulempene som kan oppstå ved bruk av vannscootere, kan variere mye mellom ulike 

landsdeler, særlig når det gjelder ulemper for friluftsliv langs kysten. Landskapet er svært 

ulikt, det varierer hvor tett hus og hytter ligger og hvor mye sjø- og landområdene blir brukt 

til andre fritidsaktiviteter. Disse og andre faktorer gjør at bruk av vannscootere skaper få 

konflikter i noen områder, mens det i andre områder kan være klare konflikter mellom bruk 

av vannscootere og andre interesser. Disse ulikhetene mener departementet taler for at 

kommunene gis ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering 

av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt. Som det blir redegjort for nedenfor, 

gir havne- og farvannsloven og motorferdselloven kommunene mulighet til å regulere bruken 

av vannscootere og øvrige fartøy etter lokale vurderinger.  

 

Grunnloven § 112 pålegger myndighetene å iverksette tiltak for å ivareta miljøet. Første ledd 

anviser myndighetenes plikt til å sikre bærekraftig bruk og vern av natur. Departementet går 

ikke nærmere inn på dette, og viser til den nylig behandlede meldingen til Stortinget, Natur 

for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld. St. 14 (2015-2016)). Annet ledd gir 

borgerne rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og 

iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har til et miljø som sikrer helse 

og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Parallellen til dette er 

naturmangfoldloven § 8, som pålegger myndighetene å ha kunnskap om både naturmangfold 

og effekten av planlagte tiltak som påvirker naturmangfoldet. En oppheving av 

vannscooterforskriften vil medføre at forbudssonene langs land hvor vannscootere hittil ikke 

har kunnet kjøre fritt, fjernes. Det er grunn til å tro at en slik liberalisering vil føre til økt 

vannscootertrafikk. Dette vil sannsynligvis øke potensialet for konflikter mellom 

vannscootere og andre interessegrupper slik som hyttefolk og fastboende, båtfolk og andre 
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utøvere av friluftsliv. Økt bruk av vannscooter antas også å kunne medføre visse negative 

effekter på natur, se Vista Analyse sin rapport om dette. Hvorvidt slike konflikter mellom 

ulike interesser eller uheldige følger for natur oppstår, vil i et langstrakt og variert land som 

Norge i stor grad bero på lokale forhold. Dette antar departementet at kommunen har bedre 

oversikt over enn sentrale myndigheter. Forslaget legger opp til at kommunene bruker noe 

ressurser på å kartlegge og avveie ulike hensyn, og at de kan vurdere å ta i bruk mulighetene 

som havne- og farvannsloven og motorferdselloven gir til lokal regulering.  

 

Etter departementets vurdering er det på bakgrunn av rapporten fra Vista Analyse liten grunn 

til å anta at endringene vil medføre alvorlig eller irreversibel skade på arter, naturtyper eller 

økosystem, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 9. Det vil imidlertid påhvile kommunene plikt til å 

vurdere den samlede belastning lokalt, slik at det ikke oppstår risiko for slik skade, jf. 

naturmangfoldloven § 10 (samlet belastning) og § 12 (miljøforsvarlig lokalisering). 

Tilsvarende vil kommunene i tråd med Grunnloven § 112 og med dette forslaget få plikt til å 

lokalt iverksette tiltak som ivaretar befolkningens rett til "et miljø som sikrer helsen".  Dette 

kan innebære å finne et alternativt område for bruk av vannscooter, som i tråd med 

naturmangfoldloven § 11 (miljøforringer betaler) kan medføre enkelte ulemper for brukere av 

vannscooter. Departementet legger til grunn at kommunene med sin kunnskap om lokale 

forhold og erfaring med arealforvaltning etter plan- og bygningsloven vil finne løsninger som 

i nødvendig grad avveier ulike behov, og som ivaretar de krav Grunnloven og 

naturmangfoldloven stiller.   

 

Klima- og miljødepartementet mener at rapporten fra Vista Analyse samt tilrådningene fra 

direktoratene viser at det er klare utfordringer med dagens regelverk. Disse utfordringene kan 

løses på ulike måter, og departementet har vurdert forskjellige alternativer. Når  

departementet nå foreslår å oppheve det sentrale regelverket om bruk av vannscooter, er det 

begrunnet i at reguleringen bør tilpasses de lokale forholdene, og departementet mener derfor 

at kommunene bør avgjøre hvilke begrensninger som eventuelt skal fastsettes.  

 

3. Regler om bruk av vannscooter etter oppheving av vannscooterforskriften 

Dersom særreguleringen for bruk av vannscootere oppheves, vil kjøring med vannscooter 

reguleres av de alminnelige reglene om fartøy. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste 

reglene for fartøy. I tillegg kan ferdsel med fartøy være begrenset i konkrete områder slik som 

områder som er vernet etter naturmangfoldloven, områder i tilknytning til akvakulturanlegg 

m.m. 

 

Motorferdselloven 

Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag inneholder regler for 

motoriserte fartøy som ferdes i innsjøer, bekker og åpne og islagte elver. Motorferdsellovens 

begrep "motorfartøy" inkluderer motoriserte fritidsfartøy og vannscootere. 

 

Etter lovens § 4 tredje ledd er ferdsel med motorfartøy som utgangspunkt tillatt på innsjøer 

som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 

kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan 

imidlertid bestemme at ferdsel helt eller delvis ikke skal være tillatt i disse områdene. 
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Kommunen kan begrense ferdselen til deler av en elvestrekning eller innsjø eller bare tillate 

ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller motorstørrelse, til bestemte 

formål, til bestemt tid mv. Det kan f.eks. settes forbud mot bruk av vannscootere. Etter lovens 

§ 5 første ledd bokstav b kan kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av motorfartøy 

på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner. Dette er en 

adgang som bare skal brukes i spesielle tilfeller, f.eks. for nødvendig transport til hoteller, 

turiststasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengig av båt for å komme frem til de 

ordinære kommunikasjonsmidler. I forskriften kan det inntas bestemmelser om begrensning 

av hastighet, motorstørrelse mv.  

 

I § 8 i motorferdselloven sies det generelt at motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå 

aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 

Motorferdselloven har egne regler om kontroll og straff.  

 

Mer informasjon om reglene i motorferdselloven finnes på www.miljøkommune.no og 

www.miljødirektoratet.no. 

 

Havne- og farvannsloven 

Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) gir det juridiske 

rammeverket for regulering av, og tilrettelegging for, sikker sjøverts ferdsel i farvannet.  

 

Havne- og farvannsloven § 2 regulerer lovens geografiske virkeområde. Loven gjelder i 

utgangspunktet "her i riket, herunder i territorialfarvannet og indre farvann. For elver og 

innsjøer gjelder loven likevel bare så langt de er farbare med fartøy fra sjøen. Departementet 

kan i forskrift gi loven en videre anvendelse for elver og innsjøer enn det som følger av annet 

punktum", se nærmere nedenfor.  

 

Havne- og farvannsloven § 4 definerer fartøy som "enhver flytende innretning som kan brukes 

som transportmiddel, fremkomstmiddel, løfteinnretning, oppholdssted, produksjonssted eller 

lagersted, herunder undervannsfartøyer av enhver art". Denne definisjonen omfatter således 

også vannscootere, slik at havne- og farvannslovens regler og forskrifter fastsatt med hjemmel 

i loven gjelder ferdsel med vannscooter på lik linje med andre fartøy.  

 

Havne- og farvannsloven kap. 2 angir fordelingen av forvaltningsansvar og myndighet 

mellom stat og kommune. Hovedregelen er at forvaltningsansvaret og myndigheten etter 

loven tilligger departementet, med mindre noe annet er bestemt, jf. § 7.  Kommunene har i 

hht. § 9 ansvar innenfor det området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og 

bygningsloven, dvs. til en nautisk mil utenfor grunnlinjen (kommunenes sjøområde). Derimot 

tilligger det departementet ansvar og myndighet for hovedleder og bileder, selv om disse 

ligger i kommunenes sjøområde.  Flere av lovens bestemmelser som legger myndighet til 

departementet er delegert til Kystverket.   

 

Særlig om regulering av fart  

Kommunene har i dag hjemmel til å gi lokale fartsforskrifter med hjemmel i forskrift av 15. 

desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø (den sentrale 
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fartsforskriften). Denne forskriften er hjemlet i havne- og farvannsloven § 13 og gjelder i 

utgangspunktet i havner, farvann, elver og innsjøer som er farbare med fartøy fra sjøen.  I 

denne sammenheng vises det også til forskrift av 15. desember 2009 nr. 1549 om anvendelse 

av havne- og farvannsloven for elv og innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen. 

Denne forskriften gir fartsforskrifter og forbud mot ferdsel innenfor oppmerkede badeområder 

som er fastsatt med hjemmel i havne- og farvannsloven § 13 anvendelse også i elver og 

innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen. Med andre ord kan kommunene i dag gi 

lokale fartsforskrifter i havner og farvann, samt for elver og innsjøer uansett om de er farbare 

med fartøy fra sjøen eller ikke.  

 

Slike fartsbegrensninger kan gis både for deler av eller hele kommunens sjøområde. Både den 

sentrale fartsforskriften og lokale forskrifter om fartsbegrensning gjelder for alle typer fartøy, 

herunder vannscootere.  Unntak fra forskrifter om fart er uttømmende angitt i den sentrale 

fartsforskriften § 6. Dette medfører at det ikke er anledning til å gi forskrift om 

fartsbegrensning som bare gjelder for en fartøytype.  

 

Lokale fartsforskrifter som fastsettes av kommunene skal godkjennes av Kystverket før de gis 

virkning. Det er ikke fastsatt en felles nasjonal fartsgrense, men den sentrale fartsforskriften 

inneholder en generell aktsomhetsplikt om at fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse 

farten etter forholdene, samt ta hensyn til bl.a. badende, andre fartøy, strandlinjer etc. Videre 

er det forbudt å gå i større fart enn 5 knop innenfor en radius av 50 meter fra steder hvor 

bading pågår. Dette regelverket gjelder også for vannscootere.  

 

Særlig om bruk av farvannet  

Legalitetsprinsippet innebærer at reguleringer som innskrenker den frie ferdselen til sjøs må 

ha hjemmel i lov. Havne- og farvannsloven kap. 3 om bruk av farvannet inneholder 

bestemmelser knyttet til reguleringer ved bruk av farvannet. Det vises her til lovens § 14 som 

gir hjemmel til å regulere orden i og bruk av farvannet til både departement og kommune, jf. 

passusen "myndigheten etter loven", jf.  lovens ansvars- og myndighetsfordeling fastsatt i kap. 

2. Dette betyr at kommunene i dag har hjemmel til å forskriftsfeste begrensninger i bruk av 

farvannet når "hensynet til fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning 

av farvannet krever det". Slike begrensninger kan, på samme måte som fartsbegrensninger, 

gis for avgrensete deler av kommunens sjøområde. Videre kan slike begrensninger gjelde for 

konkrete aktiviteter, som f.eks. dykking, landing med luftfartøy eller annet. Kommunene har 

således allerede i dag et rettslig grunnlag for å kunne regulere orden i og bruk av farvannet i 

kommunens sjøområde, elver og innsjøer, så lenge disse er "farbare med fartøy fra sjøen" I 

havne- og farvannsloven § 42 har kommunen en tilsvarende hjemmel til å gi forskrift om 

orden i og bruk av havn når hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet krever det. 

 

I lovens forarbeider (Ot. prp. nr. 75 (2007-2008)) fremgår på s. 158 følgende:  

 

"Det kan således gis regler om bruken av farvannet og om orden og oppførsel i 

farvannet. Som eksempel kan nevnes regler om plassering av bøyer og andre 

fortøyningsinnretninger, oppankring, dumpeplasser, isbryting mv, flytting eller sikring 

av fartøyer og andre gjenstander, arrangementer, varsel om skader, dykkerarbeid, 
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passering av broer og kanaler, bruk av eller forbud mot seilbrett, luftfartøyer eller 

visse typer motorisert ferdsel og regler om opplag.  

…. 

Ordensforskriftene vil følgelig kunne sette forbud mot ulike aktiviteter som kan ha 

betydning for sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet.  

….. 

Det er nødvendig å avgrense kommunenes myndighet mot andre hjemler i loven, jf. 

reservasjonen "hvis ikke annet er bestemt i eller i medhold av loven". Adgangen til å 

gi ordensforskrifter i farvannet må avgrenses mot statens myndighet til å gi 

trafikkreguleringer i medhold av § 13".  

 

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 14 annet ledd har departementet gitt forskrift om 

adgangen til å fastsette forskrifter i medhold av bestemmelsens første ledd. Det vises her til 

forskrift av 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale 

forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner (ordensforskriften). Det er i dag valgfritt 

for kommunene om de ønsker å fastsette ordensforskrift, men dersom slik forskrift fastsettes 

må det benyttes en obligatorisk mal som følger som vedlegg til ordensforskriften. For 

kommuner som allerede har ordensforskrift, er det satt en overgangsperiode på tre år for å 

endre eksisterende ordensforskrifter i samsvar med den nye forskriften. Endringen må være 

foretatt innen 1. januar 2017.   

 

Det følger av § 3 første ledd i ordensforskriften at en kommune som utgangspunkt selv kan 

fastsette sin lokale ordensforskrift uten godkjenning av Kystverket. Dersom en kommune 

ønsker å ta inn andre reguleringer enn de som er fastlagt i malen, skal imidlertid forskriften 

godkjennes av Kystverket før forskriften kan gis virkning. 

 

Ordensforskriften har i dag ikke egen bestemmelse for  å regulere bruk av fritidsfartøy, slik 

som den f.eks har for start og landing med luftfartøy, dykking mv. For å tydeliggjøre at det 

kan fastsettes lokale bestemmelser om dette foreslås det at forskriftsmalen tilføyes en 

bestemmelse om slik bruk, jf. vedlagte endringsforslag. Dette vil også innebære at det ikke 

kreves sentral godkjenning fra Kystverket for denne type lokale reguleringer.  

 

 

Hensyn som kan vektlegges ved fastsetting av fartsforskrift og ordensforskrift 

Når det gjelder hvilke hensyn/momenter som kan vektlegges når det gis reguleringer knyttet 

til fart og orden i og bruk av farvannet med hjemmel i havne- og farvannsloven §§ 13 og 14, 

må dette, i tillegg til det som fremgår av hjemmelsbestemmelsene selv, vurderes i samsvar 

med lovens formålsbestemmelse i § 1 første ledd som lyder som følger:  

 

"Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk 

av forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene 

og andre næringer".  

 

I Ot. prp. nr. 75 (2008-2008) side 149 om merknader til de enkelte paragrafer sies følgende 

om § 1:   
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"Etter første ledd er et av hovedformålene med loven å legge til rette for «god 

fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i 

samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer». 

 

Målsetningen om «trygg ferdsel» sikter først og fremst til at ferdsel i farvannet 

innenfor lovens geografiske virkeområde skal være sikker for fartøyer og andre som 

bruker eller oppholder seg i farvannet. Grunnstøtinger, kollisjoner og andre 

sjøulykker kan bl.a. medføre tap av menneskeliv eller akutt forurensning med skade på 

miljø og eiendom som følge. 

 

«God fremkommelighet» innebærer en målsetning om at det skal legges til rette for 

uhindret og trygg ferdsel. Utbedring av farledene for å sikre at disse har en 

tilstrekkelig bredde, dybde, seilingshøyde og oppmerking tilpasset trafikkomfang og -

type er sentrale virkemidler for å nå dette målet. I loven vil særlig kapittel 4 om 

tillatelser til tiltak være viktig for å nå dette målet. 

 

Loven skal videre legge til rette for «forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet». 

Loven er dermed også et redskap som legger grunnlaget for avveininger av ulike 

brukerinteresser i kystsonen. For eksempel er det i § 29 gitt bestemmelser om at 

myndighetene etter loven kan tillate tiltak iverksatt selv om de kan føre til vesentlig 

ulempe for annen bruk og utnytting av farvann, mot at tiltakshaver pålegges visse 

kompensasjons- eller erstatningsordninger. 

 

God fremkommelighet og annen forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet er av 

vesentlig betydning for havnevirksomhet, for verdiskapingen i næringslivet ellers, og 

for mer generelle samfunnshensyn som for eksempel fritidsfiske og friluftsliv". 

 

Havne- og farvannslovens hovedformål er å sikre at farvannet er trygt og fremkommelig for 

fartøy og andre som bruker farvannet. Omtalen av friluftsliv i Ot. prp. nr. 75 (2008-2008) 

ovenfor, er tolket som at friluftsliv på landsiden kan tillegges vekt ved fastsettelse av 

reguleringer etter loven.  

 

Lovens formålsbestemmelse omtaler også "allmenne hensyn" som et forhold som skal 

vektlegges. Av forarbeidene Ot. prp. nr. 75 (2007-2008) s. 33 og 34 fremgår det at 

miljøhensyn er omfattet av begrepet "allmenne hensyn". Det kan imidlertid stilles spørsmål 

om også f.eks. støyforurensning fra aktivitet på sjøen som oppfattes som sjenerende for 

landsiden, kan sies å være miljøhensyn som skal hensyntas ved utøvelse av myndighet etter 

havne- og farvannsloven. I forarbeidene fremgår det at "loven er ….. også et redskap som 

legger grunnlaget for avveininger av ulike brukerinteresser i kystsonen". "Kystsonen" må i 

denne sammenheng forstås som en sone som omfatter de sjø- og landområder som står i 

innbyrdes direkte samspill bruksmessig, slik at det vil kunne være forsvarlig å gi virkninger 

for landsiden vekt ved utøvelse av offentlig myndighet etter havne- og farvannsloven. Det må 

foretas en avveining av de ulike hensyn og interesser som skal ivaretas ved fastsettelse av 

eventuelle begrensninger i bruken av farvannet. Interessen knyttet til bruk av farvannet, må 

vektes mot de interesser som gjør seg gjeldende på landsiden som f.eks. interessen i å ivareta 
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et godt friluftstilbud eller hensynet til fastboende og hyttebeboere i kystsonen når det gjelder 

for eksempel sjenerende støy fra fartøy. I denne vurderingen vil det være avgjørende at en 

regulering av bruken av fartøy vil bidra til å redusere for eksempel støyulempene, og at en slik 

regulering står i et rimelig forhold til de byrdene brukergruppen i farvannet påføres. Dette må 

vurderes konkret knyttet til et aktuelt farvann i den enkelte kommune, og det er opp til den 

enkelte kommune å innføre en regulering av bruk av farvannet i tråd med rammene i havne- 

og farvannsloven.  

 

Kommunene kan etter dette regulere bruk av vannscooter på flere måter innenfor de rettslige 

rammene som er angitt over. Det kan fastsettes lokal forskrift om fartsbegrensning bl.a. av 

hensyn til virkningene av sjøtrafikken for landsiden slik som det fremkommer ovenfor. Dette 

kan typisk være aktuelt i skjermede innaskjærsmiljøer med høy attraksjonsverdi for 

rekreasjon, opphold, fortøyning og friluftsliv o.l., men også generelt av hensyn til områder 

med hyttebebyggelse der hensynet til å unngå fare for liv og helse ved opphold i strandsonen 

eller for å unngå forstyrrende støy kan tilsi at farten må begrenses. Slike fartsforskrifter kan 

som nevnt ikke begrenses til bare å gjelde for vannscootere, men vil gjelde for alle fartøy.  

 

Kommunene kan videre fastsette forskrift om orden i og bruk av farvannet der det kan gis 

særlige regler om bruk av vannscooter og andre fritidsfartøy. Forskriftsmalen for slike lokale 

ordensforskrifter  er som nevnt ovenfor foreslått endret slik at denne type bestemmelser ikke 

krever sentral godkjenning fra Kystverket. Eksempler på regulering av bruk av fritidsfartøy, 

herunder vannscooter, kan være forbud mot bruk i bestemte områder, f.eks. i tett trafikkerte 

områder for å unngå fare for ulykker, av hensyn til støy i f.eks. trange sund, bukter og viker 

med hyttebebyggelse eller som er særlig attraktive for friluftsliv. Bruk av fritidsfartøy kan 

også begrenses til en nærmere fastsatt avstand fra land av hensyn til støy, fare for sammenstøt, 

konflikt med badende o.l. Prinsippene som er nedfelt i naturmangfoldloven kapittel II skal 

legges til grunn som retningslinjer ved fastsetting av slik regulering.  

 

Kommunens adgang til å fastsette både forskrift om fartsbegrensning og ordensforskrift gir 

tilsammen utstrakte muligheter for å regulere bruk av fritidsfartøy, herunder vannscooter, etter 

havne- og farvannsloven.   

 

Småbåtloven 

Lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) inneholder blant annet krav 

til småbåter og fritidsbåter. Krav til fritidsbåter og utrustningen av disse fremgår av kap. 3 i 

loven. Lovens krav til småbåter og fritidsbåter gjelder også for vannscootere. Videre gir loven 

krav til førere og til bruk av fritidsbåt. Lovens regler utfylles her av forskrift av 3. mars 2009 

nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, og forskrift av 1. 

desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene).  

 

Departementet har i samråd med Samferdselsdepartementet og Nærings- og 

fiskeridepartementet vurdert at forskrift 24. februar 1983 nr. 624 om begrenset fart ved 

passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder bør 

oppheves. Forskriftens bestemmelser er tatt inn i den sentrale fartsforskriften.  
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4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det brukes i dag få midler til administrasjon av vannscooterregelverket, og en oppheving vil 

således ikke frigi nevneverdig med ressurser. Kommunene har allerede i dag hjemmel i 

havne- og farvannsloven og motorferdselloven til å gi lokale reguleringer om bruk av farvann 

og fartøy. Kommuner som jobber for å begrense konflikter mellom vannscootere og andre 

brukergrupper, kan måtte øke ressursbruken. Departementet mener at disse kostnadene må 

dekkes av kommunen innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer. 

 

Det gjeldende regelverket om bruk av vannscooter, gir klare begrensninger for 

vannscooterbruken. Det er derfor grunn til å mene at en oppheving av vannscooterforskriften 

vil føre til at flere vil bruke vannscooter. Dette kan kreve noe økte ressurser til kontroll og 

håndheving. Hvorvidt flere vannscootere vil føre til flere ulykker er noe usikkert. Det finnes 

ingen statistikk i Norge som viser når vannscootere har vært involvert i ulykker. Statistikk fra 

den amerikanske kystvakten kan tyde på at vannscootere er overrepresentert i 

ulykkesstatistikken, se 2015 Recreational Boating Statistics U.S. Coast Guard og U.S. 

Department of Homeland Security. Ved ulykker oppstår det kostnader for samfunnet. Slike 

ulykkeskostnader omfatter bl.a. medisinske, materielle og administrative kostnader og 

produksjonsbortfall. Kostnaden ved et dødsfall er av Transportøkonomisk institutt beregnet til 

30 220 000 kroner, og kostnaden for en hardt skadet er beregnet til 10 590 000 kroner, se TØI 

rapport 1053/2010. Departementet legger til grunn at endringen i regelverket vil gi økt salg av 

vannscootere, og økt bruk av vannscootere. Dette vil trolig innebære at man får noe økt 

ulykkesforekomst, og således noe økte kostnader for samfunnet knyttet til disse. Det er 

imidlertid vanskelig å gi et presist anslag. Det er ikke forventet at opphevingen av 

vannscooterforskriften vil gi et vesentlige endringer i behovet for veiledning og kontroll.  

 

5. Forslag 

Departementet foreslår forskrift om oppheving av forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av 

vannscooter og lignende, med ikrafttredelse 1. mai 2017. Departementet foreslår videre 

endring i forskrift 2. november 2012 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale 

forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner, jf. vedlegg.  

 

Med hilsen  

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør Ernst Inge Espeland 

 seniorrådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

Vedlegg: Utkast til forskrift om endring av forskrift av 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av 

mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 
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Adresseliste 

Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 0107 OSLO 

Alstahaug kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune  2560 ALVDAL 

Andebu kommune Andebu Sentrum 1 3158 ANDEBU 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Arbeids- og 

sosialdepartementet 
Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 

Aremark kommune  1798 AREMARK 

Arendal kommune Serviceboks 650 4809 ARENDAL 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM 

Askvoll Kommune Boks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ 

Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 

Aukra kommune  6480 AUKRA 

Aure kommune  6690 AURE 

Aurland kommune  5741 AURLAND 

Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Austevoll kommune  5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Bruhagen 6530 AVERØY 

Balestrand kommune Kong Bels veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Balsfjord kommune Rådhuset 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Rådhuset 3970 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Barne- og 

likestillingsdepartementet 
Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 

Beiarn kommune Postboks 25 8118 MOLDJORD 

Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal Kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 13 5561 BOKN 

Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 
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Adresseliste 

Buskerud fylkeskommune Fylkeshuset 3020 DRAMMEN 

Bygland kommune  4745 BYGLAND 

Bykle kommune  4754 BYKLE 

Bærum kommune  1304 SANDVIKA 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune  5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Den Norske Turistforening Youngstorget 1 0181 OSLO 

Oslo og omegn Den Norske 

Turistforening 
Postboks 7 Sentrum 0101 OSLO 

Direktoratet for forvaltning og 

IKT 
Postboks 8115 Dep 0032 OSLO 

Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

Postboks 2014 3103 TØNSBERG 

Dovre kommune  2662 DOVRE 

Drammen kommune Engene 1 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Gudbrandsveien 7 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune  8820 DØNNA 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune  6490 EIDE 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidsberg kommune Ordfører Voldensvei 1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Storgt 18 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsvn. 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune  2440 ENGERDAL 

Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE 

Etnedal kommune  2890 Etnedal 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune  5947 FEDJE 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ 

Finnøy kommune  4160 FINNØY 

Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 Sentrum 6001 ÅLESUND 

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
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Adresseliste 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Postboks 54 6961 DALE I SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flakstad kommune Rådhuset 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Postboks 24 7770 FLATANGER 

Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune  3623 LAMPELAND 

Flora kommune Postboks 13 6900 FLORØ 

Flå kommune  3539 FLÅ 

Folldal kommune Nyberg 2580 FOLLDAL 

Forsand kommune  4110 FORSAND 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO 

Fosnes kommune  7856 JØA 

Framtiden i Våre Hender Fredensborgveien 24 G 0177 OSLO 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lyches vei 23 B 1338 SANDVIKA 

Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK 

Froland Kommune Osedalen 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Fræna kommune  6440 ELNESVÅGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034, Statens Hus 2306 HAMAR 

Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 
Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag 
Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 
Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, Statens Hus 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane 
Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS 

Fyresdal kommune  3870 FYRESDAL 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 
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Adresseliste 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gaular kommune  6973 
SANDE I 

SUNNFJORD 

Gausdal kommune  2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØY 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune  4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1, Storahuset 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Serviceboks 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune  6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune  8680 TROFORS 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Gratangen kommune  9470 GRATANGEN 

Greenpeace Postboks 6803 St Olavsplass 0130 OSLO 

Grimstad kommune Serviceboks 503 4898 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7870 GRONG 

Grue kommune  2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune  5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhuset 8452 Storkmarknes 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Halsa kommune  6683 VÅGLAND 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Oppeid 8294 HAMARØY 

Hammerfest kommune Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune  6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Hareid rådhus 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Fjellvn 6 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal kommune O.T. Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAMAR 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 0030 OSLO 

Helsedirektoratet Postboks 7000 0130 OSLO 

Hemne kommune Trondheimsven. 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune  3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Hitra kommune  7240 HITRA 

Hjartdal kommune  3692 SAULAND 



Side 16 

 

Adresseliste 

Hjelmeland kommune Kommunehuset 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune  1827 HOBØL 

Hof kommune Hofslundveien 5 3090 HOF 

Hol kommune  3576 HOL 

Hole kommune Hole Herredshus 3530 RØYSE 

Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune  7380 ÅLEN 

Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hovedorganisasjonen Virke Postboks 2900 Solli 0230 OSLO 

Hovedredningssentralen Sør-

Norge 
Flyplassveien 190 4050 SOLA 

Hurdal kommune Rådhuset 2090 HURDAL 

Hurum kommune Øvre Skoledalen 12 3490 KLOKKARSTUA 

Hvaler kommune  1680 SKJÆRHALLEN 

Hyllestad kommune  6957 HYLLESTAD 

Hægebostad kommune  4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune  7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset 9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 37 7670 INDERØY 

Iveland kommune Birketveit 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Postboks 70 3521 JEVNAKER 

Jondal kommune  5627 JONDAL 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 

Jølster kommune  6843 SKEI I JØLSTER 

Karasjok kommune Rådshusg 4 9730 KARASJOK 

Karlsøy kommune  9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK 

Kautokeino kommune Bredbuktnesveien 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
Postboks 8112 Dep 0030 OSLO 

Kommunesektorens 

organisasjon 
Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 

Kongelig norsk seilforening Huk aveny 1 0287 OSLO 

Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger kommune  2226 KONGSVINGER 

Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 
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Adresseliste 

Kristiansand kommune Postboks 417 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund kommune Rådhuset Kaibakken 2 6509 KRISTIANSUND N 

Krødsherad kommune  3536 NORESUND 

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 

Kulturvernets 

Fellesorganisasjon 
Stortingsgaten 12 0161 OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 

Kvalsund kommune  9620 KVALSUND 

Kvam herad Kvam rådhus, Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad kommune  5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen kommune Rådhuser 9161 BURFJORD 

Kystvakten Postboks 800 postmottak 2617 JØRSTADMOEN 

Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Kåfjord kommune Boks 74 9148 OLDERDALEN 

Landbruks- og 

matdepartementet 
Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO 

Lardal kommune Svarstadtunet 15 3275 SVARSTAD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 Tennevold 

Lebesby kommune Postboks 88 9790 KJØLLEFJORD 

Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 

Leirfjord kommune  8890 LEIRFJORD 

Leka kommune  7994 LEKA 

Leksvik kommune Kommunehuset 7120 LEKSVIK 

Lenvik kommune Rådhusveien 8 9300 FINNSNES 

Lesja kommune  2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Postboks 40 7882 NORDLI 

Lillehammer kommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lindesnes kommune Postboks 183 4524 SØR-AUDNEDAL 

Lindås kommune Kvernhusmyrane 41 5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsvegen 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Postboks 94 2713 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 
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Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Standv. 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8551 LØDINGEN 

Lørenskog kommune Rådhuset 1470 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Mandal kommune Serviceboks 905 4509 MANDAL 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Marnardal kommune  4534 MARNARDAL 

Masfjorden kommune  5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Rådhuset 7336 MELDAL 

Melhus Kommune Rådhusvn 2 7224 MELHUS 

Meløy kommune Postboks 214 8151 ØRNES 

Meråker kommune  7530 MERÅKER 

Midsund kommune Midsund 6475 MIDSUND 

Midtre Gauldal kommune  7290 STØREN 

Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 

Miljøstiftelsen Bellona Postboks 2141 Grunerløkka 0505 OSLO 

Modalen kommune Postboks 44 5729 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes Kommune Rådmannskontoret 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 
Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Målselv kommune  9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namdalseid kommune  7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Serviceboks 1006 7809  

Namsskogan kommune  7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad kommune  2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Brannbakken 1, Pb 344 8505 NARVIK 

Natur og ungdom Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO 

Naturvernforbundet Mariboesgate 8 0183 OSLO 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Naustdal-Gjengedal 

verneområdestyre 
Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Nedre Eiker Kommune Postboks C 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Kommunehuset 3540 NESBYEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 
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Nesseby kommune  9840 VARANGERBOTN 

Nesset kommune  6460 
EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

NHO - Hordaland Postboks 694 Sentrum 5807 BERGEN 

NHO Reiseliv Postboks 5465 Majorstuen 0305 OSLO 

Nissedal kommune  3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Moveien 1 1482 NITTEDAL 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune  6210 VALLDAL 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune  2120 SAGSTUA 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune  9156 STORSLETT 

Nord-Trøndelag 

fylkeskommune 
Fylkets Hus 7735 STEINKJER 

Nore og Uvdal kommune  3630 RØDBERG 

Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO 

Norges Dykkerforbund Serviceboks 1 Ullevål Stadion 0840 OSLO 

Norges Hytteforbund Parkveien 51B 0256 OSLO 

Norges Idrettsforbund og 

Olympiske Komite 
Serviceboks 1  Ullevål Stadion 0840 OSLO 

Norges Miljøvernforbund Postboks 593 5806 BERGEN 

Norges Røde Kors Postboks 1 Grønland 0133 OSLO 

Norges Seilforbund    

Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat 
Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Norsk Almennings Forbund v/ Sjåk almenning 2690 SKJÅK 

Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag 
Akersgata 41 0158 OSLO 

Norsk friluftsliv Nedre Slottsgate 25 0157 OSLO 

Norsk Sjømannsforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO 

Norsk Sjøoffisersforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO 

NORSKOG Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærings- og 

fiskeridepartementet 
Postboks 8090 Dep 0030 OSLO 

Næringslivets 

Hovedorganisasjon 
Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO 

Nærøy kommune Rådmannskontoret 7970 KOLVEREID 
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Nærøyfjorden 

verneområdestyre 
Njøsavegen 2 6963 LEIKANGER 

Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 BORGHEIM 

Odda kommune  5751 ODDA 

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 

Oljedirektoratet Boks 600 4003 STAVANGER 

Oppdal kommune Inge Krokannsveg 2 7340 OPPDAL 

Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Os kommune  2550 OS I ØSTERDALEN 

Osen kommune  7740 STEINSDALEN 

Osterøy kommune  5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune  7864 OVERHALLA 

Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO 

Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Krossvegen 8 5936 MANGER 

Rakkestad kommune Pb 264 1891 RAKKESTAD 

Rana Kommune Postboks 173 9601 Mo i Rana 

Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune  6300 ÅNDALSNES 

Re kommune Tingvoll 3175 RAMNES 

Reddvillaksen.no - Stiftelsen 

Nordatlantisk Villaksfond 

Norge 

Uranienborg terrasse 8 0351 OSLO 

Redningsselskapet Postboks 500 1323 HØVIK 

Regjeringsadvokaten Postboks 8012 DEP 0030 OSLO 

Rendalen kommune  2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Berkåk 7391 RENNEBU 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 OSLO 

Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO 

Rindal kommune  6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 2 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Serviceboks 4 3504 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2380 BRUMUNDDAL 

Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 RISSA 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 

Rollag kommune  3626 ROLLAG 

Rygge kommune Larkollveien 1570 DILLING 
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Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Postboks 93 8185 VÅGAHOLMEN 

Rømskog kommune  1950 RØMSKOG 

Røros kommune Bergmannsgata 19 7374 RØROS 

Røst kommune  8064 RØST 

Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 

Røyrvik kommune  7898 LIMINGEN 

Råde kommune Rådhuset 1640 RÅDE 

Sabima Postboks 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO 

Salangen kommune  9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Rådhuset 8250 ROGNAN 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 

Samnanger kommune  5650 TYSSE 

Sande kommune  6084 LARSNES 

Sande kommune Postboks 300 3070 SANDE I VESTFOLD 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3247 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune  6487 HARØY 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sauherad kommune  3812 AKKERHAUGEN 

Sel kommune Botten Hansensgate 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Selje kommune  6740 SELJE 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune  3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune  4440 TONSTAD 

Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND 

Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO 

Skaun kommune Rådhuset 7353 BØRSA 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1401 SKI 

Skien Kommune Postboks 3004 Handelstorget 3703 Skien 

Skiptvet kommune Storveien 24 1816 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune  2690 SKJÅK 

Skodje kommune  6260 SKODJE 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Smøla kommune  6570 SMØLA 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Snåsa kommune  7760 SNÅSA 
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Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 
Askedalen 2 6863 LEIKANGER 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Postboks 73 6921 HARDBAKKE 

Songdalen kommune Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spydeberg kommune Stasjonsgaten 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Statens naturoppsyn Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 

Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO 

Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Rådhuset 8281 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Serviceboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stokke kommune Postboks 124 3161 STOKKE 

Stord Kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 Koppang 

Storfjord kommune  9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune  6201 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Stølsheimen verneområdestyre Njøsavegen 2 6963 LEIKANGER 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Surnadal kommune  6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Svelvik kommune Postboks 40 3061 SVELVIK 

Sykkylven kommune Rådhuset 6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune  8920 SØMNA 

Søndre Land kommune  2860 HOV 

Sør-Aurdal kommune Tingvoll 2930 BAGN 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Postboks 7 2101 SKARNES 

Sørreisa kommune  9310 SØRREISA 

Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 
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Sør-Varanger kommune Boks 406, 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusv 3 9845 TANA 

Telemark fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND 

Tjøme kommune Rødsgata 36 3145 TJØME 

Tokke kommune  3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Tolldirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO 

Torsken kommune Postboks 27 9380 GRYLLEFJORD 

Tranøy kommune Vangsvik 9304 VANGSVIK 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim kommune Munkegata 1 7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune  7590 TYDAL 

Tynset kommune Tynset Rådhus 2500 TYNSET 

Tysfjord kommune Postboks 15 8271 DRAG 

Tysnes kommune Kommunehuset 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune  5570 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 5 5730 ULVIK 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO 

Utmarkskommunenes 

sammenslutning 
Postboks 1148  Sentrum 0104 OSLO 

Utsira kommune  5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsensgt. 16 5722 DALEKVAM 

Valle kommune  4747 VALLE 

Vang kommune  2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅBYGD 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune  8980 VEGA 

Vega verneområdestyre 
Fylkesmannen i Nordland, 

Moloveien 10 
8002 BODØ 
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Vegårshei kommune Myra 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune  7650 VERDAL 

Verneområdestyre for 

Brattefjell-Vindeggen 

landskapsvernområde 

Postboks 2603 3702 SKIEN 

Ryfylkeheiane og 

Frafjordheiane 

Verneområdestyre for Setesdal 

Vesthei 

   

Verneområdestyret for 

Geiranger-Herdalen 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal, Fylkeshuset 
6404 MOLDE 

Verneområdestyret for 

Kvænangsbotn og Navitdalen 

landskapsvernområder 

Fylkesmannen i Troms, 

postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Verneområdestyret for 

Lyngsalpan 

Fylkesmannen i Troms, 

Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Verneområdestyret for 

Nordkvaløy - Rebbenesøy 

landskapsvernområde 

Fylkesmannen i Troms, 

postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Verneområdestyret for 

Trollheimen 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal, Fylkeshuset 
6404 MOLDE 

Verneområdstyret Oksøy - 

Ryvingen og Flekkefjord 

landsksapsvernområde 

Postboks 513 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND 

Verran kommune  7790 MALM 

Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S 

Vestby kommune Postboks 144 1540 Vestby 

Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

Vestnes kommune  6390 VESTNES 

Vestre Slidre kommune  2966 SLIDRE 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Rådhuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vikna kommune  7901 RØRVIK 

Villreinrådet i Norge  2881 AUST-TORPA 

Vindafjord kommune  5580 ØLEN 

Vinje kommune  3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune  8063 VÆRØY 

Vågan kommune  8305 SVOLVÆR 

Vågsøy kommune Postboks 41 6701 MÅLØY 
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Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Postboks 34 2436 VÅLER I SOLØR 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

WWF-Norge Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO 

ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO 

Øksnes kommune  8439 MYRE 

Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 

Ørskog kommune  6240 ØRSKOG 

Ørsta kommune Rådhuset 6150 ØRSTA 

Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker Kommune Rådhuset 3300 HOKKSUND 

Øyer kommune  2636 ØYER 

Øygarden kommune  5336 TJELDSTØ 

Øystre Slidre kommune  2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune  6025 ÅLESUND 

Ålfotbreen verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Åmli kommune  4865 ÅMLI 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4-6 6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune  4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune  2270 FLISA 

Hege Feiring (e.f.) 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

Arkivsaksnr.: 17/299-5   Arkiv: U63 &18  

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Norsia AS org.nummer 918 342 273 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Norsia bar & nattklubb, Nordre Torv 1, 3513 Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Ida Hansen f. 28.9.1992 godkjennes som styrer. Steffen Gårdhammer f. 15.12.1989 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune  

 

 

Sammendrag 

 

Norsia bar & nattklubb ble solgt fra Setura AS til Norsia AS 1. januar 2017. Jf. alkohollovens 

§ 1-10 er det søkt om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte. 

Det er ikke mottatt negative merknader til søknaden, og personene som er søkt godkjent som 

styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Den nye eieren har søkt om bevilling innen en måned etter overtakelse, og driver derfor på 

tidligere eieres bevilling. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, samt politiet for 

uttalelse. Det er ikke mottatt noen negative merknader til søknaden. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 



Juridiske forhold  

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til bevillingssøker eller personene som søkes 

godkjent som styrer og stedfortreder for styrer. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har oppfylt 

alkohollovens krav om kunnskapsprøver i alkoholloven og i serveringsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

 

Det søkes om samme type bevilling som stedet tidligere har hatt. Sted skal, som tidligere, 

være en bar og nattklubb.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Stedet har ikke blitt tildelt prikker 

eller fått bevillingen inndratt i den tiden forrige eiere har drevet stedet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 18.1.17. 

Brev til høringsinstanser, datert 25.1.17 

Uttalelse fra politiet, mottatt 30.1.17 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 31.1.17 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 1.2.17 

 

Ved behov for uttrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 6.2.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/314-1   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av medlemmer til 17.mai komite 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 
 

Som medlemmer av 17.mai komiteen for 2017 velges 

De nye medlemmene velges for 2 år 

 

1. Eldbjørg Ramsrud    Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

2. Eli Johanne Ruud    Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

3. Anette Coucheron    Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

4. Viera Rozmara-Frydenlund  Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

5. Tom Ragnar Berg   Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

6. Roar Olsen   Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

7. _____________________  

8._____________________ 

9._____________________ 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

17.mai komiteen rapporterer til kultur om økonomiske og administrative forhold.  

Komiteen deler tildelte midler med 1. mai arrangementene i Ringerike kommune.  

 

Følgende medlemmer trer ut av komiteen etter 2 år. 

- John A Bakken 

- Karoline Kverndalen 

- Parviz Samimi 

 

Komiteen har tidligere år bestått av 7 personer, men ble i 2016 utvidet til 9 etter forslag fra en 

gruppeleder. 



 

I 2016 avholdt komiteen 8 møter og komiterepresentantene Berg og Kverndalen er ikke 

registrert med fremmøte på noen av møtene. 

 

Beskrivelse av saken 

6 medlemmer fra forrige års komite har igjen 1 år i komiteen. 

Det velges inntil 3 nye medlemmer i komiteen som konstituerer seg selv 

 

Juridiske forhold  

Godtgjørelse for deltakelse i komiteen er iht kommunens godtgjøringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Budsjett for 17.mai og 1. mai er totalt 100.000,-  

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/254-3  Arkiv: 434  

 

Sak: 9/17 

 

Saksprotokoll - VÅR-konferansen 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering. 

 

2. HOK mener VÅR-konferansen er et godt bidrag til å bli bedre kjent med 

organisasjonen og dens arbeid og setter derfor opp ekstra utvalgsmøte tirsdag 26. 

april fra kl. 09:00 til 15:00 med tema VÅR konferansen 2017. 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

«HOK mener VÅR-konferansen er et godt bidrag til å bli bedre kjent med organisasjonen og 

dens arbeid og setter derfor opp ekstra utvalgsmøte tirsdag 26. april fra kl. 09:00 til 15:00 med 

tema VÅR konferansen 2017» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt 

som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/254-2  Arkiv: 434  

 

Sak: 6/17 

 

Saksprotokoll - VÅR-konferansen 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1.Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering. 

 

2. Det avholde tema møte i Hovedutvalget for Helse, omsorg og velferd 18. april kl. 09:00 til 

15:00. 

Sak: Vårkonferansen 2017 med tema aktivitet for alle tema med fokus på utvikling og 

kvalitetsforbedring. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Runar Johansen (H) fremmet forslag til nytt pkt. 2: 

«2. Det avholde tema møte i Hovedutvalget for Helse, omsorg og velferd 18. april kl. 09:00 til 

15:00 

Sak: Vårkonferansen 2017 med tema aktivitet for alle tema med fokus på utvikling og 

kvalitetsforbedring.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Runar Johansen (H) forslag til nytt pkt 2 ble enstemmig 

vedtatt, som hovedutvalgets (HOV) innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 17/254-1   Arkiv:   

VÅR-konferansen 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 

 

Beskrivelse av saken 

VÅR-konferansen gjennomføres hvert år i april måned. I år er Aktivitet for alle tema med 

fokus på utvikling og kvalitetsforbedring. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med 

mennesker. 

Konferansen er full av eksempler fra kommunens egne tjenester, og i tillegg et spennende og 

engasjerende foredrag ved Jørgen Skavlan. Han er lege, foredragsholder og debattant. Han 

ble kåret til årets allmennlege i 2010 og ble i 2011 regnet blant de 20 mektigste i Helse-Norge 

av «Dagens Medisin». Skavlan har gitt ut flere bøker. 

 

VÅR-konferansen holdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - tirsdag 18. april fra 09.00 til 

15.00. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike 

frivillighetssentral. Det er ingen deltakeravgift. 

 

Mer informasjon om program og påmelding finnes på 

www.ringerike.kommune.no/vaarkonferansen/ 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser på denne konferansen som en fin anledning til å vise gode eksempler fra 

enhetenes arbeid. 

 

 Ringerike kommune, 16.01.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/285-3  Arkiv: F74  

 

Sak: 5/17 

 

Saksprotokoll - Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skolen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole» vedtas  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/285-2  Arkiv: F74  

 

Sak: 2/17 

 

Saksprotokoll - Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skolen  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole» vedtas  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Ungdomsrådet 31.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Ungdomsrådet 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/285-1   Arkiv: F74  

 

Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skolen  
 

Forslag til vedtak: 

 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole» vedtas  

 

 

 

Sammendrag  
Med utgangspunkt i Barne- og likestillingsdepartementets veiledere; «Seksuelle overgrep mot 

barn, en veileder for hjelpeapparatet» og «Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn», er 

det utarbeidet retningslinjer for hvordan mistanke om slike overgrep skal håndteres i Ringerike 

kommune. Retningslinjene er gjeldende for både de kommunale og private skolene i kommunen. 

Dette blir en del av kommunens kvalitets- og internkontrollsystem.  

I retningslinjene har man forsøkt å lage rutiner og veiledning for behandling av et saksområde som 

er svært vanskelig. Veilederen har en konkret rutinebeskrivelse, som sier noe om hva man gjør ved 

mistanke og hvem som skal kontaktes.  

Planen har en juridisk og psykologisk definisjon på hva seksuelle overgrep er. Den beskriver 

fysiske og psykiske tegn på overgrep i ulike aldere, fra 0-2år, fra 3-5, 6-12 år og pubertet og 

ungdomsalder. 

Den beskriver også barn i risikosituasjoner, samt overgrep som begås av andre barn og av voksne, 

enten det er ansatte eller andre voksne i barnets nærhet/familie. Det er beskrevet forebygging og 

informasjon til barna fra de voksne.  

Planen beskriver også barns naturlige seksualitet.  

 

 

Bakgrunn 
Rutinen/veilederen som omhandler mistanke om seksuelle overgrep i skolen, har tatt utgangspunkt 

i Barne- og likestillingsdepartementets veiledere;  

«Seksuelle overgrep mot barn, en veileder for hjelpeapparatet»,  

«Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn»,  



«Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger»,  

«Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien»  

Det var også et ønske fra politikere i Ringerike kommune om at skolen fikk sin egen 

rutiner/veileder den gang det ble vedtatt egen for barnehage. 

 

Økonomiske forhold  
«Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage» får ingen 

økonomiske konsekvenser. 

 

Behov for informasjon og høringer  

 

Rådmannens vurdering  
«Rutine og veileder for mistanke om seksuelle overgrep i skole» skal være informativ og være 

retningsgivende for skolepersonalet i de kommunale og private skolene.  

Rådmannen anbefaler at denne vedtas.  

 

Vedlegg  
«Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole»  

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Rutinebeskrivelse

Rutinebeskrivelse r K om m entar
Skriv ned, inkl. dato og tidspunkt det du
observerer/blir fortalt så objektivt som mulig.
Ikke still ledende spørsmål, men «fortell meg,
hvordan». Vær tydelig

Viktig med hensyn til senere dokumentasjon
og troverdighet.
Se tips til spørsmål side 13.

Informer leder om mistanken.
Så raskt som mulig!

Ved mistanke om et overgrep, skal rektor
/daglig leder kontakte barnevernstjenesten
direkte.

Det er leders ansvar å melde videre.
Melding til barneverntjenesten skal alltid skje
i samråd med rektor/ styrer/d aglig leder.
Dersom rektor/ daglig leder ikke vil gi
opplysninger om bekymringen til
barneverntjenesten, har den som er
bekymret et selvstendig ansvar for å
informere barneverntjenesten ( jf.
Opplæringsloven § 15 - 3) .

I akutte saker med fare for bevisforspillelse,
kontakter leder politiet direkte.

Hvis man er i tvil om bekymringen til
barneverntjenesten vil være tilstrekkelig for å
gi barnet god nok beskyttelse raskt nok, skal
man i tillegg kontakte politiet

Barnev ernstjenesten vurderer videre
behandling og gir tilbakemelding til den som
har tatt opp saken.

Barnevernet samarbeider med politiet i
forhold til videre saksgang.
Se vedlagte rutine for barnevernstjenestens
håndtering av mistanke om vold.

Informasjon og oppfølging * Leder i kommunale skoler informerer
kommunalsjef. Kontakte kriseteam?
* Leder i private skoler kontakter styreleder,
bedriftshelsetjeneste, kriseteam? Se egen
rutine.

Akutt:
Kontakt politiet for hjelp til å vurdere
anmeldel ser/arbeidsrettslige skritt/legge
saken bort, de kan også kontaktes for
generelle råd og veiledning tlf. 02800/
Barneverntjenesten tlf. 32 11 74 00 eller
barnevernsvakta: 91 11 46 00 mellom 15.00 -
22.00 hvor saken også kan drøftes anonymt.
Legevakt/overgr epsmottak tlf. 32 11 1111

Anbefaler barnevernet eller politiet at vi går
videre med saken, skal
Rådmannen/kommunalsjef for barn og unge
kontaktes, de tte gjelder kommunale skoler.
Private skoler handler etter egen rutine.
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Forord

Denne veilederen gjelder krisehåndtering i forhold til seksuelle overgrep og vold, overgrep som kan
ha skjedd både i skole og i hjemmet.

Det er ikke opp til skolen å avklare spørsmålet om barn har vært utsatt for seksuelle overgrep, det er
annet fagpersonell som skal ivareta dette. Det er imidlertid viktig at skolen tilkjennegir bekymringer
de har til enkeltbarn.

Å ta fatt i en slik sak kre v er varsomhet og faglighet, i tillegg til dokumentasjon av hva som har ført til
bekymringen. Nettopp fordi usikkerhet som oft est vil være tilstede, er det nyttig med
samarbeidspartnere.

Skolen drives ette r Opplæ ringsloven og loven har formuleringer som tilsvarer barneloven §6 - 4 vedr.
opplysningsplikt (se kapitel 10.2 om opplysningsplikt til barneverntjenesten)

Råd fra barn og unge som har vært utsatt for seksuelle misbruk:

Du trenger ikke kunne mye
Du må lytte til det jeg sier uten at du selv kommer i krise

Du må hjelpe meg å finne ut hva slags muligheter je g har til å få hjelp

Vi oppfordrer alle ansatte til å forberede seg på det «det utenkelige»

1.0 Hva er seksuelle overgrep?

1.1 Juridisk definisjon

Seksuelle overgrep er når en autoritetsperson tvinger, lokker eller truer barnet til å delta i eller se på
seksuell omgang, handling eller atferd. Seksuelle overgrep deles juridisk (straffelovens kap.19 om
seksuallovbrudd) inn i følgende kategorier:

Seksuell omgang ; kan være sam leiesurrogater el l er samleie analt, oralt og/eller vaginalt

Seksuell handling ; kan være beføling ved at barnet og/eller at barnet tvinges til å ta på
overgri pers kjønnsorganer

Seksuell atferd; ikke fysisk kontakt - vise barnet pornografi, tvinge barnet til å se på seksuelle
handlinger, blotte seg, tvinge barnet til seksuelle handlinger med seg selv, til å vise seg frem i
ulike positurer, fotografere eller filme barnet i seksuelle stillinger.

Straffelovens kap.19 , §§195, 196, 200 og 201

1.2 Psykologiske definisjoner

Et seksuelt overgrep er når e n person manipulerer, truer, tvinger, truer eller lokker en annen til å
delta i seksuelle aktiviteter den andre ikke er moden til eller ikke vil være med på, når den andre ikke
er i stand til å vurdere eller forstå rekkevidden av det som skjer. Det er enhver form for seksuell
kontakt den andre ikke er i stand til å si ja eller nei til pga alder, evne, beruselse, redsel, fr ykt eller
trusler. Det er når handlingen er ulovlig, når den er hemmelig og ikke tåler dagens lys.
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Det er seksuelle overgrep når en person misbruker sin posisjon som autoritet på en eller annen måte,
og involverer barnet i seksuell handling. Omgang eller a dferd som uansett omstendighet er
overgripers ansvar. Seksuelle overgrep mot barn kan altså ta form av blotting, kikking, fotografering,
verbale kommentarer av seksuell natur, seksuelt preget berøring, oralsex, samleie eller innføring av
gjenstander i krop pens hulrom etc. Det dreier seg om handlinger som barn ikke kan forstå, ikke er
modne for eller kan gi informert samtykke til.

Som vi kan se overfor er mange av definisjonene, fokusert på forholdet mellom voksne og barn, men
dette kan også gjelde for uønsk et kontakt mellom barn imellom og mellom barn og tenåringer.

Incest er inkludert i definisjonen et utvidet incestbegrep som inkluderer alle som innehar en
foreldrerolle/omsorgsrolle til barnet. Søskenincest kommer også inn her. Mange av de mest brukte
sosi alpsykologiske definisjonene sier ikke noe konkret om hva de seksuelle handlingene består i,
dermed favner definisjonen lettere opp den store variasjonen av overgrep, bla overgrep som
muliggjøres gjennom moderne informasjonsteknologi.

1.3 Fysiske og psykiske tegn

Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep ønsker eller klarer ikke å fortelle om dette til andre .
Dette skyldes ofte stor grad av lojalitet og/eller trusler fra overgriper. Barnet kan som regel med sitt
kroppsspråk likevel sende ut sign aler om at noe er galt.

Det kan være vanskelig å skille disse signalene fra lignende tegn på ar det er noe annet som plager
barnet, for eksempel omsorgssvikt eller vantrivsel. Man bør alltid forsøke å finne ut bakgrunnen for
barnets unormale atferd. De van ligste symptomene på at barn er utsatt for seksuelle overgrep er:

Forandring i atferd

Spiseforstyrrelse

Seksualisert atferd

Umotivert gråt eller angstreaksjoner
Søvnløshet eller mareritt, uforklarlige sykdom symptomer, magesmerter, hodepine,
urinveisinfeks joner eller kjønnssykdommer

Manglende konsentrasjon, tristhet, depresjon
Hyperaktivitet eller passivitet

Destruktiv atferd eller fysiske overgrep ot andre

Læringsvansker

Få venner

Seksuelle overgrep etterlater vanligvis ikke varige fysiske forandringer, av og til kan man påvise
tydelige fysiske spor gjennom en medisinsk undersøkelse. Sårhet i underlivet kan gjøre at barnet har
problemer med å sitte og gå normalt. Blødninger, utflod og gjentatte urinveisinfeksjoner kan være
tegn på overgrep - og jo yngre barn et er jo mer mistenkelig er slike symptomer.

Det er viktig å være klar over at mange av uttrykkene er av generell karakter, og kan bety at barnet er
utsatt for ulike former for belastninger. Seksuelt misbrukte barn vil oftest ha en kombinasjon av flere
sym ptomer og re a ksjoner som er beskrevet nedfor.
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Ta barnets signaler på alvor – og finn ut hva det er som plager barnet

Nedenfor følger en aldersinndelt oversikt ov er psykiske tegn og signaler. En del av signalene som er
beskrevet innenfor de yngre aldersgruppene kan være like aktuelle i eldre aldersgrupper. Barn kan gi
vage signaler og signalene kan være reaksjoner på and r e forhold .

1.3.1 Små barn 0 - 2 år

Angst under stell og bleieskift (f.eks ikke kontakt på stellebordet, vil ikke skifte bleie, spriker
med beina, blir vasket og «sier mer»)

Generelt engstelig, klamrende, sutrete og sinte
Skriketokter og/eller panikkanfall

Forstyrret søvnmønster generelle tegn på mistrivsel

U ttrykksløs, mimikkfattig, trøtt

1.3.2 Barn 3 - 5 år

Fortelle med ord at de er utsatt for overgrep

D et triste eller det veldig blide barnet du ikke kommer inn på

G i uttrykk for at det er noe de ikke tør, kan eller vil snakke om

K an isolerer seg eller bli «plagsomt» kontaktsøkende

S m erter i magen og/eller hodet
S merter og sårhet i underlivet

V il ikke tisse eller bæsje i barnehagen

P lutselig gråt eller raseri

P roblemer med vannlating/avføring etter at de har blitt renslige

H yppige mareritt hvor barna kan bli paniske og utilgjengelige f or trøst
F jerne og stirrende i perioder

F ortvilelse, angst og depresjon

P roblemer med å spise (spesielt ved oralt misbruk)

S eksualisert adferd og/eller utagerendeadferd som er uvanlig i forhold til alder og modenhet

1.3.3 Barn 6 - 12 år

De har psykisk vondt

De har ikke lyst til å leve , gir utrykk for et vanskelig liv eller truer med å ta livet av seg

Sterk skam - og skyldfølelse kan bidra til at barnet isolerer seg
Blir lukket, avflatet og mimikkfattig, innadvendt og deprimert

Blir aggressive, vanskelig og/ell er hyperaktive

Får lærevansker

Pendle mellom ekstrem atferd og barnslige og klamrende til sinte og anklagende

Uforutsigbare, hører stemmer, føler seg dirigerte av fantasipersonligheter, lange perioder
med fjernhet, leve ut ulike personligheter. Dette kan v ære barn som dissosierer, dvs splitter
opp verden for å overleve

Stikker seg bort for å unngå situasjoner som minner om overgrepssitasjonen
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Lar seg utnytte seksuelt forvirret i forholdet til sin kjønnsrolle

Hygieneproblemer – tvangsmessig opptatt av renslighet og nekter å dusje

Symptomer nevnt ovenfor kan vedvare oppover i aldersrekken.

1.3.4 Pubertet og ungdomsalder

Tidlig seksuell debuter, prostitusjon/promiskuøs atferd og rusmisbruk
Synkende skoleprestasj oner

Jenter vil kunne kle og oppføre seg utfordrende

Innblanding i kriminelle aktiviteter

Selvmordsfare blir mer uttalt i denne aldersgruppen

Selvskading
Rømming hjemmefra - spesielt når overgrep foregår i hjemmet

Forgriper seg seksuelt på jevnaldrende elle r yngre barn

Utvikler spiseforstyrrelser, fortrinnsvis bulimi

Dissosiasjonssymptomer som beskrevet for aldersgruppen 6 - 12 år kan blir tydeligere og mer
utviklet

Angst og tvangslidelse. Depresjon og psykoser

Uansett alder – voksne som er villig til å se og hjelpe barnet er viktig

2.0 Barn i risikosituasjoner

Noen barn er mer risikoutsatte for overgrep enn andre, for eksempel barn som er ensomme og
sosialt isolerte, og barn med svak utviklet tilknytningsatferd. Barn av rusmisbrukere og foreldre med
alvorlige psykiske lidelse, funksjonshemmede barn, enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger,
barn i voldelige familier, samt barn med en mangelfull tilknytning til foreldre har førhøyet risiko for
overgrep. ( S eksuelle overgrep mot barn, 2001 ) Andre risikofakto rer er seksualisert atferd og tidligere
overgrep. De som begår overgrep er som oftest i barnets nærmiljø. (Q - 1085 Strategi mot seksuelle og
fysiske overgrep mot barn)

Seksuell adferd ut over det normale og foreldres uro må alltid tas på alvor. Hvis man er i tvil, bør
man søke råd.

3.0 Barn om begår overgrep

Det er viktig å være oppmerksom på at også barn kan begå overgrep . Barn kan krenke barn som både
er yngre og eldre enn seg selv. Barn kan tvinges, lokkes og lures av søsken eller andre barn til å utføre
overgrep. Følgende kjennetegn kan hjelpe oss når vi mistenker at det forekommer seksuelle overgrep
mellom barn:

1. Maktforholdet mellom barna. Overgrep skjer oftest ved at et barn med makt utnytter e t
annet barn. Det andre barnet kan være svakere eller yngre.
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2. Ofte er trusler involvert. I vanlige seksuell lek er det gjensidighet og en frivillig avtale om at
leken en noe barna skal holde for seg selv. Når det det gjelder overgrep har det ene barnet
bestemt at det andre skal holde det som skjer hemmelig.

3.1 Seksuell lavalder er en aldersgrense som et lands lov har satt for når man kan ha seksuell
omgang. Den norske straffeloven regulerer dette i to ulike straffebud. §§195 og 196 (lovdata.no)
Sistnevnte forbyr seksuell omgang med personer under 16 år, mens før stnevnte straffer seksuell
omgang med barn under 14 år. Derfor er maksimumsstraffen for brudd på §195 høyere, i tillegg til at
samleie gir en minimumsstraff på 2 år.

3.2 Hva er normal seksuell lek mellom barn?

Den er motivert ut fra gjensidig nysgjerrighet
Den er lystbetont for begge parter

Den preges av felles utforskning; den har en karakter som kan forventes ut fra barnets alder.

Normal seksualitet i alderen 0 - 6 år.

Barnet blir tidlig opptatt av sitt kjønnsorgan og kan nyte og ta på dette. Dette skjer va nligvis fra 2 - års
alder. De er opptatt av hverandres kjønnsorganer (sterkest fra 3 års alder) de leker en del leker for og
utforske kjønnet (for eksempel doktorleken) En del barn bruker også seksuelle ord og en stor del av
barna prøver også å berøre mors e ller andre kjente kvinners bryster og fars kjønnsorgan. Det e r
uvanlig at barna prøver å berøre genitalier til folk utenfor familien eller at de ber voksne om å berøre
barnas kjønnsorganer.

3.3 Når er barns lek overgrep ?

Når det er mangel på gjensidighet – den ene har makt over den andre

Når den er ulystbetont for en a v partene

Når den er preget av en voksen måte å leve ut seksualiteten på (inntrenging i kroppens
hulrom, slikking/suging av kjønnsorganer) Aktuell litteratur: Langfedt, Thore: Barns
seksualit et. Pedagogisk forum 2000

Vær oppmerksom på maktforholdet mellom barn

3.4 Kort om barns seksuelle utvikling

Når barn forteller oss historier eller viser adferd som gjør oss bekymret, er det viktig å ha noen
kunnskaper om hva som er normalt og forventet sek suell utvikling hos barn i ulike alder. ( seksuelle
overgrep mo t ba rn , 2001) I hverdagen bør normal seksuell lek over 4 - 5 års alderen møtes med
anerkjennelse, diskresjon og eventuelt henvisning til det private rom. Den voksne kan sette ord på
det barnet gjø s for eksempel «du undersøker tissen, ser jeg» Man må imidlertid forsikre seg om at
ingen av barna er presset eller lide r overlast. Voksne bør også signalisere til barna at de kan spørre
voksne hvis de lurer på noe. Det er viktig å få tak i stemningen rund t slik seksuell lek om den er god
eller preget av angst, ubehag eller usikkerhet. Det kan være en god pekepinn å kjenne etter egen
magefølelse.
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Et barns atferd kan oppleves som ubehagelig ; en kan oppleve at egne eller andes grenser blir krenket
av barnet. En føler seg invadert , det er noe rart eller annerledes i kroppskontkontakten eller med
måten barnet henvender seg på: det er noe i blikket en reagere på. Da er det grunn til å følge opp
barnet, gi barnet anledning til å snakke og eventuelt stille spørsmål som: Hvor har du lært det, hvem
har lært deg det, hvor har du sett dette? Kanskje kan den voksne på denne måten komme på sporet
av overgrep. Alternativt kan de voksne bli beroliget ved at det er en naturlig årsak til atferden. Barn
som har vært utsatt for overgrep skal ikke utsettes for mange samtaler so m kan være påvirket av
voksne. Følgende momenter er viktig å huske i samtalen med barn:

Vær åpen for å ta imot det barnet ønsker å fortelle om seksuelle overgrep

Barnet bør i størst mulig grad fortelle frit t
Det er viktig at det ikke stilles ledende spørsmål

Ikke spør flere spørsmål enn nødvendig for å forvisse det om at du har forstått barnet rett
eller avklare hvordan barnet kan hjelpes videre

Man bør ha i minne at voksne kan ha ulike grenser for hva som o ppleves ubehagelig

4.0 Ansatte som begår overgrep

Det er rektor / d aglig leder i skole som har ansvaret for at barn ikke utsettes for seksuelle overgrep så
lenge de oppholder seg i skole n . Det er viktig å ha kunnskap om betydningen av omsorgspersonenes
atferd og være bevisst sine holdninger til overgrep mot barn.

Overgrep mot barn fra e n ansatt stiller spesielle krav til kommunikasjonen og informasjon, eier har
ansvar både for barna og for de ansatte. Taushetsplikten innebærer en plikt til å hindre at andre får
kjennskap til opplysninger om noens personlige forhold, en må også ivareta mistenktes rettigheter.

Barns interesser bør v eie tyngst i de avgjørelser som må tas. Hensynet til barnet k an tilsi at den
ansatte fjernes fra stillingen, arbeidsgiver må da fravike hovedregelen om retten til å uttale seg før
vedtak treffes. Se også veilederen Mistanke om ansattes overgrep mot barn Q - 1047 fra Barne - og
familiedepartementet.

Barns interesser bø r veie tyngst

5.0 Hvem henvender man seg til ved mistanke

Ved mistanke om seksuelle overgrep fra barnets omsorgspersoner kan man henvende seg til
nærmeste overordnede eller ringe det lokale hjelpeapparatet, event uelt fo r å drøfte en sak anonymt.
Utgangspu nktet er at man har meldeplikt til politiet og barneverntjenesten ved straffbare forhold . Se
for øvrig Ringerike kommunes samarbeids rutin er mellom skole og barneverntjeneste. Rektor
/ daglig leder sk al ivareta saken. Rektor/ daglig leder tar videre kontakt m ed andre
samarbeidspartnere som for eksempel:
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Akutt:

Politiet for hjelp til å vurdere anmeldelse/arbeidsrettslige skritt/legg saken bort, de kan også
kontaktes for generelle råd og veiledning. Tlf 02800

Barneverntjenesten 32117 4 00 eller barnevernsvakten 91 1 1 4600 (Døgnkontinuerlig)

Legevakt/overgrepsmottak 116117

Anbefaler barnevernet eller politiet at vi gå r videre med saken, skal kommunale skole r kontakte sin
kommunalsjef.

Priv ate skoler kontakter sin styreleder, avgjøre s av den enkelte skole .

Melding til barneverntjenesten bør alltid skje i samråd med rektor. Dersom rektor ikke vil gi
opplysninger om bekymringen til barneverntjenesten, har den som er bekymret et selvstendig ansvar
for å i nformere barneverntjenesten. Jf opplæringslovens § 15 - 3, Hvis man er i tvil om bekymringen til
barneverntjenesten vil være tilstrekkelig for å gi barnet god nok beskyttelse raskt nok, bør en
kontakte politiet.

5.1 Mottak av mistanken eller anklagen

Når mistanken eller anklagen kommer fra barnet s elv eller et annet barn

Lytt og noter ned det barnet har å fortelle. Unngå å stille ledende spørsmål.
Det er viktig og ikke å love hemmeligholdelse. Forklar at opplysningene kan være så alvorlig
at andre voksne må få vite om dette.
Orientere umiddelbart overordnede

Vurder barnet s behov for oppfølging videre.

Når mistanken eller anklagen kommer fra en ansatt eller en annen voksen/foresatt

Dersom en ansatt i virksomheten har mistanke eller opplysninger om seksuelle overgrep, skal
vedkommende umiddelbart kontakte nærmeste overordnet av virksomheten.

Dersom mistanken gjelder daglig leder, må den nærmeste overordnet til daglig leder
orienteres umiddelbart

Noter ned opplysningene som blir gitt fra ansatte eller fra foresatt å be om diskresjon.
Opplysningene vil bli gitt til daglig leder .

Ta hensyn til at d et kan være flere som er offer i samme sak, vennegrupper, flere barn i
samme skole, barnehage, flere offer med samme overgriper.

Vær oppmerksom på reaksjoner hos andre barn/unge i denne tiden

6.0 Informasjon

Overgrep mot barn i skole k an medføre en krisesituasjon som stiller spesielle krav til informasjon og
kommunikasjon. Dersom det oppstår mistanke om at en ansatt i skole eller barnehage har begått
seksuelle overgrep mot et barn og dette blir kjent i resten av miljøet, vil det føre ti l e t stort press på
rektor ved den enkelte enhet.
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Rektor /daglig leder skal sørge for å ivareta barnets og den ansattes interesser , samtidig som det vil
bli stor pågang fra andre barn, foreldre/foresatte og media som vil ha informasjon.

Det vil kunne oppstå ry k ter og sladder som kan medføre en ytterligere belastning for de personene
som er direkte berørt, men også for an dre ansatte i skolen .

Selv om informasjonsbehovet er stort, bør følgende vurderes:

Taushetsplikten sette grenser for hvem som skal ha informasjon

Hensynet til politietterforskning vil medføre et behov for politiet til å begrense eller s tyre
informasjonen. De opplysninger som gis må ikke ødelegge for den videre etterforskningen.
Der politiet er inne i b ildet skal informasjonen alltid gis i samråd med dem. Det er lederens
ansvar å ta initiativ til nødvendig informasjon i samarbeid med kommunalsjef/øvrig e
samarbeidspartnere.

6.1 Målsettinger med å gi informasjon er :

Forebygge nye overgrep

Forebygge og demp e krise hos involverte og sikre at de får nødvendig hjelp.
Forebygge og dempe konflikter i miljøet

Skape forståelse for politiets og hjelpeapparatets fremgangsmåte

Sikre forsvarlig saksgang

Hindre ryktespredning, spekulasjoner og forhåndsdømming
Politiet k an komme i kontakt med personer som har relevant informasjon

Hindre lekkasje til pressen

6.2 Hvem kan gi informasjon

Dette kan variere, men følgende instanser kan være aktuelle:

Politiet
Eie r av virksomheten (repr v/ komm unalsjef, rektor, daglig leder )

Representant fra hjelpeapparatet (barneverntjenesten)

Den enkelte ansatte kan ikke gå ut med informasjon

Det kan skilles mellom fl e re grupper av personer og aktører som har behov for informasjon og
kommunikasjon. Disse er:

De forskjellige aktørene som har ansvaret for å håndtere overgrepssaken

Barn som er eller kan ha blitt utsatt for overgrep og deres foreldre (de/den av foreldrene
som har foreldreansvaret)

Den ansatte som er mistenkt

Andre ansatte i skolen, barnehagen
Andre barn som er eller har vært i ba rnehagen hvor den mistenkte er ansatt

R esten av foreldregruppa
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Mediehåndtering:
Det er kommunikasjonssjef , kommunalsjef, rektor/ daglig leder som uttaler seg ved

henvende lse fra media. Private skoler handler etter egen rutine

6.3 Informasjon til de andre ansatte i skolen

Når mistanken er reell, vil det være nødvendig å gi informasjon til andre ansatte som har oppgaver i
forhold til det aktuelle barnet. Disse ansatte har behov for veiledning for hvordan de skal forholde seg
til resten av barnegruppa . Andre ansatte skal i u tgangspunktet ikke få opplysninger om et overgrep, da
de ikke har behov for slike opplysninger for å utføre sitt arbeid. Det kan for eksempel være va ktmester,
rengjøringspersonale, lærere, førskole lærere, barne - og ungdomsarbeidere, a ssistenter som har
oppgaver i forhold til det aktuelle barnet. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak om
hvilke opplysninger personalet skal få.

Færrest mulig bør vite om hvilke barn som kan ha vært utsatt for overgrep. Den ansatte som er
mi stenk t har også krav på diskresjon. Der mistanken om overgrep blir kjent blant de ansatte, vil det
kunne få en negativ virkning på arbeidsmiljøet. Det må også vurderes i hvert enkelte tilfelle om
bestemmelsene i taushetsplikten åpner for å kunne gi informa sjon til andre barn og deres foreldre.

Hovedregelen er at det ikke skal gis opplysninger i større utstrekning enn det som er
absolutt nødvendig .

6.4 Den ansatte som er mistenkt eller anklaget

Den ansatte som er mistenkt er direkte berørt. Informasjon kan gis uten hinder av taushetsplikten.
Den ansatte bør få tilbud om å ha med tillitsvalgte eller annen fullmektig . V edkommende har også
rett til bistand av advokat, og har også krav på diskresjon. Det er viktig at informasjonen koordineres
av politiet. Ansett elsesforholdet bør vurderes(suspensjon)

7.0 Forebygging

Er det mulig å forebygge? Vi kan snakke med barn uten å skremme dem, det handler om å gjøre
barna kompetente. De som begår overgrep prøver of te å lokke barn, å få dem til å samarbeide .
Forberede barn på uventete situasjoner, at de kan hyle, skrike og løpe. Vi kan si til barn at de ikke
skal bli med fremmede, at ingen har lov til å røre deg hvis du ikke vil. De har ikke lov til å kle av seg
sammen med andre voksne. At de kan si fra hvis de opplever noe .

Viktig med informasjon til barna fra de voksne

Hva er seksualitet?

« Normalt forhold» - lære kroppen sin å kjenne
Respektere barnas privatliv
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Hva er gode berøringer/riktige?

Barn kan onanere, men oppfordre de til å gjøre det alene

Voksne usikre, barn også

Du bestemmer over kroppen din

Lære barna at de kan si nei

Barn trenger å kjenne ordene og få lov til å snakke om kroppen. Vi kan hjelpe barn til å få et positivt
og godt forhold til kropp og nærhet. Helsesøster kan bidra i forebyggingsarbeidet – fler e programmer
tilgjengelig. Psykolog i helsetjenesten kan også være til for barnet, familien og veilede i prosessen.

Intern organisering

S k olen må organisere driften slik at man minker risikoen eller muligheten for overgrep.

Politiattest

Opplæringslovens § 10 - 9 og Lov om barnehager § 19 « den som skal arbeide i skole må legge frem
tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for
seksuelle overgrep mot barn»

Gjør barn kompetente – snakk med dem!

7.1 Kunnska psbygging

An satte i skole må få den nødvendige kunnskap om å se signaler på at de kan ha blitt utsatt for et
seksuelt overgrep. Vi må snakke med barna og være lydhøre . Den voks n e må stole på magefølelsen,
ta bekymringen på alvor og finne årsaken.

Barn lyver seg ikke inn i vanskeligheter , men ut av van skeligheter

Man må være oppmerksom på barnas signaler. Hva sier barnet? Stusser du på noe? for eksempel
«det kommer melk ut av tissen på pappa». Gjenta det siste barnet sier, uten å legge til noe eller
trek ke fra noe. Ikke avbryt og flytt oppmerksomheten. Tål pauser – vær avventende, oppmerksom,
ærlig og tydelig. Vis barnet anerkjennelse!

Eksempel på spørsmålsformuleringer i samtale med barnet:

« Fortell, hvordan det er å være deg da?»

« Fortell, hva skjer da»

« Hvordan har du det da?»

« Det du forteller er så viktig at jeg vil fortelle det til… (navn på rektor/ daglig leder ) »

« Det du forteller er så viktig for deg at jeg må tenke litt på det» (hvis du må vinne litt
tid/kontakte andre voksne)
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Barn kan gi uklar e signaler, og de fleste signaler kan ha andre årsaker enn at barnet blir utsatt for
overgrep. HUSK en vond hemmelighet er ingen hemmelighet!

Skolen må ha tilgang til relevant litteratur, som for eksempel bøkene «Sveket», «Si det til noen», « Jeg
er meg, mi n meg» og «Jeg sa ikke kom inn»

Aktuelle veiledere fra Barne – og likestillings dep a rtementet

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til opplysninger

Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien

Seksuelle overgrep mot barn, en veileder for hjelpeapparatet

Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn

Referanser til lover og forskrifter :

Opplæringsloven kap 15 §15 - 3

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §5

Lov om Barneverntjenester kap. 4 og kap .6 §6 - 4

Straffeloven §139

Rundskriv Q - 24/2005

Konkrete spørsmål, hva, hvor, hvem og fortell

Vedlegg; Rutine for barneverntjenesten håndtering av mistanke om vold
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/351-3  Arkiv: G10  

 

Sak: 2/17 

 

Saksprotokoll - Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/351-2  Arkiv: G10  

 

Sak: 3/17 

 

Saksprotokoll - Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Eldrerådet 30.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til hovedutvalget for helse, 

omsorg og velferd (HOV). 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/351-1   Arkiv:   

 

Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 

år, som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 

Innledning / bakgrunn 

I «Handlingsprogram 2016-2019) står følgende:  

«Rådmannen i Ringerike kommune anbefaler å tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre som 

fyller 78 år. Formålet er å skape en aktiv brukerrolle og skape større grad av trygghet for friske 

eldre. Friske eldre er de som ikke mottar tjenester fra før». 

I følge Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester som trådte i kraft i 2012, tydeliggjøres 

kommunens ansvar for forebyggende og helsefremmede arbeid ovenfor alle grupper i 

befolkningen. Utfordringen er at i praksis vil det ofte være vanskelig å prioritere forebygging 

framfor behandling selv om dette på sikt vil gi mer helse igjen for ressursene. Grunnen til dette er 

at det ikke ligger noen umiddelbare økonomiske insitamenter i forebyggende arbeid, og gevinstene 

(selv om de er godt dokumentert) kan kun hentes ut på sikt. Derfor er det nødvendig med godt 

fundamenterte planer og solid forankring i politisk og administrativ ledelse dersom man skal 

lykkes med slik strategi. 

Det er gjort en del kvalitative studier om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk 

både nasjonalt og internasjonalt. Ettersom et slikt tilbud blir organisert og gjennomført 

forskjellig fra kommune til kommune, har det hittil vært vanskelig å anbefale en modell. Det 

mangler fortsatt kunnskap om anbefalt alder, modeller og organisering av tjenesten.  

Ut ifra det erfaringsgrunnlag som er dokumentert, hersker det liten tvil om at friske eldre som 

har mottatt hjemmebesøk opplever økt grad av trygghet, mottar nyttig informasjon fra 

kommunen og får styrket troen på egne evner og ressurser til å ta vare på egen helse. 

Resultatene peker på at hjemmebesøk ikke kan stå alene, men må knyttes til aktuelle 



aktivitetstilbud, både kommunale og frivillige og også til den øvrige helsetjeneste i 

kommunen. Erfaringene fra utøverne av hjemmebesøk viser at de må inneha 

spesialkompetanse om eldres helse, ha god kunnskap om samtaleteknikk, sikre tverrfaglighet i 

utøvergruppa og benytte dokumentasjonssystem som gjør oppfølging mulig.  

Denne saken ble behandlet første gang i hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd   som 

etter forslag fra Brit W Bøhler (Sol) fattet følgende vedtak: 

«Redegjørelsen om forebyggende hjemmebesøk og anbefalingene fra vedlagte 

prosjektoppgave, tas til etterretning». 

 

Beskrivelse av saken 

Målsettingen med et helsefremmende forebyggende tilbud for eldre er å gi et tilbud for å 

opprettholde god helse, trygghet, trivsel, mestring og mulighet for å bo lengst mulig i eget hjem.  

Likeledes å hindre negativ utvikling av helsetilstand, funksjonsevne og sosiale forhold.  

Erfaringer fra andre kommuner som har tilbudet og intervjuer med eldre, viser at ved å tilby både 

gruppetilbud og hjemmebesøk, vil de eldre velge hva de synes passer best for seg, og flere vil ta 

imot tilbudet. Forskning, studier og teorier knyttet til tema støtter dette. Skal kommunen arrangere 

gruppetilbud, må dette skje i nærmiljøet. De med lav sosioøkonomisk status vil i mindre grad 

benytte gruppetilbud, ettersom de ofte har manglende sosialt nettverk, støtte og lavere 

mestringsfølelse. Disse vil ha best nytte av et hjemmebesøk for å knytte kontakt med kommunen. 

Samtidig vil gruppetilbud gi positive sosiale effekter. 

Individuelle hjemmebesøk krever store ressurser, og gruppetilbud er helt klart den mest 

kostnadseffektive modellen. Men da når man ikke alle. For Ringerike kommune med 

eksempelvis 214 eldre i målgruppen vil hjemmebesøk koste kr 181.900,-, hvis alle takker ja. 

Ved å gi tilbudet i grupper, vil det for kommunen utgjøre ca. kr 52.500,- for 11 gruppemøter 

inkludert forarbeid.  

For å sikre helsefremmende effekt er 78 år for sent til å tilby hjemmebesøk eller gruppetilbud. 

Helsedirektoratet har fremmet en veileder hvor anbefalingen er at tiltaket iverksettes ved 75 

år.  

 

Rådmannens vurdering 

Ut ifra det materialet som foreligger, vil rådmannen anbefale at helsefremmende forebyggende 

tilbud til eldre i Ringerike kommune tilbys som gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for 

å nå ut til flest mulig eldre. Tilbudet gis til alle når de fyller 75 år. 

Det har vist seg at det kan være uheldig å legge tilbudet til hjemmetjenesten, fordi 

«hjelpekulturen» der er stor og tilbudet kan «drukne» i andre oppgaver. Rådmannen anbefaler 

derfor at tilbudet organiseres under Austjord Behandlingssenter, og koordineres av nyansatte 

«hverdagsrehabiliteringskoordinator», som skal ha ansvar for å bygge opp tilbudet som del av 

sin stilling. Hun har ellers ansvar for å koordinere implementering og oppfølging av 

hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i Ringerike kommune. Denne stillingen er 

innrettet på forebyggende helsearbeid og vil således være en naturlig plassering når det 

gjelder ansvaret for helsefremmende forebyggende tilbud til eldre. Hun vil i stillingen 

samarbeide tett med ergoterapeutene og fysioterapeutene i kommunen. 

 



Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/364-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/17 

 

Saksprotokoll - Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering som hovedutvalgets (HOV) 

innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/364-1   Arkiv:   

 

Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådets årsmelding for 2016 legges med dette fram for politisk behandling. 

I tillegg til følgende presisering: 

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

som angår alle eldre i kommunen enten disse forelegges rådet fra politikere, 

administrasjonen, eller blir tatt opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noen hensikt må det 

«bli hørt», dvs. kunne avgi rådene slik at disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske 

og den administrative prosessen.  

fokuserer årsmeldingen i hovedsak på følgende: 

 Rådet får i hovedsak forelagt saker som gjelder Helse og omsorg, og reagerer på at 

andre sektorer i kommunen ikke har saker til rådet. 

 Eldrerådet reagerer sterkt på den lave møtefrekvensen (5 møter/år) som ikke er 

tilstrekkelig til å behandle adekvate saker før de behandles i kommunestyret. 

 Opplæringen på I-PAD oppleves som mangelfull, likeens folkevalgtopplæringen. 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i årsmeldingen vil rådmannen sørge for at den etterlyste opplæringen finner 

sted, og at de andre kommunale sektorer innskjerper ansvaret for å bringe saker som spesielt 

angår eldre i kommunen inn for eldrerådet til utalelse. 

 

Vedlegg 

 Ringerike Eldreråds årsmelding for 2016 



 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Årsmelding 2016

for

Ringerike Eldreråd

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra
pensjonistforeningen og de politiske partier:

Leder:

Nestleder:

Medlemmer:

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 Mæhlingen

Steffen Steffensrud

Ådal pensj oni stforening

Tyristrand pensjonistforening

S okna pensjonistforening

FSFRHD pensjonistforening

Vegård pensj onistforening

Arbeiderpartiet

Fremstikrittspartiet

Seniorf. Statens kartverk

FSFRHD

Fagforbundet

Venstre

MDG

Sekretær: Mona Bjørnsbråten Ildjarnstad fra kommunens sekretariat.

Innledning:

Ringerike eldreråd (RER) er ett rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som
angãrr alle eldre i kommunen enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonen,
eller blir tatt opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noen hensikt må det <<bli hørt>, dvs kunne
avgi rådene slik at disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative
prosessen.
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Møtevirksomhet:

Det har vært avholdt 5 møter i RER og behandlet 1 7 saker, av disse er det flere sfüalte
referatsaker.

o RER har avholdt ett fellesm øte for pensjonistforeningene med bra deltakelse 3 I . 1 0. I 6.
o RER har avholdt ett temamøte den 1 5.08.1 6
o RER har deltatt i temamøte integrering av flyktninger på folkehøgskolen
o RER har vært representert i følgende:

l. Arbeidskomite for livsglededagene for eldre
2. Helsefremmende tilbud for eldre i kommunen
3. Frokostseminar/selvgående busser

4. Fylkets eldreråds konferanse i Kongsberg
5. Markering av eldredagen i Jevnaker kommune

RER har god kontakt med kommunalsjefen i helse- og omsorg og dennes stedfortreder. En av
disse er alltid på rådets møter og det er herfra rådet ffir sine saker. Råder mener at flere av
kommunens avdelinger må ha saker som gjelder eldre og som er av interesse for rådet, vi får
håpe på bedre kontakt i201 7.

Ellers reagerer eldrerådet sterkt på den lave møtefrekvensen i201 6 med 5 møter blir det fra2-
3 måneder mellom våre møter, og derfor blir det flere saker som er ferdig til godkjenning når
rådet mottar disse. Dette har rådet tatt opp i møte tidligere uten å få noen respons, da vi ser at
møteplan for 201 7 har samme oppstilling forstår RER at viljen til forandring ikke er tilstede.

RER mottok i år iPad for bruk på møtene sine, men med 30 minutters opplæring er det
vanskelig å bruke disse. Eldrerådet awenter mere opplæring på dette.

Eldrerådets nye medlemmer har ikke mottatt noen form for Folkevalgtopplæring i 2016, dette
mener rådet er for dårlig.

Sekretærfunksjonen i201 6 mener RER ikke har fungert som den skal, da sekretariatet synes å
ha for stort arbeidspress.

Hønefoss 16.01 .1 7

Ole Einar Dalen (sign)

leder



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/118-9  Arkiv: 007 &00  

 

Sak: 10/17 

 

Saksprotokoll - Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/118-7  Arkiv: 007 &00  

 

Sak: 4/17 

 

Saksprotokoll - Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/118-8  Arkiv: 007 &00  

 

Sak: 16/17 

 

Saksprotokoll - Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan reglene skal implementeres 

blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

3. HMA ønsker at det vektlegges vaktsomhet i bruk av sosiale medier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Elsa-Lill Strande (H) fremmet forslag til nytt pkt. 3: 

«HMA ønsker at det vektlegges vaktsomhet i bruk av sosiale medier.» 

 

Arne Broberg (H) fremmet forslag til rettelse i vedtaket: 

 «Retningslinjer rettes til regler» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Elsa-Lill Strande (H) forslag til nytt pkt. 3 og rettelse 

fremsatt av Broberg (H) ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

  

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/118-2  Arkiv: 007 &00  

 

Sak: 1/17 

 

Saksprotokoll - Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Administrasjonsutvalget: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Administrasjonsutvalget 01.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/118-4  Arkiv: 007 &00  

 

Sak: 1/17 

 

Saksprotokoll - Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Ungdomsrådet 31.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/118-5  Arkiv: 007 &00  

 

Sak: 1/17 

 

Saksprotokoll - Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 31.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/118-3  Arkiv: 007 &00  

 

Sak: 1/17 

 

Saksprotokoll - Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Inkluderings- og integreringsråd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Inkluderings- og integreringsråd 30.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/118-6  Arkiv: 007 &00  

 

Sak: 2/17 

 

Saksprotokoll - Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Eldrerådet 30.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
Eldrerådet         

Inkluderings- og integreringsrådet   

Råd for funksjonshemmede    

Ungdomsrådet      

Administrasjonsutvalget    

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning  

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur   

Arbeidsmiljøutvalget     

Formannskapet      

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/118-1   Arkiv:   

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 3.7.1995, 

sak 0146 (vedlegg 1), og har siden ikke vært revidert. Retningslinjene er kun gjeldende for ansatte 

i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og samfunnsutvikling de siste 20 år er 

retningslinjene modne for revidering.  

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter inn 

i organisasjonen «Transparency Internasjonal»i. 

 

Beskrivelse av saken 

                                                
i Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency Internationals 
Charter. Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme 
åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes 
oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og 
statlig forvaltning, og politikk. Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og 
multilateral bistand, og internasjonal økonomisk politikk og handel. 



17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et 

utvalg som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 

Ringerike kommune (Arkivsak nr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf Meier (Ap) utsatte 

formannskapet enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med ansatte 

representanter og representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit 

Bolstad (H), Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske regler lot seg ikke prioritere i 2015, og har derfor blitt gjennomført i 

2016. Som et resultat av kommunevalget erstattet kommunestyret Marit Bolstad (H) med Runar 

Johansen (H). Rådmannen utpekte følgende fra ansatte og ledelse til å delta i arbeidsgruppen, som 

da fikk slik sammensetning: 

 Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR) 

 Arnfinn Holten (KrF) 

 Nanna Kristoffersen (SOL) 

 Runar Johansen (H) 

 Gyrid Løvli (kommunalsjef økonomi) 

 Arne Ihle Skuterud (hovedverneombud) 

 Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

 Anne Gro Lundestad (Utdanningsforbundet) 

Seniorrådgiver Sveinung Homme har fungert som gruppens sekretær. 

Arbeidsgruppen leverte sin endelige innstilling til nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i 

Ringerike kommune januar 2017 (vedlegg 2).  

 

De nye etiske reglene vil bli implementert for alle ansatte i løpet av våren 2017. 

Implementeringen skal skje ved at ledere ved alle enheter skal gjennomføre egne 

personalmøter hvor etikk settes på dagsorden. Dette vil sikre at ansatte får relevante 

refleksjoner rundt aktuelle etiske dilemmaer de møter på egen arbeidsplass med utgangspunkt 

i de nye etiske reglene.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye etiske reglene også forankres for alle folkevalgte i 

Ringerike kommune. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan det skal gjennomføres. 

 

Rådmannens vurdering 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i Ringerike kommune. En god etisk adferd er et personlig ansvar.  De nye etiske 

reglene er derfor ikke utformet som absolutte føringer, men som retningslinjer som skal hjelpe 

den enkelte til selv å ta riktige etiske valg i forhold til sitt arbeid og engasjement i Ringerike 

kommune.  

Rådmannen er av den oppfatning at arbeidsgruppen, gjennom et forholdsvis kortfattet, lettlest 

og oversiktlig dokument har lykkes med dette. Teksten, og aktuelle eksempler stimulerer 

ansatte og folkevalgte til refleksjon og ettertanke, og vil være med på å sikre at 

oppmerksomheten vil være rettet mot fellesskapets beste. Dette vil både sette en felles 

standard og skape tillit hos samarbeidspartnere og innbyggerne. 



Rådmannen er også tilfreds med at arbeidsgruppen har kommet med forslag til hvordan de 

nye etiske reglene skal implementeres for alle ansatte i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at de nye retningslinjene vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg 

1. «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» vedtatt av formannskapet 3.7.1995. 

2. Forslag til nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



Etiske retningslinjer for Ringerike kommune , vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak nr.
0146:

1. Ringerike kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.
Tilsatte har ansvar for å etterleve dette. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det
spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for
kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for
kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er
truffet (både av folkevalgt organ og administrativ myndighet).

2. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og
holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avs tand fra og bekjempe uetisk
forvaltningspraksis.

3.a. Tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan, eller være
egnet til å, eller gi andre grunn til å tro, at det vil påvirke handlinger, saksforberedelse eller
vedtak. Dette gjel der ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og blomster o.l.
Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander eller penger, men også andre fordeler, f.eks. i
form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Slike personlige rabatt er skal ikke
forekomme, dersom rabatt blir gitt på grunn av arbeidsområde/arbeidsoppgaver som tilsatt i
kommunen.

b. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal
nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver ska l returneres avsender sammen med brev
som redegjør for kommunens regler om dette. Personer som mottar tjenester fra kommunen,
eller deres foresatte/pårørende, kan ha ønske/behov for å gi utrykk for
anerkjennelse/takknemlighet. Slike ønsker/behov skal en vi se respekt for, men forklare
regelverket og underrette nærmeste overordnede. Slike gaver skal eventuelt gis til
tjenesteleder, institusjoner o.l. og spørsmål om å motta gaver av vesentlig verdi forelegges
overordnet myndighet til avgjørelse.

c. Moderate fo rmer for gjestfrihet og representasjon kan høre med til samarbeidsforhold og
informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at
den kan påvirke beslutningsprosessen, eller gi andre grunn til å tro det. Nærmeste
overord nede skal orienteres om slike forhold.

d. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet
kan bare skje etter særskilt vedtak.

4. Kommunens tilsatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom
kom munenes interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke
rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan
påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behan dlingen av,
eller kan gi andre grunn til å tro det, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike
mulige interessekonflikter kan være:

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger

- Lønnet bierverv som kan påvirk e ens arbeid i kommunen



- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den
enkelte arbeider med i kommunen

- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i
en konkurransesituas jon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet

- Familiære og andre nære sosiale forbindelser

6. Normalinstruks for kommunale/fylkeskommunale innkjøp - vedtatt av Formannskapet
03.10.94 sak nr. 628 og Normalinstruks for kontrahering av byg g - og anleggsarbeider -
vedtatt av kommunestyret 03.10.94 sak nr. 228 er gjeldende i Ringerike kommune. For øvrig
vises til internkontrollhåndbok C (HMS) vedr krav til produkter.

7. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må
respekteres og ikke brukes til personlig vinning, jfr. for øvrig Forvaltningslovens
bestemmelser. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal
være korrekt, pålitelig og i klar forståelig form og ikke med hensikt gi s tvetydig formulering.

8. Brudd på disse retningslinjer kan medføre forføyninger etter kommunens Ansettelses - og
arbeidsreglement og Arbeidsmiljøloven.
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E TI SK E R E G L E R – H J E L P TI L Å H AN D L E O G VE L G E RI K TI G

Etikk innebærer å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder
i Ringerike kommune. Våre verdier er TYDELIG, ÆRLIG OG LØSNINGSVILLIG . Disse verdiene skal legges
til grunn for handlinger som utføres av ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.

I tillegg skal lover og regler drøftes og nedfelles og gi et grunnlag for hva som skal være Ringerike kommunes
etiske regler, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk, rett og rettferdig. Reglene er over -
ordnede retningslinjer som krever jevnlig refleksjon fra den enkelte folkevalgte og ansatte.

De etiske reglene skal sørge for at de valg som ansatte og folkevalgte står overfor, ikke går på bekostning av
fellesskapets beste, og skal sette en standard for hvordan vi utfører oppgavene våre på en måte som skaper
tillit, både internt og for innbyggerne.

Hønefoss XX. XX.2017

Kjell B. Hansen

Ordfører

Tore Isaksen

Rådmann

TYD E LI G

ÆR LI G

LØ S N I N G S VI L LI G
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1 . Formål og virkeområde
Formålet med Ringerike kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere
felles standarder for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.

De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte og folkevalgte.

2. Generelt
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover,
regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.

Ringerike kommune legger stor vekt på åpenhet, ærlighet og redelighet. Alle ansatte og folkevalgte
har et ansvar for at dette etterleves. Kommunen forvalter innbyggerens fellesmidler og dette stiller
store krav til den enkelte ansatte og folkevalgtes etiske holdninger.

Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit.
Denne svekkes ved mistanke om korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre uetiske handlinger.

Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader
kommunens omdømme eller tillit i befolkningen.
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3. Møte med kommunens brukere
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt.
Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og
tjenesteyting. Sammenblanding av egne, og brukernes private interesser og økonomiske midler
skal ikke forekomme.

Under et hjemmebesøk kom jeg til å nevne at jeg hadde det litt trangt økonomisk,
og da fikk jeg tilbud om å låne penger. Det ville være å blande interesser, så jeg takket
høflig nei og forklarte at det ville være en sammenblanding av jobb og privatliv.

Å vise respekt kan blant annet handle om må gi nok og forståelig informasjon. Noen av
brukerne våre har mindre innsikt i rettighetene sine enn andre, og da er det vår oppgave
å sørge for at de får det de har krav på.

Som folkevalgt får jeg noen ganger henvendelser fra velgere og innbyggere i kommunen
som ønsker at jeg hjelper de med deres sak. Jeg har ikke lov til å påvirke saksbehandling
eller andre vurderinger som vil gi fordeler for den enkelte bruker.
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4. Forvaltning av samfunnets
fellesmidler

Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal være bevisst på at de forvalter samfunnets
fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Anskaffelser av varer og tjenester skal
gjøres i henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelse og kommunens eget regelverk på
området.

Kommunens ansatte og folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest
økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler.
Kommunens ansatte og folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens
ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

Kommunens ressurser og fellesmidler skal tas vare på. Privat bruk av kommunens eiendeler
skal som hovedregel ikke forekomme. Enhetsleder avgjør om utstyr kan lånes ut til ansatte,
slik bruk må i så fall ikke være til ulempe for arbeidsgiver. Utlån skal i så fall registreres, og brukeren
er ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlånet.

Når vi handler inn varer og tjenester, kan det være fristende å bruke underleverandører
som vi allerede har god erfaring med. Siden det er skattebetalernes penger vi bruker,
er vi forpliktet til å sjekke om andre kan levere den samme varen til en rimeligere pris.
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5. Habilitet
Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Ringerike kommune er bundet
av forvaltningslovens habilitetsregler. Situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens
interesser og personlige interesser, skal unngås.

Ansatte og folkevalgte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man
fritas fra videre behandling av saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte diskutere dette
med sin nærmeste leder.

Som hovedregel bør det ikke tilsettes noen som har en nær familierelasjon til andre i enheten
den skal arbeide i.

En gang opplevde jeg at sønnen til min leder søkte på en jobb i vår avdeling.
Ansettelsesutvalget ble da enige om at han ikke kunne vurderes i den stillingen,
men at han ble oppfordret til å søke annen stilling i annen avdeling.

Ved en anledning var naboen min med i en anbudsrunde der jeg hadde beslutnings-
myndighet. Min leder og jeg ble enige om at jeg skulle overlate vurderingen til andre
denne gangen.

Henvisning til forvaltningslovens habilitetsregler kan du lese mer om HER
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6. Fordeler og gaver i tjenesten
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver,
provisjoner, tjenester eller andre ytelser når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment
å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser
knyttet til reiser og opphold.

Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, som for eksempel reklamemateriell, blomster o.l,
plikter også ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune å gi avkall på gaver og testamentariske
gaver (arv) fra brukere av kommunens tjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

En bruker på sykehjemmet der jeg jobber, hadde testamentert kr 15 000,- til meg.
Dette kunne jeg ikke ta i mot. Det ville ikke vært etisk forsvarlig.

Jeg holdt et innlegg på en konferanse en gang, for dette mottok jeg et gavekort i en
blomsterbutikk på en verdi av kr 300,-. Jeg sjekket med min leder og fikk beskjed om
at det var akseptabelt.

En leverandør ønsket å gi meg en julegave i form av en flaske vin, jeg valgte å takke
nei siden det kan være etisk uforsvarlig å takke ja til personlige gaver fra leverandører.
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7. Forretningsetiske regler
Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører
har tillit til kommunen. All forretningsvirksomhet, skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin
virksomhet.

Ansatte og folkevalgte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet, plikter å sette
seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget
regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet,
etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Den enkelte skal handle slik at man overholder lovverket, herunder straffelovens bestemmelser
om bedrageri, korrupsjon, påvirkningshandel og utroskap.

På jobben har vi tilgang til gode rabatter fra enkelte leverandører. Jeg vet at flere har
vurdert å bruke disse kontaktene for å handle til privat bruk, eller de foreninger de er
engasjert i. Så fremt kommunen ikke har fremforhandlet egne personalrabattordninger
skal vi ikke utnytte stillingen vår ved å tilegne oss private rabattordninger, da kan
innbyggerne miste tilliten til oss.
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8. Åpenhet
Ringerike kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen
har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte og folkevalgte skal alltid gi korrekte
og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

Åpenhet og tilgjengelighet handler også om å bruke et språk brukerne våre forstår.
Altfor ofte bruker vi begreper uten å forklare godt nok hva dette innebærer i praksis
for brukerne våre.

En aktiv informasjonsplikt innebærer i noen sammenhenger at man skal uoppfordret
gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken.
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9. Ytringsfrihet, lojalitet
og rett til å varsle

I Ringerike kommune oppfordres alle ansatte til å ta aktiv del i arbeidet med å forbedre
kommunens tjenester og arbeidsmiljø gjennom å komme med forslag og tilbakemeldinger.

Retten til fri meningsutveksling er hjemlet i grunnloven og internasjonale konvensjoner som
er en del av norsk lov. Ansatte i Ringerike kommune kan, som andre borgere, delta i samfunns-
debatten og uttale seg på egne vegne.

Ansatte i Ringerike kommune er underlagt en generell lojalitetsplikt. Dette kan sette grenser
for hva det er riktig å gå ut i mediene med. Dette gjelder ikke minst fortrolige og taushetsbelagte
saker. Ansatte har likevel anledning til å gi faktaopplysninger om eget fagområde.

Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune plikter å følge de lover og regler som gjelder
for kommunen. Når en avgjørelse er tatt iverksettes denne hurtig og effektivt, uansett hvilken
faglig og politisk oppfatninger en selv har om avgjørelsen.

Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør
først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

Som leder i kommunen var jeg uenig i vedtak om nedskjæringer i tjenestene innen
mitt ansvarsområde. Jeg mente dette ville gå utover kvaliteten på tjenestene.
Jeg var aktiv og uttrykte mine meninger om saken både internt i kommunen,
men også på sosiale medier. Når beslutningen likevel var tatt forholdt jeg meg
lojalt til den og fulgte opp vedtaket i egen enhet.

Jeg opplevde å se en kollega som ble trakassert av en annen kollega på arbeidsplassen.
Etter å ha tatt dette opp med nærmeste leder uten at det skjedde tiltak besluttet jeg
å varsle internt i kommunen. På intranettet fant jeg rutine på hvordan dette skulle gjøres.

Varslingsrutinene finner du på intranett.
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10. Lederansvar
Ledere i Ringerike kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som
ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå
de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse. Lederne skal
påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.
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1 1 . Personlig ansvar
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge
de etiske reglene. Ved tvilstilfeller skal ansatte ta dette opp med nærmeste leder, folkevalgte
med gruppeleder eller ordfører.

Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd
på de etiske reglene.

Brudd på etiske regler kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for
arbeidsforholdet. Tilsvarende kan det medføre konsekvenser for folkevalgtes politiske verv
i kommunen.

Personalreglementet finner du på intranett.
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