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Formannskapet

Møtedato
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Forslag til vedtak:
Referatsak tas til orientering.

REFERATSAKER
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Arkivsaksnr.: 16/559-11

Arkiv: 255

Fossefondet - Resultat 2016
Saksnr.: Utvalg
17/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.02.2017

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
18/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.02.2017

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
19/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.02.2017

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
20/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.02.2017

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 «IdrettsanleggSkytebane» 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 H3/14. 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 selvkostregimet, 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
21/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.02.2017

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
22/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.02.2017

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
220/16
Formannskapet
23/17
Formannskapet

Møtedato
15.11.2016
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).
Side 24 av 60

Sak 23/17
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 avkastningsforventinger 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 leder i.
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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Salg av kommunal grunn - del av gnr. 49, bnr. 256
Saksnr.: Utvalg
24/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
21.02.2017

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/offentligstotte/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

Side 37 av 60

Sak 24/17
saksbehandler: Torunn Kaspersen
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RINGERIKE KOMMUNE
Sak 25/17

Arkivsaksnr.: 16/2628-8

Arkiv: M30 &00

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg
Saksnr.:
8/17
25/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.02.2017
21.02.2017

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.:
15/17
26/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.02.2017
21.02.2017

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 holmerspesielt 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
27/17
Formannskapet

Møtedato
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

Side 46 av 60

RINGERIKE KOMMUNE
Sak 28/17

Arkivsaksnr.: 17/314-1

Arkiv: 033 &15

Valg av medlemmer til 17.mai komite 2017
Saksnr.: Utvalg
/
Valgnemnda
28/17
Formannskapet

Møtedato
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
7. _____________________
8._____________________
9._____________________

Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden

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
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Arkivsaksnr.: 17/254-1

Arkiv: 434

VÅR-konferansen 2017
Saksnr.:
6/17
9/17
29/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.02.2017
08.02.2017
21.02.2017

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.:
2/17
5/17
30/17
/

Utvalg
Ungdomsrådet
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
31.01.2017
08.02.2017
21.02.2017

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.:
3/17
2/17
31/17
/

Utvalg
Eldrerådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
30.01.2017
07.02.2017
21.02.2017

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
Side 53 av 60

Sak 31/17
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.:
3/17
32/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.02.2017
21.02.2017

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.

Side 56 av 60

Sak 32/17
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.:
2/17
1/17
1/17
1/17
1/17
16/17
4/17
10/17
12/17
33/17
/

Utvalg
Eldrerådet
Inkluderings- og integreringsråd
Råd for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Administrasjonsutvalget
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Arbeidsmiljøutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
30.01.2017
30.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
01.02.2017
06.02.2017
07.02.2017
08.02.2017
09.02.2017
21.02.2017

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
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Areal- og byplankontoret

Notat
Til:
Fra:

De folkevalgte
Rådmann

Kopi:
Saknr.
17/32-5

Løpenr.
2752/17

Arkivkode
PLN 347

Dato
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.

REFERATSAKER
Dato: -

Utvalg: FS Formannskapet
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Løpenr
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Notat
Til:
Fra:

De folkevalgte
Rådmann

Kopi:
Saknr.
17/32-5

Løpenr.
2752/17

Arkivkode
PLN 347

Dato
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.

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 16/559-11

Arkiv: 255

Fossefondet - Resultat 2016
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 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

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
31.12.2016

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%

129 102 818

1 739 314

0

100 %

0%

Totalt

Produksjonsdato: 14.01.2017
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PORTEFØLJERAPPORT
31.12.2016

Avkastning

(NOK)

Denne måned

Bank og pengemarked

Hittil i år

Siste 3 år

Siste 5 år

Siden 30.12.2014

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

1 739 314

5 694 413

8 020 376

Totalt

Denne
måned

Hittil i år

1,37 %
0,05 %

4,59 %
0,54 %

3,20 %
0,70 %

Bank og pengemarked
ST1X

0,14 %
0,05 %

2,22 %
0,54 %

1,98 %
0,70 %

Obligasjoner
ST4X

0,85 %
0,13 %

3,87 %
0,44 %

1,14 %
0,43 %

Internasjonale aksjer
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)
Norske aksjer
OSEFX

2,17 %
3,03 %

-1,03 %
7,30 %

5,99 %
12,96 %

3,74 %
3,76 %

15,85 %
11,50 %

19,24 %
17,50 %

Avkastning

(%)

Totalportefølje
ST1X

Produksjonsdato: 14.01.2017

Siste 3 år Siste 5 år
ann.
ann.

Siden oppstart ann.
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PORTEFØLJERAPPORT
31.12.2016

Investert
dato

Beholdning

Antall

Kostkurs

Kostpris

Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi

Allokering

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

Klientkonto DNB
Sum

7 174 787

5,6 %

12 779

262 844

262 844

0,2 %

0

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

43 833 027

34,0 %

-123 931

Sum
Internasjonale

43 956 958
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

Sum

37 336 005

857 205

0,7 %

121 200

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

11 909 851

13 708 301

10,6 %

1 798 450

125 666 532

129 102 818

100,0 %

3 436 286

Sum
Totalt
Produksjonsdato: 14.01.2017
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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

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

46 372

828 409

2 623 093

30.12.2014

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

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

46 565

-18 102

127 595

24.08.2015

-102 176

-230 973

-202 305

20.11.2015

Alfred Berg Pengemarked

Sum
Obligasjoner

Internasjonale

aksjer

Nordea Stable Emerging Markets Equity
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund
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

829 095

836 024

2 030 956

20.08.2015

Sum

Produksjonsdato: 14.01.2017
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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

0

-56 284

9 851

24.08.2015

494 405

1 578 800

1 808 301

23.08.2015

1 739 314

5 694 413

8 020 376

Alfred Berg Norge
Sum
Totalt

Produksjonsdato: 14.01.2017
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PORTEFØLJERAPPORT
31.12.2016

Avkastning

(%)

Siste 3 år
(annualisert)

Siste 5 år
(annualisert)

Siden oppstart
(annualisert)

Denne måned

Hittil i år

Totalportefølje
ST1X

1,37 %
0,05 %

4,59 %
0,54 %

3,20 %
0,70 %

30.12.2014

Bank og pengemarked
ST1X
Pluss Likviditet II
ST1X
Holberg Likviditet
ST1X
Alfred Berg Pengemarked
ST2X

0,14 %
0,05 %
0,14 %
0,05 %
0,15 %
0,05 %
0,13 %
0,06 %

2,22 %
0,54 %
2,16 %
0,54 %
2,38 %
0,54 %
2,26 %
0,54 %

1,98 %
0,70 %
1,74 %
0,58 %
1,84 %
0,58 %
1,54 %
0,60 %

30.12.2014

0,85 %
0,13 %
0,19 %
0,06 %
0,31 %
0,13 %
2,07 %
0,05 %
1,79 %
0,05 %

3,87 %
0,44 %
2,82 %
0,53 %
3,89 %
0,44 %
7,69 %
0,54 %
6,00 %
0,54 %

1,14 %
0,43 %
1,37 %
0,53 %
1,80 %
0,35 %
2,85 %
0,58 %
1,79 %
0,58 %

23.08.2015

Obligasjoner
ST4X
Alfred Berg Kort Obligasjon
ST3X
DNB Obligasjon (III)
ST4X
DNB High Yield
ST1X
Holberg Kreditt
ST1X

Produksjonsdato: 14.01.2017

Symbol

PLUSNOKNO
HOLIKV1 NO
ABPENGENO

AIKOBL NO
AFOBL3NO
DNBHGYDNO
HLBRGKRNO

Industrifinans Kapitalforvaltning AS

Oppstartsdato

24.08.2015
24.08.2015
24.08.2015

24.08.2015
24.08.2015
24.08.2015
24.08.2015
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PORTEFØLJERAPPORT
31.12.2016

Avkastning

(%)

Internasjonale aksjer
MSCI AC World NR (50 % val.sikret)
Nordea Stabile Aksjer Global
MSCI World NR
Carnegie Worldwide Etisk
MSCI World NR
Robeco Global Conservative Equities D
MSCI AC World NR
Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1
MSCI Europe NR
Nordea Stable Emerging Markets Equity
MSCI Emerging Markets NR
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
KLP Aksje Global Indeks III
MSCI World NR
Norske aksjer
OSEFX
Nordea Norge Verdi
OSEFX
Alfred Berg Aktiv
OSEFX
Danske Invest Norge II
OSEFX

Produksjonsdato: 14.01.2017

Symbol

NOSTAKGNO
CAWWETINO
RGCEDERLX
FEGANH1LX
NSEMBPNLX
MIRAGCALX
KLPAIII NO

NONORVENO
AIAKTIV NO
FFNORG2NO

Denne måned

Hittil i år

2,17 %
3,03 %
2,03 %
3,81 %
1,95 %
3,81 %
3,00 %
3,57 %
5,52 %
6,70 %
1,70 %
1,61 %
-4,01 %
0,25 %
2,84 %
3,81 %

-1,03 %
7,30 %
7,36 %
5,09 %
-11,24 %
5,09 %

3,74 %
3,76 %
3,99 %
3,76 %
2,58 %
3,76 %
4,66 %
3,76 %

15,85 %
11,50 %
20,29 %
11,50 %

4,67 %
-2,64 %

-14,93
4,35
8,18
5,09

%
%
%
%

12,97 %
11,50 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS

Siste 3 år
(annualisert)

Siste 5 år
(annualisert)

Siden oppstart
(annualisert)

Oppstartsdato

5,99 %
12,96 %
11,08 %
13,79 %
2,32 %
13,79 %
1,12 %
6,54 %
3,33 %
1,46 %
-0,65 %
0,58 %
-10,72 %
4,39 %
11,91 %
13,97 %

20.08.2015

19,24 %
17,50 %
21,03 %
17,54 %
25,56 %
23,00 %
17,10 %
17,54 %

23.08.2015

24.08.2015
24.08.2015
22.09.2016
21.08.2015
19.09.2016
20.11.2015
25.08.2015

24.08.2015
17.02.2016
24.08.2015
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PORTEFØLJERAPPORT
31.12.2016

Transaksjoner

Transaksjonstype

Dato

Antall

Kurs

Alfred Berg Kort Obligasjon

UTBYTTE

31.12.2016

Alfred Berg Kort Obligasjon

REINV. UTB.

31.12.2016

Alfred Berg Pengemarked

UTBYTTE

31.12.2016

Alfred Berg Pengemarked

REINV. UTB.

DNB High Yield

Beløp

2 138,28

100,71

31.12.2016

973,58

102,82

100 109

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

Holberg Kreditt

UTBYTTE

31.12.2016

Holberg Kreditt

REINV. UTB.

Holberg Likviditet
Holberg Likviditet
Klientkonto DNB

-215 353
215 353
-100 109

41,03

10 153,61

416 647

31.12.2016

145,79

107,62

REINV. UTB.

31.12.2016

1 886,73

101,55

UTBYTTE

31.12.2016

-191 605

RENTER

31.12.2016

-587

-15 690

Netto endring likvide midler

15 690
191 605

587

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen

Periodens utvikling

0

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

127 363 505

1 739 314

0

0

129 102 818

Totalt

Produksjonsdato: 14.01.2017
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MARKEDSSYNOGAKTIVAALLOKERINGVED INNGANGENTIL 2017

Oslo,den 16. januar 2017

Den viktigste markedsendringeni 2016 var et skift til et mer positivt syn på global vekst.
Redusertdeflasjonsfryktog økte vekstforventningerbidro til god avkastningi risikoaktiva på
tross av større politisk risiko som følge av valget i USAog folkeavstemmingeni Storbritannia.
Bådeoljeprisenog den norskekronen styrket segi 2016.
Ved inngangentil 2017 vurderer vi at følgendetemaer og utviklingstrekkvil ha størst innflytelse
på markedenesutvikling:

Side1

>

Stor geopolitisk usikkerhet har oppstått som følge av endrede og til dels uklare politiske
målsetningerhos USA,Kina og Russland.Eurosonener fortsatt ustabil med viktige politiske
valgi 2017.

>

Globaliseringog teknolgiske fremskritt skaper vinnere og tapere som fører til sosiale
spenningerog motreaksjoneri form av proteksjonismeog populisme.

>

Potensiell global vekst er lavere enn før som følge av svak befolkningsveksti sentrale
økonomier, lav produktivitetsvekst og historisk høye gjeldsnivåer.Utviklingen har ført til
fallenderealrenter og realrenteneantaså forbli lave.

>

I 2017 kan verdensøkonomienoverraskemed bedre vekst enn ventet som følge av et syklisk
økonomiskoppsvingi USAog etter hvert Europa,samt for tsatt høyeøkonomiskestimulanser
i Kina.Det vil føre til økte inflasjonsforventninger,økte renter og stabile råvarepriser.I USA
og Tyskland, som nærmersegfull sysselsetning
, vil reallønneneøke.

>

Den ekspansivepengepolitikkenfra verdens fem store sentralbanker vil i sum fortsette i
2017. De samledesentralbankbalanservil øke. USAvil dreie utviklingen mot høyeregrad av
finanspolitikk, som kan økeinflasjonspresseti økonomien.

>

Relativ høy verdsettelse og lave renter medfører at forventet avkastning i de fleste
aktivaklasserer lavere enn hva vi har vært vant til. Relativ verdsettelse varierer likevel
betydelig mellom regioner,sektorer og enkeltaksjer.Dette gir muligheter for meravkastning
med god aktiv forvaltning.

>

Ved inngangentil 2017 ligger vi nøytralvektet mellom aksjer og renter. Vi er overvektet
kreditt og undervektetdurasjoni renteporteføljen.

Industrifinans Kapitalforvaltning AS
Tel.: +47 22 94 16 00

Oscars gate 30
Faks: +47 22 94 16 01

Postboks 1735 Vika
Org.nr.: 987 821 329

0121 Oslo
www.industrifinans.no
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1. RAMMEBETINGELSER
GEOPOLITISK USIKKERHET
Vi lever i en tid hvor den etablerte
verdensordenen er i sterk endring. Etter andre
verdenskrighar den vestlige verden, ledet av
USA,styrt verdensordenen.USAhar dominert
politisk, økonomisk og militært. De har hatt
sterk innflytelse i sentrale institusjoner som
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.
Utvikling i verdens handelsvolum i denne
perioden fremgårav FIGUR1.

FIGUR1
Kraftig vekst i verdenshandelen

USAsøkonomiskedominans er redusert med
Kinas sterke utvikling og inntreden i den
globale økonomien.USAspolitiske ambisjoner
har avtatt betydelig allerede under president
Kilde:Verdenshandelsorganisasjon
BarackObama. Valget av Donald J. Trump vil
forsterke utviklingen. Ytterligere usikkerhet skapes ved at Trump stiller spørsmål ved USAs
forpliktelser i sentrale organisasjonersom NATOog FN og utfordrer etablerte frihandelsavtaler.
BådeKinaog Russlandønskerå utvide sine interessesfærer.Kinahar ressursertil å forfølge sine
ambisjoner. Samtidig preges både Europa og Japan med interne utfordringer som følge av
spenningerinnad i eurosonenog stagnasjoni Japan.
Politiskeuroligheter og kriger i Midt -Østen og Afrika har skapt store migrasjonsutfordringerfor
Europa,mensillegal innvandringfra Latin-Amerikatil USAskaperspenningerder.
Vi ser som følge av dette en geopolitisk utvikling hvor USA og Vesten utfordres av Kina og
Russland.Samtidig utfordres liberale verdier, rett sstatsprinsipper, frihandel og demokrati av
proteksjonisme,populisme og karismatiskeledere som blir mer og mer totalitære med liten
respektfor maktfordelingog uavhengigeinstitusjoner.
STRUKTURELLERAMMEBETINGELSER
Friere flyt av arbeidskraft,varer og tjenester over grensenelegger til rette for en mer effektiv
bruk av ressurser, samt vekst i tilhørende aktiviteter, slik som transport. Slik har den raske
veksteni globalhandeletter andre verdenskrigvært positiv for den globaleøkonomien.
Det som har bidratt positivt til den globaleøkonomiensom helhet, har ikke nødvendigvisvært
fordelaktig for alle undergrupperav befolkningen.Flere lavinntektsjobberi høyinntektslandhar
blitt erstattet av billigere arbeidskraft i utviklingsland. FIGUR2 viser at globaliseringenhar gått
spesieltutover den delen av befolkningensom er uten høyereutdannelsei USA.Andre analyser
bekrefter det samme bildet og peker på at reallønnsutviklingenfor gruppen uten høyere
utdannelsehar vært endasvakerefor menn enn for kvinner.
Raske teknologiske endringer og automatisering har også påvirket reallønnsutviklingen.
Eksempelvishar antall ansattei industribedrifter i USAfalt med nesten30 % sidenårtusenskiftet,
selv om industriproduksjonen har økt i samme periode. Innovasjon er ikke noe nytt.
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Dampmaskinerog andre maskiner erstattet
hester og tekstilarbeidere under den
industrielle revolusjonen. Forskjellen er at
mennesker, i motsetning til hester, har
stemmerett.

FIGUR 2
Større lønnsfor skjeller i USA

Økt global handel og mobilitet av arbeidskraft
over landegrensene bidrar generelt til
økonomisk vekst, men kan få negative
konsekvenser for
enkeltgrupper
av
befolkningennår vekstener svak.I en periode
med lav vekst bidrar innvandring til økt
konkurranse om færre ledige jobber, og
globaliseringbidrar til utflytting av etterspurte,
nasjonale arbeidsplasser.Dette bidrar til å
presse lønningene nedover, spesielt for de
ufaglærte.
Brexit og valgresultateti USAer signalertil det
etablerte politiske system om at det er store
ubalanseri mange land som dagenspolitikere
Kilde:U.S.Bureauof LaborStatistics
må ta på alvor. Begge utfall var delvis en
(2015), Industrifinans
stemme mot globaliseringog en refleksjon av
enkelte velgergruppers opprør mot konkurranse om innenlandske arbeidsplasser. Med
forestående valg i blant annet Frankrike og Tyskland vil vi få klare signaler om hvorvidt
antiglobaliseringensprer segog kan representereen stor trussel mot eurosamarbeideti dagens
form.
BEFOLKNINGSUTVIKLING
Ifølge FNer verdensårlige totale befolkningsvekst 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
FIGUR3
slutten av dette århundret. Et resultat av dette
Svak demografiskutvikling
er at befolkningeneldes 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
økonomiskvekst.
Strukturen for statlige pensjonsordningerhar i
høy grad vært basert på løpende finansiering.
Skatt fra en relativt sett mindre arbeidsstyrke
må finansiere pensjonsutbetalinger til en
relativt større andel pensjonister.Bekymringer
om svekketpensjon på grunn av dette, kan få
folk til å øke privat sparing.
HØYEGJELDSNIVÅER
Verdenstotale gjeld eksklusiv finansnæringen
har vokst til om lag 250 % av BNP.Nytten av
ytterligere gjeld er avtakende,men på grunn
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av et fortsatt lavt rentenivå, er gjelden lettere
å betjene. Som vi ser av FIGUR4 og FIGUR5,
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 analyseselskapet BCA Researchet
typisk tegn på at gjeldssyklus
en er inne i siste
fase. Japansutvikling siden 1990-tallet er et
tydelig eksempel på dette, hvor privat gjeld
har avtatt, mens offentlig gjeld har akselerert
uten å ha styrket vekstennevneverdig.

FIGUR4
Stor variasjoni privat gjeldsutvikling

De høye gjeldsnivåenevil skape utfordringer,
men for øyeblikket er gjeldsnivåene
betjenbare siden rentene fortsatt er lave. Hvis
rentene stiger på grunn av økt økonomisk
aktivitet, er nivåenefortsatt ikke nødvendigvis
et uhåndterlig problem. Hvis derimot veksten
er lav, vil en stadigstørre andel av lånetakerne
kunne få problemermed å gjøre opp for seg.

Kilde:BIStotal credit statistics
Kinesiskprivat gjeld har gjort Kina mer utsatt.
Kinesiskemyndigheterønskerå få en sunnere
økonomiskstruktur, hvor innenlandsk konsum
FIGUR5
vokser på bekostning av investeringer og
Statlig gjeld vokser
eksport. Kinesiskemyndigheter ønsker likevel
både reformer og stabilitet. For å nå sitt årlige
vekstmål på 6,5 % har kinesiskemyndigheter
måttet finne en balansegangmellom reformer
og status quo, mellom svakere valuta og økt
gjeld. FIGUR 4 viser at privat gjeld i Kina
eksklusivfinansnæringenhar vokst fra 114 %
av BNP før finanskrisen til 209 % av BNP i
midten av 2016. Kinesiskemyndigheterønsker
å kontrollere kredittvekstensom har bidratt til
kraftig prisvekst i eiendom og andre
formuesobjekter, men frykter samtidig for
muligheten for en større økonomisk 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
Kilde:BIStotal credit statistics
svakere arbeidsmarked. Samtidig var det
svakere økonomisk vekst. For å kunne nå
vekstmåleti 2016, økte myndighetenestimulanseneved utløpet av 2015 og i løpet av fjoråret.
Dette ser ut til å ha bidratt til høyereveksti 2016.Samtidighar eiendomsprisenefortsatt å stige.
I det lange løp er det imidlertid klart at Kinasgjeldsvekstikke kan fortsette å øke i nåværende
tempo. Myndighetene oppfordresstadig til å bevegesegbort fra sin av-og-på-reformpolitikk og
heller innføre flere tilbudssidereformer.Selvom økt privat gjeld har skapt ubalanser,har staten
store valutareserverog kapasitettil å ta over mye dårlig privat gjeld for å stabilisereøkonomien
om nødvendig.
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2. VEKSTUTSIKTER
SVEKKETPOTENSIELLBNP-VEKST
Vi observerer nå en lavere potensiell BNPvekst enn tidligere i verdens store økonomier.
Dette skyldeslav befolkningsvekstog fallende
produktivitetsvekst, hvor spesielt lave
fødselsrater og en aldrende befolkning er
rådendei mangesentraleland.

FIGUR6
Svakproduktivitetsvekst

Potensiell vekst kan defineres som
økonomiens fartsgrense, som er den
maksimale veksten en økonomikan 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.Årsakeneer debattert. En årsak
er lavere realinvesteringer i den vestlige
verden. Kina har overinvestert i tungindustri
Kilde:OECD(2017)
hvor det er skapt overkapasitet med lav
kapitalavkastning til følge, mens andre land har hatt mangelfulle realinvesteringer
.
Arbeidskraftensmobilitet er svekketi mangeland, og veksteni global handel er lavere enn før.
Produktivitetsvekstenhar derfor nestenforsvunnet.
I USA skyldes redusert potensiell vekst primært svekket vekst i produktiviteten.
Produktivitetsveksteni USA er nå under 1 %, som vist i FIGUR6. I tillegg har lavt nivå på
realinvesteringerog svekketmobilitet etter finanskrisenogsåbidratt til redusert potensiellvekst.
Global handel har utviklet seg svakere. Global handel bidrar til større spesialisering og høyere
produktivitet. Veksten i handelsvolum av varer og tjenester har oftest vært sterkere enn
realøkonomiskvekst og bidratt til å styrke denne. Som FIGUR7 viser, har vi i de senereår hatt
tre perioder hvor handelsveksten dempet den økonomiskeveksten. Dette skjedde etter at ITboblen sprakk,under finanskrisenog nå i den seneretid. Den gryendeproteksjonistiskebølgenvi
har beskrevettidligere i brevet, kan leggeen varig demper på handelsvekstenog bidra til lavere
potensiellvekst.Påden positivesidenforventer IMF at handelsvekstenigjen skalbli sterkereenn
realøkonomiskvekst.
Som investorer bør vi følge den videre utviklingen i produktivitetsvekstennøye da dette er en
helt sentral parameterfor nivået på potensiell BNP-vekst.
Potensiell vekst preges nå av at veksten i arbeidsfør befolkning er svekket, veksten i
realinvesteringerer svak,og produktivitetsveksteni sentraleland er under 1 %. LombardStreet
Research(LSR)estimererat potensiellvekster 1,5 % i USAog 1 % i Europa.
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FIGUR7
Verdenshandelsvekster mot normalt lavere enn veksteni BNP

Kilde:IMF World EconomicOutlook Database(10/2016)

KONJUNKTUROPPGANG
Selv om vi er i en epoke med lav potensiell
vekst, opplever USA nå en oppgangskonjunktur og Kina nyter godt av ytterligere
stimulanser. Europa ligger etter, men viser
ogsåklare tegn på styrket konjunktur. USAhar
hatt en svak, men lang konjunkturoppgang
etter finanskrisen. Dagens arbeidsmarked,
med rundt 5 % arbeidsledigheti 2016, har
nådd full naturlig sysselsettingetter de fleste
definisjonerav begrepet.I Europaer det langt
igjen til samme lave arbeidsledighet, men
ogsåher synkerarbeidsledigheteni flere land,
som framgårav FIGUR8.

FIGUR8
Fallendearbeidsledighet

Det er interessantat 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 økonomiskvekst som tidligere.
Kilde:OECD(2017)
Dette kan likevel endre seg, da vi forventer
høyere vekst og ser en klar styrking av inflasjonsforventningene.Den store jokeren er om
produktivitetsvekstentar segopp.
På tross av dette har den amerikanske sentralbanken (Fed) vært svært forsiktige med
rentehevinger.Når dette ses i sammenhengmed allerede oppnådd naturlig sysselsettingsnivå,
kan det argumenteresfor at de henger etter i konjunkturoppgangen. SentralbanksjefJanet
Yellen har eksplisitt kommentert at Fed heller vil la inflasjonen overstige målsetningenenn å
sette opp rentene for tidlig. Inflasjonenhar ligget under målsetningi flere år og Feder åpne for å
måle inflasjonensom et snitt over en periode. De tar ogsåhensyntil svekkelseni potensiellvekst
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FIGUR9
Full naturlig sysselsettingi USA,men fortsatt svært lave styringsrenter

Kilde:Bloomberg
som tilsier en lavere styringsrenteenn før. Fed
ønsker ikke å torpedere en skjør og hardt
tiltrengt konjunkturoppgang.

FIGUR10
Bedredeøkonomiskeutsikter i USA

Som FIGUR 9 viser, var Feds styringsrente
atskillig høyerei de forrige periodene med full
naturlig sysselsetting.Vi begynnerimidlertid å
se signalerpå at BNP-veksteni USAer sterkere
enn den potensielle veksten, slik at vi nå
kommer til et vekstnivå som kan gi økt
inflasjon. Ifølge LSR har USA allerede en
overopphetet økonomi med 2 % vekst mot
potensiellvekstpå 1,5 %.
Ved inngangen til 2016 sprikte veksten i
amerikanske bedrifter mellom industriproduksjon som falt og tjenesteproduksjon
som steg, målt ved Institute of Supply
Managements (ISM) velkjente indekser som
fremgår av FIGUR10. Figuren illustrerer at
industriproduksjonensnudde fra fall til vekst i
løpet av året, også den drevet av konjunkturoppgangeni USA.

Kilde:Bloomberg

En sterk drivkraft til styrkede konjunkturer i 2016 var at Kina igjen økte sine økonomiske
stimulanser. Dette har vært med å opprettholde den økonomiskeveksten i Kina og styrke
etterspørselenetter råvarer.
Vi forventer en stabil utvikling i Kina i 2017 med en videreføring av dagens økonomiske
stimulanser. Den sittende presidenten Xi Jinping vil vektlegge stabilitet fram mot den 19.
partikongresseni november. Partikongressenesom avholdeshvert femte år, er svært sentrale
begivenheteri Kinaspolitiske struktur.
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Risikoenknyttet til den positive konjunkturutviklingenvi nå ser, er at rentene stiger for fort i
USA, populistiske partier vinner valgene i Frankrikeog Tysklandeller om vi får uventet store
valutakurssvingninger
, hvor japanskog kinesiskvaluta er mest utsatt på bakgrunn av interne
ubalanser.
PRISUTVIKLINGRÅVARER
Kinesiskeøkonomiske stimulanser har også ført til økte råvarepriser. Kinas betydning for
råvaremarkedeter vanskeligå overvurdere. FIGUR11 viser at Kinas konsum av industrielle
metaller har økt mer enn 1000 % siste 20 år.
Til sammenligning har resten av verdens
FIGUR 11
konsumøkt rundt 30 % i sammeperiode.Kinas
Kina dominerer råvareetterspørselen
konsum av industrielle metaller utgjorde ved
siste måling om lag halvpartenav hele verdens
konsum.
Oljeprisen er viktig for norsk økonomi.
Amerikansk
skiferolje
er
blitt
svingprodusenteni 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 mellomlang sikt kan det derfor
antas at det nye regimet med fleksibel
oljeproduksjoni skiferbrønnenei USAbidrar til
et visst tak på oljeprisen og demper
konsekvensene av OPECs nylig vedtatte
produksjonsbegrensninger.
Kilde:World Bureauof Metal Statistics
FIGUR12
Skiferoljeproduksjoneni USAfølger oljeprisen

Kilde:BakerHughes, Bloomberg, Industrifinans
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FIGUR 13
Andel av bruttonasjonalinntekt som går til arbeidstakernetiltar

Kilde:Federal ReserveEconomicResearch,Industrifinans
LØNNSUTVIKLING
Dagens fulle naturlige sysselsetting i USA
skaper lønnspress. FIGUR13 viser utvikling i
lønnskostnader målt opp mot utvikling i
bedriftenes overskudd. Arbeidskraftensandel
øker nå etter mangeår med motsatt utvikling.

FIGUR 14
Utvikling i statsrenter og kredittmarginer

RENTEUTVIKLING
Svekketpotensiell 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 lave
nivåene. USA leder an i denne utviklingen
blant OECD
-landene.I USAøker rentene både
på grunn av økninger i sentralbankrentenog
styrkede forventninger til økonomiskvekst og
inflasjon.

Kilde:Bloomberg

I eurosonen blir rentenivået fremdeles holdt nede av fortsatt ekspansiv pengepolitikk med
kvantitative lettelser fra den europeiskesentralbanken. I Japanblir i praksis10-årige statsrenter
holdt nede rundt 0 % ved hjelp av sentralbankensobligasjonskjøp.
I vurderingenav konsekvenseneav renteoppgangenfor bedrifteneskapitalkostnad,er det viktig
å ta hensyn til kredittpåslag.FIGUR14 viser utvikling i globale statsrenter samt et anslagpå
utviklingeni de globalekredittmarginene. Ifølge Barclays har amerikanskekredittobligasjonernå
en gjennomsnittlig løpetid på over 9 år, slik at det generelt vil ta lang tid før eksisterende
låneporteføljermed fastrente har behov for refinansieringtil nye rentenivåer.Dermedvil det ta
tid før bedrifteneskapitalkostnadstiger på grunn av høyererentenivå.
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INFLASJONSFORVENTNINGER
Det har i 2016 vært et skifte i sentimentet fra
deflasjonsfrykttil økte inflasjonsforventninger.
Årsaken er blant annet lønnsvekst,spesielt i
USA.FIGUR15 viser at kjerneinflasjoneni USA
tiltok selv da råvareprisenefalt i 2015, selv om
den samlede konsumprisinflasjonenhar vært
svekket. Etter hvert som de direkte og
indirekte effektene av råvareprisfallet
forsvinner, forventes konsumprisinflasjonenå
tilta. Ogsåinflasjonsforventningeneer styrket
markant, noe som fr emgår av FIGUR16. Disse
inflasjonsforventningeneer langsiktige med
10-års horisont og er direkte avledet av hva
markedet er villig til å betale for
inflasjonssikredeobligasjoner.
Ogsåhva utviklingen i konsumpriser angår, er
det grunn til å tro på regionale forskjeller
mellom USApå den ene siden og eurosonen,
samt Japanpå den andre siden.
KONSEKVENSER
FOROVERSKUDDENE
Alle de foregående delene av kapittelet om
vekst må tas med i vurderingen av
forventninger til framtidig overskudd i
bedriftene. Forventet vekst og tilhørende
inflasjon påvirker overskuddet i bedriftene.
Svekket potensiell vekst vil bidra til svekket
inntektsvekst.Amerikanskkonjunkturoppgang
virker positivt.

FIGUR15
Realisertinflasjon tiltar

Kilde:Bloomberg

FIGUR16
Stigende inflasjonsforventninger

Råvarepriserhar svært forskjellig betydningfor
ulike sektorer.Prisutviklingenfor disseslår rett
inn på bunnlinjen for enkelte industrier og rett
inn på topplinjen for andre. Det har vært et
tydelig skille mellom sektorene energi og
materialerog de øvrigesektorene.
Lønnsveksten er sentral, og kanskje
undervurdert i høyeforventningertil ny vekst i
overskuddene.Lønnsvekstenslår også relativt
fort inn i regnskapstallene og reduserer
marginene,såfremt produktivitetsvekstenikke
motsvarerlønnsveksten.

Kilde:Bloomberg

Stigenderente vil redusereoverskuddenenoe mer fram i tid, da bedrifteneslåneporteføljernå
har en relativt lang rentebinding.Dennerentebindingener 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 produktivitetsvekstenskulle ta seg opp, vil dette også berettige høyere
lønnsvekst. Spørsmåleter om overskuddsutviklingen
blir sterk nok.
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3. PENGEPOLITIKK OGFINANSPOLITIKK
FORTSATT EKSPANSIVPENGEPOLITIKK
Årene etter finanskrisenhar i høy grad stått i
sentralbankenestegn. Styringsrenteneer blitt
kuttet til historisk lave nivåer, og ikke minst
har sentralbankenesbalanserekspanderti et
forsøk på å tilføre markedene likviditet.
FIGUR17 viser utviklingen i balansenetil de
viktigste sentralbankene. Målsetningen har
vært økt økonomisk aktivitet gjennom
kredittvekst, økt konsum og økt inflasjon.
Veksten, målt ved BNP, har imidlertid ikke
utviklet seg som ønsket, og inflasjonen har
holdt
seg på nivåer godt under
sentralbankenesmålsetninger. Samtidig har
inflasjonsjusterte styringsrenter i de fleste
modne økonomiervært negativeover lang tid,
og vil sannsynligvis forbli negative inntil
sentralbankene begynner
å
betrakte
inflasjonen som faretruende høy eller global
vekst styrkes vesentlig. FIGUR 18 viser
inflasjonsjustert styringsrente i USA. Pengepolitikken har imidlertid bidratt til å styrke
tilliten til markedene, økt kredittgiving i
bankene, og ikke minst gitt lavere
diskonteringsrente.

FIGUR17
Sentralbankbalansenevokser fortsatt

Kilde:Bloomberg
FIGUR18
Negativ inflasjonsjustert styringsrente

Kritikerne av sentralbankenespolitikk 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
lønnsforskjellene i USA fortsatt å øke etter
finanskrisen.I Vest-Europaer det Storbritannia
som har hatt den høyeste økningen i
lønnsforskjellen, mens Norden utpeker seg
som en region med lave relative forskjeller i
lønn. Lett tilgang på kapital har dessuten
bidratt til at selskaper 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.

Kilde:FederalReserveEconomicResearch,
I USAhar Fed nå begynt å sette opp styringsIndustrifinans
renten. Denne er satt opp to ganger siden
desember2015, og det forventes ytterligere rentehevingerinneværendeår. Selv om Fed ikke
lenger utvider balansen i form av obligasjonskjøpblir renter og avdrag fra eksisterende
obligasjonsbeholdning fortsatt reinvestert i markedet. Neste steg vil derfor være at Fed ikke
lenger reinvesterersine posisjonerog derigjennomgradvisbyggerned balansen.Det forventes
imidlertid ikke at dette vil skje alleredei år.
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Den europeiske sentralbanken (ESB)fortsetter imidlertid med sine obligasjonsk
jøp, som i
utgangspunktetskulle avsluttes april 2017. I rentemøtet i desember2016 ble disse besluttet
forlenget ut 2017, men hvor månedligekjøp reduseresfra EUR80 til 60 milliarder. Dette er et
resultat av at økonomieni eurosonenhar mer ledig kapasitet enn i USAsamtidigsom inflasjonen
fortsatt er langt under inflasjonsmålet.Utover effektene beskrevet over vil også kvantitative
stimulanserå svekkeegen valuta, men de siste månederssvekkelseav EURmot USDkan i all
hovedsak tilskrives en styrket USD i kjølvannet av økte inflasjonsforventningeri USA etter
presidentvalgeti november2016.
Den japanske sentralbanken(BoJ) er inne i sitt fjerde år med Abenomics,bestående av en
ekspansivpengepolitikk, økt offentlig forbruk (finanspolitikk) og reformer som tar sikte på å
bedre produktiviteten. Pengepolitikkenhar så langt bidratt til at JPYhar svekketseg 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 aggressive tiltak i form av betydelige kjøp av
statspapirer, kjøp av selskapskreditt samtidig som japanske pensjonsfond som et ledd i
politikken har kjøpt aksjeri form av ETFer(børsnoterteindeksfond),er spørsmålethva som kan
være det neste som BoJ trekker opp av hatten. Såkalte helikopterpenger er det mest
nærliggendevirkemiddelet, enten i form av at BoJ kjøper evigvarendestatsobligasjonermed
nullrente eller at det utstedesverdikupongersom gis til japanskehusholdninger.Inntil videre har
imidlertid BoJ fokus på de pågåendestimulansene,med potensial for å kutte styringsrentene
ytterligere eller øke kjøpeneav blant 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
statspapirerpå sammemåte som de andre sentralbankene,men stimulerer økonomiengjennom
blant annet redusertekapitalkravtil bankenefor å styrke utlånsveksten.
ØKENDEFOKUSPÅ FINANSPOLITIKK
Et tilbakevendendetema har vært at pengepolitikkenikke alene kan redde økonomien,og at
også finanspolitikken aktivt må benyttes for å bidra til økt aktivitet. De mest nærliggende
finanspolitisketiltakene er reduserteskatter og avgifter samt økte offentli ge investeringer.Blant
andre IMF har etterspurt større investeringeri infrastruktur som et virkemiddelfor å få en mer
betydningsfull økonomisk aktivitet. Avtroppende president Obama har lenge ønsket å
gjennomføre større investeringer i infrastruktur i USA, men ikke klart å få dette vedtatt i
Kongressenhvor republikanernehar flertall. OgsåTrump har tydelig signalisertat han ønskerå
investere USD800-1000 milliarder i infrastrukturprosjekter i USA,og det vil komme som en
overraskelsedersom hans partikollegaer i Kongressenigjen stemmer mot. Ved siden av de
åpenbare effektene av slike investeringersom ytterligere nedgangi arbeidsledighetenog økt
innenlands aktivitet lider også deler av USAsinfrastruktur av manglende investeringer, som
illustrert i FIGUR19.
Ved siden av økte investeringer ønsker Trump også å gjennomføre en skattereform.
Målsetningener å redusereselskapsskatteni USA,som ifølge OECDi dag er opp mot 38,92%, til
nivåer under 20 %. Til sammenligninger selskapsskatteni Tyskland 30,18 % og 20 % i
Storbritannia. Grovt regnet kan en reduksjon i selskapsskattenbidra med mellom 10 og 20 %
økning i selskapenesinntjening per aksje, som ved uendrede nøkkeltall vil gi seg utslag i
tilsvarendeøkte aksjekurser.
Europeiskøkonomi har med en arbeidsledigheti eurosonenpå rundt 10 % mer ledig kapasitet
enn eksempelvisden amerikanske,men bortsett fra EUR 350 milliarder i et paneuropeisk
infrastrukturfond lansert tilbake i 2014, har Europa hatt større fokus på gjeldsnivåer 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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arbeidsledighetenfaller til nivåenefør finanskrisen.Eurosamarbeidetpreges ogsåav at Tyskland,
som har vært gjennom to perioder med hyperinflasjonde siste 100 årene, for enhver pris vil
unngåfor høy inflasjon.
Japaner en stor usikkerhetsfaktor.Det er vanskeligå se for seg hvordan Japanvil løse sine
statsfinansielleog strukturelle utfordringer over tid, hvor en aldrende befolkningrepresenterer
den størstebøygen.Den størstefordelen er imidlertid at japanskstatsgjeldnesteni sin helhet er
eid av japanskeinstitusjoner og privatpersoner.Store bevegeler i den japanskevalutaen kan
likevel skapeinternasjonalekonsekvenser.
FIGUR19
Stort investeringsbehovi infrastruktur i USA

Kilde:U.S.Bureauof EconomicAnalysis
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4. KONSEKVENSER
FORAKTIVAALLOKERING
FORVENTETAVKASTNINGLANGSIKT
De fleste aktører er enige i at dagensrelativt høye verdsetting og lave renter medfører lav
forventet avkastningfor de fleste aktivaklasser.Det anerkjente analyseselskapetBCAResearch
opererer ved inngangen til 2017 med forventede avkastninger for ulike aktivaklassersom
fremgår av FIGUR20.
FIGUR20
Lavereforventet avkastningfremover
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Kilde:BCA
AKTIV VERSUSPASSIVFORVALTNING
Industrifinans søker etter dyktige aksjeforvaltere som har en aktiv tilnærming til
investeringsvalg.I tillegg prefereres forvaltere med investeringsfilosofi og -strategi som
fokusererpå langsiktigfundamentalverdiskapning.
Aktiv forvaltning i segselv er ingen garanti for god langsiktig avkastning.Noen forvaltere gjør det
bedre enn markedet,mens andre gjør det dårligere.Uansett påløperdet forvaltningskostnader.
Investormå derfor søkenøyeblant forvaltere av aktivt forvaltede fond for å finne den spesifikke
investeringsfilosofienog strategien for aktiv forvaltning som investor har tro på skal gi ønsket
risikojustertavkastning.Industrifinansbidrar med råd og kompetansei denneprosessen.
Ulike perioder i markedet preges av ulike muligheter til å skape resultater innen aktiv
forvaltning. Perioder hvor hele markedet løftes av en eller få større faktorer, kan gi god
avkastningi mangeaktivaklasser,slik som tidevannetløfter alle båter.
Periodenvi går inn i, bærer derimot med seggenerelt lavere forventningertil avkastning.Det vil
likevel kunne være større forskjeller i avkastningen mellom enkeltaksjer. Den riktige
investeringsfilosofienog strategien vil derfor kunne ha større muligheter til god langsiktig
avkastningog til meravkastningutover markedet.
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VERDSETTINGAKSJER
Dagens verdsetting av internasjonale aksjer er høy sett i et historisk perspektiv. Det er da
sentralt å se verdsettingenav aksjer i lys av de momenter som er behandlet tidligere i dette
markedssynet.Fallende likevektsrenter har hatt effekt for kapitalkravet for investeringer og
bidratt til å løfte verdsettingenav aksjer.Fallenderentenivå har dog ikke skjeddisolert, men i en
økonomi med svekket potensiell vekst på aggregertnivå. Vekst i aggregertselskapsinntjening
inngår i den potensielle veksten. Fallende vekstforventningerburde da bidra til å redusere
verdsettingen. FIGUR21 viser indeksutviklingen og ulike nøkkeltall for verdens aksjemarked
(MSCIACWorld). Figurenviser at de senereårs oppgangi aksjekurseneikke er understøttet av
tilsvarendeveksti inntjening.
CrestmontResearchhevder i sin rapport ”P/E ratios and inflation” at historiskhar perioder med
positiv, men ikke for høy inflasjon vært perioder med høy verdsettingav aksjer.Markedet hadde
lenge en frykt for deflasjon. Dette ville kunne tippe balanseni negativ retning og gi redusert
verdsetting. Når markedet nå anser sannsynlighetenfor konjunkturoppsvingog tiltakende
inflasjon som høyere, har dette ifølge Crestmont også vært perioder som i mindre grad har
kunnet opprettholde høy verdsettingdersominflasjonenblir for høy.
FIGUR 21
Stigendeaksjekurser,men stabilt overskudd

Kilde:Bloomberg
VERDSETTINGRENTER
Med historisk lave løpende renter på statsobligasjoneri mange land, er også verdsettingenav
disseobligasjoneneblitt svært høy. Verdsettingenhar 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
.
Samtidig har offentlig reguleringav institusjonelle investorerfavorisertstatsobligasjoner.Det har
likevel vært svingninger i den ellers lave løpende avkastningen. Renteoppgangensiden
sommeren2016 har vært relativ sterk. Vi er sannsynligvisfortsatt i en stigendetrend, selvom de
langerentene den sistetiden har falt noe tilbake.
Det er regionaleforskjeller. USAleder an i renteoppgangen.I eurosonenhar spesielt åpningen
for å inkludere statsobligasjonermed kortere durasjon i de kvantitative lettelsene fra ESB
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presset ned rentene på tyske statsrenter med
kortere løpetid. I Japanhar sentralbankennå
en eksplisitt politikk om å holde renten på 10års statsobligasjonernær null.

FIGUR22
Løpendeavkastningfaller

Kredittpåslageti rentemarkedetvarierer også.
Selv om globale statsrenter har gått noe opp
siden sommeren, har kredittpåslagene for
både høy kredittverdighet og lavere
kredittverdighet falt. Målt ved Barclays’
indekser for det globale markedet har da
løpende avkastningøkt for kredittobligasjoner
med høy kredittverdighet og falt for
høyrenteobligasjoner.
ALLOKERINGMELLOM AKTIVAKLASSER
Strategisk allokering mellom aktivaklasserer
basert på langsiktige forventninger til
risikopremier og risiko for den enkelte
Kilde:Bloomberg
aktivaklasse, samt risikoevne og -vilje hos
investor. En taktisk allokering i den samme
porteføljen søkerå ta hensyn til midlertidige endringeri forventede risikopremierog tilhørende
risiko. Verdsettinger 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 verdiskapningensom tilfaller aksjonæren.FIGUR22 viser
sammenligningav dissemåltallenefor aksjer og renter, målt ved indekserfra MSCIog Barclays
.
Selv om overskuddsavkastningen
faller som følge av høyere verdsetting, faller også løpende
avkastningfor renteplasseringer,og det er fremdeles mulig å hente meravkastningi aksjer
generelt.
Det er sentralt å vurdere hvilken ekstra risiko
investor tar for å oppnå den ekstra
avkastningen. På tross av at en rekke
aksjemarkederut fra forskjellige måltall kan
fremstå som noe dyre, mener vi fortsatt at
aksjergir tilstrekkeliggodt betalt til å sitte med
en god aksjeeksponering.Dette gjør at vi
anbefaler nøytralvektmellom aksjerog renter.

FIGUR23
USAhar gitt meravkastning

ALLOKERINGMELLOM REGIONER
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Verdsettingener ulik fra region til region og
mellom ulike sektorer. Målt ved sykliskjustert
P/Eer USArelativt høyt verdsatt,mensEuropa
og fremvoksendemarkeder prises til relativt
sett lavere nøkkeltall enn USA.Sykliskjustert
P/E tar hensyn til inflasjonsjustert inntjening
over de siste 10 år. FIGUR23 viser hvor stor
meravkastningUSAhar hatt de senere år. En
medvirkende effekt til meravkastningenhar

Kilde:Bloomberg
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vært tilbakekjøpav aksjerfinansiertmed billig gjeld, hvilket har redusert antall uteståendeaksjer
og i seg selv har bidratt til kursoppgang.Dette gjør ogsåfremtidig avkastningi USArelativt mer
usikker på grunn av høy verdsettelse, samt høyere gjeldskostnaderog lønnskostnadersom
leggerpresspå profittmarginene.
Innledningsvisi analysenfokuserte vi på geopolitiskeutfordringer. Skaldette trekkesned på det
praktiske plan for en investor, vil mer urolige tider gjerne føre til at markedet søker til trygge
havnerfor investeringenesine.
ALLOKERINGMELLOM SEKTORER
I lys av skiftet fra deflasjonsfrykt til inflasjonsforventninger,vil optimal allokering mellom
sektorer ogsåbli påvirket. Noen sektorer har lettere for å skyveinflasjon på innsatsfaktorer over
på sluttkunden.Sektorersom produsererråvarer nyter godt av stigenderåvarepriseri nominelt
salg.Selskaperi andre sektorersom opererer i sterk priskonkurranseog er pristakere,vil oppleve
marginpress.Selskapersom har sterk konkurranseposisjon og opererer som prissettere, vil
enklere kunne justere utsalgspriseneog beholde stabil inntjening. Det er sistnevnte type
selskapersom liggernærmestvår egeninvesteringsfilosofiog strategi.
KONKLUSJON
Industrifinans anbefaler ved inngangen til året nøytralvekt mellom aksjer og renter.
Risikopremieni aktivaklassenaksjer er ikke høy nok til å forsvare en overvekt på tross av lav
alternativavkastning.Innen aksjer har vi et fokus på selskapermed god forventet fundamental
verdiskapning.Innen int ernasjonale aksjer er porteføljen overvektet Asia og Europa, mens
porteføljen er undervektet USA.Samtidiger porteføljen overvektet stabile sektorer, herunder
helse, mens sykliskesektorer er undervektet. Den sykliskeundervekten i internasjonaleaksjer
kompenseresgjennomaktivaklassennorskeaksjer,som har et høyt innslagav sykliskesektorer.
Innen renter anbefalervi overvekti kreditt og kort durasjon.

Ansvarsbegrensning. Dette markedsbrevet uttrykker Industrifinans Kapitalforvaltnings
vurderinger og markedssynper brevs dato. Markedssynetog vurderingene er gjenstand for
løpende overvåkingsom følge av markedsendringer,ny informasjon og øvrige forhold, og kan
derfor endrespå ethvert tidspunkt. Markedsbreveter på ingen måte et tilbud om eller underlag
for beslutninger om kjøp og salg av verdipapirer. Referanser til enkelte aktivaklasser,
verdipapirfondeller verdipapirerer for eksemplifiserendeformål og er ikke ment å være,og skal
heller ikke oppfattes til å være, anbefalinger for kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk
avkastninger ingen garantifor fremtidig avkastning.
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RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 17/639-1

Arkiv:

Status verbalforslag 2016 og mål i handlingsprogram 2016-2019
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.

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

Verbalforslag i forbindelse med vedtak av budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019:
Verbalforslag
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.

Resultat 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.

Rådmannen ferdigstiller forslag til kulturplan for høring innen
sommeren 2016.
Rådmannen ser på mulighetene for å benytte lærlingeordninger,
arbeidslag fra NAV og personer, spesielt innvandrere, med behov for
arbeidspraksis.
Ringerike Kommunes tilbud om sommerjobb til
skoleungdom/studenter gjeninnføres innenfor rammene av det totale
driftsbudsjettet for 2016.

Høring gjennomført. Sluttbehandling utsatt til 2017 for at HOK skal få drøftet
høringssvar og komme med innspill før sluttbehandling.
Vi har nå lærlinger, arbeidslag fra NAV og personer i arbeidspraksis. Antallet
varierer.
Anmodningen ansees oppfylt.
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.
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.
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.

Kommunestyret ber rådmannen gå i samtale med fylkeskommunen
for å utarbeide en samordnet plan for kulturminner og kulturmiljøer.

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en arbeidsform for
plankontroll for de regionale, overordnede spørsmålene i samarbeid
med fylkeskommunen.

Ringerike mottok 3,6 mill kroner i øremerkede midler til styrking i barnetrinnene, 1.4. trinn. Pengene går til lærerstillinger og konkrete styrkingstiltak.

Verbalforslag
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.
Rådmannen etablerer et samarbeid med
eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike, der i blant Ringbo for
utbygging av utleieboliger for vanskeligstilte, ungdom og flyktninger.

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.
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.
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.
Ringerike Kommune skal over tid planmessig skifte ut alle diesel- og
bensindrevne biler/rullende materiell med lav-/nullutslippsbiler (elbiler/hybridbiler/hydrogendrevne biler) i alle sektorer der det er
hensiktsmessig ut fra arbeidets og tjenestens art.

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.

Resultat 2016
Bemanningen er økt både på byggesak og på planavdelingen. Videre er det lyst ut
etter flere stillingen på plansiden. Prosessen pågår januar/februar 2017.
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.
Dialogen er innledet, og vi avventer resultatene. Ny leder for Boligkontoret startet 1.
januar 2017. Boligkontoret fortsetter dialogen.
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.

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.
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 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

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.

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.

Innsats mot sykefravær skal prioriteres.

Merking av kommunale gjenvinningsstasjoner og oppgradering av
dem.
Punkt 3 i MDGs forslag som oversendes rådmannen for utredning:
Hurtigladere for el-biler på flere normale el-billadere i sentrum.

Resultat 2016
bekjempe arbeidslivskriminalitet, og det et har vært nyttig å dele kompetanse
mellom aktører med ulike innfallsvinkler til problemet.
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.
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 trepartsamarbeidet i Ringerike kommune betydelig styrket. Det gis tilbakemelding fra
både tillitsvalgte og politikere som har deltatt at dette er svært positivt.
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
%.
Kommunen har ikke egne gjenvinningsstasjoner annet enn avfallssortering i
kommunale bygg.
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. Barnehagetilbudet 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

8,7 %

8,0 %

7,9 % (jan – nov 2016)*

90 %

Måles ikke i ny undersøkelse

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
Relevant kompetanseutvikling

4,0

Måles ikke i 2016

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

Fraværsprosent
Medarbeidersamtalen (antall gjennomført)
Resultater 10-faktor-undersøkelse *
(skala 1 – 5)

*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

6 mnd

3 mnd

0-14 dager



Ventetid før saken startes



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 §57

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

20

20

18

Målt kvalitet
1.

Antall barn og unge som mottar avlastning I
institusjon 0-18


over 18 år i institusjon

7

5

3



privat avlastning 0-18

35

40

37



over 18 år privat avlastning

4

2

2

100%

100%

80 %

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

1. Gjennomført DU- kurs (Depresjon for
ungdom)

1

2

2

2. Implementert fagteam i barnehage

6

6

21

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

Opplevd kvalitet
1. Kvalitetssikringssamtale med alle pårørende
som har et vedtak på avlastning x 1 pr år
Helsestasjonstjeneste

Barnevern

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

a. Barnehagelærere

25%

25%

25%

b. Barne- og ungdomsarbeidere

25%

25%

25%

91%

93%

91%

Målt kvalitet


Antall ansatte med formell kompetanse

Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Opplevd kvalitet

Total kvalitet i barnehagen
5,0
5,0
Nye indikatorer fra 2017*
Andel foresatte som opplever at barnet deres blir
5,5
5,5
Nye indikatorer fra 2017*
møtt med respekt
Andel foresatte som opplever at de blir møtt med
5,4
5,4
Nye indikatorer fra 2017*
respekt
Andel foresatte som opplever at barnet trives i
5,2
5,4
Nye indikatorer fra 2017*
barnehagen
*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

50

49

50

48

50

50

50

51

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)

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)

Grunnskolepoeng
 (nasjonalt snitt 2015 er 40,8)
Spesialundervisning
 Andel elever med spesialundervisning
(nasjonalt snitt 8 %)
 Andel elever med spesialundervisning som
når målene i sin individuelle
opplæringsplan og spesialundervisning
avsluttes

40,3

38,5

39

7,1 %

8%

7,5

10 %

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

4,5

4,6

4,2

4,5

4,1

3,1 %

4%

5,2*

2,6 %

4%

5,4*

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 %)

Læringssenter for voksne





Andel deltakere som fullfører grunnskole
for voksne med minimumskarakter 2 i alle
fag
Andel spor 2 deltakere som består alle
delprøvene på norskprøve A2-nivå innen
ett år (Ny prøve)
Andel avsluttede introdeltakere ut i videre
utdanning eller jobb
(Gjennomsnitt for landet 44 %)

*Ny og endret spørsmålsstilling

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

64 %

65 %

100 %

50 %

50 %

Ikke mulig å måle. Innført
ny prøveform.

60 %

50 %

Kultur
Kulturskole

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016



Andel av personalet med fagutdanning

80 %

80 %

80 %



Dekningsgrad: Andel elever i
grunnskolealder i kommunens kulturskole

5,9 %

6,5 %

6,9 %

Resultat

Mål

Resultat

2015

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

50 %

50 %

48 %

Bibliotek

Selvbetjeningsgrad (utlån på automat, fornyelser
per nett og sms)

Helse og omsorg
Ambulerende hjemmetjeneste, hjemmetjeneste
i bofelleskap og institusjon

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

0

435

36

45

50

Ikke
data
gode
nok

Måle i
2016
Sette mål
for 20172019
Måle i
2016
Sette mål
for 20172019

Fravær av alvorlige feilmedisinering. Målt i antall
feilmedisineringer – medikament gitt til feil pasient.
Antall brukere som har deltatt i hverdagsrehabilitering
Antall avtalte tjenestebesøk som tjenesten selv
avlyser

Iverksettingstid av vedtak hjemmetjenester

Antall fall fordelt etter alvorlighetsgrad

IPLOS registrering - antall med aktive vedtak med
ufullstendig utfylt kartlegging

Ikke
data

Ikke
gode
nok
data.
Totalt
antall
registrer
te fall pr.
sept.
2015 er
113

Antall forventningsavklaringer ved innkomst i %

Finne
frem til
målemet
ode
80 %

Psykisk helse og rus

Antall brukere med individuell plan
Det er gjennomført forventnings-samtaler med
bruker
Tildelingskontoret

Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at
pasienten er definert som utskrivningsklar
Andel korttidsplasser belagt med korttidspasienter
Gjennomsnitt tildelte tjenester pr. uke pleie og
omsorg utenfor institusjon

Måle i
2016
Sette mål
for 20172019

Måle i
2016
Sette mål
for 20172019

Tall ikke tilgjengelig. Nytt
avvikssystem er i
oppstartfasen.

Tall ikke tilgjengelig. Nytt
avvikssystem er i
oppstartfasen.

283

Tall for 2016 tilgjengelig
februar 2017.

100 %

80 %

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

25

25

70 %

85 %

54 har IP og-/eller
koordinator
75 %

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

0-3
døgn
90-100
%
7,8
timer

0-3 døgn

1,4 døgn

90-100 %

84,7 %

7,7 timer

7,2 timer

NAV og flyktning

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

485

450

425

5,85

5,6

6,16

83

80

55

71

100

124

Målt kvalitet







Antall brukere med sosialhjelp som
hovedinntekt
Gjennomsnitt antall måneder på sosialhjelp
Antall mellom 18-24 år på økonomisk
sosialhjelp
Oppfylle kommunestyrevedtak om
bosetting av flyktninger
70 % av deltakerne som har gjennomført
introduksjonsprogram skal i arbeid,
utdanning eller annen kvalifisering mot
arbeid direkte etter avsluttet program

(inkl. 17 som skulle vært bosatt i
2015 og 11 familiegjenforening)

59 %

65 %

50 %

Opplevd kvalitet


«Jeg får den service jeg trenger fra NAVkontoret»

Tall ikke
klar

4,9

Nasjonal brukerundersøkelse ikke
gjennomført



«Veileder var interessert i å finne gode
løsninger sammen med meg»

Tall ikke
klar

5,0

Nasjonal brukerundersøkelse ikke
gjennomført



«Har noen på NAV -kontoret snakket med
deg om muligheten til å komme i arbeid?»

Tall ikke
klar

78 %

Nasjonal brukerundersøkelse ikke
gjennomført

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

Redusere vanntap på nettet med 5 % årlig

+-55 %

+-50 %

46 %

Forbedre renseresultatene ved Hallingby
renseanlegg - fosfor
80 % av investeringsprosjektene skal følge
oppsatt fremdriftsplan

88 %

92 %

>92%

Ikke
målt

> 80 %

>80 %

Energieffektivisering – redusert energiforbruk
(korrigert for graddagstall/oppvarmingsbehov)

-8,6 %

-5 %

+1,91 %

Samfunn
Teknisk drift og forvaltning

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



Fornøyd med innholdet i jobben din

4,8

4,9

kommunen har tatt gått
over til en ny type
undersøkelse, derfor ikke
mulig å måle de samme
kriteriene i 2016.

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

80

60

35

Tilfredss
tillende

Tilfredsstil
lende

Tilfredsstillende
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Brann- og redningstjenesten



Brannvesenet skal ha et høyt servicenivå ut i
fra antall klager på saksbehandling, hendelser,
feiing og tilsyn. Målt i antall klager.



Brannvesenet skal bistå personell eller dyr i
nød i løpet av de frister som er gitt i forskrift

Administrasjon og fellestjenester
IKT



IT-systemenes oppetid



Antall lammende hendelser som fører til
systembortfall utover 1 time



Gjennomsnittlig løsningstid på support

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 17/640-1

Arkiv:

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

Ved en inkurie har
oppfølgingen av
dette vedtaket blitt
oversett.
Rådmannen tar
kontakt med øvrige
eiere for å
gjennomføre
vedtaket.

1. terial 2017.

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:
27.03

29/14

«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.»
ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV
ENERGI- OG KLIMAPLANEN
PROSJEKT OPPFØLGING
Vedtak:

24.04

53/14

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.

30.10

133/14

BOLIGSOSIAL HENDLINGSPLAN 2015 -

Ny revidert energiog klimaplan ferdig
ila 1. halvår 2017

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

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.
26.03

44/15
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.
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:
28.05

75/15

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.
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG
Vedtak:

25.06

84/15

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.

OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR
PLANARBEID I HØNEFOSS
Vedtak:

27.08

104/15

1-Ringerike kommune starter arbeid med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss

Evalueringskomiteen
har lagt frem sin
innstilling.

2-Det skal gjennomføres en
mulighetsstudie i form av parallelle
arkitektoppdrag

Rapporten er
overlevert
rådmannen.

3-Det avsettes midler til arbeidet i
Handlingsprogrammet 2016-2019.
Skole- og barnehagetilbud for barn og
unge med sammensatt behov
Vedtak:

26.11

136/15

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

Rapporten vil bli
gjennomgått og
resultatene
legges frem til
politisk
behandling.

førstespråk. Forsterket enhet ved Veien
skole opprettholdes.
3. Ringerike kommune oppretter ikke egne
alternativer arenaer for elever med sosioemosjonelle vansker. Det forutsettes at
kommunen benytter eksisterende tilbud,
eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.

av romprogrammet
for ny skole
Hønefoss Sør.

4. Opplæringstilbudet ved Austjord
opprettholdes.
Forslag til lokal forskrift om forbudssoner
for oppskyting av fyrverkeri
Vedtak:
Lokal forskrift om forbudssoner for
oppskyting av fyrverker vedtas.

10.12

152/15

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

28.01

Sak

2/16

SAKSTITTEL og vedtak

Status/ kommentar

Videre
oppfølging

Kommunens arbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen årlig
rapportere til kommunestyret om
kommunens antikorrupsjonsarbeid.

Arbeid med antikorrupsjon er
innarbeidet i mandat
for opprettet
arbeidsgruppe som
skal revidere
kommunens etiske
retningslinjer.

Saken behandles
i alle politiske råd
og utvalg og skal
endelig opp til
politisk
behandling i
kommunestyret
3. mars 2017.

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.

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.

Partssammensatt
arbeidsgruppen har
utarbeidet nye etiske
regler for folkevalgte
og ansatte i Ringerike
kommune.
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.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020
Vedtak:

31.03

42/16

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.

Ny medarbeiderundersøkelse
skal gjennomføres høsten
2017.

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.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivå er
innarbeidet i
rådmannens forslag
til budsjett 2017.

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.

28.04

59/16

Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
Ringerike
Vedtak:
1. Felles barnevernsvakt for MidtBuskerud, 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.

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.

26.05

85/16

Mulighetene
presenteres for
aktuelle
samarbeidspartnere
fortløpende, men vi
har ikke inngått noen
avtaler ennå.

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.

(Se også sak 129/16)

Avklaringer i
forhold til
skolebehovsanalyser og
reguleringsplan
er gjort. Mulig
oppstart av
forprosjekt våren
2017.

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.
30.06

107/16

Forespørsel til SVV er
sendt, og saken er
under utredning der.

Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud, - behovanalyse
Vedtak:
1. Ringerike kommunes planlagte
byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.

Ny utvidet
behovsanalyse vil
bli gjennomført i
2020

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.
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.

Politisk sak lagt frem i
november. Saken ble
ikke vedtatt.

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.
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.

01.09

118/16

29.09

129/16

27.10

134/16

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.
Barnehage- og skolebehovsanalyse 20162030
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
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.

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.

Gjennomføres i tråd
med vedtak.

Nes bygges i 2017 og
Sokna i 2018.

27.10

135/16

24.11

151/16

24.11

153/16

15.12

164/16

Kostnadsramme kr 8,6 mill. inkl.mva
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.
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.»
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.
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.

Gjennomført.
Garanti og tilskudd er
gitt.

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 «IdrettsanleggSkytebane» 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 H3/14. 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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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,-).

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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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

Ingrid Liseth
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ingrid Liseth
31. januar 2017 13:30
'Thorstein Kvale'
'Elling Tryterud'; dag.rieber@rpr.no; Grethe Tollefsen; Heidi Skagnæs;Gunn
Edvardsen;Tore Isaksen;Varaordfører; Ordfører
Vedr. gebyr for saksbehandling, Plan ID 0605 324 Trampen Skytebane

Hei!
Takkfor tilbakemelding.Etter deresønskevil vi forberedesakentil politisk behandling.
Betalingsfristenpå den tilsendte fakturaener nå utsatt til det foreliggeren avgjørelsei saken.

Vennlighilsen

Ingrid Liseth
Arealplanlegger
Areal - og byplankontoret
Ringerikekommune
OBS!Fra10. 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 Tollefsen; Heidi Skagnæs; Gunn Edvardsen; Tore Isaksen;
Varaordfører; Ordfører
Emne: SV: Gebyr for saksbehandling Plan ID 0605 324 Trampen Skytebane

Hei Ingrid Liseth
Visertil E post vedr gebyrfor saksbehandlingav, Plan-ID0605324 TrampenSkytebane.
Jegber om at dennesakenfremmespolitisk og at du i saksframleggetbruker mine argumenteri E post datert 12.
desember2016.
SoknaSkytterlagvil kunneleve med en halveringav foreslåtte gebyr( 86500) dvs 43 250,-. Da det i den videre
prosessenvil påløpebyggesaksgebyrer,
vil dette medføre at hele skytterlagetsegenkapitalbrukestil kommunale
gebyrerog vi må såledesforsøkeå finansiereden nye skytebanenmed velvillighjelp fra stiftelser. Kan du se til at
betalingsfristen på den tilsendte fakturaenutsettes til sakener behandletog bekrefte til meg at dette er gjort. På
forhånd takk for hjelpen.
Vennlighilsen
SoknaSkytterlag
ThorsteinKvale
Leder
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Fra: Ingrid Liseth[mailto:ingrid.liseth@ringerike.kommune.no
]
Sendt:fredag27. januar 201713.15
Til: th-kvale@online.no
Kopi: EllingTryterud<tryterud@online.no>; dag.rieber@rpr.no
; GretheTollefsen
<Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no
>; Heidi Skagnæs<Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no
>; Gunn
Edvardsen<Gunn.Edvardsen@ringerike.kommune.no
>; ToreIsaksen<Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no
>
Emne:SV:Gebyrfor saksbehandlingPlanID 0605 324 Trampen Skytebane
Vedr. gebyr for saksbehandling,
Plan-ID0605324 TrampenSkytebane

Vi har fått i oppdragfra rådmannenå se på gebyrfastsettelseni dennesakenpå nytt. I henholdtil kommunens
betalingsreglementskalgebyrettilsvareselvkostfor utført arbeid.
I Ringerikehar vi praktisert at det tas fullt gebyr, uavhengigav hvem det er som søker.Vi følger satsene i det til
enhver tids gjeldendebetalingsreglement,og eventuelle reduksjoneri gebyretfølger de vedtatte kriteriene. Vi har
ingen tradisjon for full ettergivelseav gebyret,f.eks.fordi forslagsstillerer en frivillig organisasjonetc., og kjenner
ikke til at det i nyere tid har vært en slik sakti l behandlingi kommunen.
I denne sakenbestår gebyretav en fast satsfor reguleringsplan(kr. 86 500,-)og en variabeldel. Siden Trampen
skytebanehar et stort areal(ca. 192 dekar)som omfattes av reguleringen,vil dette slå «uheldig»ut når gebyrets
størrelseskalfastsettes.Derfor har vi brukt skjønn ved fastsettelseav gebyretog nedjustert det fra maksbeløpetpå
kr. 544 400,-til kr. 170 000,-.
Formåletmed reguleringsplanenfor Trampenskytebane er å leggetil rette for aktiviteter som bl.a. skaper en positiv
arenafor ungdomi forhold til mestring,konsentrasjon og selvbilde.Skytesportener ogsåen aktivitet som favner
bredt i befolkningen(skyttereog jegere)og som kan bidra til økt folkehelse.Vi har få reguleringsplaner som legger
til rette for slik aktivitet og følgeliget lite sammenligningsgrunnlag
når det gjelder ressursbrukeni slikesaker.Av
sammenlignbarereguleringsplanerkan nevnesSommaskytebane.Da dennevar til mindre endring i 2014,ble det
tatt et enhetsgebyrpå kr. 39 400,-(somble redusert til det halve pga.sakenskarakter/etter skjønn). Trampen
skytebanehar vært en vanlig regulering, med vanligprosess.Det vil derfor ikke være aktuelt å ta gebyrsom om det
var en mindre endringav reguleringsplan.
I dennesakener gebyretsvariabledel allerederedusert betydelig.Etter en grundigerevurderingfinner vi at det i
dennesakenikke vil være urimelig, sett i forhold til kriteriene for reduksjonav gebyreti plansaker, å redusereden
delen av gebyret som omhandlerareal og kun ta enhetsgebyretfor dennetype saker(minstegebyrmed fast sats),
dvs.kr. 86 500,-.
Dersomdere som forslagsstillerefortsatt ønskerå fremme sakenpolitisk, vil vi forberededen for politikerne, med
anbefalingom at de variablekostnadeneslettes,men at enhetsgebyretpå kr. 86 500,-opprettholdes.
Vi ber om en tilbakemeldingfra dere.

Vennlighilsen

Ingrid Liseth
Arealplanlegger
Areal - og byplankontoret
Ringerikekommune
OBS!Fra10. 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 Trampen Skytebane

Hei Heidi se under. Til orientering og så får vi avvente om vi får noen videre beskjed.
Hilsen
GretheTollefsen

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
Visertil overnevntemed saksnr14/263-21,gebyrfor saksbehandling«detaljreguleringTrampenSkytebane « og ber
om at politikerne i Ringerikekommunevurderer muligheten for å kunneettergi hele eller deler av gebyret for
saksbehandlingvarsleti brev av 29.11.
Kommunensarealplankontorhar alleredegitt fire gode argumenterfor nedjusteringfra maksimalbeløpet( 544 400,) til 170 000,Vi vil gi noen flere argumenterfor en velvilligbehandling:
SoknaSkytterlager en frivillig organisasjontilsluttet Norgesidrettsforbund og er drevet med
dugnadsinnsatsav medlemmene.Lagetfeirer 150 år i år.
SoknaSkytterlager å regnesom en institusjoni bygdaog har ca 255 betalendemedlemmer.Det arrangeres
årlig treningskvelderog skyteprøverfor bygdasjegere.
I samarbeidmed SoknaJegerog Fiskeforeningutdannes det nye jegere.Dette er stort sett ungdomi alderen
15 – 20 år.
Soknaskytterlaghar i en årrekkesamarbeidetmed skolen og gitt opplæringi behandlingav skytevåpen,
sikkerhetsreglerog praktiskbruk.
Dette tilbudet er gitt 10 klassingerpå skolensaktivitetsdagerog har hatt stor interesse.Pgaav nåværende
fasiliteter på Soknaskytterlagsbanehar dette til budet lagt nede de sisteårenemen vil bli tilbudt når den
nye baneni Trampener ferdig. Vi vet et det i bygdenorgeer våpeni
annet hvert hus og finner derfor denneaktiviteten svært viktig.
Reguleringsplanen
er i sin helhet utarbeidet av eksterne konsulenterog har kostet skytterlagetca 140 000,-.
Ringerikekommunehar såledesikke brukt ressurserpå dette. Det har heller ikke vært innsigelserpå planen
som selvfølgelighar vært tidsbesparendefor saksbehandler.Vi minner om at i utgangspunktetfor
fastsettelseav gebyrskaltilsvareselvkostfor utført arbeid.
SoknaSkytterlagvil med et gebyrpå 170 00,- starte med tilnærmet negativegenkapitalved byggestartav
nytt anleggi Trampen.
Ringerikekommunehar i alle år vært flink til å bidra med midler til idrettsanleggog kultur, spesielt i sentrale
områder av kommunen.Vi håper derfor at dennesakenkan få et positivt utfall.
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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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KS

11,3 m2

VVS
Brann

KS

pers onal

KS
la vt mo bilt ska p

C

C

72,7 m2

0
5
0
9

VVS

læring
F

læring

40,4 m2

59,8 m2

KS

KS

gr uppe

E

10,8 m2

E

læring

VVS

60,1 m2

a m fi 4
33,9 m2

bibliotek
125,9 m2

læring

læring

60,4 m2

41,2 m2

0
0
2
3
1

o verska p
ove rskap
a vfallso rt ering

læring

a m fi 7

60,5 m2

32,6 m2

va skere nn e

læring

læring

44,1 m2

60,1 m2
KS

KS

KS

n
n
a
r
B

S S
V V
V V

F

F

gr uppe
9,6 m2

a m fi

KS

læring

læring

59,5 m2

56,6 m2

VVS

grupp e

111,0 m2

VVS

13,8 m2

A

lærer tDr.E3T 1

A

DET 1

38,0 m2

møte

S
K

9,7 m2
S
K

S
K

a vfallso rt ering

lager/k opi

lærer tr. 4

10,4 m2

38,0 m2

0
0
1
8
1

Bla ckb ox øvre d el

va skere nn e

ove rskap

s va kst r ø m
heis

bk

3,0 m2

3SVV,6

gard/wc

m2 SVV

el

162,0 m2

11,2 m2

møtepl.
24,0 m2

lærer tr. 5
38,0 m2

el
Brann

VVS

6-7

møtepl.

gard/wc

9,9 m2

98,7 m2

a m fi 5

a m fi 6
o verskap

gr uppe

va skere nn e

25,1 m2

Brann
VVS

24,9 m2

G

o verskap

av fallsorte rin g

læring

9,5 m2

5

lær tr. 7

lær tr. 6

40,6 m2

40,7 m2

ove rs kap

g
n
lii
ts
t
u

102,4 m2

a vfallso rt ering

o verska p

G

S S
V V
V V

va skere nn e

læring

13.01.2017 Forpros jekt

R ev

gr uppe

93,9 m2

AA

10,7 m2

En dri ng

Da to

Pr o s j ek t er i n g s g r u p p en
A RK :

gr uppe

gr uppe

9,3 m2

10,0 m2
VVS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

0
0
1
4
1

KS
KS

læring

læring

læring

læring

læring

læring

60,9 m2

60,0 m2

59,6 m2

59,7 m2

60,1 m2

60,1 m2
u
ts
til
lin
g
o
ve
r
h
yl
le
r

r
lle
y
h
r
e
v
o
g
in
ilt
st
u

HENT AS

P RL :

HENT AS

L A RK :

Bjørbekk og Lindheim

R IB :

ÅF Reinertsen AS

R IV :

ÅF Reinertsen AS

R IE :

ECT AS

R IB R :

ÅF Reinertsen AS

R IA K U :

ÅF Reinertsen AS

p
a
k
vs

le
e
lti
b
o
m

g
in
n
p
å
g
li
u
m

H

PL :
Høy bokh ylle

b okh ylle

KS

KS

H
Fa s e

Forprosjekt
Ut f ør en d e

B y g g h er r e

Ringerike kommune
6 0 00

7 6 00

2

1 6 2 00

1 3

15 3 00

6 0 00

15 9 00

7 9 00

P r o s j ek t

Ny Hønefoss barneskole syd

1

2

3

4

5

6

7

8

S ign .

Ko ntro ll

GD

SR/AL

Da to

1 3 .0 1 .2 0 1 7

Må le sto kk

1 :2 0 0

Pr o s j ek t n r.

P r o s j e k t n r. A R K

10004 1628
Ty p e t eg n i n g

Oversiktsplan 2

Teg n i n g s n r.

R ev i s j o n n r.

A.PL.S.020 A A

Te gn in gsn r.

Re visj on nr.

A .PL .S.030 A A
Type t e gn in g

Tek n i s k l o f t

1

2

3

2

4

1
5

6

7

3

8

A

A

0
5
8
0
1

2
T
E
D

B
B

B

B
0
0
1
4
1
2
T
E
D

C

C

0
5
1
8

gangbane av gitterrist

D

D
teknisk rom

teknis k rom

187,4 m2

165,2 m2

C

C

0
5
0
9

E

E

0
0
2
3
1

F

F

A

DET 1

A

DET 1

0
0
1
8
1

AA

13.01.2017 Forpros jekt

R ev

En dri ng

Da to

Pr o s j ek t er i n g s g r u p p en
A RK :

G

G

0
0
1
4
1

PL :

HENT AS

P RL :

HENT AS

L A RK :

Bjørbekk og Lindheim

R IB :

ÅF Reinertsen AS

R IV :

ÅF Reinertsen AS

R IE :

ECT AS

R IB R :

ÅF Reinertsen AS

R IA K U :

ÅF Reinertsen AS

Fa s e

Forprosjekt

H

H

Ut f ør en d e

B y g g h er r e

Ringerike kommune
P r o s j ek t

Ny Hønefoss barneskole syd

S ign .

Ko ntro ll

GD

SR/AL

Da to

6 0 00

7 6 00

2

1 6 2 00

1 3

15 3 00

6 0 00

1 3 .0 1 .2 0 1 7
15 9 00

7 9 00
Må le sto kk

1

2

3

4

5

6

7

1 :2 0 0

8
Pr o s j ek t n r.

P r o s j e k t n r. A R K

10004 1628
Ty p e t eg n i n g

Teknisk loft

Teg n i n g s n r.

R ev i s j o n n r.

A.PL.S.030 A A

Te gn in gsn r.

Re visj on nr.

A .PL .S.040 A A
Type t e gn in g

1

2

3

2

Tak p l an

4

1
5

6

7

3

8

A

A

0
5
8
0
1

2
T
E
D

B
B

B

B
0
0
1
4
1
2
T
E
D

C

C

0
5
1
8

D

D

C

C

0
5
0
9

E

E

0
0
2
3
1

F

F

A

DET 1

A

DET 1

0
0
1
8
1

AA

G

G

13.01.2017 Forpros jekt

R ev

En dri ng

Da to

Pr o s j ek t er i n g s g r u p p en
A RK :

0
0
1
4
1

H

PL :

HENT AS

P RL :

HENT AS

L A RK :

Bjørbekk og Lindheim

R IB :

ÅF Reinertsen AS

R IV :

ÅF Reinertsen AS

R IE :

ECT AS

R IB R :

ÅF Reinertsen AS

R IA K U :

ÅF Reinertsen AS

H
Fa s e

Forprosjekt
Ut f ør en d e

B y g g h er r e

Ringerike kommune
6 0 00

1

7 6 00

2

2

16 2 00

3

1 3

15 3 00

4

6 000

5

6

P r o s j ek t

15 9 00

7 9 00

7

Ny Hønefoss barneskole syd

8

S ign .

Ko ntro ll

GD

SR/AL

Da to

1 3 .0 1 .2 0 1 7

Må le sto kk

1 :2 0 0

Pr o s j ek t n r.

P r o s j e k t n r. A R K

10004 1628
Ty p e t eg n i n g

Takplan

Teg n i n g s n r.

R ev i s j o n n r.

A.PL.S.040 A A

Te gn in gsn r.

Re visj on nr.

A .SN.S.001 A A
Type t e gn in g

Sn i t t 1_2_3

H

G

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

7 3 ,6 0

vindfang

6 9 ,6 0

H

HOVEDINNGANG

G

1

H

G

lære r

1:200

F

E

blackbox

D

C

B

2

1

3

2

1

3

A

bibliotek

7 3 ,6 0

au ditorium
mus ikk

H

lager

6 9 ,6 0

G

t e kn i sk r o m

F

E

D

C

B

2

A

1:200

AA

13.01.2017 Forpros jekt

R ev

En dri ng

Da to

Pr o s j ek t er i n g s g r u p p en
A RK :

A

B

C

D

E

F

G

H

PL :

HENT AS

P RL :

HENT AS

L A RK :

Bjørbekk og Lindheim

R IB :

ÅF Reinertsen AS

R IV :

ÅF Reinertsen AS

R IE :

ECT AS

R IB R :

ÅF Reinertsen AS

R IA K U :

ÅF Reinertsen AS

Fa s e

Forprosjekt
Ut f ør en d e

B y g g h er r e

7 3 ,6 0

Ringerike kommune
P r o s j ek t

Ny Hønefoss barneskole syd

S ign .

Ko ntro ll

GD

SR/AL

6 9 ,6 0
Da to

1 3 .0 1 .2 0 1 7

A

B

C

D

E

F
3

G

H

Må le sto kk

1 :2 0 0

1:200

Pr o s j ek t n r.

P r o s j e k t n r. A R K

10004 1628
Ty p e t eg n i n g

Snitt 1_2_3

Teg n i n g s n r.

R ev i s j o n n r.

A.SN.S.001 A A

Te gn in gsn r.

Re visj on nr.

A .SN.S.004 A A
Type t e gn in g

Sn i t t A _B _C

1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

overlys

læring

lærer

bibliotek
7 3 ,6 0
samlingsamfi

spis / teo ri

m a t o g h e l se

læring

6 9 ,6 0

1

2

3

4

5

6

A

8

7

6

1:200

5

4

3

2

1

B

B

C

C

A

A

idrettshall

læring

læring
7 3 ,6 0

læring

læring

læring
6 9 ,6 0

8

7

6

5

4

3

2

1

B

1:200

AA

13.01.2017 Forpros jekt

R ev

En dri ng

Da to

Pr o s j ek t er i n g s g r u p p en
A RK :

1

2

3

4

5

6

ventilasjon

7

8

ventilasjon

PL :

HENT AS

P RL :

HENT AS

L A RK :

Bjørbekk og Lindheim

R IB :

ÅF Reinertsen AS

R IV :

ÅF Reinertsen AS

R IE :

ECT AS

R IB R :

ÅF Reinertsen AS

R IA K U :

ÅF Reinertsen AS

Fa s e

Forprosjekt

7 7 ,6 0

Ut f ør en d e

personalrom

B y g g h er r e

Ringerike kommune

læring

boks amling
7 3 ,6 0

P r o s j ek t

Ny Hønefoss barneskole syd
trearbeider

mas kiner

renhold

va r m e se n t r a l

kjøkken

sf o

S ign .

Ko ntro ll

GD

SR/AL

Da to

1 3 .0 1 .2 0 1 7
6 9 ,6 0
Må le sto kk

1 :2 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Pr o s j ek t n r.

P r o s j e k t n r. A R K

10004 1628
C

1:200

Ty p e t eg n i n g

Snitt A_B_C

Teg n i n g s n r.

R ev i s j o n n r.

A.SN.S.004 A A

Te gn in gsn r.

Re visj on nr.

A .FA .S.001 A A
Type t e gn in g

Fas ad e No r d øs t o g No r d v es t

H

G

F

E

D

C

B

A

8 2 ,5 2

8 0 ,4 2

7 8 ,2 7

7 3 ,6 0

6 9 ,6 0

VN

H

G

F

E

D

C

B

A

Fasade Nordøst

1:200
Ø
N

AA

13.01.2017 Forpros jekt

R ev

En dri ng

Da to

Pr o s j ek t er i n g s g r u p p en
A RK :

8

7

6

5

4

8 2 ,5 2

3

2

1

8 2 ,5 2

PL :

HENT AS

P RL :

HENT AS

L A RK :

Bjørbekk og Lindheim

R IB :

ÅF Reinertsen AS

R IV :

ÅF Reinertsen AS

R IE :

ECT AS

R IB R :

ÅF Reinertsen AS

R IA K U :

ÅF Reinertsen AS

8 0 ,4 2

7 8 ,2 7

Fa s e

Forprosjekt
6 9 ,6 0

6 9 ,6 0

Ut f ør en d e

B y g g h er r e

Ringerike kommune

8

7

6

5

4

3

2

P r o s j ek t

1

Ny Hønefoss barneskole syd

S ign .

Ko ntro ll

GD

SR/AL

Da to

1 3 .0 1 .2 0 1 7

Fasade Nordvest

1:200
Må le sto kk

1 :2 0 0

Pr o s j ek t n r.

P r o s j e k t n r. A R K

10004 1628

Teg n i n g s n r.

R ev i s j o n n r.

A.FA.S.001 A A

Ty p e t eg n i n g

Fasade Nordøst og Nordvest

Te gn in gsn r.

Re visj on nr.

A .FA .S.003 A A
Type t e gn in g

Fas ad e Sør øs t o g Sør v es t

1

2

3

4

5

6

8 2 ,5 2

7

8

8 2 ,5 2

7 8 ,2 7

7 3 ,6 0

6 9 ,6 0

IDRETT OG ØKONOMI1
(lengre bak)

2

3

4

5HOVEDINGANG 6

7

8

Fasade Sørøst

1:200

S
V

SØ

AA

13.01.2017 Forpros jekt

R ev

A

B

C

D

E

F

G

H

En dri ng

Da to

Pr o s j ek t er i n g s g r u p p en
A RK :

8 2 ,5 2

8 0 ,4 2

PL :

HENT AS

P RL :

HENT AS

L A RK :

Bjørbekk og Lindheim

R IB :

ÅF Reinertsen AS

R IV :

ÅF Reinertsen AS

R IE :

ECT AS

R IB R :

ÅF Reinertsen AS

R IA K U :

ÅF Reinertsen AS

7 8 ,2 7

7 3 ,6 0

Fa s e

6 9 ,6 0

Forprosjekt
Ut f ør en d e

B y g g h er r e

Ringerike kommune
Fasade Sørvest

1:200

P r o s j ek t

Ny Hønefoss barneskole syd

S ign .

Ko ntro ll

GD

SR/AL

Da to

1 3 .0 1 .2 0 1 7

Må le sto kk

1 :2 0 0

Pr o s j ek t n r.

P r o s j e k t n r. A R K

10004 1628

Teg n i n g s n r.

R ev i s j o n n r.

A.FA.S.003 A A

Ty p e t eg n i n g

Fasade Sørøst og Sørvest

Teg nin g snr.

Re vis jon nr.
AA

A .PL .S.610
Typ e t eg ni ng

F u n k s j o n s p l an 1

utebod drift

lager/app

lager ekstern

renh.

lager/app

lager/apparat

lager

21, 0 m2

20, 3 m 2

30, 0 m 2

10 ,6 m 2

20, 2 m 2

29, 9 m 2

30, 0 m 2

flerbruks hall
1 12 5,6 m 2
Fast invent ar:
K latret au
B om
Fastmonterte mål
Fastmonterte basketkurver
Ribbevegger
B ehandlingsbenk

FUNK SJ ONSNØK K EL

1 - Fe lle sar ea l

So n e 1
K
S

K
S

K
S

læring

læring

59 ,6 m 2

60, 2 m 2

K
S

læring

K
S

60 ,2 m 2

2 - Sp es ial rom
gruppe
11, 3 m2

3 - Trin na rea l
p
a
skr
ve
o

gr

g
rin
e
rt
o
lls
fa
v
a

læring

11, 4 m 2

39, 7 m 2

amfi 1

læring

30 ,3 m 2

4 0,0 m 2

gruppe
10, 0 m 2
avfa llsorte ring

vasker enne

o verska p

vestibyle

instr.

36, 7 m 2

11, 3 m 2

l.

9, 5 m 2

4, 1 m 2

155 ,1 m 2

5 - El evg ard ero be r og wc

bk
dusj

gard.

gard.

15 ,0 m 2

29, 5 m 2

29, 0 m 2

dusj

dusj

gard.

gard.

dusj

15, 0 m 2

28, 9 m2

29, 3 m2

15, 0 m 2

2 ,4 m 2

K
R
Ø
T
K
R
Ø
T

sosiale rom hall

15, 3 m2

instr.

K
R
Ø
T

59, 1 m 2

K
R
Ø
T

8, 9 m2

6 - Sk ole fritid

el

7 - Ad min istra sjo n og pe rson al

over skap

l
jø
K

vakt/drift

varemot./lag

lager drift

hov edtav.

10, 3 m 2

12, 0 m 2

7, 9 m 2

1 6,0 m 2

l
ø
j
K

a vfallsor tering

varmesentral
renh

r
e
g
la

wc

56, 7 m 2

7, 1 m2

24, 2 m 2

K jø l

heis

sfo

59, 8 m2

mas kinrom

lok a s s e

16, 8 m 2

s luk ris t /
gul v v as k e m .

s fo kjøkken
2 1,8 m 2

r
e
g
la

wc

melk

4 ,8 m 2

3 ,4 m 2

ru lleg it ter

8 - Støtte fun ksjo ne r

64 ,0 m 2

9 - Tek nis k

lager drift

gr

8, 5 m 2

hån dv a s k

vaske renn e

sfo
m
u
lig
ru
lle
g
itt
e
r

58, 7 m 2

M
.
v
p
p
o
M

trearbeider

b
ra
n
n
g
a
rd
in

4 ,1 m 2

rk
ø
T
k
s
a
V
.v
p
p
o

Ver ktøyr amm e

1 0 - Id re tt

11, 1 m 2

lager

4 - Sp es ial pe da go gi sk av d.

garderobe inkl wc

sekr.

Utstilling

R ev

E nd rin g

D ato

2,2 m 2

sentralrom

Utst illingsvegg

P r o s j e k t e r i n g s g r u p p en

K
S

138 ,3 m 2

lager

K
S

2,5 m 2

So n e 4

au ditorium

S
on e 6
læring

lager
2,5 m 2

66, 7 m2

va skere nne

vaske ren ne

over skap

5 9,7 m 2

lager
keram./l.

læring

g
g
ve
sg
n
lili
ts
t
U

Whitebo ard

multifunksj

A RK :

K
S

9 7, 0 m 2

KS

læring

5 4,9 m 2

60, 1 m2
a vfallsorte ring

PL :

HENT AS

PRL :

HENT AS

LARK :

Bjørbekk og Lindheim

RI B :

ÅF Reinertsen AS

RI V :

ÅF Reinertsen AS

RI E :

ECT AS

RI B R :

ÅF Reinertsen AS

RI A K U :

ÅF Reinertsen AS

2, 8 m2

10, 5 m2

lager

lager kultur

lager drift

13, 5 m 2

1 9,7 m 2

amfi 2

1, 2 m 2

sølete ak tivit eter

32, 4 m 2
over skap
avfallsor tering

vaske renn e

læring
DW

DW

F

F

læring

3 9,1 m 2

lager

F

60, 0 m2

Utstilling

2,2 m 2

KS

b
ra
n
n
g
a
rd
in

kjøkken

spis /teori

59, 1 m 2

33, 1 m2

KS

anretning

s amlingsarena

felles/uts tillings omr.

14, 6 m2

6 3, 6 m 2

116, 0 m2

KS

gr

So n e 2

12, 9 m 2

White boar d

IKT

W

vask / gard

1, 6 m 2

11, 6 m2

heis

wc

3, 0 m2

5, 2 m2

r
e
g
a
l
pers.g. stell

opplevelse-/sanse

11, 8 m2

61, 0 m 2

12, 8 m 2

blackbox
2
m
,7
4

r
e
g
a
l

68, 9 m 2

2
m
,7
3

vestibyle

pers.gard

46, 9 m 2

29 ,2 m 2

29, 7 m 2

K
R
Ø
T

vente
9, 7 m2

garderobe

øving

lager

øving

sluse

9, 7 m 2

9, 2 m 2

9, 1 m 2

4, 6 m 2

el

lærer tr 1
37, 3 m 2

vente

18, 0 m 2

6, 3 m 2

bk

hvil/tren

lær

2 ,8 m 2

1 7,9 m 2

11 ,5 m 2

p
ka
s
yø
H

wc

lager

5 ,5 m 2

3, 7 m2

lær
36, 2 m 2

38, 9 m 2

L åsb are skap

So n e 5

gang / lager

skjerming
lager

9, 2 m 2

4 ,5 m 2
DW

lærer tr 2
K
R
Ø
T

øv ing

musik k

vindfang

6,1 m 2

61 ,9 m 2

15, 8 m 2

Fas e

So n e 3

Forprosjekt
PPT/møte

resep.

wc

møte

5 ,8 m 2

16, 8 m2

9, 2 m 2

U t f ør e n d e

10 ,0 m 2

ko ntorarb.
4 7,5 m 2

øving

møte

6, 3 m 2

10, 0 m2

7, 7 m2

F

63 ,4 m 2

26, 0 m 2

Ringerike kommune

6, 1 m2

kontor 7 p
lær

B y gg h er r e

hvile
kop/l.

F

helse .

P r o s j ek t

23, 8 m2

ak t.rom

akt.rom

4 9,1 m 2

54 ,1 m 2

lær

Ny Hønefoss barneskole syd

1 7,0 m 2

Sig n.

K on tr oll

GD

SR/AL

D ato

1 3 .0 1 .2 0 1 7
Må le stokk

1 :4 0 0
P r o s j e k t n r.

P r o s j e k t n r. A R K

Teg n i n g s n r.

10004

1628

A.PL.S.610

Ty p e t e g n i n g

Funksjonsplan 1

Re vis jon nr.
AA

Teg nin g snr.

Re vis jon nr.
AA

A .PL .S.620
Typ e t eg ni ng

F u n k s j o n s p l an 2

hall øvre del

FUNK SJ ONSNØK K EL

So n e 1

1 - Fe lle sar ea l
K
S

K
S

K
S

læring

læring

5 9,5 m 2

6 0,2 m 2

K
S

K
S

læring
60 ,2 m 2

læring

læring

gruppe

3 9,7 m 2

40, 0 m 2

8,7 m 2

gruppe
11,4 m 2

p
ka
rs
ve
o

gruppe

g
rin
te
r
so
lla
vfa

2 - Sp es ial rom

3 - Trin na rea l

10, 0 m 2

amfi 3
30, 3 m 2

avfallso rter ing

va skere nne

ove rskap

4 - Sp es ial pe da go gi sk av d.

tribune

gard/wc

2 19, 8 m 2

139, 8 m2

w
h
ite
b
o
a
rd

wc

bk

personal/møte
s osiale rom hall

1, 8 m 2

2 1,0 m 2

wc

wc

9,5 m 2

5,5 m 2

gruppe

bk

1 5,0 m 2

2, 4 m 2

5 - El evg ard ero be r og wc

6 - Sk ole fritid

lager

3 ,4 m 2 3, 6 m2

1 4,9 m 2

Skjørt - mu lig veg g

stille

svakstrøm

s tille

møte

møte idrett

stille s. Heis

4, 0 m2

10, 5 m 2

7 ,5 m 2

13, 7 m 2

28, 0 m 2

5, 2 m 2

7 - Ad min istra sjo n og pe rson al

a
vf
a
lls
o
rte
ri
n
g

4,1 m 2

gruppe
a vl ast n in gs b enk

KS

11, 3 m2

o p ps l a gs ta vl e

8 - Støtte fun ksjo ne r

KS

personal

KS
lavt mobilt skap

72 ,7 m 2

So n e 7

9 - Tek nis k
læring
F

læring

40, 4 m 2

5 9,8 m 2

KS

gruppe

KS

1 0 - Id re tt

læring

10, 8 m 2

6 0,1 m 2

amfi 4

R ev

E nd rin g

D ato

P r o s j e k t e r i n g s g r u p p en

3 3,9 m 2

A RK :

bibliotek
125, 9 m2

læring

læring

60, 4 m 2

41 ,2 m 2

So n e 2

ove rskap

o verskap
avfa llso rter ing

læring

amfi 7

60, 5 m 2

32, 6 m2

v askere nne

læring

læring

44, 1 m 2

6 0,1 m 2
KS

PL :

HENT AS

PRL :

HENT AS

LARK :

Bjørbekk og Lindheim

RI B :

ÅF Reinertsen AS

RI V :

ÅF Reinertsen AS

RI E :

ECT AS

RI B R :

ÅF Reinertsen AS

RI A K U :

ÅF Reinertsen AS

KS

KS

gruppe
9,6 m 2

amfi

KS

læring

læring

59, 5 m 2

56 ,6 m 2

gruppe

111, 0 m2

13, 8 m2

lærer tr. 3
38, 0 m 2

møte

S
K

9, 7 m 2
S
K

S
K

a vfallsor tering

lager/kopi

lærer tr. 4

10, 4 m 2

38, 0 m 2

vaske renn e

over skap

svakstrøm
heis

bk

gard/wc

møtepl.

3, 0 m 2

3, 6 m 2

16 2,0 m 2

2 4, 0 m 2

11 ,2 m 2

lærer tr. 5
3 8,0 m 2

møtepl.

gard/wc

9 ,9 m 2

amfi 5

24, 9 m2

25, 1 m2

over skap

gruppe

vaske renn e

o verska p

avfa llso rter ing

læring

9 ,5 m 2

98, 7 m2

amfi 6
lær tr. 7

lær tr. 6

40, 6 m 2

40, 7 m 2

Fas e

over skap
a vfallsor tering

ove rskap

vaske renn e

læring

gruppe

93, 9 m 2

102 ,4 m 2

Forprosjekt

10, 7 m 2

gruppe

gruppe

9 ,3 m 2

U t f ør e n d e

B y gg h er r e

1 0,0 m 2

Ringerike kommune

Høy bokhylle
bo khylle
KS

KS

KS

KS
KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS
KS

læring

læring

læring

læring

læring

læring

60, 9 m 2

60, 0 m2

59, 6 m 2

59, 7 m2

60, 1 m 2

60, 1 m2

P r o s j ek t

Ny Hønefoss barneskole syd
p
a
skv
le
e
iltb
o
m

Sig n.

K on tr oll

GD

SR/AL

D ato

1 3 .0 1 .2 0 1 7

KS

Må le stokk

1 :4 0 0
P r o s j e k t n r.

P r o s j e k t n r. A R K

Teg n i n g s n r.

10004

1628

A.PL.S.620

Ty p e t e g n i n g

Funksjonsplan 2

Re vis jon nr.
AA

Arealskjema for Hønefoss Sør 1-7 skole med spesialpedagogisk

avdeling og idretshall i håndballdtørrelse
Konkurranse

Programmerte arealer

FUNKSJON

m 2 stk Sum Total

Forprosjekt

Prosjektert areal

Konkurranse

m 2 stk Sum Total

Kommentar

Prosjektert areal

Forprosjekt

m 2 stk Sum Total Kommentar

ROMPROGRAM FOR HØN EFOSSSØR 1-7 SKOLE
TRINNAREAL
1. TRINN-Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m 2:7)
Læringsarealer
Læringsarealer med lesestasjon, trinnamfi, arbeidsstasj. (inkl trafikk)
Grupperom
Grupperom
Grovgarderobe m/ wc og hcwc

377
180

1

112

11,5

2

23

10

1

10

1

Felles med 2. trinn

inkl intern trafikk. Mindre areal enn i konkurransen (K) pga 2 nye sjakter

10
155

Felles med 2. trinn. Større enn i K pga nedløp wc fra plan 2.

478,0

2

120

60

2

66,5

67

1

67

126

1

126

13

1

13

11

1

11

1 131,5

12

1

12

11,5

1

11,5

inkl intern trafikk

120
inkl intern trafikk. Mindre areal enn i K pga nye sjakter og tykkere vegger

Felles med 1. trinn, se areal under trinn 1

341,5

337,0

377
60

3

180

67

0

0

114

1

114

9,5

2

19

10

1

10

11

1

11

142

1

Denne feil i konkurransen. Skulle være 3x 60 m 2

3

180

3 x 60 m 2 er korrekt

110

1

110

inkl intern trafikk. Mindre areal enn i K pga nye sjakter

9

1

9

10

1

10

11

1

11

15

1

15

140

1

140

60

Denne utgår. Skulle vært 60 m 2
inkl intern trafikk

kan sambrukes med trinn 4

142

Felles med 4. trinn

476,0

Sambrukes med trinn 4. Større enn i K, gir mindre garderobe

(se under)

Mindre areal enn i K pga nye sjakter og små planendringer

475,0

377
60
131,5

3

180

1 131,5

10,5

1

10,5

14,5

1

14,5

inkl intern trafikk

0

60

3

180

119

1

119

11

1

11

14

1

14

Felles med 3. trinn, se areal under trinn 3

inkl intern trafikk. Mindre areal enn i K pga nye sjakter og tykkere vegger

0

336,5

324,0

377
60

3

180

101

1

101

25

1

10,5

2

2

Sum trinn 5

60

3

180

94

1

94

25

25

1

25

21

11

1

11

10

1

inkl intern trafikk

194

Felles med 6. og 7. trinn

20

Felles med 6. og 7. trinn

377

inkl intern trafikk. Mindre areal enn i K pga nye sjakter og toaletter gard.

10
99

1

Egen garderobe med inngang mot øst, ikke sammen med 6. og 7. trinn

10

541,0

429,0

377
60

3

180

106

1

106

25

1

25

19,5

1

19,5

inkl intern trafikk

0
20

Sum trinn 6
7. TRINN-Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m 2:7)
Læringsarealer
Læringsarealer med lesestasjon, trinnamfi, arbeidsstasj. (inkl trafikk)
Grupperom
Grupperom
Grovgarderobe m/ wc og hcwc

23

1

377

6. TRINN-Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m :7)
Læringsarealer
Læringsarealer med lesestasjon, arbeidsstasj. (inkl trafikk)
Trinnamfi
Grupperom
Grovgarderobe m/ wc og hcwc
Sosial møteplass, kan brukes av hele avdelingen (5-7)

2

Felles med 1. trinn, se areal under trinn 1

Sum trinn 4

2

110

11,5

60

377

5 TRINN-Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m 2:7)
Læringsarealer
Læringsarealer med lesestasjon, arbeidsstasj. (inkl trafikk)
Trinnamfi
Grupperom
Grupperom
Grovgarderobe m/ wc og hcwc
Sosial møteplass, kan brukes av hele avdelingen (5-7)

180

1

66,5
131,5

Sum trinn 3
4. TRINN-Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m :7)
Læringsarealer
Læringsarealer med lesestasjon, trinnamfi, arbeidsstasj. (inkl trafikk)
Grupperom
Grupperom
Grovgarderobe m/ wc og hcwc

3

472,0

377

2

60
110

377

Sum trinn 2
3. TRINN-Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m 2:7)
Læringsarealer
Læringsarealer
Læringsarealer med lesestasjon, trinnamfi, arbeidsstasj. (inkl trafikk)
Grupperom
Grupperom
Grupperom
Grupperom
Grovgarderobe m/ wc og hcwc

inkl intern trafikk

10

377

2. TRINN-Generelle læringsarealer og garderober/wc (2640 m 2:7)
Læringsarealer
Læringsarealer
Læringsarealer med lesestasjon, trinnamfi, arbeidsstasj. (inkl trafikk)
Grupperom
Grupperom
Grovgarderobe m/ wc og hcwc

TOTALSUM TRINNAREAL

3

147

Sum trinn 1

Sum trinn 7

60
112

1

Felles med 5. og 7. trinn, se areal under trinn 5

20

377

Felles med 5. og 7. trinn

3

181

102

1

102

25

1

25

9,5

2

19

162

1

162

24

1

24

350,5

inkl intern trafikk

Felles bare med 7. trinn

513,0

Areal uten garderobe

= 351

377
60

3

180

134

1

134

12

1

12

8

1

8

inkl intern trafikk
Feil summert i konkurrasen, Sto 25 m 2

0

Felles med 5. og 6. trinn, se areal under trinn 5

60

3

180

130

1

130

11

1

11

10

1

10

inkl intern trafikk og amfi. Mindre areal enn i K pga sjakter endrede grup.

0

Felles bare med 6. trinn, se areal under trinn 6

377

334,0

331,0

2639

2851,5

2887,0

større areal pga garderobedel

tatt inn på trinn 5 mot øst

Programmerte arealer

FUNKSJON

m 2 stk Sum Total
110

Sfo

1

110

Sum SFO

Prosjektert areal

Konkurranse

Prosjektert areal

m 2 stk Sum Total

Kommentar

m 2 stk Sum Total

135

1

135

110

48 i gata, 87 mellom trinn 1 og 2

145

1

Forprosjekt

145

135,0

59 i gata, 86 mellom trinn 1 og 2. Større areal medtatt i gata

145,0

SPESIALI
SERTLÆRINGSAREAL
Bibliotek

110

Sum bibliotek

139,0

110

Skolekjøkken med enkel kantineløsning
sone for matlaging og demostrasjon - kjøkken
Vaskerom
Spiserom / teori (adskilt)
Anretning mot samlingsrom
Sum skolekjøkken

100

Kunst og håndverk, Naturfag
Sentralrom, finverksteder, tekstil, tegning,maling, digitalt, møte
Trearbeid/sløyd
Maskinrom/lager (trearbeid)
Multifunksjonsrom/naturfag/leire (våt)
Lager keramikk, keramikkovn
Lager, skap integrert i sentralrom
Lager, kulturskolen
Sum kunst og håndverk

300

Musikk og drama
Musikkrom/teori
Øvingsrom
Lager
Blackbox
Sum musikk

190

Auditorium
Sum auditorium

134,0

139,0

100

134,0

59,0
6,0
33,0

Inklusive lager i skap

15,0

del av samlingsrom

59,0
12,0 Større fordi melkerom har flyttet plass, ligger nå ved Sfo
33,0
15,0 ved m&h.

113,0

138,0
61,0

300

119,0

inkl intern trafikk

138,0
60,0

19,0
60,0
10,5

17,0 Mindre areal enn i K pga ny sjakt
60,0
10,0

14,5
14,0

13,0
14,0

317,0

312,0

63,0
34,0
20,0
68,5

100

TOTALSUM SPESIALISERT
LÆRINGSAREALER

inkl lukket stille sone

1

62,0
4 øvingsrom til sammen
eget lager, samt lagersoner i bl.b.

31,0 Mindre areal enn i konkurransen pga tykkere lydvegger
18,0
69,0

190

185,5

100

100,0

97,0

800

854,5

842,0

10,0
8,0

10,0
8,0

100

180,0

100,0

97,0 Mindre areal enn i konkurransen pga betongvegger

og sjakter

STØTTEFUN
KSJONER
Ledelse og administrasjon 90 + 15 fra spesped
resepsjon
kopi/lager
Rektor
Kontorfelleskap for 4 personer + en fra spesped
venteareal
Sum ledelse og administrasjon
Arbeidsrom for lærere
kopi/lager
Møterom 80 + 10 fra spesped
møte
møte
møte
møte
møte
møte
Sum ledelse og administrasjon

90

16,0
40,0
10,0

90

84,0

270

270,0

18

1

18

21

1

10
21

17
14

1
1

17
14

17
14

1
1

17
14

15
10
8

1
1
1

15
10
8

10
10
4

1
1
1

10
10
4

uteble i konk., tegnet men ikke summert i skjema

80

Felles personalrom m/kjøkkenfunksjoner

70

70,0

Personalgarderober med toalett

40

42,0

Toalettanlegg

271,0

ett rom pr trinn

0

82,0

Samlingsarena fellesareal

83,0

0

80

Ikkeprogrammert
Ikkeprogrammert

0,0 del av kontorfelleskap
49,0 49 m2 + 15 m 2 (ført på spesped) = 64 m 2
16,0 Felles for adm og helsest. (10 m 2 i gate, 6 m 2 ved resepsjon)

40 m 2 + 15 m 2 (ført på spesped)= 55 m 2

120

vestibyle
fellesgate/utstillingsområde

177,0
47
119

1
1

47
119

80 m 2 + 10 m 2 (fra spesped)=90 m 2.
Et møterom fra idrett på 31 m 2 kan sambrukes med
skole og legges til i møtearealet på 81 m 2

86,0
73,0 større på bekostning av møterom
41,0 Pers.gard både ved adm og spes.ped

plan 1 ved adm. Og på plan 2 ved personalrom
Gjelder amfi og område fram til blackbox
inkl trafikk
inkl trafikk

47
116

1
1

felleareal

Sum samlingsarena/ fellesareal
Skolehelsetjeneste, ppt
Helse
PPT
hvilerom
venteareal inkl hcwc
Sum skolehelsetjeneste

uteblitt tidligere i arealskjema

Gjelder amfi og område fram til blackbox

175
47
116
15

120

343,0

12 m2 på plan 1 + 3 m2 på plan 2

353,0

45

45

22
10

1
1

22
10

24
9

1
1

24
9

6
9

1
1

6
9

6
6

1
1

6
6

47

Felles med adm, se arealer under adm

45

Programmerte arealer

FUNKSJON

m 2 stk Sum Total

Prosjektert areal

Konkurranse

Prosjektert areal

m 2 stk Sum Total

Kommentar

m 2 stk Sum Total

Forprosjekt

Drift, renhold, lager, eksterne brukere
driftskontor
Varemottak/lager
Avfallsrom
Renholdssentral
Lagre, diverse
Utebod drift
melkerom
Bøttekott
Sum fellestjenester

110

108,0

119,0

TOTALSUM STØTTEFUN
KSJONER

825

1046,0

1071 ,0

4374

4887,0

4945,0

110

Oppsummert arealer Hønefoss Sør 1-7 skole

Arealskjema for Hønefoss Sør spesialpedagogisk

1
1

12
14,5

8,5
15

1
1

8,5
15
41

5

1

0
5

4

12

totalareal 25 m2, 10 m2 ført under idrett

10
12

1
1

10
12

0
24

1
1
3

0
24
36

avfall løst utendørs
Kun for skole

1

21
3

Lagt inn i nettoareal

3

5

13

avdeling

Programmerte arealer

FUNKSJON

12
14,5

Prosjektert areal

m 2 stk Sum Total

Prosjektert areal

m 2 stk Sum Total

Kommentar

m 2 stk Sum Total

Elevenes læringsarealer
Aktivitetsrom med kjøkken, kan deles
Opplevelsesrom- samlinger, musikk, bevegelse, drama, multim.
Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt
Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt
Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt
Læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt

80

1

80

91,0

70

1

70

70,0

61,0

20

1

20

20,0

17,0

30

1

30

30,0

26,0

45

1

45

45,0

36,0

15

1

15

15,0

12,0

271,0

255,0

Sum elevenes læringsarealer

260

inkludert intern trafikk

103,0

Støttefunksjoner
Hvilerom, trening og fysioterapi
Garderobe
Stellerom med dusj og HC toalett
HC toalett
Personaltoalett
Lager for plasskrevende funskjoner
Nærlager for læringsmateriell, integrerte skapløsninger
Sosial møteplass
Skjerming

20

1

20

20,0

25

1

25

33,0

12

1

12

12,0

4,5

2

9

5,0

2

1

2

2,0

30

1

30

29,5

6

1

6

5,0
7,0

18,0
Ett hc toalett inkludert

13,0
Ett hc toalett inkludert i garderobeareal

6,0 Ett hc toalett inkludert i garderobeareal
0,0 som del av pers.gard (adm)
30,0
8,0

i overgang til resten av skolen

0

Sum lærerarbeidsplasser

23,0 Ett hc toalett inkludert (1 8 + 5)

0,0
9,0 Nytt rom

104

113,5

107,0

Personalfunksjoner
Avdelingsleder, sitter med skolens øvrige ledelse
Kontorarbeidsplasser
Møte- og konferanserom i sambruk med øvrig skole

Sum administrasjon
TOTALSUM SPESIALPEDAGOGISKAVDELING

15

1

15

15,0

74

1

74

74,0

10

1

10

0,0

samen med administrasjon barneskole
se arealer på møterom barneskole

15,0 som del av kontorfellesskap(adm)
48,0
0,0 se arealer på møterom barneskole

99

89,0

63,0

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.

Arealskjema for Hønefoss Sør idretshall i håndballdtørrelse
Programmerte arealer

FUNKSJON

m 2 stk Sum Total

Aktivitetsflate inkl sikkerhetssone 25x45 m
Apparatlager skole
Apparatlager eksterne brukere
Lager
Garderober med toalett
Dusj
Lærer og dommergarderobe med toalett
Toalett tilknyttet gjester (wc og hcwc)
Tribune
Sekretariat/ mediarom
Inngangspart
Renhold
Sosiale rom
Driftspersonell kontor

1125

Prosjektert areal

Konkurranse

m 2 stk Sum Total

Kommentar

1 1125
70

70,0

30

1

30

30,0

30

1

30

30,0

30

4

120

120,0

15

4

60

60,0

10

2

20

20,0

10

2

20

18,0

220

1

220

224,0

10

1

10

10,0

30

1

30

43,0

10

1

10

10,0

100

107,0

12

1

12

9,5

1857

1125,0
20 + 20 +30

70,0 20 + 20 +30
30,0
38,0 30 + 4 under trapp + 4 på tribune
116,0 Bæernde betong tar noe areal
60,0
20,0
15,0 På plan 2
220,0
10,0
37,0 inkl trafikk
11,0

inkl trafikk
Deler med skolens på til sammen 25 m2
31(møte plan 2)+76 (om del av gata plan 1)

102,0 28(møte plan 2)+59 (som del av gata plan 1)+ 15 (bakkant tribune)
0,0 Utgår. Felles med vaktmester skole

1877

1854

SAMLEDEAREALKATEGORI
ER

FORPROSJEKT

netto m 2 programmert

NETTO

netto m2 prosjektert

4374
463

Barneskolen
Spespedadveling
idrettshall
Sum funksjonsareal- nettoareal
BRUTTOFAKTORPROGRAMMERT

netto m 2 prosjektert hele bygningsmassen

4945
425

1857

1877

1854

6694

7237

7224

2

BRUTTO

2

brutto m programmert

brutto m prosjektert

1,35

5905

Spespedadveling
netto x 1,35
idrettshall
netto x 1,25
Sum funksjonsareal-bruttoareal

1,35

625
2321

1,23

8851

1,33

1,25

NETTO

4887
474

netto x 1,35

Barneskolen

Forprosjekt

m 2 stk Sum Total Kommentar

1125,0

3

Sum idrettshall håndball

Prosjektert areal

1,36

6602
2276

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

8878

brutto m2 prosjektert hele bygnigsmassen

plan1

5090

plan2

3511 konkurransen.
413

Yttervegger uavklart tykkelse. Regner derfor med 300 mm tykke vegger slik som i
Dette gjør sammeligning med BTA konkurranse lettere

plan Tekn

TOTALT

1,35

9014

prosjektert brutto:programmert

netto

netto

PROSJEKTERT
BRUTTOFAKTORPROSJEKTERT
BRUTTOAREAL/PROGRAMMERT
NETTOAREAL
Samlet for hele bygningsmassen

1,33

8878

1,34

9014 prosjektert brutto:programmert

1,22

8878

1,25

9014 prosjektert brutto:prosjektert netto

BRUTTOFAKTORPROSJEKTERT
BRUTTOAREAL/PROSSJEKTERT
N ETTOAREAL
Samlet for hele bygningsmassen

ALLETEKNISKEROM OG ELSJAKTER
ERIKKETATTMED I NETTOAREALER

Hønefoss Sør 1-7 skole og flerbrukshall
skole flerbrukshall
NettoAreal programmert

NTA

SUM

4837

1857

6694

NettoAreal prosjektert NTA

5381

1877

7258 *se kommentar. Arealene under * her medtatt

NettoAreal prosjektert NTA, med interntrafikk og pkt i * trukket fra arealet

4979

1877

6856

Bruksareal BRA

6464

2155

8619

Bruttoareal BTA

6602

2276

8878

B/N faktor ut fra programmert nettoareal og prosjekter bruttoareal

1,36

1,21

1,22 Lav B/N faktor pga innlemmede større fallesareal i vårt prosjekterte nettoareal

B/N faktor ut fra prosjektert nettoareal og prosjekter bruttoareal

1,23

1,23

1,33

B/N faktor ut fra prosjektert nettoareal og prosjekter bruttoareal

1,33

1,21

1,3 B/N fakto ut fra rosa kolonne. Se ny til høyre. AREALEROPPGITTI LESEH
EFTE
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1409 HønefossSør– Notat BREEAM
Forprosjekt

Ringerikekommunehar ambisjonom miljøsertifiseringav prosjektet og ønsketnivå for BREEAM
vil
definerenivået for endeligMiljøprogramfor skolen.Breeamvil dermed væreoverordnetog setter krav til
en rekke enkeltelementeri planlegging,prosjekteringog gjennomføring.
BREEAMer en metode for systematiskprosjektering,utførelse og overleveringav et byggmed fokus på
miljøytelse.BREEAM
kan bidra til et mer miljøvennligbygg,mer effektiv energibruk,billigere drift og
vedlikehold,en velorganisertog ryddig byggeplass,samten forsikringom at systemenefungerer ved
igangsettelse.SamtidigsikrerBREEAMat alle ytelserkan dokumenteresfra prosjektering til ferdig bygg.
Det er i prosjektet satt krav til at byggeti designog utførelsesfasenskal tilfredsstille BREEAM
sertifisering
"Pass", men byggherrehar likevel en ambisjonom å kunne oppnåBREEAMklassifisering«Good».Det
innebæreret krav utover det som i dag finnesi Plan og bygningslovenmed tilhørende byggeteknisk
forskrift (TEK10).
Tilhørendepreanalysetil dette notat, er basert på BREEAMNOR2016,en manualsom ble publisert
31.08.2016.Pågrunn av endret vektingav enkelteemner,omstrukturering i form av splitting og
sammenslåingav emner i gammelmanual,flere ikke-poenggivendeminstekrav,og flere emnersom krever
tverrfagligkoordinering,er arbeidsomfangfor å oppnå "PASS"i BREEAM
NOR2016vurdert til å tilsvare
arbeidsomfangetfor karakteren"Good"i BREEAM
NOR2012.
Det er gjennomførten preanalyseav BREEAM
-NOR2016 for prosjektetsom viseren foreløpig scorepå
37,4%. Kravetfor å oppnå "PASS"er 30 % imenskravet for "Good" er 45 %. Det bør etterstrebesen
marginpå nærmere10 vekt%,da man erfaringsmessigmisternoen poengav forskjelligeårsakerunderveis
i prosjektet eller i forbindelsemed kvalitetssikringav dokumentasjonen.
Besluttet37,4

Total110,0
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Det er foreslått å ta særligstor andelav tilgjengeligeBREEAM
-poenginnen kategorieneledelse, helseog
innemiljø, energiog materialer. Fokusetpå dissekategorienesikrer at prosjektet fører til lavt
klimagassutslippfra materialerog energibruki bygget.Materialbrukeni byggetgir et godt innemiljøog
sørgerfor at det ikkebenyttes helse- og miljøskadeligeprodukter. Prosjektetvil ogsågenererelite avfall,
og fokuspå gjennomføringengir trygghetfor at prosjektetoppnår målsetningeneog drivespå en effektiv
og miljøvennligmåte.
Frabyggherrestilles det krav om to sertifiseringeretter henholdsvis"design- og prosjekteringsfasen"og
"as built".
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Prosessenmed utarbeidelseav dokumentasjonog sertifiseringer beskreveti prinsippskissenunder;

Prinsippeter at prosjekteringsgruppeog HENTsom entreprenørutarbeiderdokumentasjonsom
oversendesrevisorfor godkjenning.Revisorrapportmed dokumentasjonsom vedleggoversendesderetter
BREi Englandfor tredjepartskontroll,og utstedelseav sertifikat.
Dokumentasjonenfra prosjekteringsgruppenog entreprenørkan i teorien bli underkjent i to instanserpå
veien mot sertifisering;hos revisorog hos BRE(tilsvarerSintefByggforski Norge).
Feilrettingi dokumentasjonkan væretidkrevendeså derfor er det viktig med god dialogmellom
prosjekteringsgruppe,entreprenørog revisor,med BREEAM-NORAPsom bindeleddmellom parteneog
katalysator.
Basertpå erfaring fra andreBREEAM
-prosjekteranbefalesdet at prosjekteringsunderlag,
arbeidsgrunnlag,
tegningeretc utarbeidesmed tanke på å oppfylle dokumentasjonskravene
i BREEAM
-manualen,slik at man
unngårdobbeltarbeid.
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AP AKKREDITTERT
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ErlendBrørs(HENT AS)
REGISTRERINGSDATO

Registrert
REVIDERT
DATO

BREEAMKLASSIFISERING

16.11.2016

PASS

KOMMENTAR
Poengstrrategienfor prosjektet ble i tidligfaselagt i henholdtil BREEAM2012.Det er gjennomført en
foreløpigvurderingav dennepoengstrategiensett i forhold til den nye manualenog preanalyseverktøyet
for BREEAM2016.
Foreløpigpoengstrategiligger nå på ca. 36 poengsom tilfredsstiller kravet til BREEAMPASS.Det bør
fremover fokuserespå å kvalitetssikrepoengstrategienslik at man har nærmere40 poeng.
HENTmå få en innføring av revisorsrapporteringsverktøy(Man 03, Man 02, Tra 01, Wat 01 og Mat 01)
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POENGSTRATE
GI
Besluttet
Mulige
Utgår
Pass
Outstanding
Sumvektet Sumvektet Sumvektet

Total
132

KATE
GORIER OGEM NER

1 Management

37,4

97,2

12,8

110,0

13

6

1

20

ANSVARLI
G

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 K
T I
HENT Miljø
HENT PGL

4 Man 03

Responsible construction practices

4

1

1

6

3
2

0
1

0
0

3
3

10

6

3

19

2

2

0

4

Comissioning and handover
5 Man 04
A f t e r c a r e
6 M a n0 5

9 Health & wellbeing
10 H e a0 1

V i s u caol m f o r t

H E NP
T R O D
BREEAM AP
H E NT
TE K N I K K
H E NT
TE K N I K K
BH
A R K
HENT
RIE

Poengstrategi

HønefossSør

12 Hea 02

Indoor air quality

2

2

1

5

13 Hea 03

Thermal comfort

0

0

2

2

RIVent
HENT PROD
HENT Miljø
HENT KI
RIVent

14 Hea 04

Microbial contamination

1

0

0

1

RIRør

15 Hea 05

Acoustic performance

1

1

0

2

16 Hea 06
17 Hea 07

Safe access
Natural hazards

2
0

0
0

0
0

2
0

RIAku
RIV
RIE
LARK
R I G
(BH)

19 Hea 09

Moisture protection

2

1

0

3

10

10

4

24

# Energy

A R K
HENT K
HENT Miljø

26 Ene 01

Energy efficiency

8

2

2

12

HENT ENERGI

27 Ene 02a

Energy monitoring

1

2

0

3

28 Ene 03

External lighting

1

0

0

1

29 Ene 04
31 Ene 06

Low and zero carbon technologies
Energy efficient transportation systems

0
0

2
2

0
0

2
2

33 Ene 08

Energy efficient equipment

0

0

2

2

HENT TEKNIKK
RIE
R I E
ELEKTRO
HENT ENERGI
Heis-konsulent/
Heis-leverandør
HENT KI
HENT PROD
BH

35 Ene 23

Energy performance of building

0

2

0

2

0

10

1

11

# Transport

HENT ENERGI

Poengstrategi

HønefossSør

41 Tra 01
42 Tra 02
Tra 03a

Public transport accessibility
Proximity to amenities
Alternative modes of transport

0
0
0

5
1
2

0
0
0

5
1
2

44 Tra 04

Maximum car parking capacity

0

2

0

2

2

6

1

9

# Water

HENT MILJØ
HENT MILJØ
A R K
LARK
BH
LARK
BH

50 Wat 01
51 Wat 02

Water consumption
Water monitoring

1
0

4
0

0
1

5
1

RIRør
RIRør
AUTO

52 Wat 03
53 Wat 04

Water leak detection and prevention
Water efficient equipment

0
1

2
0

0
0

2
1

RIRør
RIRør

# Materials

2

6

3

11

58 Mat 01

Life cycle impacts

2

5

0

7

59 Mat 03

Responsible sourcing of materials

0

0

3

3

60 Mat 05

Designing for robustness

0

1

0

1

4

0

1

5

3
0
1

0
0
0

0
1
0

3
1
1

2

8

0

10

# Waste
64 Wst 01
65 Wst 02
Wst 03a

Construction waste management
Recycled aggregates
Operational waste

# Land use & ecology

HENT MILJØ
HENT ENERGI
HENT PROD
HENT KI
HENT MILJØ
HENT PROD
HENT KI
A R K
HENT
RIByfy
HENT MILJØ
HENT PROD
ARK
LARK
BH

Poengstrategi

HønefossSør

71 LE 01
72 LE 02

Site selection
Ecological value of site and protection of
ecological features

0
2

3
0

0
0

3
2

ØKOLOG
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

11

0

13

78 Pol 01
79 Pol 02

Impact of refrigerants
NOx emissions

0
0

3
3

0
0

3
3

HENT TEKNIKK
HENT TEKNIKK
HENT ENERGI

80 Pol 03

Surface water run-off

0

5

0

5

RIRør
RIVA

81 Pol 04
82 Pol 05

Reduction of night time light pollution
Noise attenuation

1
1

0
0

0
0

1
1

R I E
RIAku

1

9

0

10

0
0
0
0
0
0
1
0
0

1
1
1
1
2
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
2
1
1
1
1

# Innovation
87
88
89
90
91
92
93
94
96

Man 05 i
Hea 02 i
Tra 03a i
Wat 01 i
Mat 01 i
Mat 03 i
Wst 01 i
Wst 02 i
Inn 09 i

Aftercare
Indoor air quality
Alternative modes of transport
Water consumption
Life cycle impacts
Responsible sourcinng of materials
Construction waste management
Recycled aggregates
Approved innovarion credits

HENT PROD
RIVent
A R K
RIRør
HENT MILJØ
HENT MILJØ
HENT MILJØ
HENT PROD
A P

Forutsetningerpoengstrategi

HønefossSør

HENT BREEAM

FORUTSETNINGER POENGSTRATEGI

Tabellenviser hvilkenversjonav preanalysensom er benyttet og hvilke forutsetningersom er brukt for
prosjektet.

Bygningsdetalj

Kommentar

Buildingtype (main description)

Education

Buildingtype (sub group)
Projecttype

Education All typesof educational
buildings
New Construction(fully fitted)

Assessmentstage

Pre assessment

BREEAMNORscheme

New Construction

BREEAMNORversion

BREEAMNOR2016

Usablefloor area,BRA m2

8900

Grossfloor area,BTA m2

8900

Doesthis industrialbuildinghavea heatedor cooledoperationalarea?(Pol 01)

No

Doesthis industrialbuildinghavean office area?(Pol 01, Hea03)

No

Legislationprohibits the useof ozonedepletingsubstances(Pol 01)

Yes

Commercial/industrialrefrigerationand cold storagesystems(Ene05)

No

Doesthe buildingcontain lifts, escalatorsor movingwalks?(Ene06)

Yes

Laboratoryfunction/area and sizecategory(Ene07, Hea02)

No laboratory

Laboratorycontainmentlevel (Ene07, Hea02)

No

Doesthe assesseddevelopmentcontainexternalsite accessareas(e.g.vehicleaccessand
parkingareas)?(Hea06)
Are there any risksassociatedwith natural hazards(other than flooding)for the assessed
development?(Hea07)
Internal or externalplantingand/or soft landscaping(Wat 04)

Yes

VehicleWashSystem(Wat 04)

No

Yes
Yes

No. creditsavailableoriginal

144

No. Creditsnot available(filter)

8

No. creditsavailable

136

Ny barneskole Hønefoss sør
Økonomisammendrag pr konto
Status pr 02.02.2017
Konto
100
110
120
130
140
150
1501
161
162
170
180
190
200
03
3.1
05
06
09
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
97
99
99.1
99.2
201
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
490
500
510
520
530
540
550
560
570
590
600
610
620
630
640
650
660
670
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
10
08
81
812
814
82
83
831
832
833
834
8341
8342
8343
8344
8345
835
836
84
841
842
845
85
851
853
855
859
86
861
862
89

01
900
910
920
930
933
9331
9332
960
970
980
990

95
91
02
1000

Kontonavn
Felleskostnader, generelt
Rigging
Drift av byggeplass
Entrepriseadministrasjon
Andre felleskostnader
Prosjektering TE - utviklingsfase
Prosjektering TE - gjennomføringsfase
Forseringstillegg
Prisstigning
Prøvedriftsperiode
Hjelpearbeider for tekniske installasjoner
Diverse
Felleskostnader
Bygning, generelt
Grunnarbeider
Grunnarbeider oppfylling
Betongarbeider
Prefabrikkert betong
Mur- og flisarbeider
Tømrer- og snekkerarbeider
Vinduer
Dører
Lås- og beslag
Tekkearbeider
Blikkenslagarbeider
Metallarbeider
Glassarbeider
Malerarbeider
Byggtapetsering
Systeminnredning- og himlingsarbeider
Bygningsmessige hjelpearbeider
Overlys
Merking
Solavskjerming
Foldevegger
Riving
Grunn og fundamenter
Bæresystemer
Yttervegger
Innervegger
Dekker
Yttertak
Fast inventar
Trapper, balkonger, m.m.
Andre bygningsmessige deler
Bygning
VVS-installasjoner, generelt
Sanitær
Varme
Brannslukking
Gass og trykkluft
Prosesskjøling
Luftbehandling
Komfortkjøling
Vannbehandling
Andre VVS-installasjoner
VVS-installasjoner
Elkraft, generelt
Basisinstallasjon for elkraft
Høyspent forsyning
Lavspent forsyning
Lys
Elvarme
Reservekraft
Andre elkraftinstallajoner
Elkraft
Tele og automatisering, generelt
Basisinst. for tele og automatisering
Integrert kommunikasjon
Telefoni og personsøking
Alarm og signal
Lyd og bilde
Automatisering
Instrumentering
Andre inst. for tele og automatisering
Tele og automatisering
Andre installasjoner, generelt
Prefabrikkerte rom
Person- og varetransport
Transportanlegg for småvarer m.v.
Sceneteknisk utstyr
Avfall og støvsuging
Fastmontert spesialutrustn. for virksomhet
Løs spesialutrustn. for virksomhet
Andre tekniske installsjoner
Andre installasjoner
Utendørs, generelt
Bearbeiding terreng
Utendørs konstruksjoner
Utomdørs VVS
Utomdørs elkraft
Utendørs tele og automatisering
Veger og plasser
Park og hage
Utendørs infrastuktur
Andre utendørs anlegg
Utendørs
Fakturering totalentreprise
Entreprisekostnad
Generelle kostnader
Prosjektering og utredning i tidlig fase
Planarbeid og regulering
Øvrige kostnader tidligfase
Prosjektering
Administrasjon
Byggherrens egen administrasjon
Prosjektledelse
Byggeledelse og byggeplasskontroll
Spesielle konsulenter
WSP, prosessveileder
Breeam Revisor
WSP, ITB-koordinator
Bistand IARK
Bistand Bruker
3.-partskontroll
SHA, Koordinator utførelse (KU)
Bikostnader
Kopiering
Prosjekthotell
Byggherrens prosjektkontor
Gebyrer og forsikring
Byggesaksgebyrer
Forsikringer
Anleggsbidrag (fjernvarme, elkraft, nettstasjon)
Øvrige gebyrer, Breeam
Medgåtte kostnader
Påløpte prosjekteringskostnader i tidlig fase
Påløpte kostnader knyttet til entrepriser i tidlig fase
Andre generelle kostnader
Generelle kostnader
Byggekostnad
Forventet tillegg, reserve
Styringsmål ekskl spes kostn og mva
Spesielle kostnader
Inventar og utstyr
Tomt
Finanskostnader (Byggelånsrente)
Refusjon og støtte (off. støtteordninger)
Spillemidler
Andre støtteordninger
Kunstnerisk utsmykning
Garantioppfølging
Skilt og tavler
Andre spesielle kostnader
Spesielle kostnader
Prosjektkostnad ekskl mva
Mva
Prosjektkostnad inkl mva
Inventar og utstyr utenfor prosjekt inkl mva
Usikkerhetsavsetning (Margin) inkl mva
Kostnadsramme inkl mva
Prisstigning
Kostnadsramme inkl mva og prisregulering

Opprinnelig
budsjett
20 957 089
0
0
0
0
5 807 105
10 445 600
0
0
499 840
0
0
37 709 634
85 408 572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 408 572
23 689 317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 689 317
10 839 897
0
0
0
0
0
0
0
10 839 897
6 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
6 500 000
487 733
0
0
0
0
0
0
0
0
487 733
25 207 429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 207 429
0
189 842 582
0
0
200 000
0
0
0
2 540 664
4 234 441
1 200 000
0
400 000
60 000
1 500 000
500 000
300 000
300 000
250 000
0
100 000
150 000
50 000
0
300 000
250 000
1 500 000
200 000
3 711 716
0
0
256 500
18 003 321
207 845 903
13 009 041
220 854 944
0
0
31 160 436
5 500 000
0
0
0
800 000
1 000 000
600 000
2 327 820
41 388 256
262 243 200
65 560 800
327 804 000
11 196 000
6 000 000
345 000 000
8 000 000
353 000 000

Budsjettrevisjoner
-20 957 089
871 360
9 162 160
7 292 320
462 664
0
-2 000 000
0
0
-499 840
0
253 680
-5 414 745
-85 408 572
9 033 674
3 668 000
13 429 559
19 055 654
960 025
22 811 536
675 094
1 205 839
1 290 587
3 208 191
882 229
2 609 574
4 394 414
2 390 028
2 995 111
7 212 748
2 914 905
74 027
542 196
1 447 360
224 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 616 579
-25 305 387
6 669 732
6 421 110
2 112 420
0
0
9 601 815
500 310
0
1 616 070
1 616 070
-19 523 667
945 030
25 571
4 321 307
4 113 660
55 590
222 360
8 794 950
-1 045 199
-6 500 000
778 260
2 001 240
111 180
4 169 250
555 900
2 113 139
0
0
3 228 969
-487 733
0
487 733
0
0
0
0
0
0
0
-25 207 429
0
5 794 866
0
0
0
4 207 001
1 203 888
0
0
-14 001 674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-156 500
0
0
7 500 000
7 500 000
0
0
0
-5 500 000
0
0
0
0
0
0
-2 000 000
-7 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0

Programendringer

Revidert
budsjett
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
871 360
9 162 160
7 292 320
462 664
5 807 105
8 445 600
0
0
0
0
253 680
32 294 889
0
9 033 674
3 668 000
13 429 559
19 055 654
960 025
22 811 536
675 094
1 205 839
1 290 587
3 208 191
882 229
2 609 574
4 394 414
2 390 028
2 995 111
7 212 748
2 914 905
74 027
542 196
1 447 360
224 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 025 151
-1 616 070
6 669 732
6 421 110
2 112 420
0
0
9 601 815
500 310
0
1 616 070
25 305 387
-8 683 770
945 030
25 571
4 321 307
4 113 660
55 590
222 360
8 794 950
9 794 698
0
778 260
2 001 240
111 180
4 169 250
555 900
2 113 139
0
0
9 728 969
0
0
487 733
0
0
0
0
0
0
487 733
0
0
5 794 866
0
0
0
4 207 001
1 203 888
0
0
11 205 755
0
189 842 582
0
0
200 000
0
0
0
2 540 664
4 234 441
1 200 000
0
400 000
216 500
1 500 000
500 000
300 000
300 000
250 000
0
100 000
150 000
50 000
0
300 000
250 000
1 500 000
200 000
3 711 716
0
0
100 000
18 003 321
207 845 903
20 509 041
228 354 944
0
0
31 160 436
0
0
0
0
800 000
1 000 000
600 000
327 820
33 888 256
262 243 200
65 560 800
327 804 000
11 196 000
6 000 000
345 000 000
8 000 000
353 000 000

Side 1 av 1

Avviksprognoser
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 309 278
0
3 337 914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 376 212
0
0
9 023 404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493 220
0
-23 575
469 645
0
0
273 000
0
321 574
0
500 000
0
0
1 094 574
0
0
930 956
0
0
0
0
0
0
930 956
-105 984
0
0
0
504 087
0
150 000
0
0
500 000
1 048 103
0
12 566 682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 566 682
-13 066 682
-500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 000
500 000
0
0
0

Forventet
sluttkostnad
871
9 162
7 292
462
5 807
8 445

253
32 294
1 309
9 033
7 005
13 429
19 055
960
22 811
675
1 205
1 290
3 208
882
2 609
4 394
2 390
2 995
7 212
2 914
74
542
1 447
224

4 376

110 048
-1 616
6 669
6 421
2 112

9 601
500
1 616
25 305
-8 683
945
25
4 321
4 113
548
222
8 771
10 264
778
2 274
111
4 490
555
2 613

10 823

1 418

1 418
-105
5 794
504
4 357
1 203
500
12 253
202 409

200

2 540
4 234
1 200
400
216
1 500
500
300
300
250
100
150
50
300
250
1 500
200
3 711

100
18 003
220 412
7 442
227 854

31 160

800
1 000
600
827
34 388
262 243
65 560
327 804

0
360
160
320
664
105
600
0
0
0
0
680
889
278
674
914
559
654
025
536
094
839
587
191
229
574
414
028
111
748
905
027
196
360
400
0
0
0
0
0
0
0
212
0
0
555
070
732
110
420
0
0
815
310
0
070
387
770
030
571
307
660
810
360
375
343
0
260
240
180
824
900
139
0
0
543
0
0
689
0
0
0
0
0
0
689
984
0
866
0
087
0
001
888
0
000
858
0
264
0
0
000
0
0
0
664
441
000
0
000
500
000
000
000
000
000
0
000
000
000
0
000
000
000
000
716
0
0
000
321
585
359
944
0
0
436
0
0
0
0
000
000
000
820
256
200
800
000

Gjenstående
å kjøpe

Kjøpt

3 392

3 392

4 902

4 902

8 295

1 037

530

3 711

5 279
13 575
13 575

31 160

31 160
44 735
13 354
58 090

0
0
0
0
0
901
0
0
0
0
0
0
901
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401
0
0
0
0
0
0
0
662
0
0
0
0
502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
716
0
0
0
880
281
0
281
0
0
436
0
0
0
0
0
0
0
0
436
717
903
620

871
9 162
7 292
462
2 414
8 445

253
28 901
1 309
9 033
2 103
13 429
19 055
960
22 811
675
1 205
1 290
3 208
882
2 609
4 394
2 390
2 995
7 212
2 914
74
542
1 447
224

4 376

105 146
-1 616
6 669
6 421
2 112

9 601
500
1 616
25 305
-8 683
945
25
4 321
4 113
548
222
8 771
10 264
778
2 274
111
4 490
555
2 613

10 823

1 418

1 418
-105
5 794
504
4 357
1 203
500
12 253
194 113

200

2 540
3 196
1 200
400
216
969
500
300
300
250
100
150
50
300
250
1 500
200

100
12 723
206 837
7 442
214 279

800
1 000
600
827
3 227
217 507
52 205
269 713

0
360
160
320
664
204
600
0
0
0
0
680
988
278
674
414
559
654
025
536
094
839
587
191
229
574
414
028
111
748
905
027
196
360
400
0
0
0
0
0
0
0
212
0
0
055
070
732
110
420
0
0
815
310
0
070
387
770
030
571
307
660
810
360
375
343
0
260
240
180
824
900
139
0
0
543
0
0
689
0
0
0
0
0
0
689
984
0
866
0
087
0
001
888
0
000
858
0
863
0
0
000
0
0
0
664
779
000
0
000
500
498
000
000
000
000
0
000
000
000
0
000
000
000
000
0
0
0
000
441
304
359
663
0
0
0
0
0
0
0
000
000
000
820
820
483
897
380

Produsert
0
0
0
0
0
3 392 901
0
0
0
0
0
0
3 392 901
0
0
4 902 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 902 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 295 401
0
0
0
0
0
0
0
1 037 662
0
0
0
0
530 502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 711 716
0
0
0
5 279 880
13 575 281
0
13 575 281
0
0
31 160 436
0
0
0
0
0
0
0
0
31 160 436
44 735 717
11 183 929
55 919 646

Påløpt

3 392

3 392

4 902

4 902

8 295

1 037

530

3 711

5 279
13 575
13 575

31 160

31 160
44 735
9 825
54 561

0
0
0
0
0
901
0
0
0
0
0
0
901
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401
0
0
0
0
0
0
0
662
0
0
0
0
502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
716
0
0
0
880
281
0
281
0
0
436
0
0
0
0
0
0
0
0
436
717
679
396

Side1 av 102

Forprosjektbeskrivelse
HENT
1409 - HØSØ
HønefossSør1-7

Side2 av 102

Innholdsfortegnelse
Innledning................................
................................
................................
................................
..............8
2 Bygning................................
................................
................................
................................
............8
20

Bygning, generelt................................
................................
................................
................................
............
8

20.1 Utførelse iht. lover, regler og standarder ................................
................................
................................
8
20.1.1 Generelt................................
................................
................................
................................
...........................
8
20.1.2 Beregninger, mv.................................
................................
................................
................................
......11
20.1.3 Miljø ................................
................................
................................
................................
...............................
11
20.1.4 Antitagging ................................
................................
................................
................................
.................
11
20.2 Funksjonskrav ................................
................................
................................
................................
...................
11
20.2.1 Generelt................................
................................
................................
................................
........................
11
20.2.2 Universell utforming ................................
................................
................................
..............................
12
20.2.3 Branntekniske forhold ................................
................................
................................
..........................
12
20.2.4 Lydkrav................................
................................
................................
................................
.........................
12
20.2.5 Person-, hærverks- og innbruddssikring ................................
................................
.....................
12
20.2.6 Varmeisolering ................................
................................
................................
................................
.........
13
20.2.7 Beredskap................................
................................
................................
................................
...................
13
20.3 Konstruksjoner................................
................................
................................
................................
..................
13
20.4 Konstruksjonstetthet ................................
................................
................................
................................
......13
20.4.1 Regntetthet /klimask ille ................................
................................
................................
......................
13
20.4.2 Lufttetthet ................................
................................
................................
................................
...................
14
20.4.3 Sikring mot inntrengning av dyr og innsekter ................................
................................
..........
14
20.4.4 Dokumentasjon av termiske egenskaper................................
................................
.....................
14
20.5 Løsninger som berører flere bygningsdeler ................................
................................
.......................
14
20.5.1 Krav til etasjehøyder................................
................................
................................
..............................
14
20.5.2 Fuger - tettinger ................................
................................
................................
................................
.......14
20.5.3 Beslag................................
................................
................................
................................
............................
15
20.5.4 Takrenne/nedløp ................................
................................
................................
................................
....16
21

Grunn og fundamenter................................
................................
................................
..............................
16

22

Bæresystemer................................
................................
................................
................................
...............
17

22.1 Skolebygget................................
................................
................................
................................
....................
18
22.2 Flerbrukshall ................................
................................
................................
................................
.................
18
22.3 Utvendige konstruksjoner ................................
................................
................................
......................
19
23

Yttervegger................................
................................
................................
................................
.....................
19

Side3 av 102

23.1 Generelt................................
................................
................................
................................
............................
19
23.2 Ytterdører ................................
................................
................................
................................
.......................
19
23.4 Vinduer ................................
................................
................................
................................
.............................
20
23.5 Glassfasader................................
................................
................................
................................
...................
20
23.6

Ventilasjonsrister og øvrige rister i fasader................................
................................
..............
21

23.7

Solavskjerming................................
................................
................................
................................
........21

24

Innervegger................................
................................
................................
................................
....................
21

24.1 Generelt................................
................................
................................
................................
............................
21
24.2 Veggeri flerbrukshall ................................
................................
................................
................................
22
24.3 Veggeri spesialrom................................
................................
................................
................................
....22
24.4 Innvendige dører ................................
................................
................................
................................
.........
22
24.4.1 Porter Flerbrukshall ................................
................................
................................
..............................
22
25

Dekker................................
................................
................................
................................
...............................
23

25.1 Generelt................................
................................
................................
................................
............................
23
25.3 Gulvbelegg................................
................................
................................
................................
......................
23
25.3.1 Banebelegg................................
................................
................................
................................
.................
24
25.1.1 Fall på gulv ................................
................................
................................
................................
..................
24
25.3.2 Renholdssoner/områder................................
................................
................................
.....................
24
25.3.3 Flerbrukshall ................................
................................
................................
................................
.............
24
25.4 Himlinger ................................
................................
................................
................................
........................
25
25.4.1 Fast himling ................................
................................
................................
................................
................
25
25.4.2 Systemhimling ................................
................................
................................
................................
..........
25
25.4.3 Hygienehimling ................................
................................
................................
................................
........25
25.4.4 Himling gymsal................................
................................
................................
................................
.........
25
25.4.5 Skjørt høydesprang................................
................................
................................
................................
26
25.4.6 Utvendige himlinger ................................
................................
................................
..............................
26
26

Yttertak ................................
................................
................................
................................
.............................
26

27

Fast inventar ................................
................................
................................
................................
..................
27

27.1 Generelt................................
................................
................................
................................
............................
27
27.2 Utstyr via rammeavtale leverandør ................................
................................
................................
...27
27.3 Garderober................................
................................
................................
................................
.....................
27
27.3.1 Personalgarderober................................
................................
................................
...............................
27
27.3.2 Personalgarderobertilhørende gymsal................................
................................
........................
27
27.3.3 Elevgarderober................................
................................
................................
................................
.........
28

Side4 av 102

27.3.4 Garderober ................................
................................
................................
................................
.................
28
27.3.5 Elevgarderober og dusj i fbm gymsal................................
................................
............................
28
27.3.6 Grovgarderober................................
................................
................................
................................
........28
27.4 Toaletter ................................
................................
................................
................................
..........................
28
27.4.1 Toaletter og forrom ................................
................................
................................
................................
28
27.4.2 HC-toaletter ................................
................................
................................
................................
................
28
27.5 Lager................................
................................
................................
................................
................................
..29
27.7 Kjøkken.................................
................................
................................
................................
...........................
29
27.8 Renholdsentral og renholdsrom ................................
................................
................................
..........
29
27.9 Multifunksjonsrommet ................................
................................
................................
.............................
29
27.10

Kunst og håndverk, Trearbeid/maskinrom/sentralrom ................................
...............
29

27.11

Musikk ................................
................................
................................
................................
.....................
30

27.12

Bibliotek ................................
................................
................................
................................
.................
30

27.13

Flerbrukshall/Gymutstyr ................................
................................
................................
..............
30

27.14

Skilting og ledelinjer ................................
................................
................................
........................
30

28

Trapper, balkonger, ramper m.m................................
................................
................................
.........
32

28.1 Generelt................................
................................
................................
................................
............................
32
29. ANDREBYGNINGSMESSIGE
DELER................................
................................
................................
..........
32
29.1 Overflater og malerarbeider ................................
................................
................................
..................
32
29.1.1 Generelt................................
................................
................................
................................
........................
32
3 VVS– installasjoner................................
................................
................................
.......................
32
300

VVS-installasjoner, generelt ................................
................................
................................
...................
33

310

Sanitær................................
................................
................................
................................
..............................
35

311

Bunnledninger for sanitær................................
................................
................................
.................
35

312

Ledningsnett................................
................................
................................
................................
.............
36

314

Armatur ................................
................................
................................
................................
.......................
37

315

Utstyr ................................
................................
................................
................................
............................
38

316

Isolasjon................................
................................
................................
................................
......................
39

319

Innregulering, prøving, kontroll og merking ................................
................................
.............
39

320

Varme................................
................................
................................
................................
................................
40

321

Ledningsnett................................
................................
................................
................................
............
44

324

Armatur ................................
................................
................................
................................
.......................
44

325

Utstyr ................................
................................
................................
................................
............................
44

326

Isolasjon................................
................................
................................
................................
......................
45

Side5 av 102

330

Brannslokking ................................
................................
................................
................................
...............
46

332
360

Sprinkleranlegg................................
................................
................................
................................
.......46
Luftbehandling................................
................................
................................
................................
..............
47

361

Kanalnett................................
................................
................................
................................
.....................
49

364

Luftfordelingsutstyr ................................
................................
................................
.........................
50

365

Luftbehandlingsutstyr ................................
................................
................................
..........................
50

366

Isolasjon................................
................................
................................
................................
......................
51

367

Branntekniske krav til luftbeh andlinganlegget................................
................................
.......51

370

Luftkjøling ................................
................................
................................
................................
.......................
52

371

Ledningsnett................................
................................
................................
................................
.............
52

375

Utstyr ................................
................................
................................
................................
............................
53

376

Isolasjon................................
................................
................................
................................
......................
53

4 Elkraft................................
................................
................................
................................
............53
400

Elkraft Generelt................................
................................
................................
................................
............
53

411

Bæresystemer................................
................................
................................
................................
..........
55

412

Jording................................
................................
................................
................................
..........................
56

420

Høyspent forsyning ................................
................................
................................
................................
....57

430

Lavspent forsyning ................................
................................
................................
................................
.....57

4332
432

Stigekabler................................
................................
................................
................................
............
57
Hovedfordeling ................................
................................
................................
................................
........57

4331

Underfordelinger til alminn elig forbruk ................................
................................
................
59

4332

Kursoppleggtil alminnelig forbruk ................................
................................
...........................
61

4342

Kursoppleggtil driftstekniske installasjoner................................
................................
.......63

440

Lysanlegg................................
................................
................................
................................
.........................
63

442

Belysningsutstyr ................................
................................
................................
................................
.....64

443

Utstyr for nødlys ................................
................................
................................
................................
.....66

443

Avbruddsfri kraftforsyning ................................
................................
................................
................
66

5 Teleog automatisering................................
................................
................................
..................67
500

Tele og automatisering, generelt ................................
................................
................................
.........
67

510

Basisinstallasjon for tele og automatisering ................................
................................
..................
68

511

Systemerfor kabelføring ................................
................................
................................
....................
68

512

Systemerfor jording ................................
................................
................................
..............................
68

514

Inntakskabler for teleanlegg................................
................................
................................
.............
68

515

Telefordelinger ................................
................................
................................
................................
........68

Side6 av 102

520

Integrert kommunikasjon ................................
................................
................................
.......................
69

521
530

Kursoppleggfor IKT ................................
................................
................................
..............................
69
Telefoni og personsøkning................................
................................
................................
......................
70

531
540

Systemfor telefoni ................................
................................
................................
................................
.70
Alarm og signal ................................
................................
................................
................................
.............
70

542

Utstyr for brannalarm ................................
................................
................................
..........................
70

543

Utstyr for innbruddsalarm ................................
................................
................................
.................
71

545

Uranlegg................................
................................
................................
................................
......................
71

546

Utstyr for adgangskontroll - opsjon................................
................................
...............................
72

550

Lydanlegg................................
................................
................................
................................
........................
72

554

Lyddistribusjonsanlegg................................
................................
................................
.......................
72

555

Lydanlegg- opsjon ................................
................................
................................
................................
.73

560

Automatisering ................................
................................
................................
................................
.............
73

5631

Automatisering – lokal automatikk ................................
................................
..........................
74

5632

Instrumenteringsnivå ................................
................................
................................
......................
76

564

Automatisering - Buss-system................................
................................
................................
........79

6 Andre installasjoner................................
................................
................................
.......................
81
620

Heiser ................................
................................
................................
................................
................................
81

7 Utomhus................................
................................
................................
................................
........82
700

Utendørs generelt................................
................................
................................
................................
........82

710

Bearbeidet terreng ................................
................................
................................
................................
......83

71.1
720

Grovplanert terreng ................................
................................
................................
..............................
83
Utendørs konstruksjoner ................................
................................
................................
.........................
84

721

Støttemurer og andre murer inkl. fundamenter................................
................................
......84

722

Trapper or ramper i terreng inkl. fundamenter ................................
................................
.....84

723

Betongelementeri sidene av skateranlegget................................
................................
............
84

724

Broklopp i betong................................
................................
................................
................................
...85

725

Frittstående skjermtak inkl. fundamenter ................................
................................
.................
85

726

Frittstående sykkeltak inkl. fundamenter ................................
................................
..................
85

727

Frittstående Pergola inkl. fundamenter ................................
................................
......................
85

728

Vannelementpå forplassen................................
................................
................................
...............
85

729

Lekeinstallasjon for rollespill: Kafe/butikk ................................
................................
...............
86

7210

Sandkassemed sandbord................................
................................
................................
..............
86

7211

Flettverksgjerde ................................
................................
................................
................................
.86

Side7 av 102

7212

Håndløper i trapper ................................
................................
................................
..........................
86

7213

Porter ................................
................................
................................
................................
.......................
87

7214

Redskapsboder................................
................................
................................
................................
...87

730

Utendørs VVS................................
................................
................................
................................
.................
87

740

Utendørs elkraft ................................
................................
................................
................................
...........
88

743

Graving for utendørs EL-kraft ................................
................................
................................
..........
88

744

Utendørs lys ................................
................................
................................
................................
..............
88

760

Veier og plasser................................
................................
................................
................................
............
89

761

Asfalt ................................
................................
................................
................................
.............................
89

762

Plasstøptbetong................................
................................
................................
................................
......89

763

Betongheller................................
................................
................................
................................
..............
89

764

Plasstøptgummi som fallunderlag................................
................................
................................
.90

765

Plasstøptgummi som modellert skråning................................
................................
..................
90

766

Ballbane i kunstgress................................
................................
................................
............................
90

767

Dekke av flis ................................
................................
................................
................................
..............
90

768

Byggesand................................
................................
................................
................................
..................
90

769

Vannrenne i smågatestein................................
................................
................................
..................
90

7610

Stålkant som innramming for plantefelt ................................
................................
................
91

7611

Stålkant som innramming for plasstøpte gummiarealer ................................
...............
91

7612

Kantstein i granitt ................................
................................
................................
..............................
91

7613

Ledelinje frem til hovedinngangog elevinnganger................................
...........................
91

7614

Oppmerking med thermoplast ................................
................................
................................
....91

770

Park og hage................................
................................
................................
................................
...................
91

A. Vedleggsliste ................................
................................
................................
.............................
102

Side8 av 102

Innledning
Kravspesifikasjo
n er utarbeidet som grunnlagfor etableringav HønefossSør1-7 skolemed
spesialpedagogisk
avdelingog idrettshall i håndballstørrelse.
Dennebeskrivelsener utarbeidet for å ivareta en sammenhengmellom prosjektet sine planlagte
kvaliteter og forutsetninger,samt det konseptsom ligger til grunn for løsningen.
Beskrivelsenskalhovedsakeligbeskrivede bygningsmessige
- og tekniskekvaliteter som er
kontraktuelt regulert i totalentreprisemed HENTAS.
Eventullemål og bilder i dennebeskrivelsener kun vist som en illustrasjonom hva som er tenkt og
kan avvikefra valgt utstyr.
2 Bygning

20

Bygning,generelt

HENT
Byggetbestårav to hoveddeler,skoleog idrettshall i håndballstørrelse.Det er et nybygguten kontakt
med eksisterendebygg.Byggetoppføres med konvensjonellebyggemetoder,bæresystemi stål og
betong.
Skolenog hallen skalværeet lavenergibygg.Byggetskalsertifiseressom et Breeampass,men
strekkesegmot BreeamGood.

20.1 Utførelse iht. lover, regler og standarder
20.1.1Generelt
Dette kapittelet skalseesi sammenhengmed konkurransegrunnlagets
øvrigedokumenter.Det er
særligviktig at tekniskeløsningerivaretar krav i Rom& funksjonsprogrammet.
Byggetfår god arkitektonisk-, bygnings- og håndverksmessig
standardmed funksjonelle og
gjennomarbeidedeløsninger.Samtligearbeiderskalværeblir solid og fagmessigutført.
Materialanvendelseog utførelseleggervekt på godemiljøkvaliteter,rasjoneltrenhold og fornuftig
vedlikehold.Det leggesvekt på at tilslutningeri overgangerløsespå en enhetlig og enkelmåte.
Dette gjelder spesieltovergangerinne/ute i forbindelsemed torget mellom flerbrukshallenog skole.
Alle arbeider,inklusivprosjekteringog dokumentasjonsom er nødvendigfor utførelseav
arbeidet og godkjennelseav myndigheterer inkluderet.Leveransenbestår av et komplett
bygg.
Skolenog hallen skalværeet lavenergibygg.Byggetskalsertifiseressom et Breeampassprosjekt,
men strekkesegmot BreeamGood.Ivaretakelseav Breeamkrav skaldokumenteres.
Formåletmed BREEAMi prosjektsammenheng
-Gi annerkjennelsei markedettil byggmed lav belastning
-Sikreat beste miljøpraksisblir innarbeideti bygget
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-Fastsettekriterier og standardersom overgårde som krevesved forskrift, og utfordre markedettil å
utvikle innovativeløsningersom minimerererbyggsmiljøpåvirkning
-Bevisstgjøreeiere, brukere, designere,rådgivereog de som drifter byggeneom fordelen ved bygg
med høy miljøstandard
Støttevirksomhetensprioritering av samfunnsansvarog dokumentereframgangi forhold til miljø.
EnBREEAMsertifiseringvil følge kriteriene i BREEAM
-NORmanualenog dette vil ha konsekvenserpå
nestenalle områdersom omfattes av denne beskrivelsenog er en viktig føring for å oppnå målet om
et bærekraftigbygg.
Byggetprosjekteres og utføresi henhold til gjeldende,relevantestatligeog kommunale
lover, forskrifter, regler,standarder,veiledninger,retningslinjerog byggdetaljerfra
Byggforsk.
Kravsom fremkommerav Plan- og bygningslovensforskrifter med tilhørende
veiledning, skali detaljprosjekterings
- og utførelsesfasenivaretasav totalentreprenør.
Det krevesat det skalprosjekteresi BIM og at TEutpeker en BIM-koordinator for
samspillfasen.
Det er beskrevetgenerellefunksjons- og ytelseskravsamt tekniskekrav til materialer.
Funksjons- og ytelseskravene(lyd-, brannkravm.v.) er overordnedekrav og skaltilfredsstillesselv
om det stilles spesifikkekrav til konstruksjonene/bygningselementene.
Prosjektetskalvidere utføres i tråd med:
Kvalitets- og tekniskekrav i NS3420sisteutgave.
Byggfor alle, temaveiledningom universellutforming av byggverkog uteområder.
Forskriftom krav til byggverkog produkter til byggverk(TEK10).
Lovom grunnskolenog den videregåendeopplæringa(opplæringslova).
Forskrifttil opplæringslova.
Forskriftom miljørettet helseverni barnehagerog skolerm.v.
Arbeidsmiljøloven.
Kravfra mattilsynet og Miljørettet Helsevernmå tilfredsstilles.
Totalentreprenører ansvarligfor at anbefalingerog forskrifter fra Kirke- og Kultur
Departementet(KKD)følgesved prosjekteringav flerbrukshallog næranlegg,slik at Ringerike
kommunefår de spillemidlersom er avsatttil dette prosjektet
Våtromsnormen.
Selskapetfor lyskultur.
NS-EN1990Grunnlagfor prosjektering.
NS-EN1991Lasterpå konstruksjoner.
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NS-EN1992Prosjekteringav betongkonstruksjoner.
NS-EN1993Prosjekteringav stålkonstruksjoner.
NS-EN1994Prosjekteringav samvirkekonstruksjoner.
NS-EN1995Prosjekteringav trekonstruksjoner.
NS-EN1996Prosjekteringav murkonstruksjoner.
NS-EN1997Geotekniskprosjektering.
NS-EN1998Prosjekteringav konstruksjonerfor seismiskpåvirkning.
RelevanteByggforskblader.
Bransjestandarderog retningslinjer.
BREEAM
-NORver. 1.0 (2016),tekniskmanual
Prosjekteringsverktøy
for universellutforming av publikumsbygg,04.08.2016
NS3701-Norskpassivhusstandard
for yrkesbygg

KRAVTILTEKNISKE
LØSNINGER
( ref Rom& funksjonsprogrammet)
Anleggetsutforming og de valgte tekniskeløsningeneskaltilfredsstillealle relevantekrav i TEK10.I
tillegg skalfølgendespesifikkekrav stilles til de tekniskeløsningene:
•
•
•
•

•

•
•
o
o
o
•

Systemenefor blant annet ventilasjon,låser og alarm skalkunnestyresseparatfor hver sone. Dette
for å være tilpassetutleie utenom skoletiden.
Interne kommunikasjonslinjermå planleggesslik at transport fra varemottaktil funksjoneri anlegget
blir effektiv.
Anleggetsavfallshåndteringskaltilpasseskildesortering.
Det skal tilretteleggesfor bruk av digitale hjelpemidler (pc, brett, digitale tavler o.l.) i alle rom for
opplæringog møter. Dendigitale infrastrukturenskalintegreresi byggetog kunnetilpassesframtidige
behov.I hele bygget(skoleog idrettshall) skaldet væregod tilgangtil trådløstnett som dimensjoneres
for at den enkelte bruker benytter flere enheter med behov for nettilgang.Det skalogsåvære kablet
nettverk. Dette gjelder alle kontorer, møterom og undervisningsrom.I alle læringsarealog møterom
må utformingen ta hensyntil plasseringog bruk av digitale tavler. Det må tas hensyntil behov for å
lade elektroniskutstyr.
Romog arealerfor varig opphold skal ha gode dagslysforholdog utsikt. Dagslysfaktori rom for varig
opphold skal være minimum 2,5%. Dette er et strengere krav enn forskriftskravet i TEK10, og
eventuelleavvik fra 2,5%avklaresi detaljfasen.Viser til SINTEFByggforskrift,detaljblad 421.626for
beregningsmåteav gjennomsnittligdagslysfaktor.
Solskjermingskalogsåkunnereguleressentralt og fra det enkelte rom.
Akustikkog lydgjennomgangskaltilpassesbruk og funksjoni alle rom og arealer.Spesieltkan følgende
utheves:
I administrasjon/kontorer,møterom,rom for
skolehelsetjenesten/pedagogisk
psykologisktjeneste og teamrom med lærerarbeidsplasserskal det
væremulig å føre konfidensiellesamtaler.Dette gir høyerekrav til lydskjermingenn standard.
Trinnområdeneskal ha en akustikksom ogsåegner seg for hørselshemmedeelever, uten at det må
gjøressærskiltetilpasninger.
Elektrisklys skal planleggesslik at ingen digitale tavler eller lignendefår dårligere bildekvalitet pga.
taklys og li gnende.Lysi et rom må derfor kunne styresslik at elever og andre får lys til å skriveeller
lese,samtidigsom lys mot digitale tavler kan slåsav.
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•
•

Fornærmerebeskrivelseav krav til bygningog tekniskeanleggvisesdet til kapitler i dennebeskrivelse.
Alle rom skal kunne håndtere maksimalbrukerkapasitetmed tanke på inneklima og luftkvalitet. For
eksempeler et trinnareal dimensjonertfor ca. 80 elever totalt, men dersom alle rom er fullt opp av
elever kan arealene til sammenromme inntil 90 personer. Tekniskeløsninger:ventilasjon, digital
kapasitetosv. skal håndtere maks antall brukere i det enkelte rom til en hver tid – selv om det ikke
alltid er såmangepersonerder til vanlig.

20.1.2Beregninger, mv.
Totalentreprenørenhar ansvarfor all dimensjoneringog utarbeidelseav statiskeberegningerog
konstruksjonstegninger,
samt ivaretakelseav alle krav fra offentlige myndigheterknyttet til dette.
Totalentreprenørenhar ogsådet fulle ansvarfor byggetstotale stabilitet og bæreevne.

20.1.3Miljø
Det skalleggesstor vekt på materialanvendelseog utførelseslik at en oppnår gode
miljøkvaliteterog rasjonelledrift - og vedlikehold.Det skalvelgesmiljøvennligeløsningerder
dissehar minimum sammekvalitet som standardiserteløsninger.
Det skalbenyttes lavemitterendematerialersom tilfredsstiller kravenegitt i NS- EN15251
vedleggCDet skaltilstrebesbruk av miljøriktige materialer.Ref.
http://www.miljosanering.no/id190.htm
Byggherreforbyr bruk av regnskogstømmereller bruk av ulovlig huggettrevirke, enten som helt
produkt eller som deler av et produkt.
Det skalbenytteslavemitterendematerialersom tilfredsstiller kravenegitt i NS- EN15251
vedleggC.Materialer skalikke kombineresslik at galvaniskkorrosjon,eller andre
materialreaksjoneroppstår.
Byggetdokumenteressom BreeamPassog skal strekkesegmot BreeamGood.Dette ivaretas
ved valgav produkter og løsninger.Visertil vedlegg12 "Breeampreanalysemed notat".

20.1.4Antitagging
Det skalpåføresantitaggmiddel med god varighet.Påføresetter leverandørensanvisninger,i ca 3
m høydefra terreng, trapper eller terrasser.Det skalvelgeset miljøvennligmiddel av høy kvalitet.
Middelet skalikke gi store forskjelleri overflatenstekstur og farge.Typenskalforevises
Byggherrenog være i overensstemmelsemed de krav som er satt i fasadeleverandørens
spesifikasjoner.

20.2 Funksjonskrav
20.2.1Generelt
Brann-, lyd- og/eller sikkerhetskrav,skalkonstruksjonensom helhet, inkl. tilslutninger og lignende,
tilfredsstille kravet.All nødvendigfugingog evt. spesialutførelse(av flankekonstruksjoneneog
lignende),skalinkluderes.
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20.2.2Universellutforming
Retningslinjerfor universellutforming iht. "Prosjekteringsverkt
øy for universellutforming av
publikumsbygg,04.08.2016".
Løsningervil fremleggesBHfor gjennomgangfør utførelsei detaljfasen.
Helebyggetskalkunnebrukesav alle brukereogsåpersonermed ulike funksjonsnedsettelser.
Dette
kravet gjelder alle fagområder.

20.2.3Branntekniskeforhold
For brannkrav:Alle konstruksjonerskalværeoppbygdforskriftsmessigav klassifisertematerialerog
utført iht. gjeldenekrav.Komplett utførelseer innarbeideti tilbudet. Uavhengigkontroll brann skal
skje på bakgrunn av ferdig prosjekteringsgrunnlag.
Hvisdet visersegat konstruksjoner/romikke
tilfredsstiller kravene,skaltotalentreprenørenutbedre dette på totalentreprenørensegenregning,
innenfor avtalte framdrift.

20.2.4Lydkrav
Lydkraveneskalinnarbeidesinn i prosjekteringsgrunnlaget
og utføres.Komplett utførelseer
innarbeidetinn i tilbudet.
Likefør ferdigstillelseav prosjektetskalbyggherreforeta lydprøverav de meste
utsatte rom og stikkprøverav noen klasserom.Lydprøverskalutføres av ekstern
firma som betalesav byggherre.Hvisdet viser segat konstruksjoner/romikke
tilfredsstiller kravene,skaltotalentreprenørenutbedre dette på
totalentreprenørensegenregning,innenfor avtalte framdrift.
Opsjon:
Det skalinstalleresteleslynge,alternativt IR-anlegg,for fellesarealog ett møterom.

20.2.5Person-, hærverks- og innbruddssikring
Personsikring
Glassi vinduer,glassi dører og glassfeltsom er ubeskyttetog lavereenn 0,8m over gulv, skalvære
utført med sikkerhetsglass
på beggesider med min. motstandsklasse2 iht. NS-EN12600.Der
glassfelt,dører og vinduer ikke er oppdelt med horisontalesprosserpå tegningene,skalglassfeltet
delesinn med mindre glassfor å unngåstore glassmed sikkerhetslaminering.
Glassi rekkverkog i nedre del av glassfelt(glassopp til rekkverkshøyde)der det er nivåforskjellpå
mer enn 1,5 m fra den ene sidenav glassettil den andre,skalværeherdet og laminert i min.
motstandsklasse1 iht. NS-EN12600.
Innbrudd- og hærverkssikring
Fasadepartieropp til 4,0 m over bakkenskalutstyresmed sikkerhetsglass
i klasseP2Aiht. NS-EN356.
Konstruksjonerforøvrig,låser,beslag,glasslister,festemidler,etc., skalsom helhet utformes slik at
Forsikringsselskapenes
Godkjenningsnemnd
(FG)sinekrav til beskyttelseskla
sseB1 tilfredsstilles.For
nøkkelsystemog alarmsystem,konfr. andre kapitler.
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20.2.6Varmeisolering
Totalt energiforbrukskalsom minimum tilfredsstille krav til lavenergibygg.
Totalentreprenørenhar ansvaretfor at kuldebroerskalunngåsog ikke være dårligereenn angitt i
TEK10. Kuldebroerskalikke føre til støv eller vannkondenspå innsiden.Kondensav vann skalikke
oppståved dimensjonerendeforhold på -20 °Cute, 20 °Cog 40%RFinne. Dette gjelderbåde
kuldebroeri tilslutninger og internt i konstruksjoner,som f. eks.i glassfasaderog overlys.

20.2.7Beredskap
Det er høy fokus på beredskapi landet. Det er derfor viktig med stort fokus på dette for bygget.
Byggetskalderfor merkesmed Skilt 100*100cmeller 50*50cmved alle innganger.Hovedinngang
merkesA1, mensrømningsveierog andre utgangermerkesA2. Hviteskiltmed svartetall/bokstaver.I
forhold til beredskapog varslingskaldet væretalevarslingi bygget.Dette spesifiseremer under kap.
5.

20.3 Konstruksjoner
Tegninger,statiske beregninger,inkl. kontroll av globalstabilitet, geotekniskeberegningerog
vurderingetc. skalutarbeidesav totalentreprenøren(TE)for alle konstruksjonerog arbeider.Alle
konstruksjonerog arbeiderskaldokumenteresmed normal, god standardtilpasset de forskjellige
konstruksjoner.
Alle konstruksjonerskaltilfredsstille krav som er angitt i de generellebestemmelsenei prosjektet.
Bærendekonstruksjonermå plasseresslik at funksjonentil rom ihht rom & funksjonsprogrammet
ivaretas.
Når det gjelder geotekniskevurderingeri vedlagterapporter må dette hensyntasfor
fundamenteringog VA-anlegg.

20.4 Konstruksjonstetthet
20.4.1Regntetthet /klimaskille
Værhud/klimaskillemed tettesjikt, inkl. tilslutninger, fuger, beslag,oa., skalutføressom 2- trinns
tetting mot luftlekkasjeog nedbør.Det skalspesielttas hensyntil overgangenmellom
konstruksjonsdeler.Ytterveggenskalutføres slik at vanninntrengningi fasadenunngås.Vannog snø
som kan trenge inn i konstruksjonenskalkunne dreneresut uten å forårsakeskader.Det skalved
alle soklermontereset beslagunder fasadekledningenog ut over sokkelen.
Kravenegjelder inklusivealle tilslutninger.
Vinduer,vindusdører,entredører,skyvedørerog glassfeltskaltilfredsstillekraveneiht. Norsk
Dør- og Vinduskontroll(NDVK)eller tilsvarende.Regntetthetskalkunne dokumenteres.
Kravfra NDVKeller tilsvarendeprøvingerog kontrollordningerskalivaretas.
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20.4.2Lufttetthet
Tettesjikt,tilslutninger og fuger skalut ha en tetthet som ikke reduserer varmeisoleringenog
slik at det ikke oppstårsjenerendetrekk eller nedfukting.
Fasaderog tak skalværeså tette at luftlekkasjerikke oppstår.
Konstruksjonenei fasadenskalutformes slik at det ikke kan sporesluft eller luftlekkasjerpå
innsidenav vegg.
Utvendigtetting og beslaginklusivefuger, vind- og dampsperresjiktskalutformes slik at
infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonenunngås.
For å kontrollere at byggeter ordentlig tett, skaltotalentreprenørentrykksette byggetfor å få
dokumentertat byggetbestårkrav i TEK10 og lavenergikrav.Når trykksettingengjennomføres,skal
representantfra kommunenvære tilstede. Komplettearbeider,inklusivutarbeidelseav rapport og
oppfølgingav dette er inkludert.

20.4.3Sikringmot inntrengning av dyr og innsekter
Det skalmedtassikringmot inntrengningav dyr og innsekter,på alle områder

20.4.4Dokumentasjonav termiske egenskaper
For å kontrollere at byggeter ordentlig isolert, gjennomførestermograferingav eksternt firma av
ytre fasadenog taket. Ved lekkasjerer totalentreprenørenpliktig til å utbedre konstruksjonerfør
prosjektetferdigstilles.Når termograferingengjennomføres,skalrepresentanterfra kommunen
væretilstede. For å få en vellykkettermografering,må inne- og utetemperaturenvarierei størst
mulig grad.
Kompletttermografering,inklusivutarbeidelseav rapport og oppfølgingav denneskalværeer
inkludert i Totalentreprenørenspris.

20.5 Løsningersom berører flere bygningsdeler
20.5.1Krav til etasjehøyder
Ingenoppholdsromskalha laverenettohøydeenn 2,7m.
I wc, korridorer og underordnederom som lagerog tilsvarendekan høydenværemin. 2,4m.

20.5.2Fuger- tettinger
Fugeneskaldyttes med mineralull og fugingskalskje med bunnfyllingslistbådeutvendig og
innvendig.Fugemassene
skalværegummielastiske.Det skalbenyttesbunnfyllingslisterav
polyetylenmed lukket porestruktur.Alle flater skalrengjøresog primes før påføringav
fugemasse.Det skalikke brukesfugeskumrundt dører og vinduer.Alternativ tetting utvendig
kan gjennomføresmed tape av anerkjentfabrikat og metode.
Utvendigefuger
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Utvendigfuge skalværepolyuretanbasert,utformet etter 2-trinnsprinsippet.Fugeneskal
ikke væreeksponertmot sollys,men beskyttetmed beslag.Utvendigfugemasseskalvære
høy- elastisk.Alternativ tetting utvendigkan gjennomføresmed tape av anerkjentfabrikat
og metode.
Innvendigefuger
Innvendigfugemasseskalikke avgilukt eller skadeligegasseretter herdning.Alle synligefuger skal
værejevne,glatte og avsluttesmed snorrette overganger(gjelderikke fuger som seinerevil bli
tildekket av andre konstruksjoner).Fugemassen
skalværeovermalbar.Fugeri våtrom skalvære
våtromsgodkjente.
Bevegelsesfuger
Elastiskefuger skaletableresder det kan forventes materialbevegelsersom kan forårsake
sprekker,riss,utettheter, uheldigematerialspenninger,oa. Storegulvarealerskalseksjoneresog
skillesfra tilstøtende konstruksjonermed bevegelsesfuger.
Fugeneskalanordnes/plasseres
i et
strukturert og naturlig mønster.Ved plasseringav fuger skaldet tas hensyntil byggets
bærekonstruksjon.Totalentreprenørskaldokumenteresine løsningerog framleggedissefor
Byggherrenfor godkjennelsei detaljfasen.

20.5.3Beslag
Alle beslagskalutformes slik at prinsippet om to-trinns tetting ivaretas.
Totalentreprenørskaldokumenteretett utførelse.
Alle beslagskalutføres i 1-1,2 mm sjøvannsbestandig
aluminium(AW 57HH24/34), valgfri RAL
farge.Tykkelsenpå beslagskaltilpassesbreddepå beslagog avstandmellom falseneslik at en
unngårbuler og svanker.
Langebeslagskalskjøtesslik at de kan oppta temperaturbevegelser.Tykkelsenpå beslagskal
tilpassesbreddepå beslagog avstandmellom falsene,slik at en unngårbuler og svanker.
Alle eksponertebeslagskjøtesmed dobbel stangfals.
Skjøterog sammenføyningerskalutføres som doble stangfalsermed. Vindlastskalhensyntas.Alle
beslagsom avsluttesmot det fri, skalha dryppkant.
Somunderlagbenyttesutlektet vannfastkryssfinereller impregnerttrevirke, med tykkelse
tilpassetfunksjon.Det skalbenyttesmellomleggmot alt impregnerttrevirke (for beskyttelseav
platene).Underalle skrå,vertikaleog horisontalebeslagskaldet være underlagspapp,tilpassetog
godkjentav beslagleverandøren.
All innfestingskalværeskjult.
Vannbrettbeslagskalstikkeut fra vegglivog med returbeslagunder utkraget del. Vannbrettbeslag
skalha oppbrett og føres opp i spor i underkantkarm. I hver ende av vannbrettbeslag,skalbeslag
bukkesslik at kryssfinerplatensendekanter dekkes,dvs.vannbrett med endelukking/endebunn.
Beslagskalværei sammefarge som vinduer.
Der det må benyttesskruerfor innfestingav beslagskaldet benyttesskruermed gummipakning
og med farge som beslag.
Det monteresbeslagved alle oppkanterog i overgangtak/takrenne.Det skaltilretteleggessilik
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Alle innfestninger/klammerog skruerskalha rustfri kvalitet. Minimum type A2.
Genereltså skalalle beslagsom har overdekningifb. fasade,ha en avstand/sprangpå 30mm.
Ref.NBIByggforskblad520.415.

20.5.4Takrenne/nedløp
Rennerog nedløpskalværeutført i stål og inkludererfargebehandling
. Fargerfremlegges
for BHi detaljfasen.Dimensjonpå takrenneberegnesav totalentreprenøren.Nederste3
meter av nedløpetskalutføresi stål, med stakeluke på hvert avløp.Skalutformes slik at det
ikke innbystil klatring.

21

Grunnog fundamenter

Alle nødvendigebærekonstruksjonerog fundamentersom er nødvendigfor å oppførebygningenog
gjennomførerom & funksjonsprogrammetmedtaser medtatt. TEer ansvarligfor å undersøkeom
det er finnes konstruksjoner,rør, kabler i grunnenfør oppstart og alle evt kostnaderved
omleggingermedtas.Radonsikringmedtaser medtatt ihht TEK10.
Konstruksjonersom fundamenterespå telefarlig grunn over frostdybden må frost isoleres.
Overvannsituasjonmå vurderesog utføres på en tilfredsstillendemåte for området, ref. NVEs
I forkant av oppstart byggeprosjekt,så er tomten forbelastetfor å kontrollere setningsforløpog
ivareta plasseringav tiltak i forhold til 200-årsflom. Dette er håndtert gjennomet delprosjektsom er
utført av HENTAS.
Grunnundersøkelser
indikerer løsmasserbeståendeav 7-12m grusog sandover 7-18m leire. For
bygningermed inntil tre etasjerkan det direktefundamenteres,og det er gitt en tillatt last under
fundamentenepå 150 kN/m2 i bruddgrensetilstand.Grunnvannetliggerca 4,0m under terreng. 200års flomvannstandliggerpå kt. 68,6m,mensUKfundamenterliggerpå 68,8,bunn heissjaktpå kt
68,47og ferdig gulv 1. etg på kt 69,60.
Sef or øvrig geotekniskerapporter.
For seismiskelaster vurderesat følgendegrunntyperkan leggestil grunn:
GrunntypeS2som følge av at leira er sensitiv(kvikkleire).Parameterefor seismiskanalysemå
beregnesav geotekniker,og vil væredel av grunnlaget for de seismiskeanalysersom skal
gjennomføres.
For øvrighenvisestil alle deler av geotekniskrapport, som ogsåomhandlerøvrigeviktige
geoteknisketema som blant annet stabilitet av massene.
Fundamenter:Byggetfundamenterespå sålefundamenter(punktfundamenterunder søylersamt
stripefundamentunder ytre ringmur og innvendigebetongvegger)Gulveti skolenutføressom
betong-gulv på grunn, 100mm.Fundamenterskalfrostsikres,mensgulv på grunn isoleresslik at det
sammenmed byggetsøvrigeisolasjon og oppvarmingtilfredsstiller krav til energibruk.
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Bæresystemer

Dennedel av beskrivelsengir en orientering om det foreslåtte bæresystemeti bygget.Det visesogså
til utarbeidedeRIB-tegningerfor dennefasenav prosjektet.Endeligedimensjoner for
konstruksjoneneblir prosjektertifm detaljprosjekteringen.Dimensjonergitt på tegningeri denne
fasenvil likevel gi en god indikasjonpå de dimensjonersom velgesi detaljprosjekteringen.
Søyleplassering
og andrebærendeelementerskalsesi sammenhengmed fleksibilitet i byggetog
romfunksjonerfor bruker. Etasjeskillerog andre bærendeelementermå dimensjoneresfor bruken
ihht rom & funksjonsprogrammetog dertil gjeldenelaststandarder.
Tekniskebestemmelser:
Prosjekteringenbaserespå at byggearbeideneskalutføresiht NS3420.Viderebaseres
prosjekteringenpå
Plan- og bygningsloven
ByggeforskrifteneTEK10med veiledning
EuronormerNS-ENfor konstruksjoner(NS-EN-1990– 1999)
Utførelsesstandarderfor betong-, stål- og trekonstruksjoner
Andre standardersom måtte værerelevante
NBI-detaljer
Leverandørspesifikasjoner
Materialer
Det vil i hovedsakbli benyttet betong og stål som materialei de konstruktiveelementene.Det
benyttesegnedematerialermed styrke,egnethet,bestandighetog oppbyggingsom gjør at
konstruksjonenetilfredsstiller kravenei NS-EN
Belastninger
Belastningerberegnesiht spesifikasjoneri forskrifter, NS-EN-1990og NS-EN-1991- 1998.
Alle relevantelaster og lastkombinasjonerfor dennetype byggvurderesi relevantegrensetilstander.
I bruksgrensevelgeslastkombinasjonerslik at bestandighetsmessige,
bruksmessigeog
funksjonsmessige
krav tilfredsstilles.
Lasteneomfatter blant annet:
Egenlaster
Jordtrykkslaster
Nyttelaster
Snølaster
Vindlaster
Skjevstillingslaster
Jordskjelvlaster
Eventuelleandre ulykkeslaster
Eventuelleandre naturpåkjenninger
Brann
Byggetoppføresi brannklasseog med brannmotstandi henholdtil brannrådgiversanvisning.
Skolebyggeter plasserti risikoklasse3 (2 i kontor/lærerområde)og i brannklasse1. Idrettshallener
plasserti risikoklasse5 og brannklasse1. For de bærendekonstruksjonerinnebærerdette et
bærendehovedsystemmed brannmotstandR30for skolenog R15for idrettshallen.
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22.1 Skolebygget
Søyleplassering
og andrebærendeelementer skalsesi sammenhengmed fleksibilitet i byggetog
romfunksjonerfor bruker. I forhold til toleranserer NS3420 normalkravgjeldene.Etasjeskillerog
andrebærendeelementermå dimensjoneresfor bruken ihht rom & funksjonsprogrammetog dertil
gjeldenelaststandarder.
Bæresystemeter i all hovedsakbyggetopp av søylerog bjelker i stål, hulldekkelementersom
etasjeskillerog tak samt avstivendefagverki stål. Bjelkenesom liggeri fasadener i hovedsak
underliggendeIPE-bjelker,mensinnvendigebjelker i hovedsaker HSQ-bjelker som ligger innbyggeti
dekkehøydenslik at bjelkeneikke skalvære et hinder for tekniskeføringer.Bæresystemethar en
hovedretning.Denneavvikesav praktiskeårsakernoen steder i ytterkant av bygget.Det avstivende
systemet er byggetopp med hovedavstivningeri fire hovedakser,to i hver retning. I tillegg er det
lagt inn noen avstivningeri byggetsytre hjørneområderfor å ivareta at disseliggeret stykkefra
hovedavstivningen.
I den sentraledelen av byggeter det overlys i taket. Overlysetbæresav de mellomliggende
hulldekke-elementene.Tekniskerom på taket utføres som trekonstruksjonersom bæresav
hulldekke-elementenepå taket.
Byggetsbæresystemskaldimensjoneresfor brann iht brannrapportved hjelp av tilstrekkelig
beskyttelseeller ved dimensjoneringi ulykkestilfellebrann. Brannbeskyttelseskalprimært utføres
med brannisolasjonav pressetmineralull eller tilsvarende,eventuelt med brannmalingder
arkitektoniskehensyntilsier det.
Hovedamfibyggesopp av elementer i betong.
Trinnamfierog nivåeri auditorium byggesopp som solid reisverkav tre.
Synligeavstivendekonstruksjonerskalgodkjennesav ARK.

22.2 Flerbrukshall
Alle krav i departementetsveilederfor flerbrukshaller,ogsånår det gjelder toleranser er medtatt. Fri
høydei hall blir minimum. 7 meter. Det er medtatt nødvendigbæringfor opphengav utstyr.
Tilskueranleggskaler dimensjoneretut fra gitte krav og forutsetningergitt i rom &
funksjonsprogrammet.
Idrettshall:Denneer byggetopp med et bæresystemmed stålsøylerog stålfagverkfor selvehallen.
Langsytterkanten vil det ogsåværenoen betongveggerog stålbjelker.Taketutføres som Lett-Tak
eller annet tak av lette materialersom spennermellom stålfagverkene.Hallener en egenenhet mtp
stabilitet, og har derfor et avstivningssystem
av vindfagverki stål som er uavhengigav resten av
skolebygget.
Tribunei flerbrukshallbyggesopp av elementeri betong.
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22.3 Utvendigekonstruksjoner
All nødvendigbæringfor utvendigekonstruksjonersom er beskreveti rom & funksjonsprogrammet
er medtatt i pristilbudet.

23

Yttervegger

23.1 Generelt
Ytterveggkonstruksjoner
skalminimum kunnemotstå laster og lastkombinasjoneriht. NS- EN1990
og NS-EN1991.
Bæresystemetav evt. brannisolertestålkonstruksjonerskalværeinnkleddi klimaveggenslik at innog utside blir slett.
Alle nødvendigeforsterkninger,spikerslagmv. for feste av utvendigekledningerog komponenter,
beslagog innvendigutstyr, skalmedtasi veggenfør den lukkes.
Yttervegger byggesopp av isolert utfyllende bindingsverki flere sjikt. Påinnsidenpåforeset 48 mm
isolert føringssjikthvor el-kanalerog rør kan integreres.Diffusjonssperreliggermellom påforingen
og de øvrigesjiktene.
Overflateinnvendiger hovedsakeliggips type robust med malt overflate.
Værhud/klimaskillemed tettesjikt, inkl. tilslutninger, fuger, beslag,oa, utføressom 2- trinns tetting
mot luftlekkasjeog nedbør.Ved alle soklermontereset beslagunder fasadekledningenog ut over
sokkelen.
Ytterkledninger trekledningav type royalimpregnertpanel.Royalimpregneringer en kombinert
oljebehandlings
- og tørkeprosess,som gir produkter med sværtlang levetid og begrensede
vedlikeholdsbehov.Andre aktuelletyper trekledninghar blitt tilbudt byggherren. Endeligvalg avtales
i gjennomføringsfasen.
Enkelteveggpartierfår kledningav høytrykkslaminertefasadeplater
(inngangspartier,omramningerrundt vindusfelt).Utvalgtevindusfelt utføresmed markert
omramning,platekleddeller beslått.
Veggmot terreng ved akebakkei nord utføres i betong isolert på utsidenog med platekledningder
den er eksponert.

23.2 Ytterdører
Ytterdørermed høy kvalitet er medtatt i tilbudet, med særligvekt hard bruk.
Inngangspartierskalutformes og utstyrespå en slik måte at tilsmussingbådeinnvendigog utvendig
reduseres.Glideskinnenederstmå utføresslik at stein og annet materialet ikke stopper bruken av
døren.Foraninngangspartierønskesvurderesdet mattebrønnmed sluk og rørføringtil sandfanger
(avklaresi detaljfasen). Viserogsåtil krav beskreveti VVSkap.Det må ogsåvære vannuttakfor
spylingav mattebrønnen.
Innvendigved inngangspartimå det benyttessklisikreflater.
Det er medtatt gitterrister foran inngangspartiene.Disseutføressom galvanisertefotskraperister
med sandfangunder. Dette gjelder alle inngangene.Minimum høydepå sandfangskalvære 100
mm. Avløpfra sandfanganordnes.Risteneutføres med en slik størrelseat en personkan ta de opp
for tømmingav sand.Ristene dimensjoneresfor elektriskerullestoler (tung belastning)og slik at de
ikke får nedbøyningkommer i konflikt med underkantav dørbladetpå inngangsdørene.
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Inngangspartitilpassesfor rullestolbrukere,samt eventuelt for varetransport.Det skalvære trinnfri
adkomstfor vognerog rullestoler.Dør som er beregnetfor manuellåpningskalkunneåpnesmed
åpningskraftpå maksimum30N.Dette gjelder ogsånår brannalarmer utløst, og vil vanligvis
innebæreat selvlukkendedører med dørpumpemå ha dørautomatikkog ha prioritert strøm eller
UPSfram til dør.
Døreneskalværegodkjent av NorskDør og Vindus-Kontroll (NVDK).
Døreri inngangspartiskaltilfredsstille krav og prøvingsreglertil innbruddssikkerhetangitt i NS.
Beslag/lås
Det levereslåserog beslagstilpassetskolekvalitetsom er robusteog tåler meget hard behandling.
For dører med adgangskontrollihht sonerbeskreveti rom & funksjonsprogram,som skaltilknyttes
adgangskontrollanlegget,
levereskomplett med nødvendigutstyr montert i dør/dørkarm/låskasse
mm. (d.v.s.motorlåser, elektriskesluttstykker,mikrobryter i låskasse,karmoverføringog
magnetkontakti dørkarmog dørblad),fra dørleverandør
Dørerutføres som aluminiumsdørerog ståldører.

23.4 Vinduer
Det er medtatt vinduer av høy kvalitet, med minst mulig vedlikehold. Brutte kuldebroeri karmer.
Ved valgav vindustypermå det tas hensyntil at renhold kan utføres på en rasjonellog trygg måte.
Det krevesrobustedetaljer. Ved valg av vindustypeskalogsåmiljø og inneklimahensyntas.
Vriderepå vinduer skalværei r ustfritt stål, i sammedesignog utførelsesom for vridere på dører.
Vindueneskalværeferdig overflatebehandletfra produsentiht. produsentensstandard;
pulverlakkert.Forskjelligfarge utside og innside.Fargerfra RALfargekart.Endeligfargevalgavklaresi
detaljprosjektet.Isolerte tette panelerintegreresi karmen.Vinduerskalha utvendigesmyglister
utført i aluminiumog med farge som vinduer.
Spesifisering
Vinduerer aluminiumsbeslåttetrevinduer pulverlakkerti RAL-farge.Utvendigesmyglisteri
aluminiumi sammefarge som vinduer.Omramningerog beslagi RAL-lakkert aluminium.
Det er minst ett åpningsfelti hvert oppholdsromplassertved fasader.Innadslående,bunn- og
sidehenglslet.Enkeltevinduer på plan 1 utføressom rømningsvinduer.
Vinduer og utforming skalgodkjennesav BHi gjennomføringsfasen.

23.5 Glassfasader
Det benyttesprofilsystemav type Schüco systemFW50 S,WiconaWictec 50, eller tilsvarende
kvalitet, pulverlakkerti valgfri RALfarge.Fargebestemmessenere.Produsentog farge skal
godkjennesav Byggherre.
Det er medtatt nødvendigekonstruktivestålforsterkninger;for vindavstivningol.
Alle nødvendigavdekningsbeslag
i tilknytning til profilsystemet,skalha pulverlakkertoverflate i
valgfri RALfarge.
Storeglassfasa
der utføressom alufasader,ferdig overflatebehandletfra produsent(pulverlakkerti
RAL-farge).
Glassi vinduer,i dører og glassfeltsom er ubeskyttetog lavereenn 0,8 m over gulv, er utført med
med sikkerhetsglass
på beggesider med min. motstandsklas
se 2 ihht. NS-EN12600.
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23.6

Ventilasjonsristerog øvrigerister i fasader

Risterleveresi valgfri RAL-farge.Ristenetilpassesfasadeutformingen.Bergensristereller tilsvarende.

23.7

Solavskjerming

Alle fasadersom er eksponertfor sol i tidsrommet 07.00 -17.00uavhengigav tid på året, skalha
utvendigsolavskjerming.Fasadersom utsettes for reflekserfra tilliggendebyggskalogsåutstyres
med solavskjermingetter nærmereavtale.Screensmed skinnersom tåler min vindlast20 m/s, men
automatiskgå opp før en slik belastningpåføres.
Utvendigsolavskjermingskalværemotordrevneog fasadevis/etasjevis
ha automatisk
styring/regulering(tid, sol, vind) og ha automatiskoverstyring(opp/ned knapp)pr. rom.

24

Innervegger

24.1 Generelt
Vegger,konstruksjonerog overflater må i størst mulig gradmotstå den "tøffe" behandlingende er
utsatt for. Alle utstikkendehjørner/elementerfår beskyttelse.Akustikkog lyd krav blir ivaretatt,
ogsåi spesialromihht rom & funksjonsprogrammet.Nødvendigspikerslagfor utstyr er medtatt.
ARKkonfereresi fbm plasseringav brannskapog skapfor varmefordeling.Disseskalværeblir
innebygdog skalikke stikkeut fra vegglivet.Endeligplasseringkoordineresmot veggmontertutstyr
og møbleringi rommet.
Innervegger utføressom ikke-bærendestenderverksvegger
med krav ihht brann- og lydrapporter.
Unntaker de steder hvor en veggskalkombinereflere funksjonersom for eksempelbæringog
heissjakt.Her utføres de i betong.Veggeri forbindelsemed musikk- og øvingsrom og auditorium
byggesopp som ”rom i rom”.
Overflaterblir hovedsakeligmalte gipsplaterav type robust, eller tilsvarende.Enkelteveggflaterfår
en overflate av trespiler. Veggeri toalettrom, garderobeanleggtil hall og garderobetil spes.ped.får
fli s som overflate.
Enkeltevolumer og omramningerfår en overflate av høytrykkslaminat.Påen veggi blackboxholdes
det av plasstil speil.Der det er krav ihht lydrapport utføresenkelte veggflatersom absorberende
flater.
Hovedsakeligbyggessøylerinn i vegger.Det er nødvendigmed noen avstivendeskiver/kryss,disse
utføressom stålkrysssom genereltintegreresi vegger.Noen stålkryssblir eksponertei interiøret.
Alle utstikkendehjørner/elementerbeskyttesog nødvendigspikerslagfor utstyr/fast innredninger
medtatt i vegger.
Innervinduermot fellesareali forbindelsemed kjøkkenSFOog avdelingfor Mat - & helseog
fellesarealerutstyresmed skyvefelttilpassetanretning.
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24.2 Veggeri flerbrukshall
I flerbrukshallener det spesieltfokus på god akustikkog veggeneutføresfor å bør tåle tøff
behandling.Veggenefår ikke utstikkendeelementersom kan føre ti l skadepå spillere/elever.Det er
medtatt nødvendigespikerslagfor opphengav utstyr som svarer til rom og funksjonsprogrammet.
Skilleveggeri hall er utført som nettheisveggermed tett duk nederst(5m), motordrevet med styring.
Enkelteveggeri forbindelsemed idrettshall får innvendigkledningav trespiler eller tilsvarende.

24.3 Veggeri spesialrom
Det leveresoverflater i spesialrom (blackbox, kjøkkenosv.)som svarertil krav i rom &
funksjonsprogrammet.

24.4 Innvendigedører
Genereltplanleggesdørbredde/lysåpningerihht krav om UU. Dørerskalha normal hengslingi
sidekarm.Glassi dører og sidefelt i trafikkarealerutføres i herdet glass(F1).Utforming av slike dører
og felt skalutformes slik at de ikke representererfare for kollisjon.Utsatte dører i trafikkarealer
utføresmed sparkeplaterdersomikke selvematerialet i døren gjør dette unødvendig.
UU-krav skaltilfredsstilles.dvs farger,automatikkfor åpning,folie markeringog punktbelysningect.
Alle typer dører får solid utførelse,type høytrykkslaminat.For å oppnå god stabilitet i åpne og
lukkefunksjon,benyttesdører med 3 hengsler.Ved dører med sidefelt og to-fløyededører har begge
døreneselvlukkermed dørkoordinering.
Alle typer dører er av solid utførelse,type høytrykkslaminat(glatt overflate).
Tekniskerom og bøttekott må kunne låsesmed sylinderlåsmed nøkkelpå beggesider. I forsterket
avdelingmå alle dører kunne låsesopp fra utsiden.
Det skalikke brukesplast i døråpningsmekanismer,
vridere eller hengsler.Dørstoppereskal
monterespå alle dører som ikke er utstyrt med dørlukker.Dørstoppereutføres i rustfritt stål med
sort gummi, festestil vegg.
Der det er mulig ihht lyd- og brannkravutføres dører terskelfrie.Der brann-og lydkravkrever
terskelløsningerskaldet være en flat HC-terskel.Terskel-løsningfremleggesfor BHi detaljfasen.
Det er med romnummerpå alle dører, sammenmed funskjonsnavn.I tillegg pictogrampå alle
toaletter og garderober.
Skyvedørerutføresmed ramme av høytrykkslaminatog glassfelt.
Det er lagt opp til muligheterfor gitterløsning(rullegitter) for skjermingav deler av SFOnår skolener
stengt.
Foldevegger(blackbox,spesped.)får en solid utførelsemed overflate av høytrykkelaminat.

24.4.1Porter Flerbrukshall
Det leveresport mellom spilleflateog lagerromved flerbrukshallen.Porteneskal tåle belastningen
for bruk av hallen.Porteneskalværeslitesterkeog lette å rengjøre.

Side23 av 102

Porter i hall til lagerutføres som leddheisporter.
Port i ytterveggflerbrukshaller motorstyrt og får en høydepå min 2,5m og bredde på 2,2m.

25

Dekker

25.1 Generelt
Konstruksjonog bæresystemer valgt av TE,og ivaretar funksjoner beskreveti rom &
funksjonsprogrammetog fleksibilitet, evt. påstøpbestemmesav totalentreprenøren.Byggetskal
væretrinnfritt pr etg. Det må i noen rom hensyntasat utstyr skalfestesi gulv.
Armeringi golv på grunn med evt. gulvvarmeskalværeplasserti den øvre tredjedel av tverrsnittet.
Underlagfor sportsgulv:
Det skalspesieltleggesvekt på fuktsikringog nøyaktigheti utførelsen.Det visestil "Golv i
idrettsbygg"og Flerbrukshaller"utgitt av Kulturdepartementet.
For gulvbeleggse 25.3.4
Dekkeri uteboder blir utført som plasstøptbetong.
Alle dekkerfår fugeinndelingslik at det oppstårminst mulig riss og oppsprekking.
Ved inngangspartier/vindfangskaldet væreforsenkningeri betongoverflatenfor fotskraperister.
Gulvhøydertil passesde funksjonersom skaletableres,f.eks.garderober,rom med sluk, påstøp,
parkett, beleggetc.
I rom med eventuellestørre krav til støydemping,for eksempelbibliotek, må påstøppå dempende
materialevurderes.
Samtligehulldekkerstøvbindes.
Beleggettillates ikke lagt før målt relativ luftfuktighet i betongensporeluft er 85 % eller lavere,mens
grenseverdienfor dekkermed gulvvarmesettestil 60 %. Totalentreprenørenskalføre protokoll for
måleresultaterog dissefremleggesuoppfordret og fortløpendefor Byggherren.
Gulvetskalha så høy fasthet at konstruksjonensforutsatte bruksegenskaper
ikke svekkes.For
arealermed belastningfra rullendekompakthjulmå det vurderesspesiellekrav til underlaget.
Kravenei NS-EN13813skaloppfylles.Det tillates ikke brukt kaseinholdigavretningsmasse.
Nødvendigoppbygningi spesialromer medtatt for å oppnå funksjonihht romprogram.
Gulvi 1. etg utføres som gulv på grunn, tykkelse100mm.Det visesfor øvrigtil kapittel 21.
Dekkeover 1. etg utføres med hulldekkermed dimensjontilpassetberegningsmessig
behovog slik
at OKdekkerer likt. Det visesfor øvrigtil kapittel 22.
Foraninngangspartieneleggesgitterrister. Disseutføressom galvanisertefotskraperistermed
sandfangunder. Innvendigved inngangspartileggesheldekkendesklisikreflater i form av
nedsenkedeavskrapningsmatter.
Slipt betongi fellesarealerpå plan 1.

25.3 Gulvbelegg
Sevedlegg06. Materialkvalitetpå gulv og veggvist på tegninger(ARK)
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25.3.1Banebelegg
Overflaterpå gulv er hovedsakeliglinoleum,homogentbanebeleggmed trinnlydsdempingetter
behovog med PURoverflate. Miljø- og vedlikeholdsfaktorervurderesved endeligvalg.I avdelingfor
mat og helse,kunst og håndverk,personalgarderober,diversetekniskerom og to aletter legges
banebeleggav vinyl med oppbrett.
I sonerhvor det er nødvendig(dusj/ garderober)medtassklisikkertbeleggi nødvendigomfang,
dette vurderesi detaljfasen,. I wc skaldet være oppbrett på veggihht rom programmet.
Banebeleggetskallegges i lengderetningeni langstrakterom.
Det blir fliser i dusjanlegg,garderoberog toaletter på gulv i forbindelsemed idrettshall. Sklifrie.
Høykantparketti hovedamfiog bibliotek, blackboxog trinnamfier. Gulvi tresløydog maskinrom
byggesopp som solid tregulv.
I hall leggessportsgulvav type kombielastiskgulv med markeringer.Festeri gulv for løst og fast
utstyr anpassetlevert utstyr og gulvoppbygging.
Tribuneidrettshall får overflate av linoleum.
Der to belegg,eller to forskjelligefarger (ikke mønster)møtes,skaldisseskjøtesunder lukket
posisjonfor dørblad.Våtromsnormensanvisningerog med sklisikkeroverflate.Tykkelse:min. 2mm.
Rengjøringog overflatebehandlingskalutføres strengt etter leverandørensanvisningog gjøres
umiddelbart før skolentas i bruk. Ferdigrengjøringog overflatebehandlinggjør Totalentreprenørfør
overtagelsen.
Totalentreprenørenskalsørgefor at behandlingomforenesmed Byggherrensrenholdslederfør
ferdigbehandlingenigangsettes.

25.1.1Fall på gulv
Det visestil anvisningeri Våtromsnormen.Alle rom hvor våtromsnormergjelder får minst ett sluk i
rommet. Det skalværefall til sluk.

25.3.2Renholdssoner/områder
Innvendigesandfangsoneromfatter alle inngangerfra første skyvedørtil neste skyvedør,hele
rommet. Type:Renholdssoner/områder
eller tilsvarende.Det skalværeutskiftbare
avskrapningsmatter.

25.3.3Flerbrukshall
Gulveti hallen blir av type kombielastiskgulv med alle markeringersom er brukbarei en hall av den
størrelsen.Sehenvisninger i «Bestemmelserom tilskudd til anleggfor idrett og fysiskaktivitet –
2014»(Kirkeog kulturdepartementet2014).Oppmerkingenmå gi kontrast,bådemellom gulvets
egenfarge og linjene, og mellom de forskjelligelinjene. For øvrigmå merkeplanenfølge de lokale
behov.Dette avklaresi senerefaser.
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Det skalværefester i gulv for løst og fast utstyr om gulvvalgtløsningerer valgt, festeneskalvære
anpassetlevert utstyr og gulvoppbygging.Alternativt kan utstyr monterespå veggder det er mulig.
Vegger skaldimensjoneresfor vegghengtutstyr.
Fliserav høy kvalitet i dusjanleggpå gulv og vegg.

25.4 Himlinger
Ingenrom skalha laverehimlingshøydeenn 2,7m med unntak av wc- og birom.
Overgangvegg/himlingmed systemetsskyggelist.Ruteinndelingskal godkjennesav BHi
gjennomføringsfasen.
Utsparingerog forsterkningerfor lys, ventiler og lignendeskalinkluderesi himlingen.
Skjørtover himling bl.a. i forbindelsemed elementveggerskalværeer inkludert. Det sammegjelder
evnt. skjørt under himling.
Der det er brann- og/eller lydkravgjelder dette for komplett konstruksjon,dvs at veggog
gulv/himlingskali kombinasjonoppfylle kravet.

25.4.1Fasthimling
Fastnedlektet gipsplatehimlingvurderesi enkelterom.
Overganghimling/veggskalfugesfor ferdig overganguten taklist.
I hovedsaklydabsorberendehimling av trespiler av furu i det sentralefellesarealetog auditorium.

25.4.2Systemhimling
Genereltbenyttesnedhengtsystemhimling,med A-kant og T-profil med mineralull plater type
RockfonSonar eller tilsvarende,med unntak av hall og det sentralefellesarealet.Alle bearbeidede
sidekanterskalforsegles.Ingenklipsing.Himlingeri trinnarealerfor elever,spesialpedagogisk
avdeling,administrasjon,personalavdelingog spesialromutføresmed systemhimling,60x120i
større rom og 60x60i mindre rom.
Lydhimligbenyttesi trearbeider-/maskinrom,auditorium, musikk- og øvingsromog blackbox.
Overganghimling/veggmed systemhimlingensskyggelist.
Himlingerskalimøtekommekrav til lyd, miljø og skjuletekniskeføringer.Nødvendigetiltak i forhold
til lyd og brann skalmedtas.Opphengog innfestingskalværedimensjonertfor eventuelle
tilleggslasterfra armatur, ventiler etc. Det skalværeenkel atkomst over himling for støvfjerning.
Det blir ikke himling i tekniskerom og lagerromdrift/hall. Her vil overflater støvbindes.

25.4.3Hygienehimling
I kjøkken,dusjrom,våtrom og andrerom med hygienekravbenyttessystemhimlingmed A-kant og Tprofil med hygieneplatertype RockfonHygieneplusseller tilsvarende.

25.4.4Himling gymsal
Denfrie takhøyden(under dragere,lysarmaturosv.)skalværeminst 7 m over hele aktivitetsflaten.
Taketskalgi godeakustiskeforhold og etterklangstiden(absorpsjon)bør ikke værestørre enn 1,5
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sekunder.Forskrift om krav til byggverkog produkter til byggverk(FOR1997-01-22 nr. 33) setter
krav til lydisolasjon,trinnlydnivåog etterklangstidfor bygninger.Det skalikke værelysåpninger,og
lysrefleksjonsfaktorenskalfølge gjeldendeanbefalinger.
Heldekkende trp -plater i hall med perforerte steg(somdel av lettakskonstruksjon,eller tradisjonelt
stålplatetak.Endeligvalgavtalesi detaljfasen).

25.4.5Skjørt høydesprang
Høydesprang,skjørt i løpendehimlingsflater,etc, skalbyggesav gipsplaterfor ferdige overganger
uten listverk.Utvendigekanter skalha stålvinkelfor utsparklingog malingsom tilstøtende flater.

25.4.6Utvendigehimlinger
Utvendigenedlektedehimlinger av fasadeplateri forbindelsemed elevinngangerog innganger
skole/hall.Isolert/uisolert avhengigav klimaskille.Utvendignedlektet isolert himling av trekledningi
forbindelsemed utkraget del ved trinn 2, spesialromog administrasjonplan 1.

26

Yttertak

Det blir minimum 2 lagstekking,eller sarnafil. LøsningfremleggesBHi detaljfasen.Vedvalg av
produkter skalBreeamog levetid hensyntas.Det ønskeså vurdere bruk «grønt tak» i
gjennomføringsfasen.
Det skalværeinnvendigadkomsttil tak og sikringi forbindelsemed vedlikeholdog snømåking.Det
skalogsåværeoverløpfor å sikre tak ved evt tette sluk. Alle renner og oppkanterskalsikresmot
maksimalvannstand.
Det skalvære enkelt å komme til alle takflater for inspeksjonav sluk mm. Det skalogsåsikreså
gjennomtenkesi forhold til HMSi ettertid. Det må allikevelikke værefor enkel tilkomst til tak for
elever.
Yttertakover skolebyggetbyggesmed hulldekke-elementeri tykkelsertilpassetberegningsmessig
behov.Dekkeneleggesslik at UKdekkerer i sammenivå. Takover idrettshall byggesmed Lett-Tak
elementereller annentilsvarendelett takkonstruksjon.Det visesfor øvrigtil kapittel 22.
Takfaller 1:40, med 1:60 i rennene.Innvendigtaknedløp.Takutføres med overløpfor å sikre tak ved
evt tette sluk. Gesimsbeslag
i aluminiummed brennlakkertoverflate i RAL-farge.
Takog overbyggi forbindelsemed elevtrapperutføressom egnekonstruksjoni stål, med gesims- og
veggkledningav høytrykkslaminertefasadeplater.
Rennerog nedløpi forbindelsemed uteboder og overdekningerutføresi stål og har en brennlakkert
overflate,farge velgesav ARK.Tekningsom på hovedtak.
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27

Fastinventar

27.1 Generelt
Omfang
Det skaltas med all innredningog utstyr som er spesifiserti rom & funksjonsprogrammet.Alle
nødvendigtekniskanleggsom er nødvendigfor å kunne bruke innredningen,skalmedtas.
Det skalmedregnesinnleggingav stabilespikerslageller heldekkendeplater i veggerfor all veggfast
innredningfør veggerlukkes.For alle hyllesystemergjelder at konstruksjonenskalvære tilstrekkelig
solid for sitt bruk slik at skjemmendenedbøyningerikke forekommer.
For alle hyllesystemergjelder at konstruksjonenskalværetilstrekkeligsolid for sitt bruk slik at
skjemmendenedbøyningerunngås.Materialer som benyttesskalha:
·
Ingeneller ubetydeligavgassing
·
Miljøsertifisering,inventar skalværesvanemerket
·
Godslitasjemotstand,
·
Smussavvisende,
jevn og glatt overflate
Garnityrog utstyr på kjøkkenbenkerog toaletter skalværekomplett montert. Tappekraneneskalha
en høydesom muliggjørfylling av vannflasker,men ikke for høyefor å hindre vannsprutpå gulvet.
Tappekranenskalværefast og ikke dreibar. Solidutførelse.
Byggherreskalgodkjenneproduktvalgog innfestingi samspillsfasen.Leveransenomfatter levering,
monteringog all nødvendigtilkopling.
Alle garderobeskapskalfores opp til systemhimling.

27.2 Utstyr via rammeavtaleleverandør
Byggherreleverer via sin rammeavtaleleverandørfølgende:
Såpedispensere,
papirholdere,avfallsbøtteog dorullholder til alle toaletter, garderobereller der
hvor det er montert vasker/vannkraner.
Totalentreprenørenskalha med monteringav disse.Blir levert via kommunen,like før skolentas i
bruk

27.3 Garderober

27.3.1Personalgarderober
Sittebenkeri eik. Sittebenkermonteresbare i veggen.Ingenstøttebein på gulvet. Serom &
funksjonsprogrampkt. 14.3

27.3.2Personalgarderobertilhørende gymsal
I hver garderobeskaldet væreen vegghengtesittebenkeri eik i god kvalitet beregnetfor bruk i
idrettshaller.Lengdepå sittebenkenskalværeminst 2,2 m.
Sittebanker monteresbare i veggen.Ingenstøttebein på gulvet.
Oversittebenkermonteresgarderobeskapmed stang.Minimum bredde40 cm innvendigog
Minimum 150cmhøyt. Garderobeskapeti høytrykkslaminat.Skapskalvære låsbaremed hengelås.
Tilstrekkeligantall knaggerutføres i rustfritt stål og skalmonterespå riktig høydeover sittebenkene.
Det skalmonteres2 knaggerved dusjsone.
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27.3.3Elevgarderober
Det refererestil rom & funksjonsprogrammetpkt 12
Elevgarderober,1-3.trinn
Det skalleveresgarderobehyller med knaggerog sittebenk.Garderobehyllenskalha 2 rom over
hverandrefor skift av tøy. Tette skilleveggeri tre eller høytrykkslaminat.Knaggerunder nedre hylle.
Sittebenkenskalha rom til innesko.Det skalleveres2 tørkeskapfor hvert av 1.og 2.trinn.
Stikkontaktermontereshøyt på veggen.
Det skalleveresgarderobeskapfor SFOansatte.Skapeneskalværelåsbaremed hengelås.
Elevgarderober,4-7.trinn
Det skalleveresgarderobeskap.Z-skap300mmx550mmtype SarpsborgMetall eller tilsvarende.
Dører og sider skalværei høytrykkslaminatog av kvalitet tilpassetskolebruk.Skapeneskalha dører
som kan låsesmed hengelås.Leveresi standardfarge;kombinasjonav 3 farger.

27.3.4Garderober
Det skalleveresgarderobehyllermed knaggerog sittebenk. Garderobehyllenskalha 2 rom over
hverandrefor skift av tøy. Tette skilleveggeri tre eller høytrykkslaminat.Totalt x stk. Knaggerunder
nedre hylle. Det skalogsåleveresgarderobeskap(z-skap)med stang.Skapeneskalvære låsbaremed
hengelås.

27.3.5 Elevgarderoberog dusj i fbm gymsal
Garderobeneskalbeståav vegghengtesittebenkeri eik og hyller med knagger,alt i god kvalitet
beregnetfor bruk i sportshaller.Høykvalitet.
Sittebenkermonteresbare i veggen.Ingenstøttebeinpå gulvet. Derfor skal samtligeveggerhvor
sittebenkermonteresi, utføressom med tilstrekkeligspikerslagi vegger.Knaggerutføres i rustfritt
stål og skalmonterespå riktig høydeover sittebenkene.
I dusjrommeneskaldet monteresknaggeri hvert rom. Utførelserustfrit t stål

27.3.6Grovgarderober
Skohyllerav god kvalitet og omfangetter rom & funksjonsprogrammet.
Knagger
Det skalmedtastilstrekkeligknaggerpå lakkert furulist på veggfor opphengav ytterklær i
grovgarderober.

27.4 Toaletter
27.4.1Toaletter og f orrom
I hver WCskaldet væremontert toalettrullholder på vegg.
I hver WCskaldet væremontert såpedispenser,papirhåndkleholderog papirkurvpå vegg.
Speilmonteresover alle vasker,montert på veggen.

27.4.2HC-toaletter
Sepkt 27.2.4.I tillegg skal det leveres2 knaggerpå veggen,støttehåndtakmontert på veggen.
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HCtoaletter skaltilfredsstille Universellutforming.

27.5 Lager
Alle lagerromskalha hyller. Breddepå hylleneskalvære40 cm med unntak av lager
rengjøringssentralOU038som skalha 50 cm hyller. Hyllesystemetkan festestil veggeller være
selvstendige,men sikresmot velting. Leveringog monteringhyller for alle lager skalværeinkludert i
prisen.

27.7 Kjøkken.
Henvisertil rom & funksjonsprogrammetog krav der.
Kjøkkenog til hørendeutstyr skalleveresmed høy kvalitet. Kjøkkenarealog utstyr skaltilfredsstille
krav fra mattilsynet.Kjøkkeninnredningskalha dempingpå skuffer og skap.Benkeplaterskalvære
av høykvalitetmed integrert utstyr ihht rom & funksjonsprogram.Nødvendigeavtrekkog
kjøkkenhetterskalmedtas.Overskap/skapskalførestil tak, slik at man unngårstøvsamling.Alle
Hvitevarerskalleveresmed god kvalitet fra kjente fabrikater.
Et av kjøkkeneskalha hev/senkfunksjonspesielttilpassetbrukere/elever.
Tilbudtekjøkkentype/kvalitetmed fabrikater på utstyr skalfremkommei tilbudet.

27.8 Renholdsentralog renholdsrom
Ihht rom & funksjonsprogrammetmed beskrevetutstyr fast i renholdsentralog renholdsromskalalt
medtasi tilbudet. Utstyret skalvære av høy kvalitet og fra kjente fabrikater.NB! Kraftigsluk med
sandfangtilpassettømmingav vaskeog moppemaskiner
Løsningerskalgodkjennesav Byggherrei utviklingsfasen.

27.9 Multifunksjonsrommet
Det skallevereskomplett utstyr/innredningi henhold til rom & funksjonsprogrammet.Det skal
leveresarbeidsbenkunder- og overskapog gulvhøyeskap.Høvelbenkerav god kvalitet.
Det må avsettesplasstil skapfor materialerfor tegninger,maling,skulptur og oppbevaringav
tekstiler. Rommetskalha vaskerenner.Øyedusjskalogsåmedtasi tilbudet.
Rommetmå tåle hard bruk. Gulvetog innredningermå kunnespyles,NB! Sluki gulv. Våtromsbelegg
med oppbrett på vegg.
Keramikkrom/lagerinntil av multifunksjonsrom.(NB! eget rom og anleggsom ivaretar
varmeutviklingOSV.)
Skalha plasstil keramikkovn,skapog tørking av elev arbeider.Ekstragod ventilasjon.

27.10 Kunst og håndverk,Trearbeid/maskinrom/sentralrom
Det skallevereskomplett utstyr/innredningi henholdtil rom & funksjonsprogrammet.Det skal
leveresarbeidsbenker.Benkenskal tåle at det arbeidesmed skrutvingerog trearbeid på platen.
Stålben.Under-og overskap.Gulvhøyeskapfor verktøymed hyller; låsbare.Hyller/knekterfor
oppbevaringav materialer.
Enarbeidsplassskalinnredesfor rullestolbrukere.Rommetskalha vaskerenner.NB! Det må kunne
festesutstyr i gulv. Skaperav god kvalitet og som tåler hard bruk.
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Rommettilretteleggesfor bruk av båndsag,sirkelsag,dreiebenk,pussemaskinog bormaskin.
Utstyret skalkun benyttesav lærer. Plasseringenav utstyret skalværeslik at lærer ser klassenselv
om han/hun arbeiderved maskinene.
Flisavsug:
Det er satt av et eget rom for flisavsugeranlegger.
Totalentreprenørskalleverekomplett
flisavsuganlegg
med føringertil alle maskinersom har trebearbeidingog saging,det inkludererogså
maskinrommet.Det skalberegnesminimum 12 avsugningspunkter.

27.11 Musikk
Komplettleveranseihht rom & funksjonsprogrammet.Det holdesav plasstil speil i Black-box.
Vegger/takmå væregodt lydisolert og tåle opphengav utstyr.

27.12 Bibliotek
Det skallevereskomplett utstyr/innredningi henholdtil rom & funksjonsprogrammet.
Følgendeleveranseer uavklart:Lese,søkeog lyttenisje.

27.13 Flerbrukshall/Gymutstyr
Totalentreprenørskallevere alt fast gymutstyrmed innfestingog montering til flerbrukshallen.
Totalentreprenørskalsørgefor levering,montering,spikerslag,bygningsmessige
tilpasningersamt
teknisketilpasningerog tilkoblinger.
•
Ribbevegger
•
Klatretau
•
Bom
•
Fastmontertemål
•
Fastmontertebasketkurver(skalkunnereguleresi 2stk høyder)
•
Komplettvolleyballutstyr(nett og stolper) NB! Hylseri gulv
•
Elektroniskemåltavlermed klokke( skalværesynligfra tribune )
•
Festgulvfor beskyttelseav hallgulvet( NB! Lagringsmuligheter)
•
Kompletttribuneanleggav høy kvalitet, dimensjonertihht forutsetningenei rom &
funksjonsprogrammet.
I hvilerom trening/fysioterapiskaldet medtas:
•
Ribbevegg
•
Opphengfor tungt utsyr, som hoppsaseler
•
Behandlingsbenk.

27.14 Skilting og ledelinjer
Alle UU krav skalivaretas.
Taktil skilting og ledelinjer.All utvendigog innvendigskiltingmedtasfor alle aktuellesteder.Alle
adkomstertil skolenskalskiltesmed henvisningtil utvendighovedadkomstog til bygningens
hovedinngang.
Byggetskalskilteskomplett med enhetlig skiltdesign.TypeModulex el tilsvarende
Det skalutarbeidesskiltplan som skalgodkjennesav byggherrei Detaljfasen. Skilteneskalha en
kvalitet tilpassetskolebruk
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Dørertil alle rom skalskiltes,i tille gg skaldet væreorienteringstavleved hovedinngangog 3
infotavler; 1 i hver etasje.
Løsningerskalgodkjennesav BHi Detaljfasen.
Veggerutføres med stabilespikerslageller heldekkendeplater i veggerfor all veggfastinnredning,
og fastmontert utstyr.
Båsgarderoberfor elevgarderober1-4 trinn leveressom garderobehyllermed knaggerog sittebenk.
Garderobehyllenhar 2 rom over hverandrefor skift av tøy. Knaggerunder nedre hylle. Sittebenken
har rom til innesko.
Egnelåsbaregarderobeskapfor SFO-ansatte i garderobefor 1-2 trinn.
Garderobeskapfor trinn 5-7 utføres som låsbareskapav høytrykkslaminati to høyder.Krokerfor
opphengav tøy integrert i skap.
Grovgarderoberutstyresmed skoknaggerog knaggerfor opphengav klær i grovgarderoberfo r alle
trinn.
Garderoberfor spesialpedagogisk
avdelingutføresmed min. 40 cm breddeper elev med benk og
hyller (med skuffer/skap),rist for sko.Knaggerog hyller for klær og skol til voksne.
Personalgarderober
innredesmed sittebenkeri eik montert i vegg, åpent opphengsystemfor klær og
noen låsbareskap.
Personalgarderober
tilhørendegymsalutstyresmed sittebenkeri eik montert i vegg. Låsbart
garderobeskapi høytrykkslaminatmonteresover. Knaggerover benkerog knaggeri dusj.
Elevgarderoberknyttet til gymsalinnredesmed vegghengtesittebenkeri eik montert i vegg.Hyller
over benkt med knagger.Knaggeri dusjrom.
Kjøkkeni mat & helseinnredesmed fire arbeidsstasjonerhvor kjøkkenøyerinngårsom en del av
innredningen,i tillegg til hvitevarer. Enav arbeidstasjoneneer universeltutformet (demobenk),og
er hev-senkbar.Lagerfunksjonener løst som låsbareskapløsninger.Det forberedesinnredning
(anretning)i teorirom. For øvrigutstyresaktivitetsromi spesialpedagogisk
avdeling,SFOog
personalrommed kjøkken.Kontor for helsesøsterutstyresmed underskapmed kjøleskap,nedfelt
kum i benkeplateog låsbareoverskap.
Fastinnredningi spesialromutføresav benkermed under- og overskapog gulvhøyeskap,
høvelbenkeri spesialrom.Innredninger må kunnespylesi multifunksjonsrom.
Renholdssentral/renholdsrom
innredesmed plasstil utstyr ihht rom- og funksjonsprogram.Hyller
med 40 cm dypdei rengjøringssentral.
Det monteresspeil over alle vaskeri toalettrom innfelt der det er flis, knagger på veggog
støttehåndtakmonterespå veggi HC-toalett.
Genereltutstyreslagerrommed hyller (40cm).
Av gymutstyrmonteresribbevegg,klatretau, bom, fastmontertehåndballmålog basketkurver,
volleyballutstyr,måltavlemed klokke,og heisevegg.
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Ribbevegg,forberedt for utstyr i tak, løfteanordningeri trening-/hvilerom spes.ped.
Romnummerog funskjonsnavner montert på alle dører. I tillegg pictogrampå alle toaletter og
garderober.Skiltplan,orienteringstavleog infotavle monteres.
Taktil skilting og ledelinjer utføresihh til UU.
I vestibylelagesdet grønn veggmed klatreplantetype Eføy,med klatregrid av stål i ramme med RALlakkert overfalte. Nedredel utføressom en kombinasjonav sittebenkog bed for klatreplanteog
lavtvoksendegrønneplanter.

28

Trapper,balkonger,ramper m.m

28.1 Generelt
Innvendigetrapper utføresav stål med istøpte trinn, og utføres med tette opptrinn og sidevanger
(vaskekant).Rekkverki forbindelsemed svalgangerog øvredel av amfi/biblioteksarealutføres av
glass.Overflateav linoleum i inntrinn og opptrinn. Leveansensvarertil UU krav.
Utvendigetrapper utføresav galvanisertstål med istøpte trinn med kostet overflate.
Rekkverkav galvanisertstål med doble håndløpere.Øvrigrekkverki trappetårn av galvanisert stål.
Leveansensvarertil UU krav.

29. ANDREBYGNINGSMESSIGE
DELER
29.1 Overflater og malerarbeider

29.1.1Generelt
Det er medtatt påføringav flere ulike farger og malingav avgrensedefargefelt på malt bakgrunn.
Alle fargerskalgodkjennesav Byggherreni gjennomføringsfasen.
Det forutsettesat det fritt kan
velgesfargeri henhold til RAL,eller NCSfargesystem.
All malingskaltilpassesunderlaget.Underlagetskalrengjøresog behandles(primes,mv.) i henhold
til leverandørensanvisninger.
Veggbehandlingenskalføreshelt opp til tak, alt. 20 cm over himling. Sparklingskalføreshelt til uk
dekke(brannkrav).
Alle blindrom med tilgangskalstøvbindesiht. Rentbygghåndboken.
Høydesprang/skjørtskalbyggesav gipsplaterfor ferdigeovergangeruten listverk.Utvendigekanter
skalha stålvinkelfor utsparklingog malingsom tilstøtendeflater.

3 VVS– installasjoner
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VVS-installasjoner,generelt

Det skal levereskompletteVVS-tekniskeanleggiht. dennebeskrivelse.
Dennespesifikasjonenredegjørfor grunnleggende
funksjons- og kvalitetskrav,samtkrav til utførelse
av anleggene.Dersomikke anneter nevnti dennekravspesifikasjonen,
skal utstyr og leveranservære
i henholdtil NS 3420,Tekniskebestemmelser,
og spesifiserende
teksterfor tekniskeinstallasjoner
med veiledning.VVS-installasjonermå værei samsvarmed offentlige lover og forskrifter, samtde
stedligemyndigheterskrav og særbestemmelser.
Leverandørener ansvarligfor at det kravetsom settestil inneklima tilfredsstillesgjennombyggets
utforming, herundermaterialvalg,samtinternevarmebelastninger
og ytre påkjenninger.Leverandøren
er ansvarligfor at klima-, komfort- og funksjonskravskal oppfyllesved en samordnetprosjektering
og utførelseav de ulike tekniskeanlegg,samtbyggetsarkitektoniskeog konstruktiveutforming.
Dersomde generellekrav til VVS –anleggenefraviker fra de overordnedefunksjonellekrav nedfelti
rom- og funksjonsprogrammet,
skal sistnevnteetterfølges.Ved prosjekteringog utførelseav de VVS tekniskeinstallasjoneneskal retningslinjenegitt i Prenøk-serien,Ventøk-serien,og Varmenormenfra
SkarlandPressleggestil grunn.
Henvisningenergikravog innledendeteksteri kap. 20.1 Utførelse iht. lover, regler og standarder
Beskrivelsenomfatteranlegg innenforbygningsdelene:
310 Sanitær
320 Varme
330 Brannslukingsanlegg
360 Luftbehandlingsanlegg
370 Luftkjøling
560 Automatikk
730 UtvendigVVS
Dimensjoneringsgrunnlag
Klima- og komfortkrav – kfr. vedlagteklimatabell.Se vedleggsliste.
I klimatabellener det angitt krav til inneklima etc. Tabellenomfatterde mestvanlige romtyper.
Beregningeneskal baserespå at belastningeneer til stedei helearbeidstiden/driftstiden.
Klimakrav
skal ogsåtilfredsstilles,selv uten internebelastningertilstede.I utviklingsfasenog for vurderingerav
å benyttesegav opsjonenpå hydridventilasjonvil verdienei klimatabellenrevurderes.
Dimensjonerende
uteforhold
Sommer:Utetempbasertpå 50 timersverdi oppgitt av Meteorologisk Institutt. RF min 55%.
Vi klarer ikke å opprettholdeangitte temperatureri klimatabellog i TEK 10 på sommeren,det
er for lite kjølekapasitetmed frikjøling av borehull. Byggherremå aksepterevarmere
romtemperaturpå de varmestedagene
Vinter: Utetempbasertpå lavestetre døgnmiddeltemperaturoppgitt av Meteorologisk
Institutt.
Ventilasjons- og temperaturkravtil ulike rom skal tas hensyntil følgendeforhold:
Ved sommerforholdaksepteres
romtemperaturen
å gli utover nevntekrav i forhold 1 ti l 2, når
utetemperaturen
overskriderdimensjonerende
nivå.
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Romtemperaturen
skal kunnesenkesom natten,menden skal ligge på minimumsverdived
arbeidstidensbegynnelse.
Dimensjoneringsgrunnlagfor varmetapsberegning:
Varmetapsberegning.
Dim. Ute temperatur -24
U verdierdører,vinduer, sevarmetapsberegning
Det beregnesnormalsamtidighetsfaktor og brukstid for slike bygg
Dimensjoneringskriterier
ventilasjon:
Dimensjonerende
uteforhold:
Dut sommer:Utetempbasertpå 50 timersverdi oppgitt av Meteorologisk Institutt. RF min 55%.
DUT vinter: -24 C
Luftmengdeper person:7 l/s (25,2m3/h)
Luftmengdeemisjoner1 l/s (3,6m3/h)
Det er angitt krav i klimatabell til makstemperaturom sommeren,mensidendet er begrensetmed
kjøling tilgjengelig i byggetkan ikke vi væreansvarligfor at forsvarlig inneklimaoppnåsved høy
utetemperatur.
Ventilasjonskal ikke brukestil oppvarmingav bygningsmassen.
Klimakraveneskal overholdesvinter, selv uten at de oppgitte,internebelastningerer tilstede.
Følgendedefinisjonerleggestil grunnfor tabelloppsett:
Kravet til operativtemperaturgjelder i områdetsom er definertsom oppholdssone.
Oppholdssonedefineresi henholdtil Byggdetalj421.501,ByggforskserienSINTEF
Byggforsk.
Følgendeskal ivaretas:
Byggeforskrifteneskrav til friskluftmengder
Veiledningnr. 444, utgitt av Arbeidstilsynetom klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
Forskrift om miljørettethelseverni barnehagerog skoler
Akustisk miljø
Maksimalttillatt støynivåfra tekniskeanlegg,målt i oppholdssonen,skal genereltværeiht. NS 8175,
2012-utgaven,klasseC. Kravet til lydnivåeti de forskjellige typer rom er angitt i klimakravtabellen.
Dersomdet er hørbarerentonekomponenter,
gis et tillegg i dB(A) -måleverdienpå 5 dB(A).
Kravet gjelderlyd fra alle komponenteri anlegget,som f.eks. spjeldmotorermm.
Støy(lyd og vibrasjoner)fra byggetsventilasjonsaggregat,
pumpermv skal ikke forplantesvidereut
til de enkelterom.
Reservekapasitet
Ventilasjonsaggregat
med vifter, batteriermv skal dimensjoneresmed en reservekapasitet
på 10 %.
Motorer til vifter, pumpermv skal belastesmed maksimalt80 %.
Hovedføringerfor rør og kanalerskal ha reservekapasitet
for 15% økning av transportertmengdeuten
at krav til energibruk,trykkforhold og støy i anleggetoverskrides.
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Sjakterog føringsveier
Alt utstyr på kanaler- og rørføringerskal ha god tilgjengelighetfor ettersynog betjening,og
nødvendigeinspeksjonsluker/dører
må monteresved behov.Disselukene/døreneskal merkesmed
opplysningom hva som f innesinnenfor.
Rør som transporterervæsker(vannmm) skal ikke leggesgjennomtransformatorrom,rom for
telefonsentral,datahall,IKT -rom og lignende,samtarkiv. Dette gjelderikke rør som er nødvendige
for å betjenerommetsfunksjon.
Merking
VVS-komponenter,utstyr,og føringerskal utstyresmedet entydigkomplettmerkesystem.
For detteprosjektetskal TFM-systemeti h. til. Statsbyggsanvisningerbenyttes.Dette gjelder all
merkingav komponenterute i anleggetog i tekniskerom. Alt maskineltutstyr, komponenter,
hovedrørstrekkog opplegg,hovedkanaler,brannspjeld,utstyr i tavler og lignendeskal merkesmed
graverteskilt, i henholdtil systemskjemaene.
Komponenterover himlinger merkespå skilt under
himlingen.
For samtligeanleggskal det utføresprotokollførteinnreguleringer,funksjons- og kapasitetsmålinger
med referansermot merkesystemog romnummer.
Merkingenskal koordineresmedelektro og væreenkelå implementerei SD-anlegget.
Det skal utarbeidesmerkeguideog tegningermed stedsangivelse
for samtligesystemer.
Innreguleringer– målinger
De måleinstrumenter
som benyttesmå tilfredsstille SINTEF Byggforskskrav til målenøyaktighet
samtkontroll og justering.For igangkjøring,innreguleringm.m. skal det benyttesFellesnordiske
retningslinjer, og SINTEF Byggforsksineanvisninger.
Innreguleringav luftmengder:
Ventiler: -5 %, +10 %
Aggregater:-5 %, +15 %
Innreguleringav vannmengder:
-5 %, +15 %
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Sanitær

Byggetskalutstyresmed et konvensjoneltsanitæranleggmed separateanleggfor spillvann og
overvann,som tilknyttes offentlige ledningerutenfor bygget.Overvanngår direkte til elv ifra bygget
via ut vendigrørsystem. Alt avløpsvannetskal ledesut av byggetmed selvfal.
Alle installasjonerskalutføresi henholdtil Normalreglementet, stedligebestemmelser,Håndbok42
Rørog våtrom, og Byggebransjens
Våtromsnormfra Byggforskleggestil grunn.
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Bunnledningerfor sanitær

Bunnledningerfor spillvannutføressom rødbrunePVC grunnavløpsrørmed muffeskjøteretter
NS_EN1401,ringstivhetsklasseSN8.
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Bunnledningerfor overvann(takvann)utføressom svartePVC grunnavløpsrørmed muffeskjøteretter
NS_EN1401,ringstivhetsklasse
SN8.
Krav om tilstrømningi vanninnleggNS-EN1717,søkesplasserti kum.

Ved monteringav bunnledningerhensyn tasustabilemasserunderbyggetog fare for store
setninger.
Oppstikkskal plasseresettertegningermed felles koordinatsystem.
Stakepunkteri gulv skal utformesfor stakingeller spyling bådemed- og motstrøms.Stakelukerskal
utføressom stakekummedkumlokk i stål for istøping– slik at ferdig lokk fremstårmed sammekrav
til overflatesom restenav gulvet.
Vann:
Det legges"rør i rør" fra tekniskrom i grunntil fordelerskap,flere skapkoblesi serie. Ifra sisteskap
leggesdet sirkulasjonledn
ing varmtvanntilbake til tekniskrom. Varmtvannshovedrør
og sirkulasjon
leggessom preisolerterør.
Til utekranerog brannskapi 1.etgplan leggespex/PErør ifra fordelerstokki tekniskrom.
Fra fordelerskaptil hvert utstyr leggesdet 15/16 mm rør i rør koblingsledninger.Rør leggesi
heltrukne rør i grunnog himlinger.
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Ledningsnett

Ledningsnettskal leggesskjult over himling eller i sjakter.For øvrig skal ledningsføringerplanlegges
i samordnedetraséersom sikrer god adkomstog mulighetfor vedlikeholdav ledningsnettet.Rør i
ytterveggtillates ikke.
Eventuelleledningersom støpesinn skal væreav type rør i rør-system.
Avløps- og takvannsrørskal utføresslik at ikke sjenerendestøy oppstår.Det vil fortrinns leggeopp
UV systemfor takvannsrøri bygget,medrørføringerover himling.
På alle oppleggskal det monteresstakeluke500 mm over gulv på førsteplan over bunnledningeller
slagi underliggendeetasje.Stakelukeri sjaktereller innkledningerskal monteresdirektemot
foranliggendeluke, slik at demonteringog stakingenkeltkan utføres.
Hovedstammerskal luftes over tak. L ufteventilergodaspå avgreningeri underliggenderom (ikke
oppholdsrom).
Ledningerfor dreneringav tekniskutstyr, eksempelviskjølebatterier,skal værekobberrør.
Sluk skal monteresi alle rom og områdermedutvidet risiko for vannsøl,inkludert tekniskerom,
vaskeromog renholdssentral.
Ledningsnettfor fordeling av kaldt og varmt vann i byggetskal væreav kobberrør,pexrør,Perør
eller komposittrør.Røreneskal ha klamring av preisolerttype som del av røretsisolasjonssystem.
Fordelingav varmtvannskal ha sirkulasjonsledning.Etter maksimalt10 sekunderstappingskal
varmtvannetholdeminimum 38 ºC ved hvert utstyr. Evavvikpå 10 sekundergrunnet
utstyrsplasseringfremleggesBHfor beslutning.Ledningenplanleggesog utføresslik at
temperaturfalletfrem til sisteavgrening/returpunktskal væremaksimalt5 ºC. Enkeltevaskersom

Side37 av 102

ligger lengreunnaenn10 meterfra fordelerskapved WC kjerne,aksepteres
det litt lengrevente tid på
varmtvann.Punkterbegrensestil et minimum.
Koblingsledningerfor kaldt og varmt vann skal sålangt detteer mulig leggesskjult som PEX rør i rør
systemmed rør i innervegger.
Koblingsledningeri tekniskerom mm leggesåpentav sammematerialtypesom fordelingsledningene.
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Armatur

På vanninntakmontereshovedavstengningsventil,
vannmåleremedutgangtil SD-anlegg,filter,
regulerbartrykkreduksjonsventil,manometerog avtappingspunktfor tømmingav anlegget.
På alle hovedkurser,forgreninger,oppleggog foran ethvertsanitærutstyr/utstyr
monteres
stengeventiler.
Ventiler skal værekuleventilerfor kaldt og varmt forbruksvanninntil 120oC medpakningi EPDM
gummi. Blå spakved kaldtvann,rød ved varmtvann.Kuleventiler størreenn DN 20 skal ha ratt/gir.
Alle tilkoblinger i rør i rør-bokserskal ha forkrommetstengeventilmeddekkskivemot vegg.
I alle fordelingsskaptil rør- i rørsystemskal det monteresstengeventilerpå hovedvanninntakene
til
fordelere.Likeledes skal det væremontertstengeventilerpå fordelingsstokkerfor alle
koplingsledningerut til sanitærutstyr/armaturer.
For eventuellesanitærutstyrsom ikke blir tilkoblet
vannledningerfra fordelerskap,skal det monteresseparateavstengningsventiler
på anslutningerved
utstyret.Fordelingsskapene
skal så vidt mulig monteresi birom, mensdreneringav skapmå skje til
rom med sluk.
Alle armaturerskal værei forkrommetutførelseog skal værevannbesparende
med regulerbar
temperatursikringmot skolding,dempetavstengningsfunksjon
for å hindretrykkstøt i ledningsnettet
og armatureneskal væretypegodkjenteog tilfredsstille norskestandardermedhensyntil trykklasse,
støynivåm.v.
Det skal leveresberøringsfriearmaturerder det krevesav helsemyndigheten
e, dvs armaturtil servant
i rom Helseog håndvaski kjøkken.Strømtilførsel230V leggesfrem til armatur.Batteri tillates ikke
som strømkilde.
Tappevannetskal ha termostatiskblandesentralmed regulerbartemperaturbegrensnin
g i området4565 C. Vanlig innstilling på 55 C benyttes.
Vannmåler iht Beskrivelse– Kontrakt
1. Vannmålerhovedintakkaldtvann(leveresav kommunemed sd signal)
2. Vannmålertil total varmtvannsforbruk(medpuls)

Vannmåler iht Br eeam Wat 02 -PASS 1.poeng – Kan leveressom Tillegg
Idrettshaller et områdesom brukermereenn10% av vannforbruket.
3.Vannmålerkaldtvanntil garderobe
4.Vannmålertil varmtvanngarderobe
5.Vannmålertil varmtvannsirkulasjongarderobe(Minus måler)

Side38 av 102

6.Vannmålerferdig blandetdusjvanntil Garderobe1-2
7.Vannmålerferdig blandetdusjvanntil Garderobe3-4
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Utstyr

Servanter,utslagsvasker,
vaskerennemm forsynesmed ettgrepstrykkslagsdempende
blandebatterier.
Det skal benyttesvannbesparend
e armaturermed skoldesperre.
Alle delerav byggeneskal dekkesav brannslangeri hendholdtil brannrapport.Brannslangerskal
væreinnfelt i plan medveggog ha manuellstengeventil.Brannslangeri tekniskerom kan være
utenpåliggendeskap.I tekniskerom leggesdet til grunnhåndslokkere.
Sanitærutstyri porselenskal væreav sammefabrikat og leveresi standardhvit utførelse.
Toalettermedplasseringi henholdtil romprogram.Utføressom utenpåliggendemed sisterne.
Spyleknappmed min/maksspyling. Sete/lokki hardplastmed metallhengsel.
HC-toalettermed økt sittehøydeskal værefor veggmontasjeutenpåliggendesiternetype Gustavberg
5552 el. Nedfellbarearmstøtterpå beggesider av toalettskålenog toalettrullholderfestettil
armstøtten.I toaletteromfor øvrig skal det leveresveggklosetter,type Gustavberg5552 el.
Det skal leggestil rettefor god håndhygieneog håndservanter
i hvert trinnareal.Vannstasjoneri alle
avdelingerog trinnområder.Vannstasjoner definertsom en høy servantkranpå en vask slik at barna
kan fylle drikkaflaskasi.
Alle servant- vegg- og benkarmaturerskal leveressom 1-grepsforkrommetmed keramiskeskiver.
Hvor oppvaskmaskintilkobles armaturetskal det leveresseparattilkobling/ avstengningfor dette.I
HCWC skal armaturha forlengetarm og inntrukketvannlås.Servanterskal leveresfor boltmontasje
til vegg.Vannlåsmed åpenbunnventili forkrommetutførelse.Vegganslutningerskal avdekkesmed
skyvbarrosetti sammeutførelsesom avløpsrørene.
Utslagsvaski rustfritt stål medveggfesterog bakplateskal ha rist for plasseringav bøtte,medarmatur
plasserti tilstrekkelig høydeover. Utslagsvaskmed separatslangekrani alle VVS-tekniske rom.
Vaskerenneri rustfrie stål medtasi spesialrommene,
multifunksjonsrometc. Vaskerennertype 120 cm
har 2 stk armaturerog type 180 cm har 3 stk armatureri rennene.Høydepå vaskerennerog avløpog
vannlåsskal servanterer 850mm. Avløp føresdirekte inn i veggvia vannlås.Slamkoppleveresi
avløppå vaski formingsrom.
For dusjer i idrettshallleveresdusjpaneltilpassetbruk i skolemiljøi hærverksikker utførelsemed
dusjhodefor innfelling i panel,rør skjult i vegg, fra panel.Panelhar tidsbegrensetvanntilførselvia
”touch” styring. Type er» ShelbySmalhans,el.» Dusjpanelleveresmed ferdigblandetvann frem til
hver dusj.
2 stk blandeventilerfor 4 stk garderobedusjer
ståri teknisk rom, kan barebetjenesav vaktmester/
lærer.
Det skal levereset dokumentertautomatisksystemfor sikring mot legionellafor dusjeri idrettshallen,
av type «Shelbysmalhanse.l» med ventiler i tekniskrom. Periodiskforhøyettemperaturfra
tappevannsveksler
er avklart imot Vardar leverandørav fjernvarme.
I dusjerfor I nstruktøreri idrettshall,og dusj i spes.avdelingleverestermostatstyrtblandebatteriog
krom dusjgarnityr.
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Vaskerom/renholdsstasjon
utstyresmed oppleggtil utstyr i h.t. romprogram.Sluk skal være
dimensjonertrikelig og tilknyttes lo-kasse plassertpå gulv.
Frostsikreutekranermedløs nøkkel,type OrasDN 20 el skal monteres. Antall uttak beregnesut fra
30 m slangeutlegg.Endeligplasseringavtalesi gjennomføringsfasen.Det er i rom og
funksjonsprogrambeskrevet1 stk slange, plassertved inngangSFOmed mulighetfor avstenging
innvendig.Plasseringkoordineresmed plasseringav 230V stikk og innvendiginspeksjonsluke
.
I kjøkkenerskal det medtasarmaturerog tilkobling av utstyr i h.t. romprogram.Avløp fra
skolekjøkkentilkobles fettutskiller.
Fettutskillerskal luftes over tak og væreutstyrt medalarmfor tilknytning til SD-anlegg.Utskiller
monteresiht produktveiledningifra valgt leverandør,tømmingvia lokk for nedgravdfettutskiller.
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Isolasjon

Alle vannledninger,utstyr og innvendigetaknedløpskal isoleresmot varmetapog/eller kondens.
Kaldtvannsledninger
skal isoleresmeddiffusjonstettisolasjonsom neoprencellegummi,
til
rørdimensjon.
Synligevarmtvannsledninger
isoleresmedmineralullskålerog plastmantelav isogenopak.
Isolasjonskal utføresav øvetisolatørog utføresetterleverandøresn
monteringsavisning.
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Innregulering, prøving,kontroll og merking

- Varmtvannsirkulasjonsledninger
skal innreguleres.Maksimaltavvik fra prosjektertevannmengder
settesfra - 5 % til + 10 % inkludert sannsynligemålefeil. Etter at anleggeter ferdig innregulertlåses
alle ventiler på innstilt verdi. Ventilenemerkesmedgravertplastskilt som påføreskode og
vannmengde.
Prøving
Krav til godkjenningi.h.t. NS 3420.
Samtligerørledningerskal tetthetsprøves
i henholdtil NS-EN1610:1997og NS-805:2000EN. Alle
rørersom ligger skjult sal tetthetsprøves.
Innreguleringav væskemengder
i rørnett
Strupeventilerskal væreforsynt med fastemåleuttaksom muliggjør enkel etterkontrollav
innregulertemengder.Deformasjonskontrollutføresetter
- NS 3552 Fleksibleavløpsledningeri grunnen- Metodefor deformasjonsprøving.
Deformasjonskontrollmed TV fotograferingav utvendigeledningerog bunnledningerskal utføres
etteroverfylling, menfør gulvstøpeller igjenfylling av utvendigegrøfter.
Trykkprøving/ tetthetsprøvingav alle bunnledningerog vannledningermed henvisningtil:
Tegningsnr
Høyesteprøvetrykk
Iakttakelseunderprøving
Stedog dato for prøvingen
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Protokoller:
Det skal leveres rapport/måleprotokollersom viser: - Innreguleringsprotokollfor varmtvann
sirkulasjon.
Renspylingav alle bunnledningerskal utføresfør overtakelse.
Dokumentasjonfra kvalitetssikringenog sjekkpunktersom er utført av entreprenøren
underveisi
prosjektet, som mottakskontroll,kontroll av grøfter,igjenfylling og komprimering,inspeksjonfør
innbygging,trykkprøving,frostsikring etc. skal leveres.
Det skal leveres1 settmed tegningerhvor alle målepunkter/kontrollpunkter
er avmerket.
Kontrollrapporter/tilstandskontrollerskal leveresså snartsom praktiskmulig og utenoppholddersom
aktuelletiltak for utbedringermå iverksettes.
Anleggeneskal merkesmed et standard,prefabrikkertog typegodkjentmerkesystem.
Skilteneskal påføresutstyrsbenevnelse
i samsvarmed beskrivelse,tegningerskjemaeretc.
Utvendighovedstengeventil
på vanninnleggog kummermerkesmed anvisningsskiltpå vegg og på
frittståendestolperi terreng.

Sluttkontroll
Det skal foretasseparatog integrertigangkjøring,innreguleringog funksjonskontrollav alle VVS- og
automatikksystemer.
Kontrollen skal utføresi henholdtil NS-EN 12599Ventilasjoni bygninger– Prøvingsprosedyrer
og
målemetoderfor overtakelseav installerteventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg
(innbefattet
rettelsesbladAC:2002).
Prøveneskal omfatte:
Funksjonskontroll
Kontroll og dokumentasjonav alle innstilte verdier
Kontroll av motorvern
For innreguleringog prøvingutarbeidesprotokoll i henholdtil NVEFs Norm for overleveringsrutiner.
Entreprenørenskal kontrollereat alle komponenterog utstyr fungerersom forutsatti henholdtil
ytelseskravog krav til ferdig delprodukt.Nødvendigespesialmålingerfor enkelteprodukterer
beskrevetfor produktet.
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Varme

Det skal installereskomplett,automatiskog driftsklart vannbårentvarmeanlegg.Sentrale
installasjonerfor varmeanlegget
plasseresi energisentralen.
Oppvarmingav byggeneer vannbårenvarmemed energilevert fra Vardarfjernvarme.

År lig Energi dekning Fjernvarme
100 % av Årlig energibehovettil ventilasjonsog romoppvarmingdekkesav Fjernvarme
100 % av årlig energitil tappevannifra 40-70 graderdekkesav Fjernvarme

Side41 av 102

I tillegg skal anleggetha mulighettil frikjøling i perioderved å hentekjøleeffektfra brønnparkenuten
bruk av kjølemaskinved sommerdrift.
Oppvarming av byggeneer vannbåren med energi levert som fjernvarme fra Vardar Varme,
hvor energibehovet til ventilasjons-, romoppvarming, tappevann og gatevarmedekkes opp med
fjernvarme.
Uttrekksopsjon
I opsjonen trekkes kostander for varmepumpe med energibrønner og kjølebatterier - veksling
og rør til luftkjøling (ref. kap. 370) ut.
Varmebehovetskal dimensjoneresetter:NS 3031:2014Beregningav bygningersenergiytelse.
Metodeog data.
Utforming av anleggeneskal følge NS-EN 12828:2012+A1:2014Varmesystemeri bygningerUtforming av vannbasertevarmesystemer.
I utviklingsfasener det avklaresi samarbeidmed BH at vi går videremed gulvvarmebasert
oppvarmingi de enkelteavdelingerog rom.

Opsjon
Varmepumpene
skal dimensjoneres
og designesfor at de samletlevererenergibehovetfor
oppvarmingav ventilasjonromoppvarmingog varmt tappevann.
Varmepumpenskal værereversibelog henteut energifra brønnparkog utformesmed mulighet til
frikjøling i perioderved å hentekjøleeffektfra brønnparkenuten bruk av kjølemaskin.
Energisentral
Produksjonav varmt forbruksvann skal skje ved hjelp av fjernvarmeheleåret, dvs at det varmesopp
med fjernvarmetil 70 grader.Akkumuleringog distribusjonav varmt tappevannskal konstrueresslik
at alle krav og anbefalingertil funksjonalitetog smittevern(legionella)ivaretas.
Om du har 70 graderi varmtvannstanker
er detteiht alle krav og anbefalingertil funksjonalitetog
smittevern(legionella).Fjernvarmenheveropp dette ti l ønskettemperaturetterbehov.
Varmevekslervarmtvanndimensjoneresslik at det er god kapasitetpå varmtvann
Varmeanleggetskal væremengdestyrtog det må installerestank for dobbeltsirkulasjonmot
varmepumpenslik at vannstrømmengjennompumpenikke stopperopp.
Energisentrali et egetrom hvor det installeresvarmepumpe,spisslastvarmekilde, varmevekslertil
frikjøling, dobbeltsirkulasjonstank,
buffertank,ekspansjonsanlegg,
sirkulasjonspumperog komplett
røranleggmedtilknytning til varmepumpen.Opsjonsløsningen
ved fjernvarmeerstattervarmepumpen
etc. med kundesentralmed tilhørendekomponenter.
Spenningssystem
skal være400V TN-S.
OpsjonEnergibrønner
Det skal levereset komplettanleggf or energiopptaki fjell medalle utvendigerør og energibrønner
med installasjoner.Kollektoranleggmå anordnespå en slik måteat bakkenikke fryser til permanent,
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menhar nok varmetilgangi løpetav sommeren,slik at anleggeter operativttil vinteren,selv i et år
med kald sommer.
Entreprenørenskal foretatermiskresponstestfor verifiseringav riktig dimensjoneringav
kollektoranlegget.
Det skal boresnødvendigantall energibrønnerfor betjeningav varmepumper.Borehull må sikresmed
foringsrøri stål. Foringsrørskal ha godstykkelsepå min. 5 mm. Stålkvalitetog toleranseriht. DIN
1626 eller tils. EN/ISO-standard.Foringsrøreneskal drivesned min. 2 m i fast fjell og min. 6 m fra
overflaten.Foringsrøreneskal tettesmot fjell med f. eks.sement.Skjøting av foringsrøretskal skje
med sveisog væretett.
Det skal leveresog montereslokk m/tett pakningover foringsrør(kollektorlokk).
Det installerespreisolertemarkslangerfra energibrønnene
frem til samlekummer.Prosjektet
prosjekteresmed en samlekum for å få ned det totaletrykkfallet i brønnparken,samtfor å få et
jevnerefløde for hver energibrønnkrets.I samlekuminstalleresdet avstegningsventiler
for hver krets,
samtSTAD innreguleringsventilerfor hver krets.Om det blir flere samlekummerinstalleresdet
gjennomgående
stamledninger.
Aktuelle tillegg som kan vurderesav byggherre:
1. Hovedrørut ifra tekniskrom frem til brønnprkenkan utvidesmed 1-2 dimensjoner
, samtpå
den sistesamlekummenkan det installereset T stykkemed ventiler for en f remtidig utvidelse
av brønnparken.
2. Montereflere borehullfor øke gj.snitt temperatureni borehullsparken
, eller økekapasiteten
på frikjøling
Varmeanleggsekundærside
Det skal levereset komplettanleggmed ledningsnettog utstyr, fra og medtilkoplinger på
sentralanleggets
sekundærside.
Hovedpumpeog samlestokkerdimensjoneresfor å dekkedet totalebehovfor bygget.
For sentraltvarmeproduserende
utstyr forutsettesfra fjernvarme.
Varmeanleggetfor øvrig skal utføressom mengderegulertanleggmed variabelsirkulasjonsmengde/
volumstrøm.
Det medtaskursertil varmebatterieri ventilasjonsaggregater,
til radiatorerog ev. varmluftsapparater.
Følgendeveiledendekrav til temperaturnivåergjelderved fjernvarmevarmepumpe
:
Vardarsretningslinjer
Anleggetbyggesmed doble hovedpumpermonterti parallell for alternerendedrift. Pumpeneskal ha
turtallsreguleringfra frekvensomformer meddifferansetrykkfølermontertpå samlestokk.Pumpene
skal ha overføringav driftsdataog alarm til SD-anlegg.Anleggetskal væremengderegulertmed en
SPP=1,0 kW/l/s
Ekspansjonssystemet
skal værekompressoranlegg
med automatisktrykkstyring og automatisk
vannpåfyllingmed vannmengdemåling
og alarm til SD-anlegg.
For utlufting skal monteresmikrobobleutskillermed flenstilkobling.
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I systemetskal det ogsåinngåautomatiskvannbehandlingsanlegg/vannrenseanlegg
med overføringav
driftsdataog alarmti l SD-anlegg.
BygningsoppvarmingIdrettshall
Bygningsoppvarminger med strålevarmeanlegg.
Anleggetutføressom et 2-rørssystemmedseparat
tur/returtil hvert varmelegeme.Vannmengdenstyresmedventil i hvert rom, plassertover himling. I
hvert rom skal pådragetstyresindividuelt fra separatromføler tilknyttet SD-anlegg.Anleggetskal
planleggesslik at service/demontering
av varmekildekan foretasi enkeltromutenat øvrige arealer
blir berørt.
Opsjon:
Bygningsoppvarmingvurderesmed Aerotemper

Bygningsoppvarminggulvvarmei skolen/ garderobeidrettshall
Garderobene
I dusjromog garderoberi tilknytning til flerbrukshallskal det leveresanleggfor vannbåren
gulvvarme.Anleggetskal separeresfra hovedfordelingmed egenvekslerog ha automatikkfor
utekompensertturvannstemperatur.
I hvert rom / temperatursoneskal pådragetstyres individuelt fra
separategulvføleretilknyttet SD-anlegg.
Skolen
Gulvvarmei alle oppholdsrom.Det etableresen temperaturson
e felleskjernefor hvert trinn, med flere
romfølere for å regulere mot middel eller flere referanse temperaturer i temperatursonen. Utredes
under detaljprosjekteringen. Underordnetrom som har lite eller ingenvarmebehovleggesdet ikke

gulvvarmevarme.Det er maks25M2 arealepr gulvvarmesløyfe.I store rom, områdereller trinn går
flere kurserpå felles romføler.
Anleggetplanleggesslik at service/demontering
av kurs kan foretasi enkeltromutenat øvrige arealer
blir berørt.Fordeleretil gulvvarmeplasseresi skap,dissehar egnestengemuligheterfor hver kurs i
skap.Skapplasseressentralti byggeteller ved underordnetrom.
Kurserfor ventilasjonsvarme
Anlegg for tilleggsvarmeetter varmegjenvinning.Utføresmed intern sirkulasjonspumpe
for
varmebatterier.

Snøsmelteanlegg
- opsjon
Anlegg for snøsmeltetableresved inngangspartiene
skole og flerbrukshall.
Anlegg for gatevarme/snøsmelteanlegg
skal leveresmed automatikkmed styring av hver kurs med
fukt- og bakkeføler.

Dokumentasjon
Generellekrav til dokumentasjoner angitt i kapittel 30.6.
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For varmeanleggskal spesieltdokumenteres:
Trykkprøvingav rør i henholdtil angitt prøveomfangetterNS3420.Protokollerfra
trykkprøvingskal væretilgjengelig for løpendekontroll gjennombyggesakenog leveres
BGH som del av sluttdokumentasjon
ved overtakelse.
Anleggetskal innreguleresog dokumenteresi samsvarmedkrav til FDV dokumentasjon.
Som del av sluttdokumentasjon
skal det leveresavstengningsguide
for anlegget.
For radiatoranleggsom innreguleresved forinnstilling skal beregningenevedleggesFDV
dokumentasjon.
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Ledningsnett

Ledningsnettskal leggesskjult over himling eller i sjakterder detteer mulig. For øvrig skal
ledningsføringerplanleggesi samordnedetraséersom sikrer god adkomstog mulighetfor vedlikehold
av ledningsnettet.Rør i ytterveggtillates ikke.
Rørledningerfor fordeling av varmeskal væreav pex, alupexeller stålrør.For dimensjoneropp til
DN50 mm kan det benyttespressfittingssystem.
For DN65 og størreskal det benyttessveistestålrør
eller rør med rilleskjøt.
Alle lavpunkterskal ha dreneringsventil.
På alle høypunkterskal det montereslufteventil med avstengningsventil.
For lufting av høytliggende
anleggsdelerskal det leggeslufteledningned langsveggtil lufteventil plassert3 meterover gulv.
Rør som isoleresskal ha klamring av preisolerttype som del av røretsisolasjonssystem.
Slyngenetil gulvvarmeanlegget
førestil fordelingsskapinnfelt i vegg.Skapeneskal inneholde
reguleringsutstyr,fordelerstokkog stengeventilerfor hver streng.Drening til sluk der det er mulig.
Rør for snøsmelteanlegg
skal leggesi helelengderutenskjøt og førestil innvendigsamlestokkeller
utvendigsamlestokki kum.
Varmebærerledninger
skal trykkprøvesfør isolering.
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Armatur

På alle hovedkurser,forgreninger,oppleggog foran ethvertutstyr monteresstengeventiler.
Avstengningsventilerinntil DN50 skal væreav type kuleventil. Avstengningsventilermeddimensjon
DN 65 eller størreskal væredreiespjeldventiler.
Strupeventilerskal væreav en type som kan fungeresom avstengningsventil,avtapping,
innregulering,trykkfallsmåling,og vannmengdemåling.
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Utstyr

Alle pumperskal leveresmed intern eller eksternkapasitetsstyringmed turtallsregulering.
Pumperfor hovedfordelingskal væredoble pumperi parallellemed alternerendedrift. Kurspumper
leveressom enklepumper.
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Pumperinntil DN 50 kan monteresdirekte i rørstrekk.Størrepumperskal monterespå pumpesøylepå
gulv.
Alle påfyllingspumperskal væreelektriske.
Ekspansjonssystem
for hovedfordelingskal værekompressorstyrtmembranekspansjonskar.
Karet
styresav mikroprosessorstyrt
automatikkmed elektronisk/hydrauliskvektcelle.Tilknyttes SD-anlegg
for drift og feilsignaler.
Varmtvannsberedersystem
plasseresi tekniskrom. Byggetskal ha varmepumpeog
varmtvannsbe
redereskal ha energiforsyningfra varmtvannsvarmeanleggsom skal ha automatisk
avstengningnår v.v. beredereer fulladet. Det skal leverestankertil forvarming og fjernevarmeveksler
til ettervarmingtil 70oC. Forbruksmagasinskal ha ekspansjonskar
med sikkerhetsventilerog
manometerfor måling av anleggstrykkog ladetrykk.Avløp fra sikkerhetsventilerskal føresnedtil
gulv og frem til sluk.
Alle hovedkurserog luftvarmebatterierforsynesmed termometre.Alle pumperutstyresmed
differansetrykkmanometer
.
Energimålereskal leveresfor separatmåling, med oppdelingi h.t. BreeamPass,for
bygningsoppvarming,
ventilasjonsvarmeog varmtvann.Tilknyttes SD anleggfor automatisk
avlesning.
Energimålere skal leveresfor separatmåling, med oppdelingi h.t. Breeam Pass,for
bygningsoppvarming,
ventilasjonsvarmeog varmtvann.Tilknyttes SD anlegg for automatisk
avlesning.
Energimålere iht Br eeam Ene02 -PASS- 1.poeng- Monters iht kontrakt
1. EnergiforbrukTotal ifra FjernvarmePrimærsideveksler, leveresav VV. (V armevarmtvann)
2. Energiforbruk til ventilasjonskurs
3. Energimålingtil romoppvarming
4. Energimålingtil forvarmingav varmtvann
Opsjon
Energimålere som kan monteressom opsjon: 2.poeng-avklares BH som opsjon
5. Energiforbruki fra varmepumpeikke krav Pass(Elektriker må leverestrømmålertil varmepumpe
)
6. Energimåling til snøsmelting(Om opsjon benyttes)Gult felt ti llegg.
7. Energimålingtil Kjøling (frik j øling varmepumpe)
8.Evt. soneoppdelingi bygget
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Isolasjon

Varmeanleggskal isoleresslik at varmetapettil rom begrensesfor å hindreat varmetilføres rom
unødigog å sikre at tilstrekkelig varmekommerfrem til hvert brukersted.
Alle varmerørunntattstigeledningerog koblingsledningerskal isoleresutvendigmed mineralullskåler
med plastmantel.
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Alle utstyr i tekniskerom skal isoleres.Komponentersom kreverbetjeningeller vedlikeholdskal ha
demonterbarisolasjoni form av prefabrikkertisolasjonskappe
eller syddeisolasjonsputer.
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Brannslokking

Det skal installeresautomatisk vannbasertslokkeanlegg(sprinkler).
Alle arbeiderskal utføresettergjeldenelover, forskrifter og andreaktuelleoffentlige bestemmelser.
Sprinkleranleggetmå tilfredsstille gjeldenderegelverki: NS-EN 12845sisterevisjonog TEK 10.
Prosjektering,dimensjoneringog montasjeav sprinkleranleggetskal utføresav FG godkjente
sprinklerforetakmed sentraleller lokal godkjennelsefor ansvarsrett.Anleggetskal ved overlevering
oppfylle kravenetil FG- godkjennelse.

Håndslokkeutstyr
Byggetskal ha brannslangermedmaksimallengde30 metersom dekkeralle arealerfullt ut.
Maksimalavstandtil brannslangeskal ikke overstige25 meter.Høydetil underkantav brannskaper
ca 1.05 meterfra gulv. Brannslangenskal væreformfast medinnvendigdiameterpå minimum 19 mm
og utstyrt med kuleventil. Alle nye brannskapskal værefor innfelling i vegg.Om nødvendigskal
benyttesskapmed mantlet,brannisolertbakstykkegodkjentfor innmonteringi branncellebegrensende
vegg.Tilstrekkelig antall brannskapskal monteres slik at alle rom i bygningendekkes.Brannskap
skal ikke plasseresi trapperom.
- Ventilasjonsromog tekniskerom utstyresmed håndslokkeapparat
i h. til brannkonsept.
Håndslokkerapparat
bør væreCO2-apparater.
Alle håndslokkerapparater
skal hengepå fastmontertfesteog tilfredsstille effektivitetsklasse21A etter
NS-EN 3-7 Brannmateriell– HåndslokkereDel 7: Egenskaper,ytelseskravog prøvingsmetoder.
- Manueltslokkeutstyrskal væretydelig markertmedskilt i samsvarmed NS-EN 671, NS-EN 3..
Skiltene bør væreetterlysende(fotoluminiscerende)eller belystmednødlys.Tilvisningsskilt for
slokkeutstyrmå stå på tversav ferdselretningen.
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Sprinkleranlegg

Automatiskslokkeanleggskal installeresiht. NS-EN 12845.
Slokkeanleggetskal tilfredsstille krav i VTEK 10.
Bygningenskal fullsprinklesog samtligearealerskal beskyttesmed slokkeanlegg.
Rom med vannsensitivtutstyr (Gjelder elektrotavklerog IKT rom) trengerikke sprinklesiht
brannkonsept.
Der hvor det er frostfare skal det installeres tørranlegg, alternativt glykolanlegg.
Sprinkleranlegget skal inndeles i hensiktsmessigesoner.
Anleggetskal leveresmed permanentutstyr for prøvingav vanntilførseli driftsfasen.
Avløp må etableresfor bortledingav vann fra vannmengdemålerutstyr,
alternativt føresut på terreng.
Sprinkleranleggetskal monteresslik at det kan tømmesfullstendig,og alle rør skal ha fall mot
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dreneringsventiler.Utover ovennevntehoveddreneringsventiler,
skal anleggetforsynesmed
nødvendigedreneringsventilermedplugg/hette.
I arealermed himlinger skal sprinkleranleggetkoordineresmed øvrigeinstallasjonerog
himlingsleveransen.
Plasseringav sprinklerhoderi himling skal såvidt mulig væresentrerti
himlingsplater.Der hvor sprinklerhodenekan utsettesfor mekaniskskade, skal de beskyttesmed
kraftige metallkurver.
Det skal leggesinn vanninnleggtil bådeforbruksvannog sprinkleranlegg(separert).Sprinklersentral
plasseresi tekniskrom mellom flerbrukshallog garderober,sammesom varmesentral.Herfra deles
anleggetinn i nødvendigantall kurser.
Anleggenetilknyttes byggetsbrannalarmsentral.
Prosjektering,dimensjoneringog montasjeav sprinkleranleggetskal utføresav FG godkjente
sprinklerforetakmed sentraleller lokal godkjennelsefor ansvarsrett.Anleggetskal ved overlevering
oppfylle kravenetil FG- godkjennelse.
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Luftbehandling

Det levere6 stk aggregatermed vannbårnevarmebatterier,roterendegjenvinner,Disse6 anleggeneer
fordelt på to tekniskerom på tak. Vi levererog frittståendeavtrekkssystemsom har avkasttil det fri,
entenover tak eller i yttervegg.Sponavsugblir monterti plan 1 og betjenerKunst og håndtverk.
Ventilasjonssystemeneblir tatt ut for å klare en SFPpå <1,5 og gjenvinningpå min 81% ved 80%
belastningiht Ventøk 7.3 og NS3031.Anleggeneblir dimensjonertfor å oppfylle kravenei TEK10
samtArbeidstilsynetsveiledning444.
Alle anlegger tatt ut for behovsstyring.
Størrerom som klasserom,lærerværelser,
møteromog amfier blir utstyrt medVAV, og styresmed
CO2/temperaturfølere.
Mindre rom medvariabelluftmengdeblir styrt med Temp/tilstedeværelsesføler.
Rom med konstanteluftmengdersåsom toaletter,garderober,korridorer,bøttekott,tekniskerom osv.
blir utstyrt med CAV spjeld.
Samtligeventilasjonssystem
skal l everesmed trinnløstrykkuavhengigVAV -regulering.
Optimizer:
Alle spjeldvinklerpå VAV - og CAV spjeldlesesav via MP-Bus og Optimizerregulererhastigheten
på hovedvifteneslik at det spjeldetsom er meståpenligger på 95%, dettefor å få en bestmulig
energiøkonomiskstyring av anlegget.
Dettemedførerat maneliminererutfordringermed plasseringav trykkgiver i kanal og tilhørende
svingningersom kan oppståved trykkregulertanlegg
L uftbehandlingsanlegget
skal omfattealle nødvendigeinstallasjoner for å få et komplett
funksjonsdyktiganleggiht. stilte krav.
Behovfor luftmengderskal vurderesi forhold til luftkvalitet og termiskkomfort.
Luftforsyning til bygningen,og det enkelteforbrukssted/rom,skal utformesslik at:
• Individuelle behovtilfredsstilles
• Ventilasjonsbehovet
minimeres
• Energiforbrukettil drift minimeres
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• Energiforbrukettil oppvarmingminimeres
L uftbehandlingsanleggene
skal delesopp i hensiktsmessige
hovedsystemer,
etterbrukstid,
virksomhet,klimasoner, betjeningsområder
etc, vi har delt opp i 6 soner(Idrettshall, Mat og helse,
Kunst og håndverk, Skole,Skole,Skole.)
Det skal monterestilluftsventiler og avtrekksventileri hvert enkeltrom. Nødvendige
overstrømningsventiler/åpninger
skal medtas.
Det skal monteresnødvendigkanaloppleggfor tilknytning av avtrekksskap,hetter,større
oppvaskmaskiner
etc. samtannetutstyr som trengerventilasjonstilknytning.
L uftbehandlingsanleggene
skal ikke brukestil oppvarmingav bygget,og de skal utformesfor
maksimalutnyttelseav uteluftenskjøleeffekt.
Ventilasjonsprinsipper:
Alle rom skal ventileresved hjelp av balansertventilasjon,dvs. med tilluft og avtrekkprosjektertsom
like mengderog innregulertmestmulig likt.
Bygningsmassen
utstyresmed mekaniskeventilasjonsanlegg
for balansertventilasjon.
Omrøringsventilasjonmedtilførsel og avtrekkved taketblir den fremtredendeløsningen.I
flerbrukshallskal det benyttesfortrengningsventilasjon
.

Ventilasjonav heismaskinrom/ heissjaktsamttavleromutføresi henholdtil leverandøranvisning
og
forskrifter.
Aggregaterog stigekanaleri sjakterskal dimensjoneresfor 10 % reservekapasitet.
Ved aggregatetleggesdet vekt på at man har god tilgjengelighetslik at vedlikeholdog ettersyn kan
gjøresrasjonelt.Viftemotorerbelastesmaksimalt80 %. Det skal benyttesfrekvensstyrte
direktedrevnevifter.
Alle motorstyrte- og manuellespjeldskal væretilgjengelige.
Alt synlig tekniskutstyr i himling skal utføresi lakkert standardhvit farge.

Spenningssystem
skal være400V TN-S.
Innreguleringav ventilasjonsanlegg
Rengjøring,igangkjøring,målingerog innreguleringskal utføresi henholdtil felles-nordiske
retningslinjer,NBI -anvisning16-1 og 16-2.
Innreguleringav luftmengderskal utføresmed toleransekrav0 til +10 % i forhold til beregnetverdi,
inkludert målefeil.
Toleranseneer oppgitt i forhold til prosjekterteverdierog er inkludert målefeil.
Etter at anleggeter ferdig innregulert,skal alle reguleringsspjeldlåses.Alle måle-punkt skal
nummereresog merkespå kanalnettet.Målepunktanvisespå tegningerog angisi måleprotokoll.
Tegningeneskal inngå i drifts- og vedlikeholdsinstrukssammenmedprotokoll i henholdtil NBI anvisning16-2.
=360.01-IV01 => Aggregatsom betjener Flerbrukshall
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Ventilasjonsaggregat
=360.01-IV01 plasseresi tekniskrom på tak. Aggregater utstyrt medintegrert
automatikk,roterendegjenvinnerog varmebatteri.Aggregateter behovsstyrt.
Det blir montertettervarmebatterier
for Garderoberog dusjer i flerbrukshallenfor å opprettholdeen
høyeretemperaturi dissesonene.

=360.02-IV01 => Mat og helse
Ventilasjonsaggregat
=360.02-IV blir plasserti tekniskrom på tak. Aggregater utstyrt med integrert
automatikk,roterendegjenvinnerog varmebatte
ri. AggregatetbetjenerMat og Helsei plan 1.
Aggregateter behovsstyrtog styresi sekvensmed avtrekkshetteri Mat og Helse.

=360.03-IV01 => Kunst og håndverk
Ventilasjonsaggregat
=360.03-IV01 blir plasserti tekniskrom på tak. Aggregater utstyrt med
integrertautomatikk,roterendegjenvinnerog varmebatteri.AggregatetbetjenerKunt og håndverki
plan 1 Aggregateter behovsstyrt.

=360.04-IV01 => Skoledel 1 og Spesped.
Ventilasjonsaggregat
=360.04-IV01 blir plasserti tekniskrom på tak. Aggregater utstyrt med
integrertautomatikk,roterendegjenvinnerog varmebatteri.Aggregatetbetjenerplan 1 og 2 mellom
akseD/H – 1/4 unntattMat og helsesamtKunst og håndverk.Aggregateter behovsstyrt.

=360.05-IV01 => Skoledel 3
Ventilasjonsaggregat
=360.05-IV01 blir plasserti tekniskrom på tak. Aggregater utstyrt med
integrertautomatikk,roterendegjenvinnerog varmebatteri.Aggregatetbetjenerplan 1 og 2 mellom
akseF/H – 4/8. Aggregateter behovsstyrt.

=360.06-IV01 => Skoledel 2.
Ventilasjonsaggre
gat =360.06-IV01 blir plasserti tekniskrom på tak. Aggregater utstyrt med
integrertautomatikk,roterendegjenvinnerog varmebatteri.Aggregatetbetjenerplan 1 og 2 mellom
akseB/F – 4/8. Aggregateter behovsstyrt.
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Kanalnett

Kanalanleggene
skal i alt vesentliggradmonteresskjult i himlinger og sjakter,takoppbyggo.lign.
Utvendigekanalerpå tak skal isoleresog mantles.Der det er mulig å tråkkepå kanalerskal disse
beskyttesmot skade.
Friskluftinntaketskal sikresmot snøinntrengningi aggregatene.Vanntettefriskluftkamreskal danne
snøfeller.Friskluftkammerskal dreneresmed brutt avløp til utslagsvask,sluk eller lign. og
avløpsledningerskal værefrostsikretfrem til varm side.Det skal benytteskorrosjonsbestandige
materialerav rustfritt stål luftinntakskammer.
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Alle kanalanleggskal tilfredsstille kravenetil tetthetsklasse
B i NS 3420.Det skal fortrinnsvis
benyttesspiralfalsedekanaleri standarddimensjonermedprefabrikkertekanaldelerog tetningssystem
med gummiprofilerpåmontert delene.Kananettetføresgjennomgående
fra hovedkanalog helt frem
til sammenkoplingmed tillufts - og avtrekksventiler.
I tekniskerom og der plassforholdenekrever tilpasningmed rektangulærtkanalsystemkan dette
benyttes.Alle rektangulærekanalerog kanaldetaljerskal utføresav kryssknekkedeplater.Alle
kanalermedkanalsiderover 500 mm skal avstivessærskilti tillegg til bruk av kryssknekkedeplater.
Det skal benyttesledeskinneri alle rektangulærebend.Alle bendskal ha størstmulig innvendig
radius.
Utstyr i aggregatersom varmegjenvinnere,
batterierm.m. skal ha inspeksjons
- og vedlikeholdsdeleri
lengdeminimum 300 mm på hver sideav utstyrene.
Til opphengningssystem
for alle kanalanleggene
skal benyttesprefabrikkerte
bøyler/bæreprofiler/ko
nsoller/skinnerog gjengestagi varmforsinketutførelse.
Nødvendigelydfeller for oppfylling av beskrevetlydkrav til ventilasjonsanlegget
og overføring
mellom rom skal innmonteresi aggregaterog i kanalnettet.Innvendige,isolerteoverflateri lydfellene
skal væreforsegledei henholdtil Arbeidstilsynetskravspesifikasjoner.
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Luftfordelingsutstyr

Det skal i hovedsakbenyttesbehovsstyrtventilasjon(VAV) i rom medvariabelbelastning.
Behovsstyrtventilasjonvil si å tilpassedriftstid og luftmengdertil aktivitet og luftmengdebehovog
temperaturi lokalene.VAV -spjeldetkoblestil kombinertCO2- og temperaturfølerstyrt fra
desentralisertbussystem.Rom med konstantbelastningskal ha CAV spjeldfor konstantluftmengde.
Det gjelderrom som korridorer/gang,lager,WC, våtrom,garderober,bøttekott,tekniskerom etc.
For ventilasjoni garderoberog dusjer,i forbindelsemed flerbruks,skal det ivaretasen høyeretilluft
temperaturenn i hallen etc.
For frisklufts inntaksarrangement
og avkastarrange
ment skal ventilasjons-entreprenøren
samarbeide
særskiltmed arkitekt i utformingenog valg av fargerog/eller materialkvalitet.Sjalusiristerskal
utformesmed rammer,flenser,avrenningsprofiletc.tilpassetytterveggskonstruksjonen.
Risteneskal
ha en type lameller som i størstmulig gradhindrervanninntrengingog gjenfrysing.
Maksimalhastighetover nettoristarealskal ikke overstige1,5 m/s for inntaksristerog 5 m/s for
avkastrister.Sjalusiristeneskal ha «smådyrsikret»nett i sammematerialkvalitet som ristene.
Avkastspjeldskal enkeltværetilgjengelig via innvendiginspeksjonslukerfor rengjøringog eventuell
løsgjøringav spjeldblad.Avkastdelerskal væredrenertmedfrostsikkeravløpsledning.

365

Luftbehandlingsutstyr

Kabinettskal værei dobbeltmantletutførelsemed minimum 50 mm mellomliggendeisolasjon.Luker
skal leveresi sidehengsletutførelseog lukkes medfast håndtak.I funksjonsdelersom krever
periodiskvedlikeholdskal det monteresinnvendiglys.
Filter skal minimum væreEU-7. I avtrekkkan det vurdereså benytteEU-5 filter.
Aggregateneskal plasserespå stativer/ramme.
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Alle gjennomføringer(rørledninger,elektriskekableretc.) skal utføresmedprefabrikkertehylser/
nipler. (Tetting med fugemasseeller annetgodtasikke.)
Det skal monterestermometrepå alle inn- og avkastkanaler,alle til - og fraluftskanaler.
På alle filtre skal det i tillegg til elektroniskavlesningover SD-anlegg,monteres
differansetrykkmåler,type Magneheliceller tilsvarende.
=365.01-JV01 avtrekkfra gass og kjemikalieskap
Dersomdet blir gassskapog kjemikalieskapmonteresfelles EC vifte på tak. Vifte skal gå 24/7 og
trekkeav en konstantluftmengde,hhv 60 m³/h for hvert av skapene.
=365.05-JV01 avtrekkfra keramikk ovn
Det monteresett egetavtrekk fra keramikkrom,EC vifte er plassertpå tak. Vifte skal styresmed
bryter og trekkeut 400 m³/h, sekvensstyres
medannetavtrekki rom.

366

Isolasjon

Kanalerskal utføresmednødvendigisolasjonslik at utvendigeller innvendigkondensdannelse
ikke
kan forekomme.
Maksimalttillatt temperaturheving/senking
av luften fra aggregattil ventil er 2 °C.
Kanalerskal ikke isoleresinnvendig,unntattavkastluftskanaler(ev. lyddemping).Innvendigisolasjon
skal beskyttesmot mekaniskslitasjeog eventuellf uktpåvirkning.
Kanaleri sjakt og i ventilasjonsromskal isoleresmot kondens.Isolasjonenskal væreminimum 25mm
mineralull med aluminiumsfolie,som stiftesog tapesetter leverandørens
anvisning.

367

Branntekniskekrav til luftbehandlinganlegget

Prosjektetgjennomføresetterreglenei TEK10 m/veiledningog BV Nett, Veilederfor brannsikker
ventileringVersjon 2.
Anleggetutføressom «trekk ut» menutenisolasjonda helebyggeter fullsprinklet
Entreprenørener ansvarligfor å følge "Instruksved varme arbeider".
Entreprenørenskal rettesegetteralle påleggfra brannvakt.
Det forutsettesat entreprenør/rådg.ing.
VVS utarbeideren samletstrategifor brannventilasjon,
trykksettingog prinsipperfor brannisolering/branntetting.
Branntekniskefunksjonskrav til luftbehandlingsanlegget
• Det skal utføresomhyggeligbranntettingav alle gjennomføringeri branncellebegrensende
konstruksjoner,ved bruk av klassifisertmetodeog materiale.Entreprenørenskal ved
overleveringav anlegget,skriftlig bekrefteat slik utførelseer ivaretattfor alle
gjennomføringerinnenfor hansentreprise.
• Det skal utføresforskriftsmessigbrannisoleringav alle gjennomføringeri
branncellebegrensende
eller andrebrannklassifisertekonstruksjoner;rømningsveier,sjakter,
tekniskerom branncelleskillermellom bruksområderetc
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• Det skal barebenyttesisolasjonsmaterialer
bådei og utenforrømningsveier,som er godkjent
for slik bruk.
• Det skal velgessystemløsninger
som hindrerat røyk blir ført via brannromtil andrerom via
ventilasjonskanaleneog kan bli ført tilbake til byggetvia innblåsningssystemet.
Entreprenørenhar ansvaretved eventueltbehovfor samordningmed elektroentreprisen
og
brannalarmanlegget
og branntekniskrådgiver
• =369.01-IV01 => Støvog Sponavsug,betjenertre og metall samtverkstedi plan U1 Selve
maskinenplasseresi maskinromfor trearbeider.Det blir lagt opp ett røranleggsom betjener
maskinrommetmed punkt avsugfor maskiner.Det er i tillegg monterttilknyttings punkterfor
å koble ti l støvsugerutstyri verkstedfor trearbeider.Maskinenhar egetavkasttil det fri og
avkastetblir montertpå yttervegg.

370

Luftkjøling

Ved sommerdriftbenyttesfrikjøling fra brønnparkentil kjøling av ventilasjonsluftved vannbårne
kjølebatterier.Det skal installereset komplettrøranleggmed pumperog utstyr for isvannskjølingtil
kjølebatterieri luftbehandlingsaggregater.
Det er forespeileten kapasitetca 80kW. Med dennemengdenkjøling kan vi kjøle ca 25.000m3/hmed
luft. Vi levererkjølebatteri til Aggregatsom går til Administrasjon.
Kjøling er ikke dimensjonerende
for varmepumpen
.
Opsjon:
Ekstrakjølebatteritil flerbrukshallog styring til dettefor å kunnevelge hvilket anleggsom skal få
tilgjengelig kjøling.

371

Ledningsnett

Røranlegg
et med armaturog utstyr i energisentralen
på kald sideav varmepumpeog varmeveksler,
utføresav korrosjonsbestandig
materiale.Røreneisoleresmeddiffusjonstettisolasjon.Det skal ikke
benyttespreisolertetynnveggene
- rør eller kobberrør.Ledningsnett
et skal trykkprøves(driftstrykk x
1,5).
Kjølerør skal utføressom et konvensjoneltto-rørssystem.Alle lavpunkterpå hovedledninger
forsynesmeduttak og stengeventilfor avtapping.Høydepunkterforsynesmed automatiske
lufteventilerfør bendi vannetsstrømningsretningder vannetstrømmerned,med avstengningsventil
mellom rør og luftepotte.Luftepunkterskal utføreshensiktsmessig
og værelett tilgjengeligefor
serviceog vedlikehold.
Anleggetskal utstyresmed stengeventilerslik at anleggetkan oppdelesog avstengeshensiktsmessig
med hensyntil drift, vedlikeholdog utskiftninger.Alle lavpunkterpå hovedledningerutstyresmed
uttak og stengeventilerfor avtapping.Det skal benytteskuleventileruteninnsnevringfor ventiler opp
tom. DN 50. Over DN 50 brukeskuleventil med girspak.
I forbindelsemed hovedkursfor kjøling før samlestokker,for alle kurserut fra samlestokk,ved alle
ventilasjonsbatterier
og på alle fire siderav kjølevekslereskal det montereskvalitetstermometrei
lommeri tur- og returledningene.
Måleinstrumentersom monteresinn i anleggetskal ha en målenøyaktighetpå ±1°C eller ± 0.1 bar.
Pumperutstyresmed manometermed manometerkran
for avlesningav differansetrykk.
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375

Utstyr

Alle nødvendigekomponenterfor betjeningav luftk jøleanleggetmedregnes.Isvannetskal tilkobles
ventilasjonsaggregatene
for kjøling av ventilasjonsluften.
På sekundærside
monteresekspansjonsentralmed automatiskvannpåfyllingsom har vannmåler.
Anleggetskal ha nødvendigantall sikkerhetsventilerog 20 % reservekapasitet.
I fylleledning til isvannsanlegget
skal det monteresmagnetventilog tilbakeslagsventil.
Pumperskal leveresi h. til Varmenormenog ha SPP-faktor < 1,0 kW/l/s.
For hovedpumperskal benyttes2 stk parallellkobledeseparatepumper,som skal dimensjoneresfor
full vannmengdeog utstyresfor tidsstyrtomkoplingslik at driftstider for pumpeneblir like. Til disse
leveresserviceflenstil bruk hvis en pumpemå tasut for reparasjon.Øvrige pumperleveressom enkle
pumper.Pumperskal ha maksimalt turtall 1500 o/min.
Alle pumperskal leveresmed frekvensomformerog styringsenhetpåbygget.For pumpersom er
trykkstyrt skal styringsenheten
ha integrertdifferansetrykktransmitter
(innebyggettrykkgiver).
Pumpersom skal temperaturstyres
skal ti lsvarendeha frekvensomformerog styringsenhetfor
temperaturregulering
påbygget.
Funksjonsknappfor start/stoppog trinnløsinnstilling av løftehøyde.Pumpenleveresmed
grensesnitt/tilslutningfor eksternstart/stoppmed utgangfor overføringav signalertil
automatiseringsanlegg.

376

Isolasjon

Som kondensisolasjon
skal det benyttesdiffusjonstettcellegummimed økendeisolasjonstykkelseved
økenderørdiameter.Anleggetskal isoleres,inkludert skjøterog tilpasninger,med diffusjonstett
isolasjon,slik at kondensog temperaturhevingforhindrespå alle installasjoneri anlegget.
Samtligearmaturerog utstyr som shuntventiler,filter, isvannstank,kjøleveksler,pumperetc. skal
isoleres.Det skal benyttespreisolerteklammer.

4 Elkraft

400

Elkraft Generelt

Det levereskompletteelkraftinstallasjoneri henholdtil dennekravspesifikasjonen.
Det levereskompletteelkraftinstallasjoneriht. dennebeskrivelse.
Dennespesifikasjonenredegjørfor grunnleggendefunksjons- og kvalitetskrav,samtkrav til utførelse
av anleggene.Dersomikke anneter nevnti dennekravspesifikasjonen,
skal utstyr og leveranservære
i henholdtil NS 3420,Tekniskebestemmelser,
og spesifiserende
teksterfor tekniskeinstallasjoner
med veiledning.Elkraftinstallasjonermå værei samsvarmedoffentlige lover og forskrifter, samtde
stedligemyndigheterskrav og særbestemmelser.
Leverandørener ansvarligfor at det kravetsom settestil elektrotekniskeinstallasjonertilfredsstilles
gjennombyggetsutforming,herundermaterialvalg,samt ytre påkjenninger.
Dersomde generellekrav til elkraftinstallasjonerfraviker fra de overordnedefunksjonellekrav
nedfelti rom- og funksjonsprogrammet,
skal sistnevnteetterfølges.
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Beskrivelsenomfatteranlegginnenforbygningsdelene:
411
412
43
44
46
74

Bæresyste
mer
Jording
Fordeling
Lys
Driftsteknisk
UtendørsEL-kraft

Alle elektriskeinstallasjonerutføresi henholdtil gjeldendeforskrifter og normer.Utførendefirma og
personellinnehar nødvendigekvalifikasjoner/autorisasjoner
ihht norskelover og forskrifter. Alt utstyr
er godkjentav NEMKO eller tilsvarendegodkjentkontrollinstans.Hvis det blir benyttetannetutstyr
kan byggherrenforlangedetteutskiftet på entreprenørens
bekostning.
Som forskrift og normerhenvisesdet blant annettil (siste utgave):
NS-EN 1838- Anvendtnødbelysning
NS 3960 - Brannalarmanlegg,
Prosjektering,installasjon,drift og vedlikehold
NS-EN 15193- Bygningersenergiytelse- Energikravi lysanlegg
NS-EN 12193- Lys og belysning– Idrettsbelysning
NS-EN 12464-1 Lys og belysning- Belysningav arbeidsplasser
Særbestemmelser
fra det stedligetilsyn
Tekniskebestemmelser
i NS3420
Lyskulturspublikasjoner
Det vil bli stilt de aller størstefaglige krav til utførelsenav såvel skjulte som åpneanlegg.Spesielt
gjelderdet plasseringenav apparater,lysarmaturer,brytereog stikkontakteri veggerog himlinger,
deresinnbyrdessymmetriskeplasseringog tilslutning til underlaget.
I flerbrukshallskal alle komponenterog utstyr ha sikkerhetsklasse
tilpassetbruken,alternativ
beskyttesmedbeskyttelsegitter.
Merking
All merking utføresiht. TFM. Det leggesvekt på at merkingeni anleggetblir utført på en slik måteat
det gir entydigog varig informasjonfor korrekt betjeningog bruk av anlegget.Levetid for benyttet
merkeutstyr skal minst tilsvare levetidenfor denenkelteanleggsdel/ komponentsom skal merkes.
Kabler skal minimum merkespå følgendesteder:
•
•
•
•
•

Inne i fordelingen
Påbeggesider av vegg– gjennomføringer/ brannskille(åpeninstallasjon)
Ved endepunkt/ tilkobl ingspunkt
Ved hver rørende/ røravgangfor trekkerør
Referansemerking
til fordeling / kursnr.for kablertil stikkontakterog fast tilkoblet utstyr

Øvrige krav til merkingsom skal ivaretas:
•
Hovedmerkingi front på fordelingerog sentralermed graverteskilt
•
Jordlederfargemerkesmed gul/grønnplaststrømpe
•
Komponenteri fordelingeneskal merkesiflg. strømveiskjema
•
Sikringer,kontaktorerog bryterepå sammekurs skal ha sammetallkode
•
Signallamper,måleinstrumenter,betjeningsbrytereog andrebetjeningsorg
anerskal ha
merkingutført i klartekst.
•
Komponentmerkingskal utføresmed graverteskilt eller merketapemed varig tekst
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•

Komponenterover himling, eksempelvisbranndetektorer,
skal merkesmed graverteskilt på
himlingsspileunderdetektor.
•
Merkeskilt må i kke festestil utskiftbarekomponenter,lokk, deksel,kapslingosv. der annet
steder mulig
MerkingenkoordineresmedVVS og væreenkelå implementerei SD-anlegget.
Sluttkontroll
Det foretasseparatog integrertigangkjøring,innreguleringog funksjonskontroll av alle
elektrotekniske
- og automatikksystemer.
• Prøveneskal omfatte:
• Funksjonskontroll
• Kontroll og dokumentasjonav alle innstilte verdier
• Kontroll av motorvern,temperaturfølereetc.
• Måling jording, lysanlegg,ekomnettetc.
Entreprenørenkontrollerer at alle komponenterog utstyr fungerersom forutsatti henholdtil
ytelseskravog krav til ferdig delprodukt.Nødvendigespesialmålingerfor enkelteprodukterer
beskrevetfor produktet.

411

Bæresystemer

Det levereset komplettanleggmed føringsveierfor elkraft- og tele/automatiseringsanlegg.
Anlegget
leveresmed alle nødvendigedetaljerog festemateriell.
Følgendesystemerfor elkraft, tele og automatiseringer medtatt:
• Kabelstiger
• Armaturskinner
• Kabelkanaler
• Grenstaver
• Uttakspaneler(mediapanel)
• Trekkeskap(hvis nødvendig)
• Trekkerøri grunn
Alle horisontaleog vertikalehovedføringerbaserespå bruk av kabelstiger.Føringsveierskal maks
fylles til 75 %. I rom/områderder det er flere ennto uttak av forskjellige eller like kategorier samlet,
skal kabelføringerog uttak plasseres/monteres
i kabelkanaler,grenstavereller uttakspaneler
(mediapaneler).
For fremføringav kablerfra kabelstigei korridor og frem til kanalerpå ytterveggerbenyttes
kabelhengereav type fra Castorel.
Som hovedføringsveierfor byggetbenyttestrekkerøri grunn for stigekablerfor elkraft- og
tele/automatiseringsanlegg.
Det skal levereskabelstigerav stål med overflatebehandlingtilpassetdet miljøet de monteres
i/utsettesfor. Kabelstigesystemet
skal ha komplett assortimentav bendog T-kryss,overganger,
monteringsplater,festerfor avgreningermed stålrør,vegg- og takkonsoller.I forbindelsemed
kombinerteføringsveierskal det monteresskillevegg/plate,av sammematerialesom stigen.
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Det medtasarmaturskinner i et nødvendigomfangfor monteringav lysarmatureri flerbrukshall.
Tekniskekrav som for kabelstiger.
I rom medkontorarbeidsplasser,
gruppe-/øvingsrom,undervisningsromosv. hvor det i romskjemaer
spesifisertflere uttak, enteni sammeeller for skjellig kategori,monteresdet kabelkanalfor fremføring
og plasseringav uttak. Der det ikke er hensiktsmessig
å monterekabelkanaler,f.eks. ved bord som
ikke skal plasseresi tilknytning til vegg osv. kan det benyttesgrenstavereller tubermed strømuttak
hvis byggherrenakseptererdette.Alt materiellsom komplettererkabelkanalene,
grenstaveneog
uttakspanelene
skal værefra sammeserieog produsent.
Kabelkanalerskal avhengigav type rom og funksjon,monteresvertikalt eller horisontaltpå vegg.Det
skal fortrinnsvisbenytteshorisontalekanaler.Der det ikke er hensiktsmessig
å benyttehorisontale
kanalerpå grunnav bygningsmessige
hindringer,møbleringosv. må det etableresvertikale kanaler.
Kabelkanalerleveresav aluminium - fargeavtalesmedarkitekt og byggherre.Kabelkanalerleveres
med lokk og skille-list (min 2 stk. kammer).Det monteresuttak (stikkontakt,IKT osv.) innfelt i
kanalen.Kabelkanalenemonteresdirekte til vegg.Kabelkanalenleveresmed prefabrikkertehjørner,
T-kryssog endestykker i alle aktuellekombinasjoner.Alle skjøter/kappi kanalerskal væreretteog i
vinkel.
Kabelkanalerav mindrestørrelserskal ha omsluttendelokk som må demonteresmed verktøy.
Uttakspaneler
I undervisningsrombenyttesvertikaleuttakspaneler(mediapaneler)monterttil «undervisningsvegg»,
inntil tavle. Mediapanelleveresav aluminium.Det monteres2 triple stikkontakter,2 doble IKT uttak,
høyttalerfor talevarsling/skoleringeanlegg,
KNX -bryter for tavlebelysning,KNX -bryter for ulike
scenarierog solskjermingbryter.I tillegg medtasHDMI, VGA, USB, mini-jack uttak.
Trekkeskap
I flerbrukshallenmedtasdet et trekkeskapfor mottakav multikabler i fm lys- og lydanleggsamt1 og
3 fasestikkontakter.Skapetmonteresinnfelt i veggmellom sceneog lager og skal kunneta imot 3
stk. 110mmrør i bunnog minimum 3 stk. 50mm rør i topp.

412

Jording

Jordingsanlegget
utføresihht gjeldeneforskrifter og NEK 400.
Dettekapittel omfatterjordingsanleggmedfølgendeelementer:
• Hovedjordelektrode
• Utjevningsjord
• Beskyttelsesjord
Hovedjordelektrodetilkobles direkte til hovedjordskinnesom plasseresi egetfelt / kapslingi
hovedfordelingen.
Hovedjordelektrodeutføressom ringelektrodemed maskenett,maksavstandmellom tverrforbindelser
20m.
Fra hovedjordele
ktrodeleggesoppstikktil hovedfordelingog alle underfordelingssjakter
rundt i
bygget.
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Fra hovedfordelingbenyttesbeskyttelsesleder
i stigekabelsom utjevning.I mellom underfordelinger
over hverandrei sjakterleggesegenutjevningsforbindelse.
Fra jordskinneri underfordelingerleggesutjevningtil andreledendedelersom:
-

Kabelstiger
Ventilasjonskanaler
Røranlegg
Osv.

For jordelektrodetverrforbindelserog skjøteralle sammenkoblingerutføresmedC-press.For
tilkopling til armering,stålkonstruksjon
er osv., skal det tas forholdsreglermot korrosjonved bruk av
ulike materialeri jordingssystemet.
Det foretaskontroll/ måling og dokumentasjonav overgangsmotstand
mot jord. Måleprotokollsom
presentererresultatfra kontroll og måling av jordelektrode,situasjonskartog prinsipptegning
overleveresbyggherren,samtat det skal inngå i FDV dokumentasjon.

420

Høyspentforsyning

Koordineringovenfor nettleverandørinngår. Det er entreprenørens
ansvarå angi effekt, forestå
koordinering,avtaleleveringspunkt og leggingav kabler,samtgravenye grøfter.

430

Lavspentforsyning

Det påhvilerentreprenøren
i samrådmednettleverandørå påseat høyspenttilførselkoordineresmed
prosjektetsfremdrift. Forberedelse
av bestillingengjøresav entreprenøren
og framleggesfor BH.
Grensesnittmot nettleverandørens
ytelserleggestil tamppå inntakskabel.KE trekkerkabler inn i rør
og tilkobler i hovedtavle.
Det installereset 400V TN-S anleggfor bygget.

4332 Stigekabler
Stigekablerfremførespå en ryddig, oversiktlig og hensiktsmessig
måte.Stigekablerog andre
hovedstrømkabler
leggesi en høydepå kabelstiger,i kanal eller i rør. Det tillates kun en kabel pr. rør.
Samtligehoved- og stigekablermerkessom beskrevetunderkap. 4.40.
Alle stigekablerskal dimensjoneresfor 25 % reservekapasitet
ut fra installert effekt.
For underfordelingeri sammesjakt benyttesfelles stigekabel.

432

Hovedfordeling

Det er beregnetplasseringav hovedfordelingi egetrom i plan 1. Hovedfordelingenbyggessom
stålskapmed formkrav 2b med unntakav inntaksbrytersom skal ha formkrav 4a. Fordelingenskal
værefor sakkyndigbetjening.
Fordelingenskal væredimensjonertmedutvidelsesmuligheter
som følger:
- Mekanisk:Avsatt reserveplass
i konstruksjon25 %.
- Elektrisk: Reservekapasite
t i skinner20 %.
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- Arealreserve:20 %
Samtidighetfor hovedskinnersettestil 1, mensdet for feltskinnersettestil min 0,8.
Det medtasoverspenningsvern
på inntaket.Overspenningsvern
plasseresmellom faseog jord. Det gis
alarmfra alle overspenningsve
rn til SD-anlegget.I alle underfordelingerimplementeres
overspenningsvern
(mellom).
I hovedfordelingenmedtaset komplettjordfeilovervåkingsanlegg.
Alle stigekablerfra
hovedfordelingenutstyresmed summasjonstrafo
som tilknyttes jordfeilvarsleren.Der hvor det skal
inn DC komponenteri anleggetbenyttesdet jordfeilvern type B. I tillegg til lokal alarm skal det
overføresen felles jordfeilalarmtil byggetsSD-anlegg.Grenseverdierfor lekstrømskal justeresetter
at anleggeter tatt i bruk.
Det medtasnettanalysatorhvor alle relevanteverdierskal overførestil SD-anleggetog visesi bilde.
Valg av løsningsamkjøresmed VVS-entreprenør.
Det avsettestilstrekkelig plassfor å kommetil medstrømtengermht mobilt jordfeilvarslingssystem
og måling av jordlederavgangene.
Fordelingermed forbrukerkurserbyggesfor usakkyndigbetjening.Alle komponentersom nyttes,skal
væreriktig dimensjonerttermiskog dynamisk.Det skal systematiskbenyttesavskjermingerminimum
IP2XC og forriglinger m.m. for å eliminerefaren for berøringav spenningsførende
deler.
Kursfortegnelseleveresi plastlommei A4 format. Dennefestestil vegg eller dør. Kursfortegnelsen
lageselektronisk. Til fordeling levereskassetti A4-format for oppbevaringav skjemaerog tegninger.
Kassetten(e)monterespå vegg i tavlerom.
Det gjennomføreskompletttermografering,inklusive utarbeidelseav rapportog oppfølging av denne.
Termograferingenomfatteralle tilkoblinger, avgreningerog skjøterpå stigeledningerog
strømskinner,samtalle hoved- og underfordelinger,inklusive fordelingerfor drift og virksomhet,
ogsåde som leveresav andreentreprenører.
Termograferinggjennomføresmedfull belastning
umiddelbartetterat angjeldendesystemer idriftsatt, og gjentasetter1 årsdrift. Eventuellef eil som
oppdagesskal utbedresumiddelbart.Rapporteroversendesbyggherre,og skal inngåi FDV instruks.
Det er i entreprisenmedtattelektriskeenergimålerehvor energibrukenregistreresog overførestil et
energioppfølgingsprogram
(EOS)medtatti VVS-beskrivelsen.Fordelingener iht. NS 3031.
Energimålerelevereskomplettmontertmed måletransformatorer
og internkabling.
Følgendemedtas:
Hovedfordeling432.101:
-

Hoved målerfra E-verk.

-

Varmepumpe

-

Varmtvannsbereder

-

Stigeretil styreskapi varmesentral

Underfordeling 433.101:
-

Lyskurser

-

Forbrukskurser
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Underfordeling433.102:
-

Lyskurser

-

Forbrukskurser

Underfordeling433.103:
-

Lyskurser

-

Forbrukskurser

-

Forbrukskurserkjøkken

Underfordeling433.104:
-

Lyskurser

-

Forbrukskurser

-

Kurs for elbil og elsykkel lading (Opsjon, ikke bestilt enda)

Underfordeling433.201:
-

Lyskurser

-

Forbrukskurser

Underfordeling433.202:
-

Lyskurser

-

Forbrukskurser

Underfordeling433.203:
-

Lyskurser

-

Forbrukskurser

Underfordeling433.204:
-

Lyskurser

-

Forbrukskurser

Underfordeling433.301:
-

4 stk målerefor vent.agg.

Underfordeling433.302:
-

2 stk målerefor vent.agg.

4331 Underfordelingertil alminnelig forbruk
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Det leveresfølgendeunderfordelinger:
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Fordelingenebyggesmed formkrav 2b og for usakkyndigbetjening.
Krav gitt underkapitel 432 gjelder ogsåfor fordelingertil alminneligforbruk. Fordelingeneskal ha
god plassfor utvidelser(minimum 25 % bådefysisk og effektmessig)og væredimensjonertog utført
i en standardsom er forenlig med prosjektetsøvrigestandarder.Det medtasminimum 15 %
reservekurser
med jordfeilautomatert.o.m. 25 A. Disseskal væreledig etteroverlevering.
Det skal væremontertlys og 1 stk. 1 fas stikkontakt16A pr. fordeling. Tilførsel hentesfra fordelingen
over eller under.
I hver underfordelingskal det monteresen hovedbryter(lastskillebryter)og det skal benyttes
flerpoledejordfeilautomaterfor alle utgåendekurser.Overspenningsvern
skal medtasog det må sikres
at lynnedslag/LEMP ikke indusererstørrespenningerenn maks2kV.

4332 Kursoppleggtil alminnelig forbruk
Det medtaskursoppleggtil alminnelig forbruk, samttil installasjonersom kreverstrømtilførselog for
den enkeltebygningsdelog som er nevnti romprogram,mensom ikke er spesifiktnevnt for elektro.
Samtligerom skal bestykkesmed nødvendigantall stikkontakter.Ved plasseringav uttak skal NS
3931følgesder den er relevant.
I korridorer,fellesarealer,fordelingerfor sterkog svakstrøm,sjaktermedadkomst,trapperog
tekniskerom etc. installeresstikkontakter16A, for bruk til f.eks. rengjøringsmaskiner.De plasseres
med slik innbyrdesavstandat de kan betjenemaskinermed ca. 7 m lang ledning.
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I øvrige rom skal det væremaksimalt5m mellom stikk målt i meterveggog ikke i radius.
I klasseromskal det medtas10 stk. triple 230V stikkontakter, hvorav 2 stk. v/tavle og 8 stk. fordelt i
rommet(fordelt på 3 kurser).I tillegg medtasstikk for projektor,plassertover tavle, og stikk for
høyttaler,plasserti tak midt i rommet.
I samtligeundervisningsromskal det medtaskomplett kursoppleggf or interaktiveskjermog/eller
prosjektormonterti taket.Inkl. kabling og uttak for VGA, HDMI og lyd (minijack) mellom prosjekter
og i uttakspanelerved tavle.
I møterom,grupperom,fellesromog personalromskal det medtaskomplett kursoppleggfor
interativprojektor i tak, med kabling og uttak for VGA og HDMI på vegg.
Ladestasjonerfor PC'er/nettbretti hvert trinnareal,arbeidsromog administrasjon.
For stikk over kjøkkenbenkmonteresstikk med integrerttidsur.
I sentralromfor tekstil, tegning,maling skal det medtas2 stk. triple stikkontakter/arbeidsstasjon,
monterti installasjonskanal.
I sentralrom,verkstedfor trearbeidog multifunksjonsrommonteresdoble stikk over arbeidsbenker,
for hver annenmeterbenk.Montert i installasjonskanal.
I spesialrom skal det monteresnødstoppbrytere
m/låsi et nødvendigomfang.Ved aktivert bryter skal
alle stikkontakterkoblesut. For styring av alle forbrukskursersamtmaskineri maskinromskal det
medtasnøkkelbrytermed systemsylindertilpassetbyggetsøvrige låssystem,samtnødstoppbryter.
For arbeidsplasser
genereltskal det medtas6 stk. 230V uttak/arb.plass.For arbeidsplasser
til rektor,
resepsjonog avdelingsledere
skal det medtas12 stk. 230V uttak/arb.plass.
Ved utløstbrannalarmskal alle komfyrer/platetopperog roterendemaskinerkoblesut.
I telematikkromskal det i fm rack medtasen egenmodul med10 doble16A stikkontakter.
Kursoppleggfor lys og stikkontakti heissjaktutføresiht. heisleverandørens
krav.
I trappeamfi,black-box og flerbrukshallenskal det i tillegg til vanlig kursoppleggfor lys og
stikkontaktermedtaskursoppleggtil 1-faseog 3-fasestikkontakter(32A) for scenetekniskutstyr (lysog lydutstyr) og for bruk ved størrearrangement.
Utenfor hver inngangskal det monteresenkel stikk medlås, høyde2m over terreng/relevantnivå.
Genereltskal det benyttesKNX buss-anleggfor styring av lys, varmeanlegg(vannbårent),
ventilasjon,solavskjerming,ur, osv. Det skal benyttesDALI styringssystemfor hovedtyngdenav
lysanlegget.Det forutsettesat det skal værefull kommunikasjonmellom disse
automatiseringsanleggene.
Det skal benyttesbuss-basertbetjeningsutstyr(KNX brytere,dimmere
osv.) og DALI forkobling i lysarmaturene.
I hovedsakskal all innvendigbelysningstyresav tilstedeværels
esdetektorer– seogsåkapittel 56. Kun
enkelteunderordnederom kan styresav lysbrytere/ konvensjonellebevegelsesdetektorer.
I tillegg til
bruk av tilstedeværelsesdetektorer,
skal anleggenei enkelterom/arealerkunnedimmessamtkunne
trinnstyresvia bryter/bryterpanelfra buss-anlegget.Dette gjelderi undervisningsrom,møte-/ og
forsamlingsromog rom hvor det skal benyttesprojektor.
I tekniskerom benyttesåpeninstallasjon.Alt åpentkabelanleggskal gjennomføresetterat
malerarbeiderer utført. Utstyretmonteresetterat malerarbeidene
er avsluttet.
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Kableneskal i heleanleggetleggesoversiktlig og rettvinklet. Forlegning,buntingog avgreningfra
kabelbroerskal utføresmed godt fagmessiguttrykk.
I flerbrukshallenskal alle stikkontakterog annetutstyr ha mekaniskbeskyttelsehvis de ikke kan
«gjemmes»bak f.eks.ribbevegger.

4342 Kursoppleggtil driftstekniske installasjoner
Krav gitt underkapitel 4.433 gjelderogsåfor kursoppleggtil driftstekniskeinstallasjoner.
I dettekapittel skal medtasalt kursoppleggfor driftstekniskeanleggsom for eksempelventilasjon,
kjøling, varme,automatikk,solavskjerming,adgangskontrollsystem,
dørautomatikk,heisbarveggi
flerbrukshalletc.
Kursoppleggleggesetterdokumentasjonog skjemaerfra de respektive leverandører/ entreprenører.
Solavskjerming/utvendige
persiennerskal for øvrig styresav fasadeorienterte
værstasjonermed
mulighetfor individuell manuelloverstyringper rom.
Grensesnittmot tverrfagligeleveransersom er omfattetav Maskindirektivet NEK EN 60204-1
(Maskinsikkerhet- Maskinerselektriskeutrustning)skal gjennomføresmedfølgendegrensesnittog
ansvarsfordeling.TE skal med grunnlagi øvrige tekniskebeskrivelserinnhentegrunnlagsmateriale
for å kunneprise komplettekablingsanlegg for prosjektetsmaskinleveranser
som for eksempel
ventilasjonsanlegg,
kjøleanlegg,pumperosv. TE er ansvarligfor å avklareog ta hensyntil eventuelle
uklaregrensesnitt.Maskinleverandørene
har det fulle ansvarfor prosjekteringav kablingsanlegget
tilhørendemaskinenog skal ved overlevingav anleggetutstedesamsvarserklæring
for denne.
Alle viftemotorerog andremaskinersom etterutført risikovurderingav sikkerhetsmessige
årsaker
kreversikker utkopling skal ha montertlåsbarservicebryter.For alle elektriskemotorermåles
startstrøm,driftsstrømog spenningsforhold.De målteverdiersettesopp i tabell sammenmed
opplysningerom merkestrøm,relé innstilling, sikringsstørrelse,
ledningstverrsnittm.m.
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Lysanlegg

Prosjektetskal tilfredsstille kriterier for lavenergibyggi henholdtil NS 3701:2012,samtBREEAM
Passog sertifiseringskal følg kriterienei BREEAM-NOR manualen.Detteskal gjørespå en fornuftig
måte,medgodebelysningsarmaturer
og et bruksvennlignivå på lysstyringen.Samtidigsom
anleggeneskal bidra til at det skapeset positivt arbeids- og læringsmiljø.Belysningsanlegget
skal ha
en kvalitet som minimum tilfredsstiller bestemmelsene
i NS EN 12464-1 medveiledninger.
Lyskulturstabell 1B (2012-utgave)kan brukessom minimumskrav for de romtyperder det ikke er
spesieltbeskrevnekrav.
Dettegir spesiellerammerbådehva angårtilretteleggelsefor dagslysbidrag,såvel som for valg av
tekniskeløsningeri det kunstigebelysningsanlegget.
Lys og belysningsanlegg
skal først og fr emsttilføre bygningenog densrom positivekvaliteter.
Belysningeni bygget- det visuellemiljøet - skal utformesslik at den oppfyller krav til et godt og
funksjoneltlæringsmiljø,arbeidsmiljø,overordnedekrav til romopplevelse,orienteringog
kommunikasjon(universellutforming), samtidigsom kostnaderoptimaliseres.Det skal tilbys
belysningsom gir god modelleringog variasjonermellom tak-/ veggmontert,innfelt og nedhengte
armaturer,meddirekteog indirektelys.
I forhold til belysningsanleggene
s tekniskeparametere,stilles det krav til følgendeforhold:
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•
•
•
•
•
•

Miljø
Lysfarge
Kontraster
Luminanser
Belysningsstyrker
Dagslysog kunstiglys

I undervisningsromleggesdet til rettefor lysstyringi kombinasjonmedbruk av prosjektorog
interaktiv skjerm,med mulighetfor dimming og styring av grupperav lysarmaturermed lokale
bryterpanel.
Belysningskonseptet
skal bidra til å hevekvalitetenpå innemiljøet,bådepublikumsopplevelseav
dette,elveneslæringsmiljøog personaletstrivsel i arbeidssituasjon.
•
•
•
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Belysningenskal medvirketil positiv opplevelseav bygning,rom og miljø.
Belysningenskal leggestil rettefor en variert og dynamiskopplevelseav rommet.
Belysningenskal utføresslik at dennestimulerertil sosialaktivitet, orienteringog
kommunikasjon samtkreativitet.

Belysningsutstyr

Lysanleggetskal tilfredsstille de krav og normersom settestil lysnivå på arbeidsplanet,et moderne
energiøkonomisk,vedlikeholdsgunstigog driftssikkertlysanlegg.Det skal ogsåsettesfokus på den
sylindrisk belysningsstyrkemedvertikal belysning.Utviklingsfasenskal bidra til godeløsninger
mellom dagslys,elektrisk lys og rommeneskarakterfor å underbyggede arkitektoniskekvaliteteri
bygget,samtidigsom det tilstrebeset godt og variert lystekniskmil jø.
Lysanleggetutføresi hovedsakmed standardarmaturer
medbeskyttelsesklasse
for aktueltmiljø hva
gjelder IP klasseog IK -klassifisering,medspesielttankenpå brukeni flerbrukshallog utvendig.
Genereltskal det benyttesbelysningsutstyrbasertpå LED-armaturermed høy kvalitet og de skal som
minimum tilfredsstille:
Fargegjengivelse
skal være:
Fargetemperatur
for allmennbelysningpå:
Lysutbytteskal værehøyereenn:
Beregnetlevetid L70 B10 Ta25:
Beregnetlevetid L70 B10 maksimumTa
MacAdamstep:

>80
4000K
>120 Lm/w
>80000t
>50000t
3 eller bedre

I undervisningsarealer,
størreforsamlingsromog flerbrukshallskal det bestrebeså tilfredsstille et
levetidskravpå L90B10 Ta25>50 000timer.
For effektiv styring og fleksibilitet skal lysarmaturer leveresmed DALI forkoblingsutstyrså santde
produseresi denneutførelsen,meni underliggenderom kan det benyttesarmaturermed integrerte
sensorersom ikke er tilknyttet styresystemet.
Energikravettil belysningen(LENI -tall):
Det totaleenergiforbruket til belysningeni byggetskal værei samsvarmed nivåenei NS 3701:2012.
Dokumentasjonfor beregningenav energiforbruketskal gjøresetterNS EN 15193,avansertmetode,
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med driftstider NS 3031 hensyntattgevinstermed bruk av tilbudt styresystem.Styresystemetsomfang
skal ogsåværei tråd med NS 3701,i denutstrekningdet er nødvendigfor å nå energimålene.
Ved lysberegningerskal følgendeverdierbenyttes:
• VedlikeholdsfaktorL90/50000t- 0,86
• Jevnheti klasseromog arbeidsplasser
skal væremin 0,6
• Refleksjonsfaktorerer satttil 80/60/30(tak/vegg/gulv)
I utviklingsfasenskal det utføreslysberegningersom dokumentererovennevntekrav og synliggjør
LENI tall for belysningsanlegget.
Entreprenørenskal oppgi fabrikat og type på alle armaturersom inngåri tilbudet. Beskrivelseav
armaturenefor de ulike arealerskal definerekvalitet, bestykning,osv.
Det er beregnetlevert et belysningsanlegg
levert av Glamox AS. Leverandørens
utstyr svarertil krav i
kapittelet.
Armaturerleveresmed DALI forkoblingsutstyrså santde produseresi denneutførelsen,meni
underliggenderom benyttesdet armaturermed integrertesensorersom ikke er tilknyttet
styresystemet.
Energikravettil belysningen(LENI -tall):
Det totaleenergiforbrukettil belysningeni byggetsamsvarermed nivåenei NS 3701:2012.LENI
beregningerutføresi detaljprosjekteringsfasen.
Opsjon
For å bedrelæringsmiljøskal det tilbys belysningi undervisningsarealer
medvarierendelysintensitet
og fargetemperatur,
basertpå justerbarthvitt lys med LED-basertelysarmaturer- "tuneablewhite
light".
Det er ønskeom å utnytteegenskapene
i "tuneablewhite light" for å gi et bedrelærings-og
arbeidsmiljøfor eleverog lærere.Detteskal oppnåsved å varierelysintensitetog fargetemperatur
i
løpetav skoledagen.Variasjoneneskal endresover tid ved hjelp av automatisktidstyring og manuell
betjeningi rommene.Lærerenskal kunneslå på et intensivt,kaldhvitt lys underslike aktiviteter,eller
skifte til et varmhvitt, dempetlys for avslappingog gruppesamtaler.
For å oppnådetteskal det tilbys belysningsutstyrbasertpå LED -armaturermedstyring DALI DT8,
og i henholdtil DIN SPEC67600.
Følgendekrav til ivaretasog dokumenteres:
Fargegjengivelse
skal være:
Fargetemperatur:
Lysfluxvarisjon
Lysutbytte:
Lysnivå
- arbeidsbord:
Lysnivå – sylindrisk:
Jevnhet:
MacAdam

:

>80
3000 - 6000K
<5%
80 Lm/w
800 lux
300 lux
0,6

step: 3 eller bedre
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Beregnetlevetid L70 B10 Ta25:
Beregnetlevetid L70 B10 maksimumTa

443

>80000t
>50000t

Utstyr for nødlys

Det skal leveresog installereset komplett elektriskbasertnødlysanleggi henholdtil gjeldende
forskrifter NS-EN 1830 og publikasjonenetil Lyskultur. For strømforsyning,driftstid for
reservestrømkilde,
tekstingog lysnivå henvisestil publikasjon7 Nødlys og ledesystem
er, fra
Lyskultur.
Bådemarkeringslysog ledelysskal væreav høy kvalitet og tilpassesestetisktil det miljøet de
plasseres.
Alle armaturerbestykkesmed LED lyskilder. I Flerbrukshallenskal det monteresantipanikklys.
Markeringslyseneskal leveresmed leseavstandsom samsvarermed reelleavstander.
Det levereset desentralisertanleggmed selvtestfunksjonihht NS-EN 1830og Lyskultur. Armaturene
har dioder markeringfor avlesningav status.
Som opsjontilbys det et adresserbart
systemfra Hedengren SecurityAS. Seunderfor type.

443

Avbruddsfri kraftforsyning

Det leveresog montereset nødvendigantall UPS’erfor opprettholdelseav sikkerstrømforsyningi
den tiden installasjonenskalfungere(minimum 1 time). Det gjelder dører utstyrt med automatikk i
hovedadkomstog hovedrømingsveier.UPS’en(e)plasseresfortrinnsvispå veggi tavlerom. Det
benyttesfunksjonssikkerkabelfrem til dørenehvis bygget/områdetikke er sprinklet.
UPS’enedimensjoneresslik at lastforhold blir i varetatt. Det utfør es FEBDOK
beregningsom skal
inngåi FDVdokumentasjonen.Følgendesignalerskaloverførestil SD-anlegget:
• Nettstatus
• Batteridrift
• Ladesvikt
• Systemfeil
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5 Tele og automatisering

500

Tele og automatisering,generelt

Det levereskompletteinstallasjonerfor tele og automatiseringiht. dennebeskrivelse.
Dennespesifikasjonenredegjørfor grunnleggendefunksjons- og kvalitetskrav,samtkrav til utførelse
av anleggene.Dersomikke anneter nevnti dennekravspesifikasjonen,
skal utstyr og leveranservære
i henholdtil NS 3420,Tekniskebestemmelser,
og spesifiserende
teksterfor tekniskeinstallasjoner
med veiledning.Installasjoneneskal værei samsvarmed offentlige lover og forskrifter, samtde
stedligemyndigheterskrav og særbestemmelser.
Leverandørener ansvarligfor at det kravetsom settestil elektrotekniskeinstallasjonertilfredsstilles
gjennombyggetsutforming,herundermaterialvalg,samtytre påkjenninger.
Dersomde generellekrav til installasjonerfraviker fra de overordnedefunksjonellekr av nedfelt i
rom- og funksjonsprogrammet,
skal sistnevnteetterfølges.
Det skal medregnesfølgendeanleggstyper:
50 Tele og automatisering,generelt
51 Basisinstallasjoner
for tele og automatisering
52 Integrertkommunikasjon
53 Telefoni og personsøking
54 Alarm og signalanlegg
55 Lydanlegg
56 Automatisering
Alle elektriskeinstallasjonerskal utføresi henholdtil gjeldendeforskrifter og normer.Utførende
firma og personellmå innehanødvendigekvalifikasjonerog lovpålagtautorisasjonerfor Ekomnett,
ihht Nkomloven,samtforskrifter og norskestandarder.
Det krevesautorisasjon,TIA, fra Nasjonalkommunikasjonsmyndighet
(Nkom) for utførelseog
kobling i ekomnett,herunderregulerings-, alarm- og styringssystemer
som SD-anlegg,bussystem,
brann- og innbruddsentraler,ITV -nett, fibernettog datanett.
For øvrig visesdet til kapittel 400 Elkraft.
Installasjonenetilknyttet prosjektetskal prosjekteresav entreprenøren
og tilbudet skal beskrivede
foreslåttetekniskesystemløsninger.
Entreprenørenmå inkluderei sin pris at byggherrenskal se entreprenørens
forslagtil plasseringav
punkter,deretterha mulighetentil en gjennomgangog korrigering medendeligplasseringav punkter
utenat entreprenøren
kan krevebetalt for denneendringen.
Installasjonenedimensjoneresut fra byggetsbehovog etterfølgendekravspesifikasjon.
I flerbrukshallskal alle komponenterog utstyr ha sikkerhetsklasse
tilpassetbruken,alternativ
beskyttesmedbeskyttelsegitter.
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Basisinstallasjonfor tele og automatisering

I dette kapittel medtasbasisinstallasjonene
for tele og automatiseringsanlegg.
Detteomfatter
inntakskablerog fordelingerfor IKT. Det skal beskrivesog dokumentereshva som inngåri tilbudet

511

Systemerfor kabelføring

Kombinerteføringsveierfor elkraft- og tele/automatiseringsanlegg
er medtatti kapittel 4.41
Basisinstallasjoner
for elkraft.

512

Systemerfor jording

Det etableresikke separatsignalreferansejord.
Tele og automatiseringsanlegget
ekvipotensieres
mot
driftsjord på underfordelingsnivåfor å oppnålavestmulig impedansmellom elkraft installasjonerog
teletekniskeinstallasjoner.Det henvisestil kapittel 4.412Systemerfor jording.
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Inntakskablerfor teleanlegg

Som inntakskabeltil byggetetableresfiberkabelfra nettleverandør.Arbeider i forbindelsemed
etableringav ny traséinn til skolen,må sålangt det er mulig, koordineresmed øvrigefag.
Kabel må avsluttesi grensesnittskap
av fiber leverandør.Fra grensesnittskap
leggesdet fiberkabeltil
fiberpaneli HF i plan 2.
Her i fra legges fiber stigekablerfrem til fiberpaneleri IKT -underfordelingeri plan 2. Alle kablerskal
forståskomplettlevert, montertog terminerti beggeender.Kableneskal væreiht. IEEE standard
802.3aefor 10Gb/s.Det skal ikke benyttesmindrefiberkabelenn 6-par.

515

Telefordelinger

Det etableres2 stk IKTrom i bygget.HFplasseresi rom i plan 2 akse6/G, EFplasseresi rom i plan 2
akse4/D. iht NEK700.
Telefordelingervil inneholdeutstyr for tele- og alarmanleggmed byggfordeler,etasjefordeler,
nettelektronikk (svitsjer,rutere,modem)koblingerfor kabel-TV, telefonserver,
adgangskontrollanlegg,
brannalarmanlegg,
talevarsling,kameraovervåking,
etc. Dersomservereskal
termineresi rommene,forutsettesdisseplasserti rack.
I telefordelingerleveres19’’ rack/stativfor alle tele- og alarmanlegg.Fordelingeneutstyresmed
nødvendigantall fiberpaneler,RJ45patchpaneler,nødvendigplasstil nettverksutstyr,
kabelføringsguider,hyller, strømlisterosv. Før beslutningom valg av type rack må dybdepå utstyr
som skal installereskontrolleres.Det skal lagesen plan for plasseringav rack, og innplasseringav
utstyr i rack.
I rack skal det medtasen egenmodul med 8 doble16A stikkontakterfordelt på 2 kurser.Dette
kommeri tillegg til det som inngår i romskjema.Patchpaneler
skal ha 30 % reservekapasitet
etter
ferdig anlegg.For fiberpanelerskal det være10 % reservekapasitet
etterferdig anlegg.Plintene
suppleresmed overspenningsbeskyttelse.
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Integrert kommunikasjon

Det etableresett vertikalt stamnettbeståendeav fiberkabel,samtett horisontaltspredenettfra
patchepaneler
til de enkelteuttak, komplettinkl. tilkopling av kabel i beggeender.
Kablingsinstallasjonene
skal tilfredsstille kravenesambandsklasse
EA (kategori6a).
Inntakskablertermineresi skapi hovedfordeler(HF) for IKT. Fra HF leggesfiberkabeltil
etasjefordelere(EF), som 12 fiber singelmodus(SM) 9/125µm.

521

Kursoppleggfor IKT

Det installereset spredenettsom sambandsklasse
EA (kategori6a) for tele/datamed uttak i alle
undervisningsromog for alle arbeidsplasser
som er vanlig for dennetype bygg. I tabell nedenforer
det angitt antall uttak for de forskjellige rom.
Plassering

DobleIKT punkter

DobleIKT 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 dobbelved hver
arbeidsplass

Lærer
arbeidsplasser

1 stk dobbelved hver
arbeidsplass

1

Korridorer
Bibliotek

1

Ved
skrivere/
kopimaskiner

2

1
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Trappeamfi

2

2

For øvrig skal det medtasdata-/telefonuttakfor utstyr som naturlig trengerdata-/telefonuttaksom
skrivere,kopimaskiner,infoskjermer,undersentralermed IP-grensesnitt,heis,samtøvrigetekniske
anlegg.Plasseringog behovavklaresi utviklingsfasen.
Det benyttesuttak type RJ45kontaktersertifisertfor sambandsklasse
Ea - skjermet.Krav til nettetog
forlegningskal væreiht. til NEK 700.
Koblingspanelskal ha strekkavlastningfor hver kabel.Uttak skal væreav type dobleskjermedeRJ-45
kontaktermed støvdeksel.
I automasjonstavler/skap
skal det etableresdoble datauttak(RJ45),tilknyttet LAN, avslutteti
nærmesteEF.
Det skal medtaspunkterfor trådløsdekning(WLAN) slik at alle rom i alle etasjerhar dekning.Antall
punkterplassertover himling, eller på veggavgjøresetterat det har blitt foretattdekningsprøvemed
brukervalgtutstyr. Det skal for alle basesendere
installeresdoble punkterfor IKT.
Type spredenettblir SchneiderActassiS One.

530

Telefoni og personsøkning

531

Systemfor telefoni

For telefonanleggetbenyttesdet strukturertespredenettetfor IKT (sekap. 521). Det skal ikke medtas
utstyr for IP-telefoni som telefonsentral,telefonapparater
og nettverkselektronikk,da detteinngår i
byggherrensegenleveranse.

540

Alarm og signal

542

Utstyr for brannalarm

Det levereset heldekkendebrannalarmsystem
med detektoreri alle rom. Gjeldeneforskrifter til plan
og bygningslovensetterkrav til personligog materiellsikkerhet.Anleggetprosjektersi henhold til NS
3960 2013 og NS-EN54 serien.
Det monteresi hovedsakrøykdetektoreri alle rom. I rom hvor røykdeteksjoner uhensiktsmessig
benyttesmultikriteriedetektor.I flerbrukshallbenyttesdeteksjonssystem
er gir hensiktsmessig
og
enkelt vedlikehold,som aspirasjonsdeteksjon
eller tilsvarende.
Ved brannsentralen
plassereskortskapmed O planerfor brannvesenet.
Tablå,vendere,skapetc. skal
felles inn i vegg.
Døreri rømningsveiersom holdesoppeved normalbruk og dørenelukkesautomatiskved utløst
brannalarm.Manuelledetektorerleveresmed sabotasjedeksel
medlokal sirene.
Alarm gis over talevarslingsanlegg
og optiskesignaleri form av intermitterendelys tilpasset
universellutforming.
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Ved utløstalarmskal følgendefunksjoner igangsettes:
• Varsling til det stedligebrannvesen- 110
• Varsling til driftsleder
• Overførersignaltil SD anlegg
• Alt lys på
• Lydanleggi flerbrukshall,amfi og musikkrommutes
• Roterendemaskinerog komfyrer/platetopperfrakobles– resettesmanuelt
Brannalarmsentralenplasseresi hovedfordelerog brannmannspanel
ved hovedangrepspunkt
for
brannvesenet.
Undersentralerplasseresi etasjefordelere.
Alle adressersom fremkommeri
alarmdisplay,skal baserespå byggetsromnummerog rombetegnelse.
Alarmeringskal gjøresto-detektoravhengig;én deteksjonmedfører”liten alarm”, to deteksjoner
medfører”stor alarm”. Anleggetskal ogsåha adressertforvarselved branntilløp.Forvarselgår til
driftspersonellsom gir mulighettil å stoppevidererøykutvikling med påfølgendealarmsituasjonmed
unødvendigevakueringog alarmeringav brannvesen.

543

Utstyr for innbruddsalarm

Det medtaset heldekkendeinnbruddsalarmanlegg
basertpå overvåkingav alle dørerpå bakkeplan
samtadresserbare
antimaskdetektorer,1. etasjei rom som har vinduerpå bakkeplan.For 2. etasje
medtasromdeteksjoni rom som har tilgang med dør via trapperomeller utvendigtrapp.Sentralen
plasseresi hovedfordeler.Anleggetintegreresi adgangskontrollanlegget
og skal kunnedelesopp i
sonertilpassetmulighetfor utleie av forskjellige delerav byggene.
For innbruddsalarmanlegg
monterespassivedetektorerslik at de overvåkeralle sannsynligehull i
skalletsom er tilgjengeligefra bakkeplan,samtfellesareali tilstøtendearealsom ikke er tilgjengelig
fra bakkeplan.
Anleggeneskal leveresmednødvendigbatteribackupiht. gjeldendekrav.
Utstyr skal ha beskyttelsemot sabotasjeog klimatiske forhold.
Innbruddsalarmen
styresav ur/timer som muliggjør automatiskpåslag.Forvarselog automatisk
påslagskal kunneavbrytesslik at det oppnåsen utsettelsepå 1-2 timer. Avstilling av soneraktiveres
med kortleser.
Alarm overførestil brannvesenet,
talevarslingsanlegget,
SD-anleggetog driftspersonell.Rutinefor
avstilling og tilbakestilling av utløstalarm avklaresi samarbeidmed byggherre.

545

Uranlegg

Det medtaset sentralstyrttidsanleggi form av analogeklokker og skoleringing.Skoleringing
kombineresmed PA-anleggog ringesignaldistribueresover høyttaleremedklangsignal.Uranlegg
tilknyttet byggets buss-systemKNX.
Hovedurethar:
•
•
•

Gangnøyaktighetpå maks.+/- 0,1 s/døgn
Automatiskomstilling av sommer- og vintertid
Forprogrammertfor fastehelligdagerog sommer/vintertidi min. 20 år frem
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•

Synkroniseringvia GPS

For undervisningsrom,flerbrukshall, administrasjon,personal,arbeidsromfor lærereog utvalgte
fellesarealerskal det medtasanalogeur, diameterca. 300 mm.

546

Utstyr for adgangskontroll- opsjon

Det medtaset IP-basertadgangskontrollanlegg
på alle inngangsdørerog noeninnvendigedører for
oppdelingav byggeti soneri fm utleie osv. Systemetskal kunnedelesopp i inntil 8 tids- og
adgangssoner.
De forskjellige avdelingerog rom skal sikresog forsynesmed adgangskontrollerte
dørerog berøringsfrileser:
• De tre avdelingerfor trinnområder
• Administrasjon
• Verkstedavdeling
• Musikkrom og black-box
• IKT -rom (HF og EF)
• Flerbrukshallog garderober
Det skal medtasberøringsfrileserfor heisi samtligeetasjer.
Alle adgangskontrollerte
dørerskal utstyresmed overvåkingog status(åpen/lukketog låst/ulåst).For
åpningav dørerbenyttesi hovedsakbrikke eller en kombinasjonav kodeog brikke. Sentralenhet
plasseresi hovedfordeler.Anleggetintegreresi innbruddsalarmanlegget.
Elektriskesluttstykkerskal ha microbryter,tilhørendedørerskal ha magnetkontakteri karm. Det skal
medtaslukket/låstovervåkning(magnetkontakt)på alle ytterdører,samtinnvendigedørerutstyrt med
adgangskontroll.
Nødutgangene
skal ha magnetsom slipperved brannalarm.I tillegg skal det væremontert
panikkbeslag.Magnetpå nødutgangerer koblet mot brannsentral.Dørlåserpå adgangskontrollen
er
koblet mot brannsentralvia adgangskontrollen.
Det skal sikresmot åpningav bygg ved at dersom
byggeter forlatt og innbruddsalarmanlegg
er aktivert, skal ingendørerlåsesopp ved brannalarm.
Adgangskort/brikkerskal tilknyttes brukere.Brukereskal kunnedelesinn i grupperog adgangskal
kunnekonfigureresbådefor grupperog denenkeltebruker.Det skal kunnebenyttesegnekort/brikker
for besøkendeeller andresom behøver midlertidig adgang.Det er medtatt100 stk. kort/brikker i
tilbudet inkl. nødvendigproduksjonsutstyr.
Det er prisetendringerfor en del ekstradører,bytte av systemtil TIDOMAT og for å bytte til
«nøkkelfri»skole.

550

Lydanlegg

554

Lyddistribusjonsanlegg

Det medtaset talevarslingsanlegg
hvor det beskrivesog dokumentereshva som inngåri tilbudet.
Anleggetskal dekkehelebygningsmassen
(inne og ute) og skal kunneutførefølgendefunksjoner:
• Varslebrann
• Manuell evakuering,beskjedertil ulike soner, en til en, gruppesamtale
eller fellesanropvia
mikrofon
• Skoleringeanleggfor ut- og innringing
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•
•

Musikk
Aktivering ved innbrudd

Anleggetbaserespå innfelte høyttalereog panelfor toveiskommunikasjoni mediapaneler.Høyttalere
skal ha PA-kvalitet og taletydelighetfor alle arealerskal væreminst STI 0,5.
Anleggetskal tilfredsstille krav stilt i NS-EN 54 medtankepå brannvarsling.Mikrofon skal plasseres
på rektorskontor og skal ha velgerknapperfor ulike soner,en til en, gruppesamtale
samtfellesanrop.
Anleggetskal kunnedelesi åtte sonersom er praktiskmed tankepå undervisningsrom,fellesareal,
flerbrukshall,administrasjon,personalromosv. Talevarslingssentralen
skal ha PA inngangfor eget
PA utstyr som CD spiller, MP3, satellitt mottak,PC programmerosv. Det skal medtasvalgfrie
ringelyderfor ut- og innringningsom velgesav bruker/byggherre.

555

Lydanlegg- opsjon

Teleslyngeanlegg
Det medtaset teleslyngeanlegg
hvor det beskrivesog dokumentereshva som inngåri tilbudet.
Det skal installereset teleslyngeanlegg
for taleoverføringtil høreapparater
iht. krav gitt i NS 11001-1.
Et stasjonærtanleggbestårav:
antenneforlagt underbanebeleggeller i rør over himling
teleslyngeforsterker
tilpassetrommetsstørrelsemonterti låsbartskap
myggmikrofon,trådløstsystemmedbeltepakke
Det skal medtasteleslyngeanlegg
i ulike rom, som trappeamfi,blackbox,personalrom,auditorium,
kantine.
Det anbefalesat byggherrevurdereIRanleggi stedet for beskrevneopsjon.

560

Automatisering

For drift og overvåkningav VVS-tekniskeanlegg,samtdiverseel. systemerskal det levereset
komplettsentraltdriftskontrollanleggmed tavler og automatikk.

Filosofi
Ringerikekommunesin filosofi for sentraldriftskontroll er at det sørgesfor en automatiskfunksjonell
drift av bygget.Sentraldriftskontroll skal styre varmeanlegg,ventilasjonsanlegg,
sanitæranlegg,
inkl.
kjøleanleggog elektro,og gi tilbakemeldingog presentereenergiog effektforbruk(ET- Kurve etc.)
med tilpassetsoftware.Det leveresvisualiseringav energimålerei SD-anlegg.Det er ikke med noe
form for EOSeller kurver og oppsettfor dette,mendet er prisetsom en opsjon.Samtå styre andre
funksjoner:Døråpning,el-uttak for motorvarmere,varmekabler,solavskjermingetc. SRO kan levere
styring av døråpning,el-uttak for motorvarmereetssom opsjonertil opprinneligtilbud.
Hvert enkeltbygg er i framtidentenkt styrt fra RKs TekniskForvaltningensbasert
sentral.Dette
innebærerat det etablereset overordnetsentraldriftskontrollanle
gg heretterkalt Toppsystem.
Alle benyttedekommunikasjonsprotokoller
skal væreåpne/tilgjengeligefor tiltakshaver.
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Det skal benyttesutstraktbruk av bussteknologifor å reduserebehovetfor kabling. Integrasjonog
informasjonsutvekslingmellom de forskjellige tekniskeog administrativesystemeneskal inngå som
en naturlig del av prosjektet.Vurderingeneskal foretasbådefor elektroog VVS, men
elektrokonsulenten
er ansvarligfor samordning.Flereforskjellige bussystemerpå sammeanlegg
ønskesikke.
Grensesnitt
Prosjektetsgrensesnittmot Toppsystemskal væreåpnekommunikasjonsstandarder,
med
kommunikasjonover intranettvia IP-grensesnitt.
Alle anleggog systemsom på en eller annenmåtepåvirkerbyggeti forhold til drift, energibrukeller
liknende skal tilknyttes Toppsystemet.For systemermed egneundersentraler(PLS eller andretyper)
skal det være2 veis BUS-kommunikasjonfor gjensidigoverføringav dataog styringsfunksjoner.

5631 Automatisering– lokal automatikk
Automatikkanleggetbestår av undersentralerog feltutstyr. Undersentralerm/tilbehørtilknyttet VVS installasjonermonteresi automatikktavler(VVS underfordelinger).

Automatikktavle/skap
Som en del av automatikkleveransen
inngår automatikktavle/skap
for alle VVS-anleggene.Tavle/skap
må tilfredsstille alle gjeldendeforskrifter og bestemmelser
og fremståsom en solid og faglig godt
utført leveranse.Alle fordelingerskal leveresiht. NEK EN 60439-1 og NEK EN 60439-3.
Alle komponenteri fordelingenskal væremontertpå apparatsk
inne/montasjeplate
og værei
berøringssikkerutførelseIP20.
Spenningssystem
skal være400V TN-S.
Tavleneskal værekomplettemed undersentraler,
sikringsautomater,effektbrytere,startutrustning
med mer for anlegget.Det skal fortrinnsvis velgesautomatikkutstyr, kontaktorer,betjeningsmateriell
etc. av sammefabrikat for heleanlegget.Nødvendigemotorstartere,kontaktorerog vern for styring
og drift av pumperskal medtas.Sikring t.o.m. 63 Ampereskal være“automater”.Det skal være
overspenningsvern
i tavla for beskyttelsemot utilsiktedespenningsvariasjoner.
Alle interneledere
skal ha ledernummer(som ogsåinntegnespå skjema).Ledernemerkesi beggeendermed dettenr.
Alle komponenterskal væretydelig merketmed varig merking.
Tavlefrontenskal utstyresmeddisplayfor presentasjonav systembilderog alle dynamiskepunkteri
anlegget.Betjeningpå frontenav tavleneer driftsbrytere,med AV/PÅ/AUTO for alle
pumper/motorer,hvor AUTO skal indikere at anleggetstyresvia undersentraler.
Automatikktavler skal minimum ha IP44 og væreutstyrt medlåsbardør. Det skal værestikkontakter
230 VAC for servicebrukog dobbeldatauttak(RJ45)tilknyttet LAN. Det skal værefastmontertlys i
tavlene.Temperatureni skapeneskal ikke overstige35 °C, målt i toppenav skapene.
Frontenarrangeresmedblindskjemaog merkesi samsvarmed funksjonsbeskrivelse.
Det skal væreminimum 30% ledig plasstil å setteinn ekstrakomponenter,rekkeklemmerog kabler
etc. i tavlenepå hver av komponentrekkene.
Alle ut-/innganger i tavle skal væreført til merkede
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rekkeklemmereller inntakskoblinger.Alle ledereskal ha endehylserog ledningsmerking.Motorer
matetdirekte fra tavlenskal kunnefjern betjenesfra Toppsystem.Det skal væretilbakemeldingpå
drift, utløstvern og start/stopp.
Følgendeskjemaskal forefinnesi fordeling ved i gangkjøring
•
•
•

Koblingsskjema
Fortegnelseover kurser,kontaktorer,releer
IO-lister

Undersentraler
De enkelteundersentraler(US) skal væreautonome,dvs. at all programvarefor styring,regulering og
overvåkingskal ligge lokalt i undersentralene.
Detteinnebefatterogsålagring av systemparametere
og innsamledeprosesskritiskedata.Undersentralerog romkontrollereskal hengepå et nettverkhvor
manbenytteranerkjentog åpenBUS-teknologi,primærtBACnet, KNX, M -BUS, ModBus RTU,
LON over TCP/IP.For BUS som benyttesmot prosessutstyr,
kan man,f.eks.til nettanalysatorer
og
energimålere,benytteM -BUS. Det skal konfigureresopp et omfattendespekterav variableog
parameterefor kommunikasjonmot programklienteri Toppsystemet.
Undersentralene
(US) skal ha standardprogramvarefor å oppnåregulerings-, styrings- og
overvåkingsfunksjoner
lokalt og opp mot Toppsystemet.
Tidkanaleri US skal endredekjøreplaneri forhold til dag/natt,helg, helligdagerog ferie. Og skal
værereduantemed tidkanalenei Toppsystem.Ved endringeri tidkanaleri Toppsystemskal
endringeneoverførestil US. Ved bortfall av kommunikasjonmellom US og Toppsystemskal
underliggendesystemtidstyreslokalt i US. Alle systemer som skal tidstyresav lokal automatikk
(romkontroll, ventilasjonsaggregater,
separatevifter, nattsenkningav varmekurser)må
leveres/programmeres
med logisk (0/1 eller true/false)variabelfor styring via sentraltToppsystem.
0/falseskal tilsvare AV. 1/true skal tilsvarePÅ.
Det skal etableresen heartbeatfunksjon
i undersentralersom har tidstyrtesystemer.Dennefunksjonen
skal sørgefor at undersentralen
vet om Toppsystemeter tilgjengelig. Når toppsystemetikke er
tilgjengelig brukeslokalt UR i undersentral.Når Toppsystemer tilgjengelig skal Toppsystem
bestemmedriftsstatuspå aktueltsystem.
Det leveresSD-anleggvia WEB for skolen.SD- anleggeter av type Citect Scadaog ligger plasserti
(Leverandørens)
serverpark
. Undersentralerpå skolenkommunisererdirekte til SRO serverparkvia
BACnet IP.
US skal ha innebyggetselvsjekkfasiliteter.Dvs. at ved stopp/hengav lokal programvareskal
lokalenhetautomatiskresettesegselv og starteopp på nytt.
Reguleringsparametere
i P, PI eller PID regulering velgesav entreprenøren
slik at pendlingunngåsog
regulerteverdierblir stabileog nøyaktige.Ved endringav settpunktskal det nye settpunkt være
stabilt innen10 minutter.
Reguleringstolereanse
i forhold til settpunkt:
•
•
•

Tilluftstemperatur+/- 0,1 C
Romtemperatur+/- 0,5 C
Turvannstemperatur/varmekurs
+/- 1 C
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US skal væretilstrekkelig beskyttetmot overspenninger,
koplingsoverspenning
og støy ved hjelp av
overspenningsvern
i hovedtavleeller elektro underfordel inger.Alle utgangerskal være
kortslutningssikre.SamtligeI/O skal galvaniskskille.
Undersentralerfra SROer utstyrt med batteri slik at minnevil bli ivaretattmed strømbortfallfor drift
i minimum 12 timer. Herundersettpunkter,program,logikk, logg etc. Undersentralenskal kunne
varsle fra om behovfor batteriskiftsom alarm i Toppsystem.Ved innlagt spenningetter
spenningsbortfallskal systemetautomatiskstarteopp og gå i normaldrift. Alarmer og historiskedata
skal mellom lagresi US, skal ha god lagringskapasitet
for alle alarmer og prosessvariableri min. 1
mnd ved et loggetintervall på ett minutt, dersomToppsystemer ute av drift eller det ikke er
kommunikasjonpå nettverket.Dataskal overførestil Toppsystemnår systemeter i gangigjen. US
skal væreprogrammertslik at de henterseginn igjen automatiskpå den tilstandende var i når
spenningenkommertilbake etteret spenningsbortfall. Inntil 50 alarmerbør kunneplasseresi en
utskriftsbufferfor å unngåat alarmenemistespå grunnav at sammenfallende
alarmeroverskrider
utskriftskapasiteten.
Alarmutskrifteneskal skrivesut med tidsangivelse.
US skal væreforberedtfor minimum 30% utvidelseav bådeI/O og intern kapasitet.

5632 Instrumenteringsnivå
For de tekniskeanleggskal det leveresinstrumenteringog komponenteri et nivå som etterfølgende
tabellerangir. Entreprenørenskal levereundersentraler(US) ferdig konfigurert medalle parametere
og variabler.
Punktersom skal ha leseog/ellerskrive tilgang er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erverdi
Utekompenseringskurver
Setpunkter
Tidsforsinkelser,nullpunktjusteringsparametre
og hysteres
Tidstyrevariablefor startog stoppav elementer(logisk 0/1 variabel)
Tidstyrevariablefor start-/ og stopptidspunktfor hver enkelt tidkanal,evt. flere start- og
stopptidspunktfor hver tidkanal
P, I og D parameterefor regulatorer
Driftstider, grenseverdier,antall start,driftstid sidensist service,servicealarmgrense
Pådragtil ventilmotorer,frekvensomformere,
varmegjenvinnerem.m.
Fjerninnstillling av manueltturtall på frekvensomformere
Måleverdier
Høy alarmgrenser
Lav alarmgrenser
Statusindikeringerog posisjonsindikeringer
Driftsindikeringer

Alle alarmpunkter,viftevakter,filtervakter, motorvernm.m.
Alle verdierskal væreferdig skalertei undersentral.Toppsystemetskal ikke måttetolke verdier før
presentasjon.
Varmeanlegg
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Varmtvannsforsyninger kritisk og vil ved svikt medføreøyeblikkeligutrykning.Anleggetskal
designesmed behovsstyringfor å redusereenergiforbruket.
Anleggetskal minimum bestykkesfor hver kurs med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fyringskurver(innstilling)
Ventilpådrag
Kalkulert setpunkt
Alle fire temperaturer(primærog sekundær)
Drift og feilsignal fra pumper
I nterntrykkregulering/pådrag
i pumper. Setpunktpumpestyring
Tur / returtemperaturer
Differansetrykkmålinger,internt i sirkulasjonspump
er
Trykkmålinger
Energimåling
Visning av utetemperatur
Inn - og utganger
Instrumentering/komponent

AI

Turvannfølerfra kjel

1

Tur + returvannfølersamlestokk/sekundærside
v/fjernvarme

2

Tur + returvannfølerprimærside v/fjernvarme

2

Trykkføler ute i anleggetfor trykkregulering

1

Varmtvannsfølermellom energikilder

1

AO

Oljemengdemåler
Trykkføler ved ekspansjonskar

DI

DO

1
1

Sirkulasjonspumpe
for kjelvann

2

Ventil for valg av energibærerm/tilbakemeldingom
endeposisj
on

1

1

2

Start + drift og feilsignal fra el.kjel

2

1

Start + drift og feilsignal fra oljekjel

2

1

Sirkulasjonspumpe
for radiatorkurs,sekundær

2

1

Sirkulasjonspumpe
for ventilasjonskurs

2

1

Sirkulasjonspumpe
for bereder

2

1

Treveisventilfor shuntkurs

1

Turvannfølerfra shuntkurs

1

Returvannfølerfra shuntkurs

1
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Utetemperaturføler

1

Kjøling
Anleggetskal designesmed behovsstyringfor å redusereenergiforbruket.

Inn - og utganger
Instrumentering/komponent

AI

Turvannfølerfra kjølemaskin

1

Returvannfølerfra kjølemaskin

1

DI

DO

Sirkulasjonspumpe
isvannskrets

2

1

Start + drift og feilsignal fra kjølemaskin2 1

2

1

Treveisventilmed24V motor 0-10V

AO

1

Kommunikasjonkjølemaskinvia Modbus
Turvannfølerfra shunt

1

Romføleri kjøle/fryserom

1

Ventilasjonssystem
Anleggetskal designesmed behovsstyringfor å sikre et godt inneklimaog redusereenergiforbruket
med nødvendiginstrumentering.

Inn - og utganger
Instrumentering/komponent

AI

Kanalføleri inntak

1

Kanalfølerbehandlettilluft

1

Kanalføleretter gjenvinner

1

Kanalfølerforan fraluftspjeld

1

Differansetrykkfølerover tilluftfilter

AO

DI

1

Trykkføler i tilluftskanal

1

Trykkføler i avtrekkskanal

1

Differansetrykkfølerover fraluftfilter

1

Strømningsvaktgjennomtilluftvifte

1

DO
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Strømningsvaktgjennomfraluftvifte

1

Tilluftvifte, start + drift/feil + pådrag

1

1

2

Fraluftvifte, start + drift/feil + pådrag

1

1

2

Roterendevarmeveksler,frekvensregulert

1

2

Pumpefor frostvæskegjenvinner,frekvensregulert

1

2

Kanalføleri avkast

1

Mekaniskfrostvakt

1

Sirkulasjonspumpe
for varmebatteri

2

Treveisventilfor varmebatteri
Returvannfølerfra varmebatteri

1

1
1

Det skal ogsåkoplesopp potensialfriesignalersom drift, feil og alarmfor vifter og
spesialavtrekkfor visualiseringi egetskjermbilde(ikke uttømmende):
• Kjemiavtrekk
• Støvavtrekk
• Radonvifte

564

Automatisering- Buss-system

Automatiseringsanleggene
skal kunnehåndtereromkontroll. Romkontroll skal inkludere
behovsstyringav ventilasjon,varme,kjøling, belysning,solavskjermingetc. Det er viktig at
styringssystemet
for romkontroll byggesopp hierarkiskog strukturertslik at internkommunikasjoni
styringssystemet
ikke påvirkerinformasjontil Toppsystemet.Genereltskal alle er-verdierog børverdieri sonesystemet
overføres.Nattstyringskal påvirkesromvis fra Toppsystemet.
Romkontrollsystemetskal ha toveiskommunikasjonog følgendeleggestilgjengelig for
Toppsystemet:
•

Tidstyring - varme,bentilasjonog kjøling

•

Avlesing av målingeri alle rom (romtemperatur,CO2 etc.)

•

Bevegelsei rom

•

Børverdidag pr rom - varmeog kjøling

•

Børverdinatt pr rom - varmeog kjøling

•

Alle verdierfra CO2 givere

•

Alle aktuelleset-punkter

•

Overstyringav pådrag

•

Tilbakemeldingom posisjonfra alle varme- og kjøleventileri %.
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•

LuftmengdeVAV pr. rom CAV pr rom eller kanalfølerangisi m3 luft/time

•

Alle signalerfra værstasjonerog utefølere

•

Alle feil/driftsignalerfra KNX -komponenter

KNX anleggsom skal tidstyresfra webservermå ha digitale signalerfor natt/dag(Individuell
nattsenkningi hvert enkeltrom)

Varmeregulering
Rom med varmepådrag
Varmepådragskal styresut i fra registrerttemperaturi rommet.
Rom med varmepådragog kj ølepådrag
Varme- og kjølepådragskal styresut i fra registrerttemperaturi rommet.Det skal leggesinn
forrigling/hystereseslik at varme- og kjølepådragikke oppstårsamtidigeller innenfor en kort
tidsperiode(vekslendevarme- og kjølepådrag).
Temperaturfølerekaliberes.

Ventilasjon
Rom med behovsstyrtventilasjon
Smårom med behovsstyrtventilasjon(kontorer,grupperom,småmøteromog lignende)behovsstyres
ventilasjonsmengden
ettertilstedeværelse
og romtemperatur.Størrerom (klassserom,auditorier,store
møteromog lignende)behovsstyresventilasjonsmengden
ettertemperaturog CO2 nivå.
Det skal etableresen grunnventilasjonnår rommeneikke er i bruk, samtforsinkettilbakefall til
grunnventilasjonetterbruk. Detteskal kunneprogrammeresog tidstyres fra Toppsystemet.

Lysstyring
Belysningenskal genereltværebehovstyrtmed tilstedeværelsesdetektor,
hvor detektert
tilstedeværelse
skal kunnevisualiseresi Toppsystemet.I mindre underordnederom (lager,bøttekott
og lignende)kan det benyttesenklere bevegelsesdetektorer
f. eks.integrerti lysarmatur.
De rom som har konstantlysfunksjon(lux måling) skal ha avlesningav verdi og innstilling av
setpunktfra Toppsystemet.
I undervisningsrom,møterom,auditorierog lignendeskal i tillegg væremulig med overstyringav
lyset lokalt i rommetmed scenarioereller bruk av projektor.
Utelys skal kunneslå på fra Toppsystemetfor lampetest,til bruk ved lampeskifte.

Tekniskeanlegg
For visualiseringog videreføringav tekniskealarmeri Toppsystemetskal det koplesopp typiskefeil og alarmsignalerfra tekniskeanlegg.Signalenehentesopp i underliggendeanleggog koplesvia
undersentral,KNX -anleggetc.,og lesesi Toppsystemet.
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Typisketekniskealarmer(ikke uttømmendeliste):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solavskjerming
Taksluk
Sprinkel
Kjøleanlegg
Temperaturovervåking
IKT -rom
Fettutskiller
Jordfeil-/isolasjonsovervåking
Brannalarm
Talevarsling
Innbrudd
Adgangskontroll
Heis

6 Andre installasjoner

620

Heiser

Underdette kapittelet inngår leveringog montering av en maskinromsløsheis – båreheis- montert i
plassbygdbetongsjakt.Heisenskaltilpassesfunksjonshemmede(universellutforming) og skal
tilfredsstille alle NS-ENutgaver.
Heisenskalikke genererenevneverdigstøy i bygningskonstruksjonen.
Maks55 dB(A)støynivå
utenfor sjaktdøraksepteres.
For heis henvisesdet til følgendeforskrifter og standarder:
• Maskindirektivet
• NS-EN81-1 Sikkerhetsreglerfor konstruksjonog installasjonav heiser
• NS-EN81-28 Fjernalarmpå personheiserog vare- og personheiser
• NS-EN81-70 Tilgjengelighettil heis for personerinklusivefunksjonshemmedepersoner
• NS-EN81-73 Heisersvirkemåtei tilfelle brann
Heishoveddata (Iht. spørsmålog svardatert 130416):
• Type:Båreheis
• Last:1000kg – 13 personer
• Dører:Automatiskteleskopåpnededører, b x h = 900 x 2100mm
• Hastighet:1,0 m/s
• Spenningssystem:
400VTN-S
Stoldørerog veggerskalutføres av bukkedeplater/panelerav børstet rustfritt stål (min 2 mm).
Sammekrav gjelder for omrammingav smygtil heisdørene.
Heisstolensgulv skalha helautomatiskfininnstilling. Heisstolensgulv skalværei plan med den
respektiveetasjesgulv når heisenhar stanset,uansettbelastninginnenfor rammenav heisens
sertifikat. Kravtil innstillingsnøyaktigheter satt til maks+/ - 5 mm.
Betjeningstablåenemonteresintegrert i sidefelt på sjaktdørog skalværetilpassetrullestolbruker.
Trykknapptablåpå hvert stoppestedutstyresmed berøringsfrileserfor adgangskontroll.Alle tablåer
skalutføresi børstet rustfritt stål. Kjøreretningspilermed etasjeviser monteresover dør. Ved
stoppestedskaldet ogsåmonteresinnfelt høyttaler som angir heisensbevegelsermed tale.
Manøver- og signalutstyri heisstolskalværetilpassetbruk for rullestolbruker.Alt betjeningsutstyr
skalha innebyggetlys. Tablåetskal utføresi børstet rustfritt stål. Til heisenleveres1 stk. tablå med:
• 1 stk. etasjeknappmed kvitteringslampefor hvert plan
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•
•
•
•
•

alarmknapp
nødstoppknapp
knappfor lukk dør
knappfor åpne dør
nøkkelbryterfor brannfallskjøring

Det monteresetasjeviserved stoppestedi panel m/kjøreretningspilerog utføresmed lysendetall.
Panelfellesinn ved sidenav dør, tilpassetrullestolbruker.Etasjeviseri heisstolmonteresi panel
sammenmed annet manøverutstyr,og utføres med lysendetall.
Det leveresalarmtelefonmed GSM-sender,med overføringtil 110 samt utstyr for høyttalendetoveis
duplexkommunikasjonmontert i panel for manøverutstyr.
Heisstolenmå i tilfelle strømstanskunnemanøvreresmanuelt fra betjeningutenfor heissjakttil en
slik posisjonat døreneenkelt lar segåpne.
Ny heis ved spesialpedagogisk
avdeling:
Heishoveddata:
• Type:Personheis med wiredrift
• Last:630 kg – 8 personer
• Dører:Automatiskteleskopåpnededører, b x h = 900 x 2100mm
• Hastighet:1,0 m/s
• Spenningssystem:
400VTN-S
Videregjelder krav over.
7 Utomhus

700

Utendørsgenerelt

Det må lagesen helhetlig plan for utendørsanleggetihht krav og ønskerfra rom &
funksjonsprogrammetsom viser hva som er medtatt i pristilbudet. Produkterog utstyr som medtas
skalværeav høy kvalitet og ha lave vedlikeholdskostnader.Produkteneog utstyr som medtasskal
ogsåværesertifiserteog merket ihht til forskriftene.Forskriftom sikkerhetved lekeplassutstyrskal
følges.
Det skalogsåmedtasen komplett utvendig(kald) bod for lagringav leker. Denskalfundamenteres
og settespå plate på mark.
Tilgangpå vann fra frostfrie utekranerOSV,er beskrevetunder sanitærog tekniskebygningsdeler.
For oppbygningog asfalteringav veier og plasserskalStatensvegvesenshåndboknr 17 og 18 følges
som gjelderfor dimensjoneringog utforming av veier og plasser.All utvendigoppmerkingmedtasi
tilbudet. Det skalogsåværespesiellfokus på UU for uteareal.Nødvendigesluk medtasfor
håndteringav overvann.
Kravi reguleringog opplysningerfra grunnrapport skalværeløst og medtatt av totalentreprenøri
tilbudet.
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Det skalogsåsøkesom spillemidlerfor uteområdet,så krav fra Departementetom nærmiljøanlegg.

Skoletomtenliggeri stille og rolige omgivelsernordøstpå Benterud.Nærhetentil Storelva som buer
segrundt området i nord og gamlefrittstående trær langselvebreddenutgjør de viktigste
kvalitetenepå tomta. Øst og sør for tomten møter tomten «bylandskapet»der det er boligområder
med småhusbebyggelse.
Mot vest er det planlagtboligområder med blokkbebyggelseog i sørvest
liggerindustri og lager.
Det nye skolebyggetliggersentralt på tomten og gir likeverdigeog rauseoppholds- og
aktivitetssonerfor de ulike aldersgruppenei hver sin himmelretning.Adkomstplassenliggersentralt i
anleggetog har en samlendefunksjoni forhold til elevgruppen,ansatteog alle besøkendesom
kommer til skolenpå dag- og kveldstid.Det er enkelt og intuitivt å finne frem til hovedinngangenog
de viktigstefunksjoneri byggetfordi disseer knyttet opp t il en gjennomgåendestreng som står
tydelig fram i prosjektet.Aksenstrekkersegfra adkomsttorgeti sør,gjennomhovedinngangenog
hjerterommet inne i bygget,ut på nordsidenog ned til elva.Heleskoleanleggeter organisertslik at
de ulike innendørsog utendørsfunksjonerhar en logisksammenhengmed omgivelseneog de mest
sentraleadkomstsonene.Skolenskalha et trygt trafikksystemsom prioriterer myke trafikanter.
Sykkelparkeringen
er av praktiskegrunnerdelt opp i flere enheter som er fordelt på de ulike
adkomstsonene.
Parkeringog sykkelparkeringved hovedinngangenog adkomstplassi sørøstvil antakeligvære den
mest brukte av ansatteog besøkendei skoletiden.Langssørsiden av tomten liggerkiss&ride-sonen
hvor elvenelosestrygt inn i det bilfri e skoleområdetherfra. Påvestsidenav tomten ligger parkering
(til idrettshallen),av- og påstigningssonefor taxi, samt varemottakog avfallshåndtering.
Universellutforming
Anleggetskalprosjekteresog byggesi henholdtil TEK10 Byggtekniskforskrift.
BreeamNor
Byggeprosjektetskaltilfredsstille kravenetil BREEAMNORnivå Pass.

710

Bearbeidetterreng

Det nye skolebyggetmå sikresmot flom.
Bygningens1 etg.plasserespå kote 69,6 som betyr at store deler av tomten fylles opp i forhold til
dagensterreng. Nytt terreng opparbeidesetter angivelseri landskapsplanog forholder segtil
eksisterendehøyderpå tilgrensendearealer.
Det er foretratt grunnundersøkelser
og påvist forurensedemasserunder vekstedsbygningene
som
tidligere var plassertpå tomten. Dette har blitt håndtert i del-prosjektet.

71.1

Grovplanertterreng

Herundermedtasalt arbeid og nødvendigematerialerfrem til underkantforsterkningslagfor
dekker/konstruksjonersamt underkantgressarealer(200mm),underkantbuskfelt (600mm)og trær
(1000mm)ihht. tegningL10
Humusholdigeog andretelefarligemasserunder dekkerog konstruksjonerfjernes og erstattesav
ikke-telefarligemasser.Det henvisestil vedlagtgeotekniskrapport for særskiltetiltak
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720

Utendørskonstruksjoner

721

Støttemurer og andre murer inkl. fundamenter

Mur/Kant i granitt.
Det skaletableresen liten mur/kant nord for parkerings- og kjørearealetved flerbrukshallfor å
unngåen bratt skråningned til eksisterendeterreng cirka +68,0.

Murer i armert betong
Bredde:20-25cm
Høyde:0,50-2,50m
Utførelse:ståendebordforskaling
- Mur ved uteverstedMat&Helse(2,50mhøy)
- Murer ved skateanlegg(0,50-1,00mhøy)
- Murer på beggeav de to adkomststienefra nord-øst ( 0,50mhøy)
- Mur ved inngangentil redskapsbod,som liggerI tilbygg nord for flerbrukshall(0,50mhøy)

722

Trapperor ramper i terreng inkl. fundamenter

Trapper
Ved skateanleggeti vest og ved sandbyggeplassen
i øst etableresdet trapper med varierendeantall
trinn. Opptrinn og inntrinn skal ta hensyntil trappeformelenmed opptrinn i spennet13-15cmog
inntrinn i spennet35-40cm
Trappeneutføresi betong
Det etablereshåndløper,varslingog markeringav trappeneseretter gjeldendeUU krav
Amfitrapp
Det etableres2 amfitrinn fra skolegården ned til sandbyggeplassen
i tilknytning til trapp i betong
Opptrinn: 30cm
Inntrinn: 70cm
Amfitrinn utføresi betong med treavdekningi royalimpregnertfuru, ca. 70x70mm
Varslingetableresetter gjeldendeUU krav
Rampe
I tilknytning til skateanleggetetableresdet en rampei betong som tar høydeforskjellenmellom
skolegårdenog den nedre flaten i skatearelaet.
Rampenutføresi betong med slipt overflate.

723

Betongelementeri sideneav skateranlegget

Skrånendeflater i betong med slipt overflate for skatingog sykling
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Illustrasjonav betongelementer:Veiledendemtp. utforming og uttrykk

724

Broklopp i betong

Gjelder2 stk betongelementerover lavbrekki terreng

725

Frittståendeskjermtak inkl. fundamenter

Det etableresfrittstående skjermtak utført som stålkonstruksjoni varmgalvanisertstål
ved uteverkstedfor Kunst&Håndverkog over sitteplassøst for den store solplenen.
Høyde:ca.2,50m

726

Frittståendesykkeltakinkl. fundamenter

Det etableresfrittstående skjermtakutført som stålkonstruksjon i varmgalvanisertstål
for 50%av sykkelparkeringsplasser.
Høyde:ca.2,50m

727

FrittståendePergolainkl. fundamenter

Det etableresen frittstående pergolai utearealetfor den spesialpedagogiske
avdelingen.
Denutføressom trekonstruksjoni royalimpregnertfuru.
Inklusivwire for klatreplanter.
Høyde:ca.2,50m

728

Vannelementpå forplassen

Gjelderkomplett vannelementinkludert sittekant av naturstein.
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Bunnav slipt og polert betong samt tømmefunksjon.
Bassengetfylles manuelt med vannslage.
Max vanndybdeer 150mm

729

Lekeinstallasjonfor rollespill: Kafe/butikk

Installasjonfor rollelek på skolegårdeni øst.
Uført som trekonstruksjoni royalimpregnertfuru med betongsokkel

Illustrasjon:Veiledendemtp. utforming og uttrykk

7210 Sandkasse med sandbord
GjeldersandkassenI utearealetfor den spesialpedagogiske
avdelingen.
Utføresi royalimpregnertfuru med en gjennomgåendekant av tre på 148x148mm.
I nord-østre hjørnet av sandkassenbyggesdet et opphøyt sandbordi sammematerialet som
sandkassen.

7211 Flettverksgjerde
Flettverksgjerde1,2m
Gjelderinngjerdingav skoletomtenog kunstgressbanen
Høyde1,2m med overliggerpå toppen
Kvalitet:Varmgalvanisertstål
Flettverksgjerde1,0m
Gjeldergjerdingmidt i hekkfeltenesom innrammeruteplassfor spes.ped. avdelingog lekeområde
nedenfor.Dette for å beskytteplantene.
Høyde1,0m uten overliggerpå toppen
Kvalitet:Varmgalvanisertstål

7212 Håndløperi trapper
Håndløperskalprimært monteresmidt i trappeløpetmed tosidig funksjon.
Utførelse I varmgalvanisertstål
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7213 Porter
Et flettverksgjerdepå 1,20mhøyderrammer inn skolegården.
I forbindelsemed adkomststierintegreresdet porter i flettverksgjerdepå 5 forskjelligesteder.
Gangporti nord mot tursti
Det etableresen 1-fløyet gangport med lukkemekanismei en breddepå 1,00m
Gangporti sør (Adkomstfra fortau ovenfor kiss&Ridesoneninn på skoleområdet)
Det etableresen 1-fløyet gangportmed lukkemekanismeien breddepå 1,00m
Kjøreportved adkomststieri nordøst
Det etableresen 2 stk 2-fløyet kjøreport med lukkemekanismei en breddepå min. 2,30m
Dette for at brøytebilenkan kjøre inn- og ut.
Kjøreportfor kunstgressbane
Det etableresen 2-fløyet kjøreport med lukkemekanismei en breddepå min. 2,30m
Dette for biler for vedlikeholdav banenkan kjøre inn på banen.
7214

Redskapsboder(RIBhar ansvarfor konstruksjonav utebodene)
Gjelder2 uteboder (kaldboder)for lagringav leker, sykler,akebrett osv.

730

UtendørsVVS

Utvendigeanleggomfatter:
Utvendigspillvann
Overvann
Utvendigvann for brannvannsdekning
Det skallevereskomplett avløpog overvannsanlegg
i forbindelsemed opparbeidelseav utearealer.
Alle arealerskalavvannes.
Terrengetskalarronderesslik at overflatevanni størst mulig gradledesut til terreng og infiltreres i
grunnen.Vannsom ikke absorberesi vekstjordeller i grunnenskalledestil overvannskummer.
Utvendigeanleggskaldimensjoneresi henholdtil regler og anvisningeri:
For det private anleggetpå tomten gjelder relevanteVA/Miljø-blad for rørmateriell,
grøfteutførelseog kummer.
Spillvannsog vannmengderi henhold til Normalreglementetfor sanitæranlegg–
Kommuneforlaget.
Overvannsmengder
med 20 min nedbørintensitet,20 års gjentaksintervallog klimafaktor på
1,2.
Prøvingav vanntetthet for trykkledning,selvfallsledningog deformasjonav plast skalutføres iht. NS
3550og 3551.
Kummerutføresi betong med innstøpt gummipakning(IG)i henholdtil Basalsine retningslinjer.
Kummerinkludert toppløsningerskalha falseskjøt.Vannkummerskal ikke ha mindre innvendig
diameter enn 1600mm.Spillvanns- og overvannskummerskalikke ha mindre innvendigdiameter
enn 1000mmog ha prefabrikkertplast rennebunnintegrert i bunnseksjonen.Sandfangskummer
skal
ikke ha mindre innvendigdiameter enn 1000mm. Alle kummer skalha avslutningsringi resirkulert
plastmateriale.
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Spillvanns- og overvannskummerkan dersomde liggerpå områdermed laverekrav til
belastningsklasse,
utføressom prefabrikkerteplastkummermed DN=400,DN1000avlastningsplatei
betong og DN650kumring.
Alle kummerskalha flytende ramme med høyt skjørt og lokk i støpejern,ø650.Alle lokk skalha slite/dempering,lås og tett spetthull. Alle lokk og rammerskalvære i støpejerni henholdtil EN124,med
klasseD400.
Sandfangskummer
utføres med støpejernsdykkerog minimum 1000mmfra bunn av utløpsledningtil
bunn i sandfanget,totalt sandvolumskalværeminimum 0,70 m^3 tilsvarendeen fylling opp til
900mmfra bunn i sandfangskummed innvendigdiameter1000mm.Hvert sandfangkan dekkeet
areal på opp til 400m^2.Alle utløp fra sandfangskalværesikret med vannlåsslik at det ikke blir
luftgjennomstrømningi overvannssystemet.
Maksimumavstandmellom kummerfor spillvannog overvanner 80 meter. Utover dette er det krav
til kum for spillvannog overvanndersomdet er mer enn en vinkelendringmellom kummer eller
vinkelendringenoverstiger30 grader.

740

Utendørselkraft

743

Gravingfor utendørsEL-kraft

Alle krav gitt i kapittel 430 gjelderogsåfor dettekapittel der detteer relevant.
Under dettekapittel er det medregnetinstallasjonerfor utvendigeelektrotekniskeanlegg.Dette
omfatterkursoppleggfor driftstekniskeinstallasjoner,lys, varmeog stikkontakter.Kapitteletomfatter
ogsåutstyr for belysningog snøsmelteanlegg.
I tillegg skal styringertilknyttet utendørs
installasjonenemedtasunderdettekapittel.
Kabler for utendørsanleggskal væreforlagt i kabelgrøfter.Underasfaltertearealereller
belegningsstein,
føreskableri trekkerør.Alle kurserfor utelysog stikkontakterskal styresav bussanlegget.Lysanleggetskal ha felles bryter (på, min-nivå og av), ur m/kalenderog fotocelle.
Stikkontakteneskal styresav egnetidsbrytere.Betjeningenskal skje fra hovedfordelingen.
Det medtasen dobbelstikkontaktved hver inngangsdør. Stikkontakteneplassereshensiktsmessig
sett
i forhold til eventuellevannposter.Stikkontaktenetidsstyres.
Det medtasstikkontakteri fm uteplass,amfi. 4 stk. doble fordelt på to kurserog 1 stk. 3-fase32A
monterti egnelåsbareskapover terreng.

744

Utendørslys

Krav gitt i kapittel 440 gjelderogsåfor dettekapittel der detteer relevant.
For utvendigemedtasbelysningsanlegg
basertpå rom og funksjonsprogrammed føringersom er
beskrevet,samtfor bilparkering,sykkelparkering,ganglinjer/adkomstvei,boder,leskur,trappehusog
inngangspartier.Anleggetutformesihht krav i Lyskulturspublikasjoner,NS 11001-1 universell
utforming. Nødlysutstyrmedtasunder443.
Anleggetdelesopp i soner/fordelingsområder
som kan styresuavhengigav hverandre. Antall
soner/fordelingsområder,
tidspunkterosv. avtalesmed byggherreni utviklingsfasen.Styresvia KNX
og toppsystemet.Det velgeslysarmaturerog belysningsprinsipper
som gir fleksibelt og optimale
synsforholdmed god fargegjengivelse.
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L ysanleggeter basertpå armaturermed LED lyskilder.
Det brukesDali forkoblingsutstyrder detteer tilgjengelig. Masterleveresmed koblingslukeplassert
ca. 50 cm over bakken.Bak koblingslukenleveresdet monteringsplatemed koblingsklemmer(min 16
mm2), 2-polt automatsikringog strekkavlastning.Masterleveresgalvanisertog lakkert i
lysarmaturensfargeog tilpassetfundamentog armatur.
Utvendigeer det medtatt et belysningsanlegg
fra GlamoxAS.
Anleggetdelesopp i soner/fordelingsområdersom skalstyresuavhengig av hverandre.Antall
soner/fordelingsområder,tidspunkterosv.avtalesmed byggherreni detaljprosjekteringsfasen.
Styresvia KNXog toppsystemet.
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Veier og plasser

Hardedekkeri utomhuser hovedsakeligutført i asfalt.
Utover dette skaldet benyttes plasstøptbetong på hovedadkomstplassen
og på løperensom liggeri
forlengelsenav hovedadkomstplassen
nord på tomta. Oppholdssoneneinntil byggetbyggesmed
betongheller.Fallunderlagi forbindelsemed lekeapparaterbyggesi plasstøptgummi.
For oppbygningfaste dekkerse tegningL10

761

Asfalt

Tykkelsemin. 60mm

762

Plasstøptbetong

Gjelderadkomstplassi sør,løper i nord og uteplassfor Mat&Helseog Kunst&Håndverki vest.
Betongkvalitet:B35(C45)
Overflate:slipt
Fugebredde8mm, som fugesmed fi nsand
Mot avslutningved kantsteineller andrefaste konstruksjoneravsluttesdekketmed en
ekspansjonsspalte
på ca.8mm som fylles med egnet elastiskfugemasse

763

Betongheller

Betonghellerpå terrasser
Gjelder betonghellerfor sitteplasser/terrasserpå øst-, sør og vestsideninntil skolebygget
Størrelse60x90cm,tykkelse:10cm
Overflate:riflet
Tråkkheller
Gjeldertråkkhellersom liggeri sandkassenved Spes.Ped.avdelingenog i plen mot overdekket
sitteplass.
Størrelse:60x90cm,tykkelse10cm
Overflate:riflet
Varselindikator
Lokalisering:Foran/langsøvretrappetrinn.
Dimensjoner:bredde600 mm i hele trappensbredde
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Størrelse30x30cm
Retningsindikator
Lokalisering:Foran/langs
nedre trappetrinn
Dimensjoner:bredde300 mm i hele trappensbredde
Størrelse:30x30cm

764

Plasstøptgummi som fallunderlag

Gjelderalle lekearealermed lekestativer
Farge:3 ulike farger
Tykkelseihht. gjeldendeforskrifter

765

Plasstøptgummi som modellert skråning

Gjeldergummiskråningfra skolegårdeni øst ned til sandbyggeplassen
Underkonstruksjoni asfalt, toppdekkei plasstøptgummi
Tykkelse:cirka10-15mm

766

Ballbanei kunstgress

Gjelder7er ballbanei nord-vest i størrelsen26mx46m(inklusivsikkerhetssone)

767

Dekkeav flis

Dekkeav flis fra løvtrær som fallunderlagfor tarzanløypeog sklie
Tykkelseihht. gjeldendeforskrifter (ca.40cm)
Det skaletableresfiberduk mellom sandog underliggendepukk

768

Byggesand

Gjeldersandbyggeplass
i øst og sandkassei spes.pedområdet
Tykkelse:40cm
Det skaletableresfiberduk mellom sandog underliggendepukk

769

Vannrennei smågatestein

Gjelderrenne i smågatesteinsatt og fuget i betong i forbindelsemed sandbyggeplassen.
Max. vanndybde:20cm
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Illustrasjonvannrenne: Veiledendemtp. utforming og uttrykk

7610 Stålkant som innramming for plantefelt
Gjelderkant som innrammingfor trær, buskerog bunndekkeri ulike belegg
Utførelsei cortenstål8/400

7611 Stålkantsom innramming for plasstøptegummiarealer
Gjelderkant som innrammingfor plasstøptegummiarealermot gressog asfalt
Utførelse i cortenstål6/150

7612 Kantsteini granitt
Gjelderinnrammingav parkeringsareal,kjørebanerog interne gangveier
Det benyttesgranittkantsteintype 12/25

7613 Ledelinjefrem til hovedinngangog elevinnganger
Utføresmed betongheller (retningsindikator)i 30x30cm

7614 Oppmerkingmed thermoplast
- P-plasser,HCog ELbil plasser
- 60m bane
- Spillpå betongløper
- Spillpå asfalt
- Ballbaneasfalt
- Tall og Pilerved innganger
- SFOsykkelløype

770

Park og hage

Det er lite eksisterendevegetasjonpå tomta i dagsom skaltas værepå.
Unntaketer enekeltetrær inntil eiendomgrensenmot elva.
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77.1 Gressarealer
Plenopparbeidesmed min. 200mmvekstjord.Det benyttesgrasfrøblandingav type
sportsplenblandingel. tilsv.
Eventuellnødvendigetableringsbeskyttelse
må iverksettes.
77.2 Tørrbakkeeng
Tørrbakkeeng opparbeidesi randsonenmot privathageneøst på tomta.
For arter og omfangvisestil vedlagtplanteplanL02.
77.3 Trær
Kval.ihht. NS4402.Opparbeidesmed 1,0m vekstjord, min. 6m2 per tre.
Nødvendigetableringsbeskyttelse/oppstøtting
må iverksettes.
For arter og omfangvisestil vedlagt planteplanL02
77.4 Plantefeltmed busker/bærbusker
Komplettplantefelt. Kval.I hht. 4404.Opparbeidesmed minimum 600mmvekstjord.
Dekkesav et lag med 70mm kompost.
For arter og omfangvisestil vedlagte planteplanL02
77.5 Plantefeltmed stauderog prydgress
Komplettplantefelt. Kval.I hht. 4404.Opparbeidesmed minimum 600mmvekstjord.
For arter og omfangvisestil vedlagtplanteplanL02
77.6 Hekk
Gjelderinnrammingbådefor utearealfor spes.pedavdelingog lekearealetnedenfor og
innrammingav uteverkstedog skolehagemot parkeringsarealog gangsti.
77.7 Klatreplanter
Gjelderklatreplanteri forbindelsemed pergolai utearealetfor Spes.Ped.

Utstyr
77.8 Avfallsbeholder
Gjelderfrittstående avfalssbeholderei varmgalvanisertstål, min 2mm stålplater
Størrelseca.100l. Utføreslesom «URBAN»fra VestreASel. tilsvarende.

Illustrasjonavfallsbeholder:Veiledendemtp. utforming og uttrykk
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77.9 Sykkelstativ
Det er krav om 150 sykkelparkeringsplasser.
Gjeldersykkelstativ(1stk for 2 sykler)i varmgalvanisertutførelse,faststøpt
Utføreslesom «VROOM»fra VestreASeller tilsvarende.

Illustrasjonsykkelstativ: Veiledendemtp. utforming og uttrykk

77.10 Flaggstang
Gjelderflaggstangpå forplassenav skolen
Høydecirka 16m
77.11 Bord og benker
Gjelderfrittstående benker og bord på terrasserrundt skolebyggetog
under letak. Skrusfast i bakken.
Utførelsesom «VROOM»fra VestreASeller tilsvarende.

Illustrasjonbord og benker: Veiledendemtp. utforming og uttrykk

77.12 Sittelementer
Gjelderrunde sittelementerpå solpleneni plast for innfylling med sandeller vann.
Fargeavklaresnærmere.
Utførelset ilsvarendeLOOPfra Outsidereller tilsvarende.
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Illustrasjonsitteringer: Veiledendemtp. utforming og uttrykk

77.13 Pullerter
Plasseringpå forplassenmot vei for å hindre uønsketinnkjøringpå forplassen.
Pullerterskalvære demonterbare.
Utførelse i stål.
77.14 Ballnett rundt ballbaner
Ballnett trenger en åpningfor brukertilgang.
Høyderetter anbefalingfa leverandør.
77.15 Fastmontertgrill med benkeplate
Grill må værelåsbartmed tanke på brannfare
77.16 Sitteelementeri granitt med treavdekning
Benkerutføres som granittelementermed treavdekningi royalimpregnertfuru, dim ca. 70x70mm
Sittelementpå adkomstplassi sør
Gjelderden store sittebenkeni forbindelsemed vannelementetpå forplassen.
Størrelsencirka:9x3m
Sittebenkeri skolegården
Gjeldersitteblokkermed treavdekningsom står rundt omkringi skolegården
Tverrsnitt:500x400mm
Lengder: á 1000mm.
Toppflate:saget,kanter lett faset < 2 mm
Siderog synligeender:gradet
77.17 Sittelementeri betong med treavdekning
Gjeldermultifunksjonalesitteelementeri skolegården
Sitteelementerutføressom betongkonstruksjonmed treavdekning av royalimpregnertfuru, dim ca. 70x70mm
Sittehøydeskalikke overstige45 cm.
Sitteelementmed tre i midten (østside)
Størrelseca. 6mx6m
Trepodium i vest
Størrelseca. 6mx6m
Stor benk med ryggstødved uteområdeM&H/K&H
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Størrelseca. 1mx8m
Stor benk i uteområdet til den spesialpedagogiske
avdelingen
Størrelseca. 3mx7m
77.18 Storesteiner
Mykt avrundetesteiner som plasseresi forbindelse med vannrenneav smågatestein
og ved bålplass
StørrelseØ=80-120cm
77.19 Trestammer
Gjeldertrestammersom skalliggei klatreområdetog ved bålplassen.
(det kan eventuellbrukestrestammerfra felte trær på tomten)
77.20 Arbeidsbord
Gjelderbord som skalstå i uteverkstedfor Kunst&Håndverkog i dyrkningsområdet
for Mat&Helse.
Utføresi betong
77.21 Plantekasserav treverk
Gjelder2 stk. plantekasseri dyrkningsområdet/kjøkkenhage
for Mat&Helse

Illustrasjonplantebed:Veiledendemtp. utforming og uttrykk

Lekeutstyr
77.22 Sklie– H: 2,5m B: 1m
ElverdalOR11090.100.2250
-2500
Stk.1
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77.23 Tarzanløype
KompanNRO86
Stk.1

77.24 Smashball
For skolegårdi øst og vest
Stk.2

77.25 Supernova
KompanGXY916012
Stk.1
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77.26 Spinner Bowl
KompanELE400024
Stk.1

77.27 Multispinner
KompanELE400062
Stk.1

77.28 Dobbelhuske
KompanKSW90045
-0909
Stk:1

77.29 Fugleredehuske
KompanKSW90040
-0909
Stk:1
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77.30 Hengekøye
ElverdalORG1008A
Stk:1

77.31 Rampball
Rampline.no
7 ulike baller med fjærbelastning

77.32 Rampline
Rampline.no
Stk.1

77.33 Klatrestaiv
ElverdalJ2537
Stk.1
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77.34 Sanseelementer
i uteområdet for Spes-Ped.avdeling
RichterSpielgeräteGmbH
Stk.3

77.35 Vannlekestativi sandkassefor Spes-Ped.avdeling
Elverdahl3.3065-E-E
Stk.1

77.36 Vannpumpe
Kobles med en vannslangetil drikkevannfra bygget
RichterRichterSpielgeräteGmbH
5.17630Spielplatzpumpe,Trinkwasserbis UnterkanteKolben
Stk.1
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77.37 Vannelementerfor vannrenne
RichterRichterSpielgeräteGmbH
Stk.1: 5.20905Wasserklappe
Stk.1: 5.15920GroßesSchaufelrad

77.38 Basketballkurv
Gjelderbasketballbane2stk
Strettbasketball1 stk

77.39 Mål
Gjelderfotballbanei asfalt
Stk.2
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77.40 Skatelementer
Grindbench
ElverdalGP15-S
Stk:1

Straightrail
ElverdalGP21-S
Stk:1

77.41 Bordtennis(Opsjon)
ElverdalR1000
Stk:2

77.42 Utesjakki stein (Opsjon)
Stk.2

77.43 Larvofor ca. 30 personer

77.44 Bålplass
Sittebenker og bålpanne

77.45 Ballbinge
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Classicballbingefra KOMPAN
FRE1112
Størrelse:12x22m

A. Vedleggsliste

00. BIM modell
01. Forprosjektbeskrivelse
(funksjonsbeskrivelse)
02. Situasjonsplan1:500
03. Planer,snitt og fasader1:200
04. Himlingsplaner1:200
05. Lydplanerog brannplanerinklusivbeskrivelseav brannkonsept
06. Materialkvalitetpå gulv og veggvist på tegninger
07. Bærekonstruksjon
08. Ros-Analyse
09. Tekniskeløsningerfor alle tekniskefag med tilhørendetegningerinklusiv nødvendige
beregningerog annenrelevant dokumentasjon.(RIE,RIVventilasjonog RIVrør)
10. Nødvendigesnitt – og detaljprinsipp
11. Arealoversikt(netto og brutto m2)
12. Breeampreanalysemed notat
13. Møbleringsplanermed beskrivelseog forslagtil farger og overflater (Her skaldet leggesved
funksjoner,garderobe.)
14. Planfor teknisksluttfase
15. Klimakravtabell
16. Utomhusplansom ivaretar RFP.
xx17.Tekniskutomhusplan
xx18. Soneplaner
xx19.Geo-teknisknotat
xx20.RIBfypremissnotat
xx21.Energi notat
xx22.Dagslys
beregninger
xx23.RIVanotat og tegning
xx24.Solstudie
xx25.Fastinventar

UTKAST

1409- HønefossSkole

Beskrivelse
Hovedfremdriftsplan
Milepæler

Varighet Start
486
15.09.16
486
15.09.16

Slutt
28.09.18
28.09.18

Oppstertforprosjekt
Omforentforprosjekt
Oppstartdelprosjekt
OppstartProduksjon
Tekniskferdigstillelse
Oppstartutomhus
Overlevering

0
0
0
0
0
0
0

15.09.16
13.01.17
10.10.16
01.05.17
01.08.18
07.05.18
01.10.18

14.09.16
12.01.17
07.10.16
28.04.17
31.07.18
04.05.18
28.09.18

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

Oppfyllingav masser

45

10.10.16

09.12.16

Detalj prosjektering

115

24.02.17

31.08.17

Detalj prosjektering(Egendetaljertplan)

115

24.02.17

31.08.17

Grunnog fundamenter

80

01.05.17

08.09.17

Gravearbeider
Bunnledninger
Avtagningav toppmasser
og grovoppfylling
V/A-arbeider
Fundamentering
Støpav bunnplate

60
30
75
75
35
30

01.05.17
01.05.17
01.05.17
01.05.17
22.05.17
31.07.17

11.08.17
09.06.17
01.09.17
01.09.17
07.07.17
08.09.17

Råbygg

60

28.08.17

17.11.17

Plasstøptbetonggymsal
Stålog prefab
Tak

20
60
30

28.08.17
28.08.17
09.10.17

22.09.17
17.11.17
17.11.17

Fasade/Tettbygg

90

30.10.17

12.03.18

Tak(Tekking)
Klimavegger
Glassfelt/Vinduer
Diversefasadearbeider

30
60
40
30

30.10.17
30.10.17
27.11.17
30.01.18

08.12.17
29.01.18
29.01.18
12.03.18

Innvendigearbeider
KOMR 1

144
99

04.12.17
15.01.18

06.07.18
07.06.18

Innvendigearbeider

99

15.01.18

07.06.18

KOMR 10 (Tekniskromtak)

80

18.12.17

23.04.18

Innvendigearbeider

80

18.12.17

23.04.18

KOMR 11 (Teknsikromplan 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

Utomhusarbeider

90

07.05.18

28.09.18

Trimmetferdigstillelse

45

30.07.18

28.09.18

Sluttfase

45

30.07.18

28.09.18

Aktivitet
Utarbeideidetav: ChristopherJacobsen
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Sammendrag

WSPhar på oppdrag fra Ringerikekommune gjennomført usikkerhetsanalyseav investeringskostnadene
for byggingav ny barneskolei Hønefoss.Hensiktenmed analysenhar vært å fremskaffeet realistiskbilde
av kostnader og usikkerhet i prosjektet som grunnlag for investeringsbeslutningi BP2, samt videre
kostnads-og usikkerhetsstyring.Analysener gjennomført i januar/februar 2017, med gruppesamling25.
januar.Somen del avanalysenerdetogså gjorten kvalitetssikringavkonsistens
i prosjektetsforutsetninger
ogkostnadsestimatpåetoverordnetnivå.
Tabellenunder visernøkkeltallfra kostnadsberegningen:
KOSTNADSOVERSIKT
Totalt
Gjenstående
Basiskostnad
329,6
276,1
+ Forventettillegg
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.

Analysenviseratkostnadenemå forventeså havnepå rundt345mill. kr inkl. mva.Kostnadsestimatets
P85verdi er beregnettil 354mill. kr. Detvurderessom 85 % sannsynligatdennekostnadenikke vil overskrides.
Kostnadstalleneer basertpå en forutsetningom atomfangogkvalitet for byggoganleggeter strengt
definertogavgrenset som i forprosjektetav18.1.17. Deter ikke rom for justeringereller endringerav
innhold/kvalitet i prosjektetuten ekstrafinansiering,dersomestimateneover skalværegyldige.
Detanbefalesatprosjekteier oggjennomførendeenhetenesom en ordning for videre kostnadsstyring,
med disponeringavstyrings-/kostnadsramme,
budsjettog reserverpå ulike styringsnivåer.I denne
sammenhengkanresultatenefra analysenfungereveiledendei fastsettingenav rammer og
usikkerhetsavsetninger.
Deter her viktigmed en klar ogomforent forståelseavhvilken usikkerhetsom er
mentå håndteresmedhvilke reserverpå gitte styringsnivåer,ogdetanbefales å leggetil grunn prinsippet
om atden som styrer usikkerhetenbest,ogsåer den som rustestil å håndtereden.
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2 Om analysen
2.1

Hensikt

WSPhar på oppdragfra Ringerikekommunegjennomførten kvalitetssikringavkostnadsestimatog
usikkerhetsanalyse
av investeringskostnad
for prosjektetNybarneskoleHønefosssyd.
Prosjektethar så langt fåttutarbeidetet forprosjekt,samt gjennomførten samspillsfasehvor
totalentreprisekontraktmedentreprenører utvikletog fremforhandlet.Tomter anskaffetog det er
utført forberedendegrunnarbeider.Prosjektethar nådd beslutningspunkt2 (BP2)i kommunens
prosjektmodell,og skalleggesfrem for investeringsbeslutning
i kommunestyreti mars2017.
Hensiktenmed prosessenhar værtå fremskaffeet realistiskkostnadsestimatog et godt bilde av
kostnadsusikkerheten
i prosjektet.Dette for å kunnevurdere om gjeldenderamme for kostnader
tilstrekkeligfor gjennomføringavprosjektet, samteventuelt som grunnlagfor fastsettingavnye
styrings-og kostnadsrammermed tilhørendereserveavsetninger.

2.2

Metode

Prosessenhar beståttavgjennomgangavdokumentunderlagfor prosjektet,samt en gruppesamling
25. januar 2017.Dokumentunderlagethar bestått av foreliggendeplangrunnlag,styrende
dokumenterogkostnadskalkyler.Gruppesamlingenhaddefølgendeagenda:
Gjennomgangav faste forutsetningerog rammer for prosjektetog analysen
Identifiseringavusikkerhet i prosjektet
Gjennomgangogkorreksjon av foreliggendegrunnkalkyle(kompletthetog konsistens
Kvantitativvurderingavusikkerheteni kostnadsposteneved trepunktsestimater(P10modus-P90)
Kvantitativvurderingavusikkerhetknyttet til generelleforhold ved trepunktsestimater
I etterkant av samlingenhar detblittutført nye beregningeravenkelte kostnadstallsom ble vurdert
som særligusikre.Dethar ogsåblittgjort en del avklaringeravbetydning for kostnaderog
usikkerhet.Kostnadstallenei dennerapporten er basertpå oppdaterte tall per 3.2.2017.
Det er benyttet Monte Carlo-simuleringmed verktøyetCrystalBall i beregningavdet stokastiske
kostnadsestimatet.

2.3

Beregningstekniskeforutsetninger

I beregningenavkostnadsestimaterer følgendesatt som faste forutsetninger:
Mva. er inkludert
Påløptekostnaderregnesper 31.12.2016
Det gis ingen prisreguleringavrammeretter 1.1.2017,prisstigningmå ivaretasi kalkyle.
Finansieringog finansieringskostnader
er ikke inkludert (spillemidler,offentlig støtte, etc.)
Totalentrepriseni prosjektet er en fikssumskontrakt
Prosjektetsomfangog finansieringsansvar
er avgrensetsom beskreveti kap. 3.2.
De overnevnteforhold betraktessom faste forutsetningeri analysen,og eventuellusikkerhetknyttet
til dem behandlesikke i analyseneller kostnadsberegninger.
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3 Prosjektet
3.1

Om prosjektet

I prosjektet NybarneskoleHønefosssyd skaldet etableresen ny skolefor 1. –7. trinn, for om lag5600 elever.I tilknytning til skolearealeneskaldet byggesen flerbrukshall.Skolenskalallokerespå
Benterudsør i Hønefoss.Byggetvil få et nettoarealpå i underkantav7000 m2 ogbruttoareal i
underkantav9000 m2. Deter høyeambisjonerfor kvalitetog energibruki byggeprosjektet,og
byggetsøkesBREEAM-sertifisert.
Reguleringsplanarbeidet
for området ble igangsatt2014,og skalendeliggodkjennesmars2017.Valg
av tomt gjort i 2014.Tomtenfor skolebyggogutearealerble anskaffet,og forberedende
grunnarbeiderfor byggetigangsatthøsten2016.Entreprenørenutarbeidet i samarbeidmed
byggherreet forprosjekt som ble levert januar 2017.I sammeperiodeble det ogsågjennomførten
samspillsfasehvor totalentreprisekontrakthar blitt utviklet og fremforhandlet.
Det er planlagtmed kontraktsinngåelsefor totalentreprisentidlig i mars2017,og videre
detaljprosjekteringhos entreprenørenfrem mot byggestartmai 2017.Entreprisenskalvære
ferdigstilt ved utgangenav september2017,og byggetdriftsatt ogklart for innflytting januar 2019.

3.2

Avgrensningeravomfang og øvrige faste forutsetninger

Prosjektetsomfangog ansvarsområdeer i hovedtrekkdefinert gjennomforprosjekt av18. januar
2017,med enkeltejusteringer.
Prosjektetsomfangog finansieringsansvar
har følgendesærligeavgrensninger:
Kostnadskonsekvenser
avpågåendereguleringavvegløsninger ikke inkludert i estimatet
Prosjektethar kun ansvarfor fremføringav VVSog elkraft mellom tomtegrenseog bygg.
Fremføringtil tomtegrenseskalgjennomføresi et eget prosjekt.
Fjernvarmeskalbenyttestil oppvarming
Prosjektetskalfinansiereog leverenødvendigløst inventar
I kostnadsberegninger
og usikkerhetsvurderingeri dennerapporten betraktesde overnevnte
avgrensningenesom faste,gitte, forutsetninger.Eventuellusikkerhetknyttet til dem er ikke en del av
analysen.
Opsjoneri kontrakt for øktkvalitet
Kontraktsforslagetpåtotalentrepriseninneholderen del prisedeopsjonersom kan betraktessom
tilvalg byggherrekan bestille for å øke kvaliteten på anlegget.Endel avdisseopsjoneneer allerede
besluttet utløstog er regnet inn i basisestimatet.Enkelteopsjonerer imidlertid ikke tatt inn i
omfangetog estimatet,ogutløsing avdissevil medføreøkte kostnader.
Usikkerheti reguleringsplan
Reguleringsplan
for vegløsninger foreløpigikke vedtatt. Dette utgjør en usikkerheti prosjektetper
dagsdato. I basisestimateter det ikke kalkulert med kostnadertil finansieringavandre tiltak/omfang
enn de som liggerinne i prosjektetogentreprisen i dag.Deter ei heller tatt høydefor store
forsinkelserknyttet til behandlingav reguleringsplanen.
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3.3

Basisestimatet

Pågruppesamlingenble det basisestimatav 24.1.2017gjennomgått.Estimatetble revidert i
etterkant, og revisjonenbenyttet i dennekostnadsberegningen
ble oversendt3.2.2017,med noen
korreksjoner8.2.2017og 9.2.2017.
For analyseformålhar vi i denneanalysenstrukturert estimatet i samlepostersom vist under.
Inndelingener gjort skjønnsmessig
ut fra krav om stokastiskuavhengigheti pris og
mengdeusikkerhet.
Basisestimateter uten reserver/usikkerhetsavsetninger,
med unntak av uspesifisertpåslagpå enkelte
poster for å korrigerefor elementeri estimatet vi antar er uteglemt men som ikke kan spesifiseres.
BASISESTIMAT
Påløpte Gjenstående
# Navnkostnadspost
kostnader
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
Uspesifisertpåslagøktmed 750'.Inkl.
Byggherre- generelle kostnadereks.
500'forprisjustering til 2017og
8A anleggsbidragelkraftinkl. garantioppfølging
6,6
16,7
23,3 prisvekst2018
8B Anleggsbidragelkraft
0,0
1,9
1,9
Spesiellekostnaderinkl. løst inventar,eks.
9A 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.

I basisestimatetoversendt3.2.2017er det gjort følgendekorreksjoner:
Det er lagt inn 400’ bidrag til veganleggsom skaletableresi samarbeidmed Tronrud
Det er lagt inn 300’ kr til fremføringav fiber til tomtegrense
Uspesifisertpåslagpå post for byggherreadministrasjon
er økt til 1 mill. kr
Det er samletlagt til 1,1 mill. kr på byggherreadministrasjon
(8A)og spesiellekostnader(9A)
for prisjustering2016–2017, samt prisvekstpå gjenstående2017–2018. Det er lagt til
grunn 2 % prisvekstfor beggeperioder.
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4 Resultaterfra analysen
4.1

Kostnadsusikkerheti prosjektet

Usikkerheteni prosjektetmå betraktessom lav, planfasentatt i betraktning.Dette følger avat det
foreliggeret tilbud fra entreprenørpå etkvalitetssikret forprosjekt hvis innhold er godt forankret
blant brukere,byggherreog entreprenør.
De størsteusikkerhetenei prosjektet er identifisert som:
Forsinkelserhosbyggherreellerentreprenør. Entreprenørensgjennomføringsevneså vel som
byggherresbeslutningerom finansiering,byggesaksbehandling,
reguleringsplan,etc.
Uteglemtegrensesnittmot tilhørende infrastrukturtiltak som fremføringav VA/VVS,elkraft,
fjernvarme,samfinansieringavvegløsninger,etc.
Grunnforholdogandrestedligeforhold. Byggherrebærer fortsatt risikoenfor det som finnes
i grunnenpå 2/3 av tomta.
Estimatusikkerhetpå enkeltekostnadsposter.Kostnaderknyttet til enkelte poster er fortsatt
usikre,særligde som liggerutenfor kontrakt. De mestusikre kostnadsposteneer:
-

Kostnadertil byggherreadministrasjon
og rådgivere(8A)
Kostnadertil løst inventar,kunst, skilt ogandre anskaffelserav løsøre(9A)
Enkeltemindre kostnaderpå poster i entreprisensom IKT,universellutforming, etc.

Vurderingeravestimatusikkerhetenfor den enkeltepost finnes i vedleggB.

4.2

Kvantifiseringavkostnadsusikkerhetogusikkerhetsdrivere

I tillegg til å vurdere pris og mengdeusikkerheti postenei basisestimatet,ble det i gruppesamlingen
ogsåforsøkt å anslåkostnadsusikkerheten
knyttet til følgendegenerellekategorier:
U1 Entreprenørensgjennomføringsevne
U2 Fremdriftsrisikohos byggherre
U3 Lokaleforhold og grunnforhold
U4 Modenhet i plangrunnlaget,løsningerog «byggbarhet»
U5 Nye kravog endringer
Risikoenfor generellefremdriftsutfordringerog plunder og heft, bådesom en følgeav forhold hos
entreprenørså vel som byggherre,ble vurdert som noe som fortsatt utgjør en risiko i prosjektet.
U3 – Lokaleforhold og grunnforhold,er en annenusikkerhetsom vil væregjeldendeet stykkeinn i
byggetiden.Dette er en usikkerhetbyggherrei stor grad må bære.
Usikkerheti prosjektert underlagog plangrunnlaget,her både hva som skalbygges,så vel som
løsningenes«godhet»,er i stor grad lukket gjennomsamspillsfasenmed entreprenør.Allikeveler det
fortsatt enkelteelementersom ikke er fullt avklart,og det er alltid en risiko for at interessentervil
ytre nye behovog fremme nye krav.
Usikkerhetknyttet til U5 - Nye kravog endringer- ble vurdert å være dekket av U4 og ellers utenfor
analysen,da nye kravogendring i omfangskalfølgesavekstra finansiering.
I vedleggCbeskrivesusikkerheterfor den enkelte driver med tilhørendekvantiativevurderinger.
Side7

4.3

Kostnadsberegning

Basertpå vurderingeneavusikkerheteni basisestimatetog usikkerhetsdriverneer det gjorten
kostnadsberegning
avprosjektet.

S-kurvenover viser den kumulativesannsynlighetsfordelingen
for det totale kostnadsestimatetfor
prosjektet.Y-aksenvisersannsynlighetenfor atkostnaden blir lavereenn verdienpå x-aksen.
Tabellenunder visernøkkeltallfra beregningenavestimatet.

+
=
+
=

KOSTNADSOVERSIKT
Totalt
Basiskostnad
329,6
Forventettillegg
15,6
Forventet kostnad
345,2
Usikkerhetsavsetning
9,0
P85-estimat
354,2
Relativt standardavvik

Gjenstående
276,1
15,6
291,7
9,0
300,7

2%
3%
Tall imillioner kroner inkl. mva.

Somdet fremgårav tabellen er P85-estimatetberegnettil ca. 354 mill. kr, hvorav300 er
gjenstående.Vi regner det som 85 % sannsynligat prosjektetikke vil få en kostnadhøyereenn denne
under de gitte faste forutsetningene(kap.2).
Forventet kostnad er beregnettil ca. 345 mill. kr, hvoravrundt 290 er gjenstående.Grovt regnetkan
vi si det er om lag 50 % sannsynlighetfor atprosjektkostnadenevil bli lavereenn dette estimatet.
Basisestimateter markert med gul farge i S-kurven.Dette er summenavalle «mestsannsynlige»
verdier i estimatet. Somdet fremgårav figuren fremstår det som lite sannsynligat prosjektet kan
gjennomførestil en kostnadlik basisestimatet.
Det relative standardavvikettil kostnadsestimateter beregnettil ca. 3 % avgjenståendeforventet
kostnad.Relativtstandardavviker et statistiskmål for den spredningeni etdatasett, og forteller oss
noe om hvor usikkertestimateter. 3 % standardavviker etuttrykk for forholdsvislav
kostnadsusikkerhet,noe som følger avat de størstekostnadenei prosjektet nå er noksåsikre.
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5 Konklusjonog anbefalinger
Usikkerhetsanalysen
viser at investeringskostnadene
for etablering av ny barneskolei Hønefosssyd
må forventeså havnepå rundt 345 mill. kr. EstimatetsP85-verdivar på ca. 354 mill. kr. Usikkerheteni
estimatet uttrykt som relativt standardavviker beregnettil rundt3 %.

5.1

Anbefalingerfor reduksjonog styring avusikkerhet

For å redusereden identifiserte usikkerheteni prosjektet anbefalesfølgende:
Sikrebyggestarti tide. Påseat de nødvendigebeslutningerer på plassslik at entreprenørkan
starte i henholdtil fremdriftsplan.
Oppfølgingentreprenør.Sørgefor tilstrekkeligmed ressursertil byggeledelseog teknisk
rådgivningtil oppfølgingaventreprenør underveisi byggeperioden.
Gjennomgåtilstøtendeinfrastruktur. Fåoversiktover kostnaderog planer for
infrastrukturtiltak utenfor prosjektetsansvarsområdesom har avhengighetermot prosjektet
(veg-/bussløsning,
kostnadsdelingmedTronrud,prosjekt for fremføringavelkraft/VVS,etc.).
Kalkuleringav kostnadertilbyggherreadministrasjonog øvrigefelleskostnader.
Gjennomgangogkalkuleringav kostnadertil byggherreadministrasjon
og byggherresøvrige
kostnaderfor å få kontroll på kostnadeneog redusererisikoenfor uteglemte poster.
Kartleggebehovetfor løst inventar.Utarbeideog forankre en komplett oversiktover løst
inventar prosjektet skallevere.Henteinn prisoverslag.
For kostnadsestimateti denneanalysener det lagt til grunn et sett faste forutsetningerbeskreveti
kap. 3.2. Det er viktig atdisse forutsetningeneer godt kommunisertog forankrethos
beslutningstakerne,særligved presentasjonav kostnadstallenei analysen.

5.2

Bruk av resultatene i den videre kostnadsstyringen

Av spesielletiltak i den videre styringenanbefalesdetå:
Væresærligbevisstpå at alle økningeri funksjonaliteteller omfangi prosjektetskjer
gjennomen styrt prosess
Sikreateksternt prosjektmed fremføringav VVSog elkraft frem til tomtegrenseikke vil
forsinkeskoleprosjektet
Ha tilstrekkeligmed reserveavsetningtil å håndtereeventuelleutfordringer i grunnenog
andre usikreforhold som ligger til byggherreå håndtere,så lengeusikkerhetener relevant.
Det anbefalesgenerelt atprosjekteier og gjennomførendeenhetenes om en ordningfor videre
kostnadsstyring,herunderdisponeringavbudsjettog reserver.Et forslagtil dette kan være:
Estimat

Fullmakt/disposisjon

Disponeresav

P85-estimat

Kostnadsramme

Fastsettesavpolitisk ledelse

Diff. P85-estimat og forventningsverdi(~P50) Usikkerhetsavsetning Disponeresav styringsgruppa
Forventningsverdi(~P50)

Styringsramme

Disponeresavprosjektsjef

Forventedetillegg

Styringsreserve

Disponeresavprosjektsjef

Basisestimat

Budsjettposter

Disponeresavprosjektorganisasjonen
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Ved fastsettingav rammer for kostnadog ordning for disponeringav reserverer det viktig med en
klar og omforent forståelseav hvilkenusikkerhetsom er ment å håndteresmed hvilke reserverpå
alle styringsnivåer.I dennesammenhenganbefalesdet å leggetil grunn prinsippetom at den som
styrer usikkerhetenbest, ogsåer den som rustestil å håndtereden.
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6 Referanser
-

Forprosjektmed tilhørendedokumenter,HENTentreprenør18.1.2017
Økonomioversiktav2.2.2017.Oversendt3.2.2017
«Priskonsekvens
for utsettelseavbyggestartpr. uke»,HENTentreprenør,8.2.2017
StyringsdokumentRIK– S1– Ny1-7 skoleog flerbrukshall,25.6.2015

Vedlegg
A. Analysemodell
B. Dokumentasjonavestimatusikkerhet
C. Dokumentasjonavdriverusikkerhet

Side11

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.
4.
5.
6.
7.
8.

Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 07.02.17
Planbeskrivelse, datert 07.02.2017
ROS-analyse, datert 07.08.15
Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 07.02.17
Rapport fra Rambøll om trygge skoleveier – Hønefoss sør, datert 09.02.17
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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Endringsliste:
Nr
endring
01

dato

sign

Innholdeti endringslistenfjernesnår planener endeliggodkjent/ vedtatt.
Etter vedtakbrukesendringslistentil informasjonom endringerav godkjentplan - både
ordinæreog «mindreendringer».

Reguleringsformål
Områdetsom er regulerter innenfordenreguleringsgrense
som er vist på plankartet.
Områdetregulerestil følgendeformål, jf. Pbl § 12-5:
1. BYGGEOMRÅDER. §12-5.1
-

Boligbebyggelse
-Frittliggendesmåhusbebyggelse
Boligbebyggelse
-Blokkbebyggelse
Bebyggelse
-Undervisning
.
Bebyggelse
- Avløpsanlegg
Kombinertformål industri/lager
Kombinertformål kontor/ industri
Kombinertformål forretning/kontor/industri

OmrådeBFS
OmrådeBBB
OmrådeBU
OmrådeBVA
OmrådeBIL
OmrådeBKI
OmrådeBFKI

2. SAMFERDSELSANLEGGOG TEKNISK INFRASTRUKTUR. Pbl. §12-5.2
- Veg:
- Fortau
- Annet trafikkareal- grøntareal

OmrådeSV
OmrådeSF
OmrådeSVG
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3. GRØNNSTRUKTUR.Pbl. §12-5.3
- Grønnstruktur:
- Grønnstruktur
-Naturområde
- Grønnstruktur
-Turveg
- Grønnstruktur
-Vegetasjonsskjerm
:

OmrådeG
OmrådeGN
OmrådeGTD
OmrådeGV

4. HENSYNSSONERPbl. §12-6
-Sikringssoner,frisikt
-Flomfare

H140
H320

§ 1. Fellesbestemmelser
§ 1.0 Byggeområder– Fellesbestemmelser

1. Utearealer
, kjøring og parkering- Pbl § 12-7, pkt 4
Utforming, bruk og behandlingav ubebygdareali skal væredokumentertved utomhusplan
som vedleggesrammesøknaden.
Parkeringsdekning
skal følge parkeringsnormen
til Ringerikekommune.
Parkeringfor boliger i BBB1-BBB2 skal etableresi parkeringsanlegg
helt eller delvis under
terreng.Minst 60 % av parkeringsplassene
i henholdtil kommunalnorm skal etableresi
parkeringskjellereller parkeringshus
/garasje. Det kan tillates opparbeidetparkering på terreng
ut over minimumskravenei kommunalnorm. Parkeringpå terrengskal delesopp med
vegetasjon.
I utbyggingsfasen
kan det etableresmidlertidigefelt for bakkeparkering.Midlertidige anlegg
kan benyttestil permanentgarasjeanlegg
er ferdigstilt.
2. Oppvarming
Områdetligger i konsesjonsområdet
for fjernvarme, jf «Forskrift om vedtektom
tilknytningsplikt til fjernvarmeanleggi Hønefoss,Ringerikekommune,Buskerud.
3. Byggegrenser
Der byggegrense
ikke er vist på plankartetgjelderplan- og bygningslovensbestemmel
ser.
4. Avfallshåndtering
Det skal etableresanleggfor felles avfallshåndtering.
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5. Overvann
Overvannkan førestil elva utenfordrøyning.Røranleggmot elva skal ha tilbakeslagsventil.
Det skal vurderesfordrøyningsbass
engfor overvannpå skoletomta.Terrengetskal arronderes
slik at overflatevannrennernaturlig fra bygninger.
6. Tekniskeinstallasjoner
Det tillates oppført nødvendigetekniskeinstallasjoner,herundertransformatorerog
tilsvarende.
7. Estetikk
Ny bebyggelseskal utformespå en slik måteat områdetsamletfremstårmedet helhetlig
arkitektoniskuttrykk. Byggenei BBB1 skal leggessom lamellersom gir siktlinjer til elva.
8. Utomhusplan
Utforming, bruk og behandlingav ubebygdarealskal væredokumentert i utomhusplan.
Plasseringog utforming av lekeplasserinnenforområdeneBBB1 og BBB2 skal ogsåvises
gjennomutomhusplanen.Planerfor sikring og bevaringav eksisterendevegetasjonsamt
etableringav ny vegetasjonskal fremgåav utomhusplanen.
9. Flom
Bygningermå sikresmot oppflyting.
Bygningeri sikkerhetsklasse
F2 eller høyereskal ikke plassereslavereenn kote 69,6. Det
tillates likevel etablertparkeringskjellere,disseskal tåle flom opp til kote 69,6 .
Innkjøring til parkeringskjellersikres ved «terskel»på min kote 69,6
Eventuelletekniskeinstallasjonerlavereennkote 69,6 skal ikke kunneødeleggesav vann.
Utearealsom ligger lavereenn kote 68,0 opparbeidesmedtankepå at arealeneskal tåle flom
uten å ta betydeligskade.
10. Gjerder
Eventuelloppføringav gjerderskal godkjennesav byggesak.
11. Grunnforhold
Det er påvistkvikkleire i området.Før områdenekan bebygges skal grunnforholdenevære
kartlagtmht. sikkerhetfor bygg og uteområder.Kommunenkan kreverutredningerfr a faglig
kompetentemht. dette.
12. Kulturminner
Dersomdet underanleggsarbeid
skulle fremkommeautomatiskfredetekulturminner,må
arbeidetstraksstansesog utviklingsavdelingenved fylkeskommmunenvarsles,jf
kulturminneloven§ 8, 2. ledd.
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§ 2. Byggeområder
§ 2.1 Byggeområde- boligbebyggelsefrittliggende (BFS)
1. Formål
OmrådeBFS skal benyttestil småhusbebyggelse
2. Utnyttingsgrad
Maksimalutnyttelsesgrad
er 25 % BYA
3. Byggehøyde
Maksimalbyggehøy
de for gesimser 6,0m og for møne 9,0m over gjennomsnittligterrengnivå.
For garasjeer maksimalbyggehøyde3,5m for gesimsog 5,0 m for møne.

§ 2.2 Byggeområde- boligbebyggelseblokkbebyggelse(BBB)
1. Formål
OmrådeBBB 1 -og BBB2 skal benyttestil blokkbebyggelse
2. Utnyttingsgrad
Maksimalutnyttelsesgrad
er 45% BYA
3. Byggehøyde
1. etasje skal ligge på minimum C+69,6
Maksimalbyggehøydeskal væreC+ 88,6
Tekniskeinstallasjonersom heissjakto.l tillates etablertover maksimalbyggehøyde.
4. Bebyggelsens
utforming
Ny bebyggelseskal utformespå en slik måteat områdetsamletfremstårmedet helhetlig
arkitektoniskuttrykk. Ventilasjonsromog tekniskeinstallasjonersom etableresover maksimal
byggehøydeskal trekkesminimum 3 meterinnenforvegglig i øversteetasje, og gis en matt og
kamuflerendeoverflate.Det kan gjøresmindreavvik for heissjakt,trappehuspipe o.l
5. Nærlekeplass
Det skal etableresminimum 5m² lekearealpr boligenhet. Nærlekeplassskal ligge under50
meterfra inngangsdør.
6. Parkeringskjelle
r og garasje
Garasjesom har innkjøring paralleltmed vegengjennomplanområdet,kan plasseresinntil 2,0
meterfra formålsgrensen
mot vegen.Garasjetillates plassertinntil 1,0 meterfra øvrige
grenser.
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§ 2.3 Byggeområde- bebyggelseundervisning (BU1)
1. Formål
Områdeo_BU1 skal benyttestil undervisningsbygg.
Det tillates etablertnødvendigparkeringog kjøreareal.Det tillates oppføringav flerbrukshall.
2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelseer % BYA= 45%. Det tillates ikke parkering ut over kommunens
parkeringsnorm.
3. Byggehøyde
1. etasjeskal ligge på minimum C+69,6
Maksimalbyggehøydeskal være87,6
Tekniskeinstallasjonersom heissjakto.l tillates etablertover maksimalbyggehøyde.
4. Bebyggelsens
utforming
Bygningerskal utformesslik at byggetframstårmedet, helhetligarkitektonisk
uttrykk. Ventilasjonsromog tekniskeinstallasjonersom etableresover maksimalbyggehøyde
skal trekkesminimum 3 meterinnenforvegglig i øversteetasje,og gis en matt og
kamuflerendeoverflate. Det kan gjøresmindreavvik for heissjakt,trappehuspipe o.l
5. Lekeplass
Skolenslekeplassskal benyttessom områdelekeplass.
6. Parkering
Parkeringskal dekkesinnenforformålsområdet

§ 2.4 Byggeområde- bebyggelseundervisning (BU2)
1. Formål
Områdeo_BU2 skal benyttestil undervisningsbygg
eller forsamlingslokale.
Det tillates etablertnødvendigparkeringog kjøreareal.Områdettillates benyttetsom
parkeringsareal
for skoledersomdettefremmeren helhetligutforming av området.
2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelseer % BYA= 40%.
3. Byggehøyde
1. etasjeskal ligge på minimum C+69,6
Det tillates maksimalt2 etasjer
Tekniskeinstallasjonersom heissjakto.l tillates etablertover maksimalbyggehøyde.
4. Bebyggelsens
utforming
Bygningerskal utformesslik at bygningerframstårmed et, helhetligarkitektonisk
uttrykk.
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§ 2.5 Byggeområde- bebyggelseforsamlingslokale (BFL)
1. Formål
OmrådeBFL skal benyttestil forsamlingslokale.
Det tillates etablertnødvendigparkeringog kjøreareal.
2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelseer % BYA= 40%.
Parkeringsplasser
ut over kommunalnorm tillates oppførtpå bakkeplan.
3. Byggehøyde
1. etasjeskal ligge på minimum C+69,6
Det tillates maksimalt2 etasjer
4. Bebyggelsens
utforming
Bygningerskal utformesslik at bygningerframstårmed et, helhetligarkitektonisk
uttrykk.

§ 2.5 Byggeområde– Avløpsanlegg(BVA )
1. Formål
I områdeto_BVA kan eksisterendekommunaltekniskanleggopprettholdes,
Det tillates oppført mindrebygningersom har tilknytning til virksomheten.
2. Bebyggelsens
utforming
Bygningerskal tilpasseseksisterendebygninger.

§ 2.7 Byggeområde– Industri, lager (BIL )
1. Formål
OmrådetBIL1 og BIL 2 skal benyttestil industri og lager.
2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelseer % BYA= 30%
3. Byggehøyde
Maksimalhøydefor gesimsog møneer 12 meterover gjennomsnittligterrengnivå.
4. Bebyggelsens
utforming
Ny bebyggelseskal utformespå en slik måteat områdetsamletfremstårmedet helhetlig
arkitektonisk uttrykk.
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5. Virksomhet
Områdetkan ikke benyttestil virksomhetsom i særliggradfører ulemperfor brukereog
beboere.Det tillates ikke anleggsom ved lukt, røyk eller støyvil virke sjenerendefor
tilgrensendeboligstrøk.Den ubebygdedelenav tomtentillates ikke benyttettil lagring.

§ 2.7 Byggeområde– Konto r , industri (BK I )
1. Formål
OmrådetBKI skal benyttestil kontor og industri.
Områdetkan ikke benyttestil virksomhetsom i særliggradfører ulemperfor brukereog
beboere.Det tillates ikke anleggsom ved lukt, røyk eller støyvil virke sjenerendefor
tilgrensendeboligstrøk.Den ubebygdedelenav tomtentillates ikke benyttettil lagring.
2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelseer % BYA= 30%

§ 2.8 Byggeområde– Forretning, kontor og industri (BFKI )
1. Formål
OmrådetBFKI skal benyttestil forretning,kontor og industri.
Områdetkan ikke benyttestil virksomhetsom i særliggradfører ulemperfor brukereog
beboere.Det tillates ikke anleggsom ved lukt, røyk eller støyvil vi rke sjenerendefor
tilgrensendeboligstrøk.Den ubebygdedelenav tomtentillates ikke benyttettil lagring.
Byggegrenseer vist på plankartetog samsvarermedplangrensemot øst.
2. Utnyttingsgrad
Maksimalt tillatt utnyttelseer % BYA= 30%

§ 3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 3.1 Veg (SV1 –SV5)
1.Formål
o_SV1, o_SV3, o_SV4 og o_SV5 er offentlig veg
SV 2 er privat veg for adkomsttil BBB1 og BBB2.

§ 3.2 Fortau (SF)
1. Formål.
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o_SF1og o_SF2 skal opparbeidessom offentlig fortau.
OmrådetSF 3 skal opparbeidestil fortau.
Utforming er vist på plankartet.
2.Utforming
Offentlig fortau skal utformesi henholdtil kommunalteknisknorm.

§ 3.3 Annet trafi kkareal -grøntareal (o_SVG)
Områdeneskal benyttestil annenveggrunn- grøntareal.Områdene skal tilsåsog behandles
parkmessig.

§ 4. Grønnstruktur
§4.1 Grønnstruktur (G)
1. Formål.
OmrådetG1 skal opparbeidestil grøntområde.Områdetskal væreoffentlig tilgjengelig med
adkomstfra SF3evt. SF2eller tilsvarende.

2.Vegetasjon
Vegetasjonen skal ha parkmessigpregmed mulighetfor etableringav sti.
§ 4.2 Grønnstruktur -Naturområdet GN
1.Formål
Områdeto_GN skal beholdessom grøntområde.Områdetskal væreoffentlig tilgjengelig.
2.Funksjoner/Bruk
Det tillates oppføringmindreinstallasjonerog bryggeri områdetsom fremmeroffentlig bruk.
Søknadom etableringav bryggerbehandlesi henholdtil kommunensbryggeveileder.
3.Vegetasjon
Eksisterendeog ny vegetasjonskal ha en variert form, størrelseog alder.Vegetasjonenskal
pleiesog skjøttespå en slik måteat vekstenesrøtterbidrar til å sikre elvebreddenmot
utglidning og erosjon.
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§ 4.3 Grønnstruktur - Turveg (GTD)
1.Formål
Områdeto_GTD 1 og o_GTD 2 skal opparbeidessomturvegog væreoffentlig tilgjengelig.
2.Utforming
Turvegenskal ha grusoverflatemedbredde2,5 meterog skal belysesmed pullerterel.
Belysningsanlegg
overtasav Ringerikekommunesom vil væreansvarligfor drift av anlegget.

§ 4.4 Grønnstruktur –Vegetasjonsskjerm(GV)
1.Formål
OmrådeGV1 skal værevegetasjonsskjerm
.
2.Utforming
OmrådetGV1 skal ha naturpreg.

§ 5. Hensynssone
§ 5.1 Sikringssoner, frisikt (H140_1-2)
I frisiktsoner skal terrengetholdesfritt for sikthindrendevegetasjonog gjenstanderslik at
disseikke ragermer enn 0,5 m over tilstøtendevegersnivå.

§ 5.2 Område med flomfare (H320_1)
1. Funksjoner/bruk
Områdemed flomfare er vist på plankartetmed skravur.Skravurenangir 200-årsflom.
2. Vilkår
Anlegg og installasjonerinnenforsonenfor 200- årsflom må byggesfor tåle flom.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser
Bestemmelsene
stilles med hjemmeli pbl § 12-7 pkt 10
1 Utbyggingsavtaleog godkjenningav tekniskeplaner:
Dersomkommunenskal overtatekniskeanlegg,må utbyggingsavtale
og godkjenning
av tekniskeplanermellom utbyggerog kommunenforeliggefør det gis
igangsettingstillatelse
for disseanleggene.

2 Ved rammesøknad
skal følgendeværedokumentert:
Byggetsplassering.
Planlagteforstøtningsmurer.

Reguleringsbestemmelser
Benterud
09.02.2017
Parkeringsareal.
Sykkelparkering
.
Lekeplass.
Sol- skyggediagram
Dokumentasjonav geotekniskprosjektering.
Dokumentasjonav overvannshåndtering

3 Ved søknadom brukstillatelseskal følgendeværedokumentert:
Tilstrekkelig felles uteoppholdsareal
inkludert lekeplassskal væreferdigstilt og
godkjentav kommunenfør brukstillatelsefor boliger gis.
Veg, vann- og avløpsanleggsom skal overtasav kommunener i samsvarmed godkjent
utbyggingsavtaleog godkjentog overtattav kommunen.
4 Før det kan gis brukstillatelsefor skolebyggi områdeBU1 skal følgendeværeferdigstilt:
Stekningersomferdigstillesmedfortau:
DronningÅstasgate– Eikliveien – HaraldHarådesgatefrem til skoletomt.
LangsHaraldHarådesgatefra kryssved Eikliveien og frem til skoletomtskal det
væreen tosidig fortausløsning.
Fra Eikli skoleopprustes fortau via undergangved Kvernbergsundbru og rådhuset
frem til busstopp/skoleskyssløsningen
ved kryssetHaraldHarådesgatex Eikliveien.
Prinsippenei utomhusplanen
for utformingved rådhusetskal følges.Dettefremgårav
planbeskrivelsen
s figur nr. 29, 30 og 31.

Kantstoppfor bussog kiss and ride:
Prinsippenefor utformingav kantstoppog kiss andride medtilhørendebreddepå fortau
følgesog etableres.Dettefremgårav planbeskrivelsen
med figur nr. 29, 30 og 31.
Det skal somhovedprinsippopparbeidesopphøydegangfelt/arealpå de stedenehvor
kjøreveiskal krysses.
Venstresvingefelti Osloveien:
Det skal etablereset venstresvingefelti Osloveienfor innkjøring til Benterudgata.
Venstresvingefeltet
skal dimensjoneresfor å kunnehåndterebusstransport.

5 Ved søknadom brukstillatelsefor BBB1 og BBB2 skal flytting av sti til GTD 1 være
ferdigstilt og godkjentav kommunen.Ved søknadom brukstillatelsefor BU 1 skal
flytting av sti til GTD2 væreferdigstilt og godkjentav kommunen.Sti skal være2,5
meterbredog lyssettes.
6. Ved søknadom brukstillatelsefor boliger i BBB1 og BBB2 skal opparbeidelse
av SV2
og SF3væreferdigstilt frem til adkomstf or bolig. Det tillates trinnvis opparbeidelse
av SF3frem til sistebyggetrinn,dersomløsningensikrer tilfredsstillendeforhold for
myke trafikanter.
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1.

Kort presentasjon av tiltaket/planområdet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering 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 mulighet 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 legger 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.

Skoletomt

Figur 2 - Illustrasjon bebyggelse og 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 «Boligområdet 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 forhandlinger 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 brukt 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. Senere 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 planavgrensning 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 Storelva. 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
skisseprosjekt.

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 - Fasadeskisser, mulig utbygging - HRTB Arkitekter AS

Ny barneskole

Figur 9 - Forslag illustrasjonsplan - HRTB Arkitekter AS (barneskole ikke vist)
____________________ ______________________________________________________
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Eiendomsforhold
Eiendom
Hjemmelshaver
Eiendommer som berøres av planendring:
39/11
Tronrud Eiendom AS
39/11
Tronrud Eiendom AS – fremtidig kommunal veg
39/218
Ringerike kommune (skoletomt)
39/196
Ringerike kommune («tennisbanen»)
39/193
Ringerike kommune (Snuplassen Benterud)
39/213
Norderhov Sogneselskap (Benterudstua)
39/90
Knut Terje Johansen, Bakkeveien 5 3511 Hønefoss
39/211
Benterud Utbygging AS
39/68
Ringeriksfrukt Eiendom AS
39/76
Ringeriksfrukt Eiendom AS
39/76
Ringeriksfrukt Eiendom AS (teig 2)
39/188
Ringeriksfrukt Eiendom AS
3051/1
Ringerike kommune (Gigstadsvei)
SUM:
Eiendommer som er tatt med etter kommunens ønske:
39/205
Gigstadsvei 22/26 AS, Ringkollvn. 66 3514 Hønefoss
39/206
Gigstadsvei 22/26 AS, Ringkollvn. 66 3514 Hønefoss
39/215
Ringeriksfrukt AS (hjemmelshaver)
Ring Auto Eiendom AS (fester)
39/179
Ringerike kommune (pumpestasjon)
39/1
Ringerike kommune (deler av eiendommen)
39/191
STRIX Eiendom AS
SUM:

Areal:
15 718 m2
1312 m2
23 022 m2
3394 m2
232 m2
1408 m2
1079 m2
2473 m2
5328 m2
5760 m2
4144 m2
642 m2
2884 m2
67 396 m2

3151 m2
5495 m2
5082 m2
2303 m2
4272 m2
758 m2
21 061 m2
88 457 m2

SUM samlet:

Tiltakshaver/konsulenter
Tronrud Eiendom har ansvaret for reguleringsplanen i nært samarbeid med Ringerike
kommune.
Tiltakshaver
Plankonsulent
Konstruksjon plan
Trafikk/støy
Ras/Flom

:
:
:
:
:

Tronrud Eiendom AS
SG Arkitekter AS
Siv. Ing Bjørn Leifsen AS
Cowi AS
Norges Geoteknisk Institutt
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Planprosess, medvirkning og varsel om oppstart
Reguleringsplan for området «0605_311 Boligområdet på Benterud», ble vedtatt 4.05.2006.
Ringerike kommune vedtok 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 forslagsstiller 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.
Forsamlingshus «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 inngår 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 mellom 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 eiendommen 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
til 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».
Vann- 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 VA-ledninger internt på området må planlegges når bygningsstrukturen 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 elva. 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 området 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 bestemmelser 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, nordvestre 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 kommunal 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 arealog samfunnsutvikling.
Det 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 planleggingen.
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 grønn 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 boligområdet 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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Revisjon 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.

Figur 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 reguleringsplan 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 fra 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 oppdatert 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 løsning, 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 har 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 adkomst 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 Gigstadsvei 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 sikre 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 opparbeidet før boliger tas i bruk. Kommunen har uttrykt ønske om at sti skal
lyssettes, noe planbestemmelsene 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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Vann - og vassdrag
Planområdet 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 vedtatt 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 - utsnitt 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 allmennheten. Arealet vil i tillegg sikre elveskråning mot
utbygging. Skjøtsel 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 Samfunnssikkerhet (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 til 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 sonen 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 ved 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 ikke 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 meandrerer rundt området. Dette 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 eksempel 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 borettslag. 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 omkringliggende bebyggelse.

____________________ ______________________________________________________
Side 20 av 42

Planbeskrivelse Benterud
7.2.2017
__________________________________________________________________________

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 arrondering 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 geotekniske 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 rapport vurdert stabilitet i området opp mot «NVEs veileder 7/2014
«Sikkerhet mot kvikkleireskred», de skriver i sin rapport:
____________________ ______________________________________________________
Side 21 av 42

Planbeskrivelse Benterud
7.2.2017
__________________________________________________________________________
«I henhold til kap 4.5 «Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner»,
punkt 5 vil følgende kriterier fange opp områder der 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 topografi 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 fastslått 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 tiltak 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 fleste typer byggverk blant annet boliger.
TEK stiller krav til at bygninger i sikkerhetsklasse F2 skal sikres mot 200-års flom.
TEK stiller som forutsetning at det gjennomføres risikoreduserende tiltak (sikringstiltak i
området eller tilpasning av bebyggelsen) 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 Benterud 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. Parkeringskjeller 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 200årsflom. 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

____________________ ______________________________________________________
Side 22 av 42

Planbeskrivelse Benterud
7.2.2017
__________________________________________________________________________

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 (jf. 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.
NGI 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 fordi en har en tynn gjenstående rygg. Ryggen 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 betydelig 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 uttalte 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 annen
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 enn 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 anses 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 planområdet.
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 flomhøyder ved
Benterud:
Profil
27 (Rådhuset)
25 (Benterud)

20-års flom
67,5
67,32

200-årsflom
68,77
68,55

Inkl. kart korreksjon
+0,2
+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 på 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 fra 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:

Opparbeidelse 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 bakken 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 sikres 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
kjellere.
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.
For 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 området 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 grunnundersøkelser 11. Det ble i mai 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 masser 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 Hønefoss, 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 enkelte 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 om 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 adkomstveg
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
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«halvprivate» områder. Dette vil sikre utearealene nær 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 til rekreasjon
(som brygger ol.). For å ivareta dette er det tatt inn i planbestemmelsene at det tillates
etablert brygger ol. langs elvekant (se for øvrig 4.4 Vann- 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 planlagt 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 tilfredsstille grenseverdiene på tilstrekkelig deler av uteplassene.
Der hvor lydnivå innendørs til støyfølsomme rom overskrider grenseverdier eller det
knyttes utfordringer til utendørs støytiltak er det foreslått utskiftning av vinder og ventiler
på fasade til bygningene».
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 anbefaling.
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:
«Resultatet 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. Eksisterende vegetasjon langs
elvekanten skal i størst mulig grad bevares for å sikre elveskråningen og det biologiske
mangfoldet. Vegetasjonen bør imidlertid tynnes og en del undervegetasjon/kratt fjernes. Ved
tynning bør det skapes enkelte gløtt i vegetasjonen 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 alene 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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Figur 27 - Utsnitt Artsdatabanken og planforslag
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 (nml § 8) er ivaretatt gjennom registreringer 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
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Føre-var-prinsippet (nml § 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 endret 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 planforslaget 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 dukke 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. gjeldende 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 Veienmarka 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 gangavstand).
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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
det 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 frem 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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Figur 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 rekkefølgebestemmelse 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 nærområde, 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
Strekning
nærområde kan være: Tiltak som vurderes
1. Mildt
Sone 30 km/ time

2.

Strengere

Sone 30 km/ time og
tilleggstiltak.

A og B
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.
Strekning A og B kan i
tillegg skiltes med forbud
mot lastebil/ trekkbil (skilt
306 .5).
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3.

St rengest

Sone 30 km/ time og
tilleggstiltak

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).
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, Rambøll, 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 risikovurdering 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 om 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. Det 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 opparbeides 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. De 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 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.
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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. kulturminnelovens § 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 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.
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.
De 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, 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 200årsflom + 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
Hardrådesgate 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 sikker
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 Hardrådesgate 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 Osloveien. 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 rapport 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 straks 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 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.
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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Opparbeidelse 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 200årsflom. 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 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 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 skole 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 feil / 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 henvisning 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 kommunen 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 ikke 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 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 skolen lett kan
innføre 1 time fysisk aktivitet pr dag.
Vår kommentar:

Utearealene rundt Benterud 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 «Forskrift
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:

Hensyn 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 opphører 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
«undervisning» 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 enden 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.
Kommunen 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, 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.
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 mot 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
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
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15 Trygge skoleveier – Ny barneskole Hønefoss sør, Rambøll, datert 07.02.17
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1. BAKGRUNN
I henholdtil plan- og bygningslovens§ 4-3, skal det gjennomføresrisiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelseav planerfor utbygging.Områdemedfare, risiko eller sårbarhetavmerkesi
planensomhensynssone,
jf. §§ 11-8 og 12-6.
Dennesakengjelderdetaljplanfor ny skoleog boligområdepå Benterud.Det visestil
planbeskrivelsen
for nærmereomtale.
Plankartet:
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2. METODE
Risiko benyttesfor å angi fare/uønskede
hendelserder det kan oppståskader,ulykker eller tap
av produksjonog/ellermaterielleverdier.Risiko i forbindelsemedarealplanleggingdefineres
somproduktetav sannsynligheten
for en uønskethendelse,og konsekvensen
av denne
hendelsen.Hendelsersomhar stor sannsynlighetog storekonsekvense
r gir størstrisiko.
Hendelsersomhar liten sannsynlighetog småkonsekvenser
gir li ten risiko.
For utenrisiko skal en vise hvilke hendelserdet er aktueltå forebyggeeller det planlegges
tiltak mot. Tiltak somreduserersannsynlighetvurderesførst. Hvis detteikke gir effekt eller er
mulig, vurderestiltak sombegrenserkonsekvensene.
Temasomvurdereser vist i tabellenkap.3.Temader som utpekersegsomrisikofylte er så
kommentert.
Kriterier.

En har gått ut fra følgendekriterier, der nummereringensamsvarermedalvorlighetsgradene:
Graderingav sannsynlighet:
4. Sværtsannsynlig:
3. Sannsynlig:
2. Mindre sannsynlig:
1. Lite sannsynlig:

Skjer i
Skjer i
Skjer i
Skjer i

gjennomsnittmer enn1 gangper år
gjennomsnitt1 gangi løpetav 1-10 år.
gjennomsnitt1 gangi løpetav 10-100år.
gjennomsnittsjeldnereenn1 gangper 100 år.

Graderingav konsekvenser
for personog/eller miljøskader,samtøkonomiskekonsekvenser:
1. Ufarlig:
2. En viss fare:
3. Kritisk:
4. Farlig:
5. Katastrofalt:

Ingenperson-eller miljøskader.Økonomiskekonsekvenseropp
til 100 000kr
Få og småpersonskader,
mindremiljøskader. Økonomiske
konsekvensermellom 100 000kr og 1 million kr.
Få, menalvorlige personskader,
og omfattendemiljøskader.
Økonomiskekonsekvenser
mellom 1 og 10 million kr.
Opp til fem døde,og opp til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiskekonsekvenser
mellom 10 og 100 million kr.
Mer ennfem døde,og mer enn20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiskekonsekvenserover 100 million kr.

Karakteristikkav risiko somfunksjonav sannsynlighetog konsekvens
er illustreresi en slik
tabell:
Konsekvens:
Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

1. Ufarlig

2. En viss fare

3. Kritisk

4. Farlig

5. Katastrofalt

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig
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Ved gjennomgangav risiko for hvert enkelttemahar en benyttettilsvarendefargeskala
(kolonne5 i tabellenunderpkt. 3.1): Temamedrisiko er omtalt til sist i denneanalysen.
Risiko uakseptabel.Planendres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendigeller plan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabelrisiko

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, eller 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 200årsflommen.
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 fare for skade på:
8. Sårbar flora
Nei
Ikke spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk
Nei
Ingen kjente
10. Verneområder
Nei
Ingen kjente
11. Vassdragsområder
Nei
Nær Storelva, men
ingen/små inngrep.
12. Fornminner (afk)
Nei
Ingen kjente
13. Kulturminne/-miljø
Nei
Ingen kjente
Menneskeskapte
forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
14. Vei, bane, bru, knutepunkt
Nei
God avstand til bane
15. Havn, kaianlegg
Nei
Ikke aktuelt
16. Sykehus/-hjem, kirke
Nei
Ikke aktuelt
17. Brann/politi/sivilforsvar
Nei
Ikke aktuelt
18. Kraftforsyning
Nei
Ikke aktuelt
19. 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.
24. Vannområde for friluftsliv
Nei
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning
Nei
26. Permanent forurensning
Nei
27. Støv og støy; industri
Nei
28. Støv og støy; trafikk (bane)
Nei
29. Støy; andre kilder
Nei
30. Forurenset grunn
Nei
31. Forurensning i sjø/vassdrag
Nei
32. Høyspentlinje (stråling)
Nei

Kons.

Risiko

Kommentar/tiltak
Ikke aktuelt

33. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
34. Avfallsbehandling
35. Oljekatastrofeområde
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning
37. Støy og støv fra trafikk

Nei

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Liten trafikk i dag.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ingen linjer med kraftig
strømføring inntil området
Ikke aktuelt

Nei
Nei

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

38. Støy og støv fra andre kilder
39. Forurensning til sjø/vassdrag
40. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
Transport. Er det risiko for:
41. Ulykke med farlig gods
42. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området
Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av-/påkjørsler
44. Ulykke med gående/syklende

Nei
Nei
Nei

Ikke aktuelt
Støytiltak utredet og
nødvendige
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Nei
Nei

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Nei
Ja

Ja
Ja

4

1
1

1

2
4

45. Andre ulykkespunkter
Nei
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et
Nei
sabotasje-/terrormål
47. Er det potensiell sabotasje-/
Nei
terrormål i nærheten?
48. Regulerte vannmagasiner
Nei
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm
49. Naturlige terrengformasjoner
Nei
med spesiell fare (stup etc.)
50. Gruver, åpne sjakter,
Nei
steintipper etc.
Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved
Nei
anleggsgjennomføring
52. Skolebarn ferdes
gjennom/langs planområdet

Ja

God sikt. Lav hastighet.
I gatenettet. Lite
sannsynlig
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

4

1

Ingen spesielle farer
utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.
I forb. med ny skole. Lave
hastigheter.
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3.2. Samlet risikovurdering.
I tabellennedenforhenvisertallenei rutenetil de nummerertetemaenei tabellenovenfor. Disseer
kommenterti nestepunkt.
Konsekvens:
Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

1. Ufarlig

2. En viss fare

3. Kritisk

4. Farlig

5. Katastrofalt

37, 52

3. Sannsynlig

4

2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

5

3, 43

44

3.3. VURDERINGER.
3. Flomras
Farenfor flomraskommerav at det på motsattsideav Storelva er høyeleirskråninger,somdet
fra noksåregelmessigkommersmårasfra. Disseer ufarlige.
NGI har gjort egenutredningom det kan kommestørrerasher og som kan gi bølgerover til
motsattside,dvs i detteplanområdet.NGI menerdet er li te sannsynligat en skal få et større
(dypt) bruddi dennevnteskråningen.Sannsynligheten
settestil mindreenn1 pr 200 år. En
eventuellbølgeville i såfall dessutentransformeresog i kke utgjørenoenfare.
For mulighetenfor at det kan bli en samtidighetmellom flom og ras,er det i bestemmelsene
lagt inn en ekstramarginpå 0,5m mht krav til minstebyggehøyde.
Risikoenvurderessomakseptabel.

4. Flom. Elv.
Når det skal byggespå et områdesomligger næreStorelva,sådet er mulig at det kan bli en
flom somnår helt opptil bebyggelsen.Storedelerav områdetbli r liggendeca 3 m over
normalvannstanden
her, såsjansenefor at det skal oppståfare her er reell. Nærmesteflomkart
for elva viser at nybyggi stor grad blir liggendei sonenfor 200-årsflommen.Dennesonener
markertpå plankartet.
Det er derfor sattkrav til minstegrunnmurshøyder
i planen(kote 69,6),somskal sikre at
bebyggelsenikke skal ta skadeav slik flom.
Det forutsettesselvsagtogsåat en ved slike byggeprosje
kter somher gjøresgrundige
geotekniskeanalyser.
Risikoenvurderessomakseptabelnår det gjøresforebyggendetiltak.
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5. Radon
Områdetkan genereltværeutsattfor radongass.I delvis permeablemassersom her kan en ikke
garantereat slik gassikke kan forekomme.
Men det er generellekrav til å gjøretiltak mht mulig gassi nye bygg, såfarenfor at detteskal
bli et problemblir sværtliten.
Risikoenvurderessomakseptabelnår det gjøresforebyggendetiltak.

37. Støyfra trafikk.
Støyer utredetbådefor dennye hovedatkomsten
HaraldHardrådesgt, samtfor Gigstadsvei.
Støynivåeneer moderate,menanbefaltegrenseverdieroverskridesfor noeneksisterende
bygg.
LangsHaraldHardrådesgt blir det nødvendigmedstøytiltak(skjermerog fasadetiltakfor noen
2.etasjer),menikke langsGigstadsvei.
Risikoener derfor til stede,menkonsekvensene
er små.Risikoenvurderessom akseptabelnår
det gjøresforebyggendetiltak.

43. Ulykke i av-/påkjørsler.
Tiltaket vil forårsakeøkt trafikk i atkomstene.Med økt trafikk vil det ogsåbli tilsvarendeøkt
fare for ulykker.
Vegerog kryssblir opparbeidet/utbedret
i hht vegnormalene.Trafikkmengdeneblir moderate
og hastighetenelave,og det setteskrav til siktsoner.
Risikoenvurderesderfor som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.
Tiltaket vil forårsakeøkt trafikk av gående/syklende,
bådefra boligeneog ikke minst fra ny
skole.Med ogsåøkt vegtrafikk vil det genereltbli tilsvarendeøkt fare for ulykker.
Det leggesi stor gradopp til separasjonav myke og hardetrafikanter,medfortau langsde
aktuellegatene.Planengir ingen detaljerteløsningerfor hvordantrafikken inn til skolenskal
organiseres,da dettehengenøyesammenmedutformingenav situasjonsplanen
for hele
skoletomtaog bebyggelsender. Det er ogsåsattrekkefølgekravi bestemmelsene
om at det skal
leveresplan for sikker skolevegnår planerfor ny skole sendesfor behandling.
Risikoenvurderessomakseptabelnår det som her forutsettesgjennomførtforbyggendetiltak.

52. Skolebarnferdesgjennom/langsplanområdet.
Delvis sammeproblemstillingsomi punktetovenfor,da skoleer en del av planområdet.
8

Ny skole og boligområdeBenterud.Plan-ID 399. Ringerike.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

Det leggesi stor gradopp til separasjonav myke og hardetrafikanter,medfortau langsde
aktuellegatene,ogsåinne i boligområdet.Skolebarnautenforplanområdetvil i liten grad gå
gjennomboligområdene.
Somovenfornevntgir planeningendetaljerteløsningerfor hvordan trafikken inn til skolen
skal organiseres,da dettehengenøyesammenmedutformingenav situasjonsplanen
for hele
skoletomtaog bebyggelsender. Det er sattrekkefølgekravi bestemmelsene
om at det skal
leveresplan for sikker skolevegnår planerfor ny skole sendesfor behandling.
Risikoenvurderessomakseptabelnår det gjørestiltak.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.
Gjennomgangen
av mulige farlige forhold og uønskedehendelserviser at risikonivåeter mulig
å kontrollere,gitt de forebyggendetiltakenesomer nevntovenfor.
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TronrudEiendomAS

VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG
PlanID: 0605_399
Detaljregulering for «Ny skole og boligområde Benterud»

Liste over uttalelser
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Navn
Statens vegvesen
Buskerud Fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
NVE
Teknisk Forvaltning – Utbygging
Ringerike Idrettsråd
Miljørettet helsevern
Braker
Norderhov Sogneselskap
Knut Terje Johansen

Dato
4.2.2016
5.2.2016
1.2.2016
23.2.2016
17.2.2016
8.2.2016
12.2.2016
19.1.2016
6.1.2016
21.12.2015

07.02.2017

TronrudEiendomAS

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
analyser.

Forholdene skal nå være
ivaretatt.

Analysen viser:
«Kapasitetsberegningen for signalanlegget viser en belastningsgrad
på ca B=0,84» (gjelder signalanlegg i Osloveien).

Kapasitet i kryss er ikke dokumentert

SVV uttalte ifm «Varsel om oppstart»
«Atkomst 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»

Opparbeidelse av denne adkomstvegen ble ferdigstilt sommeren
2016.
Se over.

Tilstrekkelig kommentert.

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 nødvendig 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 Hardrådesgate er ferdig.

Sammenhengende fortau ned
til skolen skal sikres i planen.

Sikker skoleveg vil ivaretas jf innsigelse nr. 1

Tosidig fortau opparbeides i
Harald Harådes gate
Kryss på kommunale veger dimensjoneres for
aktuelle kjøretøy

Lyskrysset Osloveien – 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 etterlyser 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 rådhuset.
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
trafikksikkerhet for myke
trafikanter 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.

Er innarbeidet i planbestemmelsene § 1.

Tilstrekkelig kommentert.

2. Buskerud Fylkeskommune
Fylkeskommunen ber om at følgende
bestemmelse innarbeides i planen:
«Dersom det under anleggsarbeidet
skulle fremkomme automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet straks stanses
og utviklingsavdelingen ved
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Oppsummering av uttalelser

Forslagsstillers

kommentar

Rådmannens kommentar

fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd».

3. Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen er opptatt av at bestemmelser
knyttet til støy 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.

Krav 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 samtidig med opparbeidelse av vegen som ble
ferdigstilt sommeren 2016.

Tilstrekkelig kommentert.

Henvisning til tilknytningsplikten til fjernvarmeanlegget er
innarbeidet i planbestemmelsene § 1.

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 200årsflom. 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 Tronrud 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.
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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.

Oppsummering av uttalelser
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).

Forslagsstillers

kommentar

Rådmannens kommentar

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.
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 parkeringskjeller sikres ved «terskel» på min kote 68,0
og vanntett port opp til kote 69,6, evt. ved terskel på kote 69,6.
Eventuelle 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 + sikkerhetsmargin 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

Tilstrekkelig kommentert.

2. Endres til 40% - se for øvrig innspill fra Norderhov
Sogneselskap. Området er delt mellom formål
«Undervisning» og «Forsamlingslokale».
3. Rettet
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Oppsummering av uttalelser
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 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.
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 –

Forslagsstillers

kommentar

Rådmannens kommentar

4. SV2, SF2 og 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 benyttes 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.

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.

7. Vegen er ikke planlagt som gjennomkjørings veg, men en
mulig gangtrase. Det etableres fysisk stengsel som hindrer
gjennomgangstrafikk dette illustreres på plankartet.

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 skolen lett kan
innføre 1 time fysisk aktivitet pr dag.

Utearealene rundt Benterud Skole vil formes som en del av
«skoleprosjektet».
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Forholdene skal detaljeres
nærmere i skoleprosjektet.
Foreløpige skisser av
utearealene viser muligheter
for mange ulike aktiviteter.

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 hensyn på en allment
akseptabel måte innenfor reguleringsområdet.

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.

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.

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 transport og
foreldreskyss opphører i en avstand fra skolen.

Spørsmålet om adkomst til skolen vil bli behandlet spesielt, jf
innsigelse pkt 1 fra SVV.
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Kommunen og Statens
vegvesen har vært i dialog
med Brakar. Rådmannen
mener planforslaget klarer å
kombinere både hensynet til
trafikksikkerhet og effektiv
transport.

Oppsummering av uttalelser

Forslagsstillers

kommentar

Rådmannens kommentar

9. Norderhov Sogneselskap
Eiendommen gnr. 39, bnr. 213 vil bli overført til nytt formål
«Allmennyttig formål – forsamlingshus» i tråd med ønsker fra
Norderhov Sogneselskap.

Sogneselskapet ønsker ikke at området for
«Benterudstua» reguleres inn under formålet
«undervisning» 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 enden av Benterudgata. De viser til
at for eksempel brannvesenet må ha kjørbar
adkomst til forsamlingshuset Benterudstua sin
hovedatkomst.
Adkomst til Benterudstua er ivaretatt 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 til Benterudstua som gir god mulighet for
adkomst til arealet rundt forsamlingshuset.

9

Formål er endret i tråd med
Sogneselskapets ønske.
Planmyndigheten mener
forslag til atkomst med
innregulert vei o_SV5 ivaretar
best 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 helhetlig
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.

Oppsummering av uttalelser

Forslagsstillers

kommentar

Rådmannens kommentar

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 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 mot bebyggelse vil dette måtte vurderes
av Ringerike kommune i fm valg av utkast til ny skole.
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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) .

UTVIKLINGSAVDELINGEN

Ringerike kommune
Postboks 123
3502 Hønefoss

Vår dato:
05.02.2016
Deres dato: 11.12.2015

Vår referanse:
Deres referanse:

2014/4972-6

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32808664

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

bfk.no
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Side 1 av 2
Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604

3007

Drammen

Side 2 av 2

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:
Saksbehandler:
Innvalgstelefon:

01.02.2016
2014/7826
421.4
14/2345
Brede Kihle
32266865

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 grenseverdiene 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-14422012 skal gjelde for den nye planen og at støytiltak sikres gjennomført ved rekkefølgekrav. 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.

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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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 Nasjonale 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 naturtyper 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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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
av fylkeskommunen

med sektoransvar innenfor vegtransport og på vegne

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 via Eikliveien og Benterudgata, 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

heller med hensyn til trafikksikkerhet

og ikke nå i reguleringsplanarbeidet

og sikker skoleveg. I oppstarts varsel et er det sagt at

Harald Hardrådes gate er hovedatkomst og at de trafikkmessige
en trafikkanalyse.

konsekve nser skal avklare s i

Vi forventer at det foreligger en konsekvensutredning

reguleringsplanarbeidet

som del av

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.
Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Landsdekkende

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

regnskap
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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
som beskriver at trafikkveksten

og i Nasjonal transportplan

201 4 - 2023

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 . Krakstadmarka

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
gående. Kan må omformuleres

ikke i tilstrekkelig

grad sikrer trafikksikkerheten

for

til må , og at det tilføyes en rekkefølgebestemmelse

fortau må være op parbeidet før brukstillatelse

om at

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 av 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

3

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

rammesøknad. Vi anbefaler at det er fokus på at det sikres tilstrekkelig

ved

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. Kryss 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 0605399 Detaljregulering for ny skole og boligområde Benterud - Ringerike
kommune
Vi viser til oversendelse
datert11.januar2016medreguleringsplanfor ny skole og boligområdepå
Benterud.Vi viser ogsåtil utfyllendeinformasjonangåendeflomsikring oversendtfra Tronrud Eiendom
datert4.2.2016.
Planområdetligger langsmedStorelvaog i følge flomsonekarter storedelerav områdetutsattfor en
200-årsflom.
I planmaterialeter det et teknisknotat; Skred- og farevurderingfor flodbølgeog oppdemmingav
Storelva, utarbeidetav NGI 10.4.2015. Påandresidenav elva for planområdetl igger en høy skråning
inn mot Tolpinrud. NGI har vurdertat det her kan gå mindre skred/utglidningersomkan medføreen
flodbølgeinn mot planområdet.I notatetdatert10.4.2015og i dialogensom er gjort i etterkantmellom
NGI, kommunenog tiltakshaverforstår vi det slik at NGI anbefalerat det leggestil 0,5 meterpå nivået
for 200-årsflommenmedsikkerhetsmarginen
som ligger i flomsonekartet.Det er dettesomer grunnlaget
for byggehøydenfor bygningeri sikkerhetsklasse
F2 (kote 69,6) i planen.Vi støtter dennevurderingen.
I planener områdeneutsattfor flom medsikkerhetsmarginmarkertmedhensynssone
og det er
bestemmelser
somivaretarat bygningeri sikkerhetsklasse
F2 plasseresover nivå for 200-årsflompluss
sikkerhetsmargini forhold til en flo dbølge,kote 69,6.Videre er det bestemmelser
som ivaretarat
parkeringsanlegg
underbakkenbyggesslik at de tåler vannog har en innkjøring over kote 69.6. Med
slike bestemmelser
og inntegnethensynssone
på plankartetmenervi kommunenhar ivaretattfaren for
flom og sekundærvirkningene
av skredpå en god måte.
I oversendelsen
fra Tronrud Eiendomblir vi bedt om å vurdereen løsningder innkjøringentil
parkeringskjellerenligger lavereenn nivåetfor 200-årsflom.I følge byggtekniskforskrift (TEK10) §7-2
skal sikkerhetenfor parkeringsanlegg
være200-årsflom.Videre åpnesdet i veiledningentil TEK10 for
at det kan gjøresbygningsmessige
tilpasningerslik at byggettåler belastningeneog skaderunngås(f.eks
at kjellere byggestett). Byggtekniskforskrift medveiledningåpnerikke direkte for en slik løsningder
det må på plassen beredskapfor å fjerne verdierfør en stor flom. NVE menerdet er uheldigå leggeopp
til en slik løsningpå et nytt områdeder det bør væremulig å finne løsningerentenved å lagetil en lang
innkjøringsrampeeller leggemer av parkeringover flomutsattnivå.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt -Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side2

NVE forutsetterat byggetsikresmot oppflytning på annenmåteenn å fylle kjeller med vann.
I flomnotatetfra Tronrud Eiendomgår det frem at opparbeidetuteområdevil bli satttil kote 68. Det er
ikke noe i veien for at uteområderplanleggesslik at de tåler en oversvømmelse.
Det somimidlertid er
viktig er at terrengeti direktetilknytning til bebyggelsener slik at bygget er i funksjonogsåved en stor
flomhendelsei Storelva.Inngangspartiog veier til og fra bebyggelsenmå ligge over nivået for en 200årsflomplusssikkerhetsmarginer.

Med hilsen

Anne CathrineSverdrup
regionsjef

Heidi MatheaHenriksen
senioringeniør

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.
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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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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
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Arild Magnus Rønnestad
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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
Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
Areal- og byplankontoret
Saksnr.
14/2345-45

Løpenr.
5242/16

Arkivkode

Deres ref.

L12

Dato

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
Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region sør

Anne - Mette Bjertnæs /

1 5/254063 - 1 6

Ken - Ove Heiberg

07.02.201 7

3221 4342

Reguleringsplan ny boligomnråde

og ny skole Benterud - Trekking av

innsigelse

Vi har i dag mottatt følgende materiale for reguleringsplan
-

Planbeskrivelse

-

Reguleringsplanbestemmelser

ny Benterud med skole:

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

-

Opprusting av undergang ved Kvernbergsundbru

i Osloveien for innkjøring til Eikeliveien for busser.
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

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Landsdekkende

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø

regnskap

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 200årsflom + 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 m2 BRA, eller flere
nye bygninger med samlet utbygging over 1000 m2. 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

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
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 avkastningsforventinger 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 leder i.
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)
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Ringerike interkommunale legevakt
Hønefoss krisesenter
Ringerike Brann og Redningsvesen
Ringerike barnevernsvakt

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.
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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:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ole Petter Løbben
Signe von Streng
Tore Solheim
Bjørn Haugen Morstad
Joar Aalmo
Inger Staxrud

Daglig leder:
Kjell Olav Kolrud

5

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

Driftsinntekter

-759 695,-

Sum eiendeler

123 329 989,-

Gjeld

82 606 330,-

Egenkapital

40 723 659,-

Styrehonorar

2015

2017

110 277 902,-

Årsresultat

År

2016

255 000,-

Lønn daglig
leder
1 016 500,-,-

Revisjonshonorar
70 063,-

Antall ansatte

Sykefravær %

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. RingeriksKraft 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

Driftsinntekter

Antall ansatte

Sykefravær %

150

4,4

41 372 000,-

Sum eiendeler

1 296 328 000,-

Gjeld

431 754 000,-

Egenkapital

316 412 000,-

Styrehonorar

2015

2017

444 900 000,-

Årsresultat

År

2016

555 000

Lønn daglig
leder
2 5551 000,-

Revisjonshonorar
1 272 000,-

2016
Aksjekapital:

Kr. 150 000 000,8

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 APSplasser, 10 VRI-plasser, 41 AB-plasser, 13 avklaringsplasser, 37 VTA-plasser og 5 TIAplasser.
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:
9

Magne Enger
Nøkkeltall:
Regnskapsår

2015

Driftsinntekter

2017

37 275 054,-

Årsresultat

2 246 285,-

Sum eiendeler

64 997 853,-

Gjeld

5 739 828,-

Egenkapital
År

2016

59 258 025,-

Styrehonorar

2015

286 000,-

Lønn daglig
leder
845 700,-3

Revisjonshonorar
52 000,-

Antall ansatte

Sykefravær %

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:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bjørn Marseth
Roger Mathiesen
Jan Hagen

Daglig leder:
Mats Øieren
Nøkkeltall:
Regnskapsår

2015

Driftsinntekter
Årsresultat

2016

2017

144 000,-

83 950,-

Sum eiendeler

2 974 926,-

Gjeld

1 136 559,-

Egenkapital

1 838 367,11

År

Styrehonorar

Lønn daglig
leder

Revisjonshonorar

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

Driftsinntekter
-

Sum eiendeler

32 348 641,-

Egenkapital

2017

765 950,-

Årsresultat
Gjeld

2016

620 914,6 774 887,-

25 973 754,-
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År
2015

Styrehonorar
Ikke aktuelt

Lønn daglig
leder
Ikke aktuelt

Revisjonshonorar
Ikke aktuelt

Antall ansatte
Ikke aktuelt

Sykefravær %
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:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Steffen Fagerås
Finn Moholdt
Elisabeth Klever
Cecilie Puntervold Øyen
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

2015

0,-

Lønn daglig
leder
827 580,-

Revisjonshonorar
60 165,-

Antall ansatte

Sykefravær %

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:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Nils Moesødegård
Rolf Christian Borlaug Johansen
Aashild Bang
Ole Petter Thingelstad
Anders Skarsgard

Daglig leder:
Anders Skarsgard
Nøkkeltall:
Regnskapsår
Driftsinntekter
Årsresultat

2015

2016

2017

105 810 492,3 807 539,-

Sum eiendeler

31 372 779,-

Gjeld

10 790 654,-

Egenkapital

20582 125,-

17

År

Styrehonorar

2015

86 000,-

Lønn daglig
leder
692 043,-

Revisjonshonorar
43 648,-4

Antall ansatte

Sykefravær %

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

Driftsinntekter

664 669,-

Sum eiendeler

17 759 441,-

Gjeld

12 298 909,-

Egenkapital

2015

2017

21 743 847,-

Årsresultat

År

2016

5 460 533,-

Styrehonorar
37 950,-

Lønn daglig
leder
696 756,-

Revisjonshonorar
116 300,-

Antall ansatte

Sykefravær %

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:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Henrik August Christensen
Eilif Due
Mimi Kristine Berdal
Cecilie Jonassen
Paul Ronny Kristiansen
Svein Erik Veie
Nils Ingemund Hoff
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:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jan Egil Lyng
Ole Magnus Strande
Arnfinn Baksvær
Jan Braseth
Bjørn Hartz
Anita Gomnes Haugland

Daglig leder:
Bjørn Hartz
Nøkkeltall:
Regnskapsår
Driftsinntekter
Årsresultat
Sum eiendeler
Gjeld

2015

2016

2017

3 750 000,167 688,55 906 854,40 524 892
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Egenkapital
År
2015

15 381 962,-

Styrehonorar
21 960,-

Lønn daglig
leder
0,-

Revisjonshonorar
11 700,-

Antall ansatte

Sykefravær %

-

-

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

Driftsinntekter
-

Sum eiendeler

481 496,
2 654 074

Gjeld

568 753

Egenkapital

2015

2017

1 235 234,-

Årsresultat

År

2016

2 085 321

Styrehonorar
0,-

Lønn daglig
leder
1 026 431,-

Revisjonshonorar
29 250,-

Antall ansatte

Sykefravær %

-

-

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

Driftsinntekter

1 680 000,-

Årsresultat

- 606 946,-

Sum eiendeler

2016

2017

15 709 155,-
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Gjeld

10 892328,-

Egenkapital

4 816 827,-

År

Styrehonorar

Lønn daglig
leder

2013

-

-

Revisjonshonorar
43 0005,-

Antall ansatte

Sykefravær %

-

-

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 Baksjer hvor hver kommune i Buskerud eier en andel 6. 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)
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Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Roar Flaathen
Ingvild Ragna Myhre
Kristin Ourum
Jon Andreas Sten
Kristin Thowsen

Daglig leder:
Thorleif Leifsen
Nøkkeltall:
Regnskapsår

2015

Driftsinntekter
-

212 444000,-

Sum eiendeler

7 412 639 000,-

Gjeld

5 790 244 000,-

Egenkapital

1 622 415 000,-

Styrehonorar

2015

2017

817 144 000,-

Årsresultat

År

2016

714 000,-

Lønn daglig
leder
2 258 000,-

Revisjonshonorar

Antall ansatte

Sykefravær %

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

Driftsinntekter

10 995 000,-

Årsresultat

125 569 436,-

Gjeld

107 895 259,-

Egenkapital

20 674 177,-

Styrehonorar

2015

2017

1 868 832,-

Sum eiendeler

År

2016

0,-

Lønn daglig
leder

Revisjonshonorar

Antall ansatte

Sykefravær %

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

Driftsinntekter

9 303 802,-

Årsresultat

1 118 777,-

Sum eiendeler

51 628 975,-

Gjeld

25 734 194,-

Egenkapital

25 894 781,-

2016

2017

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
2015

Styrehonorar
592 350,-8

Lønn daglig
leder

Revisjonshonorar

Antall ansatte

Sykefravær %

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

Driftsinntekter

2014
-

Årsresultat

1 155 649,-

Sum eiendeler

-

Gjeld

-

Egenkapital
År
2015

4 417 344,-

Styrehonorar

Lønn daglig
leder
-

Revisjonshonorar
-

-

Antall ansatte

Sykefravær %

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:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Anita Haugland Gomnes
Frank Jarle Hammer
Helge Stiksrud
Marit Smeby Lorentsen
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:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Hege Glenna
Bjørg Tveito Lundefaret
Grete Vallumrød
Steffen Stordalen
Kurt Orre
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.
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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
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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/offentligstotte/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. Rådmannengis følgendeoppdragref oversiktover eiendommersom er listet opp i
saksframlegget:
• Følgendeobjekterselgesetternærmereavklaringog tilrettelegging:
• 1: Del av gnr. 87 bnr. 1, restarealinnenforreguleringsplan250-02Hov
Næringsområde
• 2: Del av gnr. 92 bnr. 54 pistolskytebanepå Hensmoen, regulerttil industri
• 3: Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbanepå Hensmoen
• 4: Del av gnr. 86 bnr. 251, HønenAlle 1
• 5: Del av gnr. 87 bnr. 40 GamleUllerål skole
• 6: Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteigved Monserud
• 7: Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt.22-24
• 8: Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien10
• 9: Del av gnr. 87 bnr. 1 HaraldHårfagresvei
• 10: Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle
• 11: Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvikaindustriområde
• 12: Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket mark
• 13: Gnr. 305 bnr. 288, 289 og 290 - boligtomterpå Kirkemoenboligfelt
Nesi Ådal
• 15: Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka
• 16: Gnr. 95 bnr. 233 regulertlekeplassSlettveien(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 utleieboligerEinerveien 9 og 11 Nesi Ådal
• 20: Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen
boligfelt – Sokna
• 23: Tyristrandherredshusgnr. 244 bnr. 191
• Følgendeobjekt selgesikke:
• 22: Gnr. 38 bnr. 70 og 90, Boligtomt og parkering
• 24: Kirkemoenboligfelt på Sokna,reg. plan 187
• Rådmannenkommertilbake medny sakfør følgendeobjekter vurderessolgt:
• 14: Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda
friareal – utredes 2012
• 21: Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrumstopp
• 25: Hønefossprestebolig,Storgt 21, gnr 318 bnr 86 m.fl
2. Salgsinntekterbrukestil nedbetalingav kommunensinvesteringsgjeld.
3. Rådmannengir tilbakemeldingom salgsprosessen
i forbindelsemedøkonomisk
tertialrapport.

4. Eiendommeneselgesgjennomautoriserteiendomsmegle
r etterforutgående
konkurranseom slike tjenester.
5. Det gjennomførestakstpå de eiendommerhvor detteer aktuelt.
6. Rådmannengis fullmakt til salgav eiendommertil taksteller over. Eventueltsalgav
eiendommerundertakst,avgjøresav formannskapet.

Behandling i Kommunestyret 23.02.2012:
Rådmannens
forslagble enstemmigvedtattmed følgende endring:
Punkt24 Kirkemoenboligfelt på Soknaflyttes til ” Følgendeobjekt selgesikke.”

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 holmerspesielt 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

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.

Postadresse
Postboks 8013 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kld.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 20
http://www.kld.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 882

Naturforvaltningsavdelingen

Saksbehandler
Ernst Inge Espeland
22 24 58 90

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 planog 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 (Sundvoldenplattformen) 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 havneog 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.

Side 10

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
Akershus fylkeskommune
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Andebu kommune
Andøy kommune
Arbeids- og
sosialdepartementet
Aremark kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askim kommune
Askvoll Kommune
Askøy kommune
Audnedal kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog-Høland kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Balestrand kommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bardu kommune
Barne- og
likestillingsdepartementet
Beiarn kommune
Berg kommune
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal Kommune
Birkenes kommune
Bjerkreim kommune
Bjugn kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
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Rådhuset
Postboks 1200
Rådhuset
Postboks 1403
Andebu Sentrum 1
Postboks 187

7316
0107
8805
9506
2560
3158
8483

LENSVIK
OSLO
SANDNESSJØEN
ALTA
ALVDAL
ANDEBU
ANDENES

Postboks 8019 Dep

0030

OSLO

Sætremarka 2
Bruhagen
Kong Bels veg 20
Postboks 44
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 401

1798
4809
1372
1801
6988
5323
4525
6480
6690
5741
1940
4809
5392
5943
6530
6899
8546
9050
3970
9365

AREMARK
ARENDAL
ASKER
ASKIM
ASKVOLL
KLEPPESTØ
KONSMO
AUKRA
AURE
AURLAND
BJØRKELANGEN
ARENDAL
STOREBØ
AUSTRHEIM
AVERØY
BALESTRAND
BALLANGEN
STORSTEINNES
LANGESUND
BARDU

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Postboks 25
Skaland
Postboks 7700
Torget 4
Rådhuset
Postboks 115
Postboks 17
Rådhuset
Postboks 319
Boknatunvegen 13
Postboks 104
Rådhuset

8118
9385
5020
9980
7980
4795
4389
7160
8001
5561
6721
8905

MOLDJORD
SKALAND
BERGEN
BERLEVÅG
TERRÅK
BIRKELAND
VIKESÅ
BJUGN
BODØ
BOKN
SVELGEN
BRØNNØYSUND

Serviceboks 650
Postboks 353
Postboks C
Boks 174
Postboks 323
Rådhuset

Rådhusveien 3
Postboks 788 Stoa

Adresseliste
Buskerud fylkeskommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
Den Norske Turistforening
Oslo og omegn Den Norske
Turistforening
Direktoratet for forvaltning og
IKT
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal kommune
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eid kommune
Eide kommune
Eidfjord kommune
Eidsberg kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elverum kommune
Enebakk kommune
Engerdal kommune
Etne kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Fauske kommune
Fedje kommune
Fet kommune
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Finnøy kommune
Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeridirektoratet
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Fylkeshuset

Postboks 610
Youngstorget 1

3020
4745
4754
1304
3833
8475
5430
9991
0181

DRAMMEN
BYGLAND
BYKLE
SANDVIKA
BØ I TELEMARK
STRAUMSJØEN
BREMNES
BÅTSFJORD
OSLO

Postboks 7 Sentrum

0101

OSLO

Postboks 8115 Dep

0032

OSLO

Postboks 2014

3103

TØNSBERG

2662
3008
3750
9311
8820
6770
6490
5783
1850
2230
2080
4379
2418
1912
2440
5591
2890
8539
4735
4552
8201
5947
1901
0030
9815
4160
6001
5804

DOVRE
DRAMMEN
DRANGEDAL
BRØSTADBOTN
DØNNA
NORDFJORDEID
EIDE
EIDFJORD
MYSEN
SKOTTERUD
EIDSVOLL
EGERSUND
ELVERUM
ENEBAKK
ENGERDAL
ETNE
Etnedal
BOGEN I OFOTEN
EVJE
FARSUND
FAUSKE
FEDJE
FETSUND
OSLO
VADSØ
FINNØY
ÅLESUND
BERGEN

Postboks 83
Rådhuset

Engene 1
Gudbrandsveien 7
Dyrøytunet 1
Rådhusvegen 11
Simadalsvegen 1
Ordfører Voldensvei
Postboks 94
Rådhusgata 1
Postboks 580
Storgt 18
Prestegårdsvn. 4
Postboks 54
Postboks 43
Evjemoen
Postboks 100
Postboks 93
Postboks 100
Postboks 8008 Dep
Fylkeshuset
Postboks 67 Sentrum
Postboks 185 Sentrum

Adresseliste
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjell kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord kommune
Flesberg kommune
Flora kommune
Flå kommune
Folldal kommune
Forsand kommune
Forsvarsdepartementet
Fosnes kommune
Framtiden i Våre Hender
Fredrikstad kommune
Friluftsrådenes Landsforbund
Frogn kommune
Froland Kommune
Frosta kommune
Fræna kommune
Frøya kommune
Fusa kommune
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og
Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i NordTrøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Fyresdal kommune
Førde kommune
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Postboks 83
Postboks 54
Postboks 184
Rådhuset
Postboks 24
Kirkegaten 50

Postboks 152
Postboks 24
Postboks 1604
Statens Hus
Postboks 4034, Statens Hus
Postboks 7310

5418
6961
5342
8380
7770
4400
3623
6900
3539
2580
4110
0032
7856
0177
1602
1338
1440
4820
7633
6440
7261
5649
3007
9815
2306
5020

FITJAR
DALE I SUNNFJORD
STRAUME
RAMBERG
FLATANGER
FLEKKEFJORD
LAMPELAND
FLORØ
FLÅ
FOLLDAL
FORSAND
OSLO
JØA
OSLO
FREDRIKSTAD
SANDVIKA
DRØBAK
FROLAND
FROSTA
ELNESVÅGEN
SISTRANDA
EIKELANDSOSEN
DRAMMEN
VADSØ
HAMAR
BERGEN

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Moloveien 10

8002

BODØ

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Postboks 987

2626

LILLEHAMMER

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Postboks 59, Statens Hus

4001

STAVANGER

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

Postboks 4710 Sluppen
Postboks 2603
Postboks 6105
Postboks 2076
Postboks 325

7468
3702
9291
3103
1502
3870
6802

TRONDHEIM
SKIEN
TROMSØ
TØNSBERG
MOSS
FYRESDAL
FØRDE

Postboks 13
Nyberg
Postboks 8126 Dep
Fredensborgveien 24 G
Postboks 1405
Eyvind Lyches vei 23 B
Postboks 10
Osedalen
Alstad

Postboks 338

Adresseliste
Gamvik kommune
Gaular kommune

6973

Gausdal kommune
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grane kommune
Granvin herad
Gratangen kommune
Greenpeace
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Gulen kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Halsa kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
Haram kommune
Hareid kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal kommune
Haugesund kommune
Hedmark fylkeskommune
Helse- og
omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Hemne kommune
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjartdal kommune

Hareid rådhus
Postmottak
Fjellvn 6
O.T. Olsens vei 3 A
Postboks 2160
Fylkeshuset

2651
8138
6050
6631
2024
4980
4330
2810
6823
3550
2770
8680
5733
9470
0130
4898
7870
2260
5966
8452
1751
6683
2306
8294
9616
6270
6060
9479
9593
8690
5504
2325

MEHAMN
SANDE I
SUNNFJORD
ØSTRE GAUSDAL
INNDYR
VALDERØY
BATNFJORDSØRA
GJERDRUM
GJERSTAD
ÅLGÅRD
GJØVIK
SANDANE
GOL
JAREN
TROFORS
GRANVIN
GRATANGEN
OSLO
GRIMSTAD
GRONG
KIRKENÆR
EIVINDVIK
Storkmarknes
HALDEN
VÅGLAND
HAMAR
HAMARØY
HAMMERFEST
BRATTVÅG
HAREID
HARSTAD
BREIVIKBOTN
HATTFJELLDAL
HAUGESUND
HAMAR

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Postboks 7000
Trondheimsven. 1
Sentrumsveien 1

0130
7200
8646
3560
6099
7240
3692

OSLO
KYRKSÆTERØRA
KORGEN
HEMSEDAL
FOSNAVÅG
HITRA
SAULAND
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Postboks 174

Postboks 54
Rådhuset
Kommunehuset
Postboks 10
Rettedalen 1, Storahuset
Serviceboks
Gamlevegen 4
Rådhusvegen 39
Postboks 13
Postboks 6803 St Olavsplass
Serviceboks 503
Postboks 162

Rådhuset
Postboks 150
Postboks 4063
Oppeid
Postboks 1224 K

Postboks 274

9770

Adresseliste
Hjelmeland kommune
Hobøl kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Hordaland fylkeskommune
Hornindal kommune
Horten kommune
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedredningssentralen SørNorge
Hurdal kommune
Hurum kommune
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Hægebostad kommune
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune
Iveland kommune
Jevnaker kommune
Jondal kommune
Justis- og
beredskapsdepartementet
Jølster kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kautokeino kommune
Klepp kommune
Klæbu kommune
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens
organisasjon
Kongelig norsk seilforening
Kongsberg kommune
Kongsvinger kommune
Konkurransetilsynet
Kragerø kommune
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Kommunehuset

Postboks 7900
Postboks 24
Postboks 10
Postboks 2900 Solli

4130
1827
3090
3576
3530
3081
7380
5020
6761
3191
0230

HJELMELAND
HOBØL
HOF
HOL
RØYSE
HOLMESTRAND
ÅLEN
BERGEN
HORNINDAL
HORTEN
OSLO

Flyplassveien 190

4050

SOLA

Rådhuset
Øvre Skoledalen 12

2090
3490
1680
6957
4595
6991
7977
4368
9450
7670
4724
3521
5627

HURDAL
KLOKKARSTUA
SKJÆRHALLEN
HYLLESTAD
TINGVATN
HØYANGER
HØYLANDET
VARHAUG
HAMNVIK
INDERØY
IVELAND
JEVNAKER
JONDAL

0030

OSLO

Rådhuset
Bredbuktnesveien 6
Postboks 25
Postboks 200

6843
9730
9130
4250
9520
4358
7541

SKEI I JØLSTER
KARASJOK
HANSNES
KOPERVIK
KAUTOKEINO
KLEPPE
KLÆBU

Postboks 8112 Dep

0030

OSLO

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Huk aveny 1
Postboks 115

0287
3602
2226
5805
3791

OSLO
KONGSBERG
KONGSVINGER
BERGEN
KRAGERØ

Hofslundveien 5
Hole Herredshus
Postboks 312

Postboks 159
Postboks 24
Rådhuset
Vennalivegen 37
Birketveit
Postboks 70
Postboks 8005 Dep
Rådshusg 4

Postboks 439 Sentrum
Postboks 128

Adresseliste
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Krødsherad kommune
Kulturdepartementet
Kulturvernets
Fellesorganisasjon
Kunnskapsdepartementet
Kvalsund kommune
Kvam herad
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kystvakten
Kystverket
Kåfjord kommune
Landbruks- og
matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Lardal kommune
Larvik kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Leikanger kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Leksvik kommune
Lenvik kommune
Lesja kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lillehammer kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lindås kommune
Lom kommune
Loppa kommune
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
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Postboks 417
Rådhuset Kaibakken 2
Postboks 8030 Dep

4604
6509
3536
0030

KRISTIANSAND S
KRISTIANSUND N
NORESUND
OSLO

Stortingsgaten 12

0161

OSLO

Postboks 8119 Dep

Bygdeveien 26
Rådhuser
Postboks 800 postmottak
Postboks 1502
Boks 74

0032
9620
5600
4480
5470
3850
4180
9475
9161
2617
6025
9148

OSLO
KVALSUND
NORHEIMSUND
KVINESDAL
ROSENDAL
KVITESEID
KVITSØY
BORKENES
BURFJORD
JØRSTADMOEN
ÅLESUND
OLDERDALEN

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Postboks 8140 Dep
Svarstadtunet 15
Postboks 2020
Nessveien 7
Postboks 88
Skrivarvegen 7

0033
3275
3255
9357
9790
6863
8890
7994
7120
9300
2665
7601
3401
7882
2626
4791
4524
5914
2686
9550
4460
2713
8766
6868

OSLO
SVARSTAD
LARVIK
Tennevold
KJØLLEFJORD
LEIKANGER
LEIRFJORD
LEKA
LEKSVIK
FINNSNES
LESJA
LEVANGER
LIER
NORDLI
LILLEHAMMER
LILLESAND
SØR-AUDNEDAL
ISDALSTØ
LOM
ØKSFJORD
MOI
ROA
LURØY
GAUPNE

Kvam rådhus, Grovagjelet 16
Nesgata 11
Kviteseidgata 13

Kommunehuset
Rådhusveien 8
Postboks 130
Postboks 205
Postboks 40
Serviceboks
Postboks 23
Postboks 183
Kvernhusmyrane 41
Sognefjellsvegen 6
Parkveien 1-3
Moiveien 9
Postboks 94
Rådhuset
Rådhuset

Adresseliste
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Mandal kommune
Marker kommune
Marnardal kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Meldal kommune
Melhus Kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Midsund kommune
Midtre Gauldal kommune
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes Kommune
Moss kommune
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Naustdal kommune
Naustdal-Gjengedal
verneområdestyre
Nedre Eiker Kommune
Nes kommune
Nes kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
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Postboks 353
Standv. 24
Postboks 83
Postboks 83
Rådhuset
Postboks 113
Postboks 140
Serviceboks 905
Postboks 114

Postboks 5672 Sluppen
Postboks 2141 Grunerløkka
Postboks 44
Postboks 38
Rådhusplassen 1
Rådmannskontoret
Postboks 175

4577
9060
6886
8551
1470
2341
7551
4509
1871
4534
5981
5906
7336
7224
8151
7530
6475
7290
7485
0505
5729
3371
6413
8390
1501

LYNGDAL
LYNGSEIDET
LÆRDAL
LØDINGEN
LØRENSKOG
LØTEN
HOMMELVIK
MANDAL
ØRJE
MARNARDAL
MASFJORDNES
FREKHAUG
MELDAL
MELHUS
ØRNES
MERÅKER
MIDSUND
STØREN
TRONDHEIM
OSLO
MODALEN
VIKERSUND
MOLDE
REINE
MOSS

Fylkeshuset

6404

MOLDE
MOEN
HAVØYSUND
NAMDALSEID

Brannbakken 1, Pb 344
Postboks 4783 Sofienberg
Mariboesgate 8
Postboks 43

9321
9690
7750
7809
7890
2030
8505
0506
0183
6806

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

Postboks C
Kommunehuset
Postboks 114
Movegen 24
Postboks 123

3051
3540
2151
8700
1451

MJØNDALEN
NESBYEN
ÅRNES
NESNA
NESODDTANGEN

Postboks 79
Rådhuset
Rådhusvn 2
Postboks 214
Midsund

Torget 1
Serviceboks 1006

NAMSSKOGAN
NANNESTAD
NARVIK
OSLO
OSLO
NAUSTDAL

Adresseliste
Nesseby kommune

9840

Nesset kommune

6460

NHO - Hordaland
NHO Reiseliv
Nissedal kommune
Nittedal kommune
Nome kommune
Nord-Aurdal kommune
Norddal kommune
Nord-Fron kommune
Nordkapp kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Odal kommune
Nordre Land kommune
Nordreisa kommune
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Nore og Uvdal kommune
Norges Bondelag
Norges Dykkerforbund
Norges Hytteforbund
Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komite
Norges Miljøvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Seilforbund
Norges Skogeierforbund
Norges vassdrags- og
energidirektorat
Norsk Almennings Forbund
Norsk Bonde- og
Småbrukarlag
Norsk friluftsliv
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
NORSKOG
Notodden kommune
Nærings- og
fiskeridepartementet
Næringslivets
Hovedorganisasjon
Nærøy kommune
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Postboks 694 Sentrum
Postboks 5465 Majorstuen
Moveien 1
Ringsevja 30
Postboks 143
Nedregate 50
Postboks 403
Fylkeshuset
Postboks 173
Fylkets Hus

5807
0305
3855
1482
3830
2901
6210
2640
9751
8048
2120
2882
9156

VARANGERBOTN
EIDSVÅG I
ROMSDAL
BERGEN
OSLO
TREUNGEN
NITTEDAL
ULEFOSS
FAGERNES
VALLDAL
VINSTRA
HONNINGSVÅG
BODØ
SAGSTUA
DOKKA
STORSLETT

7735

STEINKJER

3630
Postboks 9354 Grønland
0135
Serviceboks 1 Ullevål Stadion 0840
Parkveien 51B
0256

RØDBERG
OSLO
OSLO
OSLO

Serviceboks 1 Ullevål Stadion 0840

OSLO

Postboks 593
Postboks 1 Grønland

5806
0133

BERGEN
OSLO

Postboks 1438 Vika

0115

OSLO

Postboks 5091 Majorstua

0301

OSLO

v/ Sjåk almenning

2690

SKJÅK

Akersgata 41

0158

OSLO

Nedre Slottsgate 25
Postboks 2000 Vika
Postboks 2000 Vika
Postboks 123 Lilleaker
Postboks 193

0157
0125
0125
0216
3672

OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
NOTODDEN

Postboks 8090 Dep

0030

OSLO

Postboks 5250 Majorstuen

0303

OSLO

Rådmannskontoret

7970

KOLVEREID

Adresseliste
Nærøyfjorden
verneområdestyre
Nøtterøy kommune
Odda kommune
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oppdal kommune
Oppegård kommune
Oppland fylkeskommune
Orkdal kommune
Os kommune
Os kommune
Osen kommune
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Politidirektoratet
Porsanger kommune
Porsgrunn kommune
Radøy kommune
Rakkestad kommune
Rana Kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Re kommune
Reddvillaksen.no - Stiftelsen
Nordatlantisk Villaksfond
Norge
Redningsselskapet
Regjeringsadvokaten
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rennesøy kommune
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Rissa kommune
Risør kommune
Roan kommune
Rogaland fylkeskommune
Rollag kommune
Rygge kommune
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Njøsavegen 2

6963

LEIKANGER

Postboks 250

Tingvoll

3163
5751
0033
4003
7340
1411
2626
7301
5202
2550
7740
5282
7864
0031
9712
3901
5936
1891
9601
4096
6300
3175

BORGHEIM
ODDA
OSLO
STAVANGER
OPPDAL
KOLBOTN
LILLEHAMMER
ORKANGER
OS
OS I ØSTERDALEN
STEINSDALEN
LONEVÅG
OVERHALLA
OSLO
LAKSELV
PORSGRUNN
MANGER
RAKKESTAD
Mo i Rana
RANDABERG
ÅNDALSNES
RAMNES

Uranienborg terrasse 8

0351

OSLO

Postboks 500
Postboks 8012 DEP

1323
0030
2485
7391
4159
0030
0034
6657
2630
3504
2380
7100
4952
7180
4001
3626
1570

HØVIK
OSLO
RENDALEN
RENNEBU
RENNESØY
OSLO
OSLO
RINDAL
RINGEBU
HØNEFOSS
BRUMUNDDAL
RISSA
RISØR
ROAN
STAVANGER
ROLLAG
DILLING

Postboks 8148 Dep
Boks 600
Inge Krokannsveg 2
Postboks 510
Postboks 988
Postboks 83
Postboks 84

Postboks 8051 Dep.
Rådhuset
Postboks 128
Krossvegen 8
Pb 264
Postboks 173
Postboks 40

Berkåk
Postboks 24
Postboks 8002 Dep
Postboks 8196 Dep
Hanstadgata 2
Serviceboks 4
Postboks 13
Rissa Rådhus
Postboks 158
Postboks 130 Sentrum
Larkollveien

Adresseliste
Rælingen kommune
Rødøy kommune
Rømskog kommune
Røros kommune
Røst kommune
Røyken kommune
Røyrvik kommune
Råde kommune
Sabima
Salangen kommune
Saltdal kommune
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samnanger kommune
Sande kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sandøy kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Sauherad kommune
Sel kommune
Selbu kommune
Selje kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Sirdal kommune
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Skaun kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Skien Kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Skodje kommune
Skånland kommune
Smøla kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
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Postboks 100
Postboks 93

2025
8185
1950
Bergmannsgata 19
7374
8064
Rådhuset
3440
7898
Rådhuset
1640
Postboks 6784 St. Olavs plass 0130
9355
Rådhuset
8250
Ávjovárgeaidnu 50
9730
Postboks 8010 Dep
0030
5650
6084
Postboks 300
3070
Postboks 2025
3247
Postboks 583
4305
6487
Postboks 237
1702
Postboks 44
4201
3812
Botten Hansensgate 9
2670
Gjelbakken 15
7580
6740
Brøløsvegen 13 A
3840
3350
Postboks 16
3749
4440
Postboks 2222
5509
Postboks 9200 Grønland
0134
Rådhuset
7353
Postboks 313
2001
Postboks 3010
1401
Postboks 3004 Handelstorget 3703
Storveien 24
1816
Postboks 145-G
9189
2690
6260
Postboks 240
9439
6570
Krokstadøra
7257
7760

FJERDINGBY
VÅGAHOLMEN
RØMSKOG
RØROS
RØST
RØYKEN
LIMINGEN
RÅDE
OSLO
SJØVEGAN
ROGNAN
KARASJOK
OSLO
TYSSE
LARSNES
SANDE I VESTFOLD
SANDEFJORD
SANDNES
HARØY
SARPSBORG
SAUDA
AKKERHAUGEN
OTTA
SELBU
SELJE
SELJORD
PRESTFOSS
SILJAN
TONSTAD
HAUGESUND
OSLO
BØRSA
LILLESTRØM
SKI
Skien
SKIPTVET
SKJERVØY
SKJÅK
SKODJE
EVENSKJER
SMØLA
SNILLFJORD
SNÅSA

Adresseliste
Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Sogndal kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Songdalen kommune
Sortland kommune
Spydeberg kommune
Stange kommune
Statens naturoppsyn
Statistisk sentralbyrå
Statskog SF
Stavanger kommune
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Stokke kommune
Stord Kommune
Stordal kommune
Stor-Elvdal kommune
Storfjord kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Stølsheimen verneområdestyre
Sula kommune
Suldal kommune
Sund kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Sveio kommune
Svelvik kommune
Sykkylven kommune
Søgne kommune
Sømna kommune
Søndre Land kommune
Sør-Aurdal kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sørum kommune
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Askedalen 2

6863

LEIKANGER

Postboks 153
Gamleveien 20
Postboks 99
Postboks 73
Postboks 53
Postboks 117
Stasjonsgaten 35
Postboks 214
Postboks 5672 Sluppen
Postboks 8131 Dep
Postboks 63 Sentrum
Postboks 8001
Rådhuset
Serviceboks 2530
Postboks 133
Postboks 124
Postboks 304
Kommunehuset
Postboks 85

6851
4380
4097
6921
4685
8401
1820
2336
7485
0033
7801
4068
8281
7729
7501
3161
5402
6250
2481
9046
4126
6201
6783
6963
6039
4230
5371
6601
6650
5559
3061
6230
4682
8920
2860
2930
8226
2647
2101
9310
7004
1921

SOGNDAL
HAUGE I DALANE
SOLA
HARDBAKKE
NODELAND
SORTLAND
SPYDEBERG
STANGE
TRONDHEIM
OSLO
Namsos
STAVANGER
LEINESFJORD
STEINKJER
STJØRDAL
STOKKE
STORD
STORDAL
Koppang
OTEREN
JØRPELAND
STRANDA
STRYN
LEIKANGER
LANGEVÅG
SAND
SKOGSVÅG
SUNNDALSØRA
SURNADAL
SVEIO
SVELVIK
SYKKYLVEN
SØGNE
SØMNA
HOV
BAGN
STRAUMEN
SØR-FRON
SKARNES
SØRREISA
TRONDHEIM
SØRUMSAND

Postboks 115
Tonningsgata 4
Njøsavegen 2
Postboks 280
Eidsvegen 7
Postboks 23
Postboks 94
Postboks 40
Postboks 40
Rådhuset
Postboks 1051

Tingvoll
RÅDHUSET
Kommunevegen 1
Postboks 7
Postboks 2350 Sluppen
Postboks 113

Adresseliste
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Telemark fylkeskommune
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Tolldirektoratet
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøgstad kommune
Tvedestrand kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysfjord kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker kommune
Ullensvang herad
Ulstein kommune
Ulvik herad
Utenriksdepartementet
Utmarkskommunenes
sammenslutning
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vega verneområdestyre
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Boks 406,
Rådhusv 3
Fylkeshuset
Postboks 38
Kommunehuset
Postboks 14
Rådhuset
Rødsgata 36

Postboks 143
Skeiesvegen 5
Postboks 8114 Dep

9915
9845
3706
4349
6630
3661
9444
3145
3880
2540
0032
9380
9304
9296
9299
7004
2421
8770
1861
4901
7590
2500
8271
5685
5570
3104
2051
5780
6067
5730
0032

KIRKENES
TANA
SKIEN
BRYNE
TINGVOLL
RJUKAN
HOL I TJELDSUND
TJØME
DALEN
TOLGA
OSLO
GRYLLEFJORD
VANGSVIK
TROMSØ
TROMSØ
TRONDHEIM
TRYSIL
TRÆNA
TRØGSTAD
TVEDESTRAND
TYDAL
TYNSET
DRAG
UGGDAL
AKSDAL
TØNSBERG
JESSHEIM
KINSARVIK
ULSTEINVIK
ULVIK
OSLO

Postboks 1148 Sentrum

0104

OSLO

5547
9811
5722
4747
2975
6143
9951
8651
8980

UTSIRA
VADSØ
DALEKVAM
VALLE
VANG I VALDRES
FISKÅBYGD
VARDØ
MOSJØEN
VEGA

8002

BODØ

Kommunehuset
Postboks 8122 Dep
Postboks 27
Vangsvik
Postboks 6600
Postboks 6900
Munkegata 1
Postboks 200
Postboks 86
Postboks 34
Postboks 38
Tynset Rådhus
Postboks 15
Kommunehuset
Postboks 2410
Postboks 470

Postboks 614
Konsul Jebsensgt. 16

Rådhuset
Postboks 292
Postboks 560
Fylkesmannen i Nordland,
Moloveien 10

Adresseliste
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Verdal kommune
Verneområdestyre for
Brattefjell-Vindeggen
landskapsvernområde
Ryfylkeheiane og
Frafjordheiane
Verneområdestyre for Setesdal
Vesthei
Verneområdestyret for
Geiranger-Herdalen
Verneområdestyret for
Kvænangsbotn og Navitdalen
landskapsvernområder
Verneområdestyret for
Lyngsalpan
Verneområdestyret for
Nordkvaløy - Rebbenesøy
landskapsvernområde
Verneområdestyret for
Trollheimen
Verneområdstyret Oksøy Ryvingen og Flekkefjord
landsksapsvernområde
Verran kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestby kommune
Vestfold fylkeskommune
Vestnes kommune
Vestre Slidre kommune
Vestre Toten kommune
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Villreinrådet i Norge
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Volda kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
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Myra
Postboks 25

4985
4701
7650

VEGÅRSHEI
VENNESLA
VERDAL

Postboks 2603

3702

SKIEN

Fylkesmannen i Møre og
Romsdal, Fylkeshuset

6404

MOLDE

Fylkesmannen i Troms,
postboks 6105

9291

TROMSØ

Fylkesmannen i Troms,
Postboks 6105

9291

TROMSØ

Fylkesmannen i Troms,
postboks 6105

9291

TROMSØ

Fylkesmannen i Møre og
Romsdal, Fylkeshuset

6404

MOLDE

Postboks 513 Lundsiden

4605

KRISTIANSAND

7790
4605
1540
3103
6390
2966
2831
8376
8976
6891
7901
2881
5580
3890
6100
5701
8063
8305
6701

MALM
KRISTIANSAND S
Vestby
TØNSBERG
VESTNES
SLIDRE
RAUFOSS
LEKNES
VEVELSTAD
VIK I SOGN
RØRVIK
AUST-TORPA
ØLEN
VINJE
VOLDA
VOSS
VÆRØY
SVOLVÆR
MÅLØY

Serviceboks 517
Postboks 144
Postboks 2163

Postboks 84
Postboks 203
Rådhuset
Postboks 134

Stormyra 2
Postboks 145

Postboks 41

Adresseliste
Vågå kommune
Våler kommune
Våler kommune
WWF-Norge
ØKOKRIM
Øksnes kommune
Ørland kommune
Ørskog kommune
Ørsta kommune
Østfold fylkeskommune
Østre Toten kommune
Øvre Eiker Kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Ålfotbreen verneområdestyre
Åmli kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune
Hege Feiring (e.f.)

Side 25

Edvard Storms veg 2
Postboks 34
Kjosveien 1
Pb 6784 St. Olavs plass
Postboks 8193 Dep
Postboks 401
Rådhuset
Postboks 220
Postboks 24
Rådhuset

Øvre Årnes 7
Torget 1
Njøsavegen 2
Torget 1
Statsråd Evensensveg 4-6
Postboks 195

2680
2436
1592
0130
0034
8439
7129
6240
6150
1702
2851
3300
2636
5336
2940
7170
3570
6025
6863
4865
2450
6885
1431
4540
2270

VÅGÅ
VÅLER I SOLØR
VÅLER I ØSTFOLD
OSLO
OSLO
MYRE
BREKSTAD
ØRSKOG
ØRSTA
SARPSBORG
LENA
HOKKSUND
ØYER
TJELDSTØ
HEGGENES
ÅFJORD
ÅL
ÅLESUND
LEIKANGER
ÅMLI
RENA
ÅRDALSTANGEN
ÅS
ÅSERAL
FLISA

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
7. _____________________
8._____________________
9._____________________

Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden

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

RUTINEROGVEILEDER
FORHÅNDTERIN
G
AV MISTANKEOM SEKSUELLE
OVERGREP
I SKOLE
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Rutinebeskrivelse

Rutinebeskrivelser

Kommentar

Skrivned, inkl. dato og tidspunktdet du
Viktigmed hensyntil seneredokumentasjon
observerer/blirfortalt såobjektivt sommulig. og troverdighet.
Ikke still ledendespørsmål,men «fortell meg, Setips til spørsmålside13.
hvordan».Værtydelig
Informer leder om mistanken.
Såraskt sommulig!
Vedmistankeom et overgrep,skalrektor
/daglig leder kontaktebarnevernstjenesten
direkte.

Det er ledersansvarå meldevidere.
Meldingtil barneverntjenestenskalalltid skje
i samrådmed rektor/styrer/dagligleder.
Dersomrektor/dagligleder ikke vil gi
opplysningerom bekymringentil
barneverntjenesten,har den somer
bekymretet selvstendigansvarfor å
informerebarneverntjenesten( jf.
Opplæringsloven
§ 15-3).
I akutte sakermed fare for bevisforspillelse, Hvisman er i tvil om bekymringentil
kontakter leder politiet direkte.
barneverntjenestenvil væretilstrekkeligfor å
gi barnet god nok beskyttelseraskt nok, skal
man i tillegg kontaktepolitiet
Barnevernstjenestenvurderervidere
behandlingog gir tilbakemeldingtil den som
har tatt opp saken.

Barnevernetsamarbeidermed politiet i
forhold til videresaksgang.
Sevedlagterutine for barnevernstjenestens
håndteringav mistankeom vold.
* Lederi kommunaleskolerinformerer
kommunalsjef.Kontaktekriseteam?
* Lederi private skolerkontakterstyreleder,
bedriftshelsetjeneste,kriseteam?Seegen
rutine.
Anbefalerbarneverneteller politiet at vi går
videremed saken,skal
Rådmannen/kommunalsjef
for barn og unge
kontaktes,dette gjelderkommunaleskoler.
Privateskolerhandleretter egenrutine.

Informasjonog oppfølging

Akutt:
Kontakt politiet for hjelp til å vurdere
anmeldelser/arbeidsrettsligeskritt/legge
sakenbort, de kan ogsåkontaktesfor
generelleråd og veiledningtlf. 02800/
Barneverntjenestentlf. 32 11 74 00 eller
barnevernsvakta:91 11 46 00 mellom15.0022.00hvor sakenogsåkan drøftesanonymt.
Legevakt/overgrepsmottak tlf. 32 11 11 11
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Forord
Denneveilederengjelder krisehåndteringi forhold til seksuelleovergrepog vold, overgrepsom kan
ha skjeddbåde i skoleog i hjemmet.
Det er ikke opp til skolenå avklarespørsmåletom barn har vært utsatt for seksuelleovergrep,det er
annet fagpersonellsom skalivareta dette. Det er imidlertid viktig at skolentilkjennegirbekymringer
de har til enkeltbarn.
Å ta fatt i en slik sakkrever varsomhetog faglighet,i tillegg til dokumentasjonav hva som har ført til
bekymringen.Nettopp fordi usikkerhetsom oft est vil være tilstede, er det nyttig med
samarbeidspartnere.
Skolendrivesetter Opplæringslovenog loven har formuleringersom tilsvarer barneloven§6-4 vedr.
opplysningsplikt(sekapitel 10.2 om opplysningsplikttil barneverntjenesten)
Rådfra barn og ungesom har vært utsatt for seksuellemisbruk:
Du trenger ikke kunnemye
Du må lytte til det jeg sier uten at du selvkommer i krise
Du må hjelpe meg å finne ut hva slagsmuligheterjeg har til å få hjelp
Vi oppfordrer alle ansattetil å forberedesegpå det «det utenkelige»
1.0 Hva er seksuelleovergrep?
1.1 Juridiskdefinisjon
Seksuelleovergreper når en autoritetspersontvinger, lokker eller truer barnet til å delta i eller se på
seksuellomgang,handlingeller atferd. Seksuelleovergrepdelesjuridisk (straffelovenskap.19om
seksuallovbrudd)inn i følgendekategorier:
Seksuellomgang; kan væresamleiesurrogatereller samleieanalt, oralt og/eller vaginalt
Seksuellhandling; kan være befølingved at barnet og/eller at barnet tvingestil å ta på
overgripers kjønnsorganer
Seksuellatferd; ikke fysiskkontakt- vise barnet pornografi,tvinge barnet til å se på seksuelle
handlinger,blotte seg,tvinge barnet til seksuellehandlingermed segselv,til å visesegfrem i
ulike positurer, fotografereeller filme barnet i seksuellestillinger.
Straffelovenskap.19, §§195,196, 200 og 201

1.2 Psykologiskedefinisjoner
Et seksueltovergreper når en personmanipulerer,truer, tvinger, truer eller lokker en annentil å
delta i seksuelleaktiviteter den andre ikke er moden til eller ikke vil væremed på, når den andre ikke
er i standtil å vurdere eller forstå rekkeviddenav det som skjer.Det er enhverform for seksuell
kontakt den andre ikke er i stand til å si ja eller nei til pgaalder, evne,beruselse,redsel,fr ykt eller
trusler. Det er når handlingener ulovlig,når den er hemmeligog ikke tåler dagenslys.
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Det er seksuelleovergrepnår en personmisbrukersin posisjonsom autoritet på en eller annenmåte,
og involvererbarnet i seksuellhandling.Omgangeller adferd som uansett omstendigheter
overgripersansvar.Seksuelleovergrepmot barn kan altsåta form av blotting, kikking,fotografering,
verbalekommentarerav seksuellnatur, seksueltpreget berøring,oralsex,samleieeller innføringav
gjenstanderi kroppenshulrom etc. Det dreier segom handlingersom barn ikke kan forstå, ikke er
modne for eller kan gi informert samtykketil.
Somvi kan se overfor er mangeav definisjonene,fokusert på forholdet mellom voksneog barn, men
dette kan ogsågjeldefor uønsket kontakt mellom barn imellom og mellom barn og tenåringer.
Incester inkludert i definisjonenet utvidet incestbegrepsom inkludereralle som inneharen
foreldrerolle/omsorgsrolletil barnet. Søskenincest
kommer ogsåinn her. Mangeav de mest brukte
sosialpsykologiskedefinisjonenesier ikke noe konkret om hva de seksuellehandlingenebeståri,
dermed favner definisjonenlettere opp den store variasjonenav overgrep,bla overgrepsom
muliggjøresgjennommoderneinformasjonsteknologi.
1.3 Fysiskeog psykisketegn
Mangebarn som er utsatt for seksuelleovergrepønskereller klarer ikke å fortelle om dette til andre.
Dette skyldesofte stor gradav lojalitet og/eller trusler fra overgriper.Barnetkan som regelmed sitt
kroppsspråklikevel sendeut signaler om at noe er galt.
Det kan værevanskeligå skilledissesignalenefra lignendetegn på ar det er noe annet som plager
barnet, for eksempelomsorgssvikteller vantrivsel.Man bør alltid forsøkeå finne ut bakgrunnenfor
barnetsunormaleatferd. De vanligste symptomenepå at barn er utsatt for seksuelleovergreper:
Forandringi atferd
Spiseforstyrrelse
Seksualisertatferd
Umotivert gråt eller angstreaksjoner
Søvnløsheteller mareritt, uforklarligesykdomsymptomer,magesmerter,hodepine,
urinveisinfeksjoner eller kjønnssykdommer
Manglendekonsentrasjon,tristhet, depresjon
Hyperaktiviteteller passivitet
Destruktivatferd eller fysiskeovergrepot andre
Læringsvansker
Fåvenner
Seksuelleovergrepetterlater vanligvisikke varigefysiskeforandringer,av og til kan man påvise
tydeligefysiskespor gjennomen medisinskundersøkelse.Sårheti underlivet kan gjøre at barnet har
problemer med å sitte og gå normalt. Blødninger,utflod og gjentatte urinveisinfeksjonerkan være
tegn på overgrep- og jo yngrebarnet er jo mer mistenkeliger slikesymptomer.
Det er viktig å væreklar over at mangeav uttrykkene er av generellkarakter,og kan bety at barnet er
utsatt for ulike former for belastninger.Seksueltmisbruktebarn vil oftest ha en kombinasjonav flere
symptomer og reaksjonersom er beskrevetnedfor.
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Ta barnets signaler på alvor – og finn ut hva det er som plager barnet

Nedenforfølger en aldersinndeltoversiktover psykisketegn og signaler.En del av signalenesom er
beskrevetinnenfor de yngrealdersgruppenekan værelike aktuellei eldre aldersgrupper.Barn kan gi
vagesignalerog signalenekan værereaksjonerpå andre forhold.
1.3.1 Småbarn 0-2 år
Angstunder stell og bleieskift (f.eksikke kontakt på stellebordet,vil ikke skifte bleie, spriker
med beina,blir vasketog «siermer»)
Genereltengstelig,klamrende,sutrete og sinte
Skriketokterog/eller panikkanfall
Forstyrretsøvnmønstergenerelletegn på mistrivsel
Uttrykksløs,mimikkfattig, trøtt
1.3.2 Barn 3-5 år
Fortellemed ord at de er utsatt for overgrep
Det triste eller det veldigblide barnet du ikke kommer inn på
Gi uttrykk for at det er noe de ikke tør, kan eller vil snakkeom
Kan isolerersegeller bli «plagsomt»kontaktsøkende
Smerter i magenog/eller hodet
Smerter og sårhet i underlivet
Vil ikke tisseeller bæsjei barnehagen
Plutseliggråt eller raseri
Problemer med vannlating/avføringetter at de har blitt renslige
Hyppigemareritt hvor barnakan bli paniskeog utilgjengeligefor trøst
Fjerne og stirrende i perioder
Fortvilelse,angstog depresjon
Problemer med å spise(spesieltved oralt misbruk)
Seksualisertadferd og/eller utagerendeadferdsom er uvanligi forhold til alder og modenhet
1.3.3 Barn 6-12 år
De har psykiskvondt
De har ikke lyst til å leve, gir utrykk for et vanskeligliv eller truer med å ta livet av seg
Sterkskam- og skyldfølelsekan bidra til at barnet isolererseg
Blir lukket, avflatet og mimikkfattig,innadvendtog deprimert
Blir aggressive,vanskeligog/eller hyperaktive
Fårlærevansker
Pendlemellom ekstrematferd og barnsligeog klamrendetil sinte og anklagende
Uforutsigbare,hører stemmer,føler segdirigerte av fantasipersonligheter,langeperioder
med fjernhet, leve ut ulike personligheter.Dette kan være barn som dissosierer,dvs splitter
opp verdenfor å overleve
Stikkersegbort for å unngåsituasjonersom minner om overgrepssitasjonen
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Lar segutnytte seksueltforvirret i forholdet til sin kjønnsrolle
Hygieneproblemer– tvangsmessigopptatt av renslighetog nekter å dusje
Symptomernevnt ovenfor kan vedvareoppover i aldersrekken.
1.3.4 Pubertet og ungdomsalder
Tidligseksuelldebuter, prostitusjon/promiskuøsatferd og rusmisbruk
Synkendeskoleprestasj
oner
Jentervil kunne kle og oppføre segutfordrende
Innblandingi kriminelle aktiviteter
Selvmordsfareblir mer uttalt i denne aldersgruppen
Selvskading
Rømminghjemmefra- spesieltnår overgrepforegår i hjemmet
Forgripersegseksueltpå jevnaldrendeeller yngrebarn
Utvikler spiseforstyrrelser,fortrinnsvisbulimi
Dissosiasjonssymptomer
som beskrevetfor aldersgruppen6-12 år kan blir tydeligereog mer
utviklet
Angstog tvangslidelse.Depresjonog psykoser

Uansett alder – voksnesom er villig til å se og hjelpe barnet er viktig
2.0 Barn i risikosituasjoner
Noen barn er mer risikoutsattefor overgrepenn andre,for eksempelbarn som er ensommeog
sosialtisolerte, og barn med svakutviklet tilknytningsatferd.Barnav rusmisbrukereog foreldre med
alvorligepsykiskelidelse,funksjonshemmedebarn, ensligemindreårigeasylsøkereog flyktninger,
barn i voldeligefamilier, samt barn med en mangelfulltilknytning til foreldre har førhøyetrisiko for
overgrep.(Seksuelleovergrepmot barn, 2001) Andre risikofaktorer er seksualisertatferd og tidligere
overgrep.De som begårovergreper som oftest i barnetsnærmiljø.(Q-1085 Strategimot seksuelleog
fysiskeovergrepmot barn)
Seksuelladferd ut over det normale og foreldres uro må alltid tas på alvor. Hvisman er i tvil, bør
man søkeråd.
3.0 Barn om begår overgrep
Det er viktig å væreoppmerksompå at ogsåbarn kan begåovergrep. Barnkan krenkebarn som både
er yngreog eldre enn segselv.Barnkan tvinges,lokkesog lures av søskeneller andre barn til å utføre
overgrep.Følgendekjennetegnkan hjelpe ossnår vi mistenkerat det forekommerseksuelleovergrep
mellom barn:
1. Maktforholdet mellom barna.Overgrepskjer oftest ved at et barn med makt utnytter et
annet barn. Det andre barnet kan væresvakereeller yngre.
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2.

Ofte er trusler involvert. I vanligeseksuelllek er det gjensidighetog en frivillig avtale om at
leken en noe barna skalholde for segselv.Når det det gjelder overgrephar det ene barnet
bestemt at det andre skalholde det som skjer hemmelig.

3.1 Seksuelllavalder er en aldersgrensesom et landslov har satt for når man kan ha seksuell
omgang.Den norskestraffelovenregulererdette i to ulike straffebud.§§195og 196 (lovdata.no)
Sistnevnteforbyr seksuellomgangmed personerunder 16 år, mensførstnevntestraffer seksuell
omgangmed barn under 14 år. Derfor er maksimumsstraffenfor brudd på §195høyere,i tillegg til at
samleiegir en minimumsstraffpå 2 år.
3.2 Hva er normal seksuelllek mellom barn?
Den er motivert ut fra gjensidignysgjerrighet
Den er lystbetont for beggeparter
Den pregesav felles utforskning;den har en karaktersom kan forventesut fra barnetsalder.
Normal seksualiteti alderen 0-6 år.
Barnetblir tidlig opptatt av sitt kjønnsorganog kan nyte og ta på dette. Dette skjer vanligvisfra 2-års
alder. De er opptatt av hverandreskjønnsorganer(sterkestfra 3 års alder) de leker en del leker for og
utforske kjønnet (for eksempeldoktorleken)Endel barn bruker ogsåseksuelleord og en stor del av
barna prøver ogsåå berøremors eller andre kjente kvinnersbryster og fars kjønnsorgan.Det er
uvanligat barnaprøver å berøregenitaliertil folk utenfor familien eller at de ber voksneom å berøre
barnaskjønnsorganer.

3.3 Når er barnslek overgrep?
Når det er mangelpå gjensidighet– den ene har makt over den andre
Når den er ulystbetont for en av partene
Når den er preget av en voksenmåte å leve ut seksualitetenpå (inntrengingi kroppens
hulrom, slikking/sugingav kjønnsorganer)Aktuell litteratur: Langfedt,Thore:Barns
seksualitet. Pedagogiskforum 2000
Vær oppmerksompå maktforholdet mellom barn
3.4 Kort om barnsseksuelleutvikling
Når barn forteller osshistorier eller viser adferd som gjør ossbekymret,er det viktig å ha noen
kunnskaperom hva som er normalt og forventet seksuell utvikling hos barn i ulike alder. (seksuelle
overgrepmot barn, 2001)I hverdagenbør normal seksuelllek over 4-5 års alderenmøtesmed
anerkjennelse,diskresjonog eventuelt henvisningtil det private rom. Denvoksnekan sette ord på
det barnet gjøs for eksempel«du undersøkertissen,ser jeg» Man må imidlertid forsikre segom at
ingen av barnaer presseteller lider overlast.Voksnebør ogsåsignaliseretil barnaat de kan spørre
voksnehvis de lurer på noe. Det er viktig å få tak i stemningenrundt slik seksuelllek om den er god
eller preget av angst,ubehageller usikkerhet.Det kan væreen god pekepinnå kjenneetter egen
magefølelse.
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Et barnsatferd kan opplevessom ubehagelig; en kan oppleveat egneeller andesgrenserblir krenket
av barnet. Enføler seginvadert, det er noe rart eller annerledesi kroppskontkontakteneller med
måten barnet henvendersegpå: det er noe i blikket en reagerepå. Da er det grunn til å følge opp
barnet, gi barnet anledningtil å snakkeog eventuelt stille spørsmålsom: Hvor har du lært det, hvem
har lært deg det, hvor har du sett dette? Kanskjekan den voksnepå dennemåten komme på sporet
av overgrep.Alternativt kan de voksnebli beroliget ved at det er en naturlig årsaktil atferden. Barn
som har vært utsatt for overgrepskalikke utsettes for mangesamtalersom kan være påvirket av
voksne.Følgendemomenter er viktig å huskei samtalenmed barn:
Vær åpenfor å ta imot det barnet ønskerå fortelle om seksuelleovergrep
Barnetbør i størst mulig grad fortelle frit t
Det er viktig at det ikke stillesledendespørsmål
Ikke spørflere spørsmålenn nødvendigfor å forvissedet om at du har forstått barnet rett
eller avklarehvordanbarnet kan hjelpesvidere
Man bør ha i minne at voksnekan ha ulike grenserfor hva som opplevesubehagelig
4.0 Ansatte som begår overgrep
Det er rektor/ dagligleder i skolesom har ansvaretfor at barn ikke utsettes for seksuelleovergrepså
lengede oppholdersegi skolen. Det er viktig å ha kunnskapom betydningenav omsorgspersonenes
atferd og være bevisstsine holdningertil overgrepmot barn.
Overgrepmot barn fra en ansattstiller spesiellekrav til kommunikasjonenog informasjon,eier har
ansvarbådefor barnaog for de ansatte.Taushetsplikteninnebæreren plikt til å hindre at andre får
kjennskaptil opplysningerom noenspersonligeforhold, en må ogsåivareta mistenktesrettigheter.
Barnsinteresserbør veie tyngst i de avgjørelsersom må tas. Hensynettil barnet kan tilsi at den
ansattefjernes fra stillingen,arbeidsgivermå da fravike hovedregelenom retten til å uttale segfør
vedtak treffes. SeogsåveilederenMistankeom ansattesovergrepmot barn Q-1047 fra Barne- og
familiedepartementet.

Barnsinteresserbør veie tyngst

5.0 Hvemhenvenderman segtil ved mistanke
Ved mistankeom seksuelleovergrepfra barnetsomsorgspersonerkan man henvendesegtil
nærmesteoverordnedeeller ringe det lokale hjelpeapparatet,eventuelt for å drøfte en sakanonymt.
Utgangspunktet er at man har meldeplikt til politiet og barneverntjenestenved straffbare forhold. Se
for øvrig Ringerikekommunessamarbeidsrutin er mellom skole og barneverntjeneste.Rektor
/ dagligleder skal ivareta saken.Rektor/dagligleder tar videre kontakt med andre
samarbeidspartneresom for eksempel:
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Akutt:
Politiet for hjelp til å vurdere anmeldelse/arbeidsrettslige
skritt/legg sakenbort, de kan også
kontaktesfor generelleråd og veiledning.Tlf 02800
Barneverntjenesten32117400 eller barnevernsvakten91114600(Døgnkontinuerlig)
Legevakt/overgrepsmottak
116117
Anbefalerbarneverneteller politiet at vi går videre med saken,skalkommunaleskoler kontakte sin
kommunalsjef.
Private skolerkontakter sin styreleder,avgjøres av den enkelte skole.
Melding til barneverntjenestenbør alltid skje i samrådmed rektor. Dersomrektor ikke vil gi
opplysningerom bekymringentil barneverntjenesten,har den som er bekymretet selvstendigansvar
for å informere barneverntjenesten.Jf opplæringslovens§ 15-3, Hvisman er i tvil om bekymringentil
barneverntjenestenvil være tilstrekkeligfor å gi barnet god nok beskyttelseraskt nok, bør en
kontakte politiet.

5.1 Mottak av mistankeneller anklagen
Når mistankeneller anklagenkommer fra barnet selv eller et annet barn
Lytt og noter ned det barnet har å fortelle. Unngåå stille ledendespørsmål.
Det er viktig og ikke å love hemmeligholdelse.Forklarat opplysningenekan væreså alvorlig
at andre voksnemå få vite om dette.
Orientereumiddelbartoverordnede
Vurder barnets behovfor oppfølgingvidere.
Når mistankeneller anklagenkommer fra en ansatt eller en annenvoksen/foresatt
Dersomen ansatt i virksomhetenhar mistankeeller opplysningerom seksuelleovergrep,skal
vedkommendeumiddelbartkontakte nærmesteoverordnet av virksomheten.
Dersommistankengjelderdagligleder, må den nærmesteoverordnettil dagligleder
orienteresumiddelbart
Noter ned opplysningenesom blir gitt fra ansatteeller fra foresatt å be om diskresjon.
Opplysningenevil bli gitt til dagligleder.
Ta hensyntil at det kan væreflere som er offer i sammesak,vennegrupper,flere barn i
sammeskole,barnehage,flere offer med sammeovergriper.
Vær oppmerksompå reaksjonerhos andre barn/ungei denne tiden
6.0 Informasjon
Overgrepmot barn i skolekan medføreen krisesituasjonsom stiller spesiellekrav til informasjonog
kommunikasjon.Dersomdet oppstårmistankeom at en ansatt i skoleeller barnehagehar begått
seksuelleovergrepmot et barn og dette blir kjent i resten av miljøet, vil det føre ti l et stort presspå
rektor ved den enkelteenhet.
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Rektor/daglig leder skal sørgefor å ivareta barnets og den ansattesinteresser, samtidigsom det vil
bli stor pågangfra andre barn, foreldre/foresatte og media som vil ha informasjon.
Det vil kunneoppstårykter og sladdersom kan medføreen ytterligere belastningfor de personene
som er direkte berørt, men ogsåfor andre ansattei skolen.
Selvom informasjonsbehoveter stort, bør følgendevurderes:
Taushetspliktensette grenserfor hvem som skalha informasjon
Hensynettil politietterforskningvil medføreet behovfor politiet til å begrenseeller styre
informasjonen.De opplysningersom gis må ikke ødeleggefor den videre etterforskningen.
Der politiet er inne i bildet skalinformasjonenalltid gis i samrådmed dem. Det er lederens
ansvarå ta initiativ til nødvendiginformasjoni samarbeidmed kommunalsjef/øvrige
samarbeidspartnere.
6.1 Målsettinger med å gi informasjon er:
Forebyggenye overgrep
Forebyggeog dempe krisehos involverteog sikre at de får nødvendighjelp.
Forebyggeog dempekonflikter i miljøet
Skapeforståelsefor politiets og hjelpeapparatetsfremgangsmåte
Sikreforsvarligsaksgang
Hindre ryktespredning,spekulasjonerog forhåndsdømming
Politiet kan kommei kontakt med personersom har relevant informasjon
Hindre lekkasjetil pressen
6.2 Hvemkan gi informasjon
Dette kan variere,men følgendeinstanserkan være aktuelle:
Politiet
Eier av virksomheten(repr v/ kommunalsjef,rektor, dagligleder)
Representantfra hjelpeapparatet(barneverntjenesten)
Den enkelteansattekan ikke gå ut med informasjon
Det kan skillesmellom fl ere grupperav personerog aktører som har behovfor informasjonog
kommunikasjon.Disseer:
De forskjelligeaktørenesom har ansvaretfor å håndtereovergrepssaken
Barnsom er eller kan ha blitt utsatt for overgrepog deresforeldre (de/den av foreldrene
som har foreldreansvaret)
Den ansattesom er mistenkt
Andre ansattei skolen,barnehagen
Andre barn som er eller har vært i barnehagenhvor den mistenkteer ansatt
Restenav foreldregruppa
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Mediehåndtering:
Det er kommunikasjonssjef, kommunalsjef,rektor/ dagligleder som uttaler segved
henvendelse fra media. Private skoler handler etter egenrutine

6.3 Informasjon til de andre ansatte i skolen
Når mistankener reell, vil det være nødvendigå gi informasjontil andre ansattesom har oppgaveri
forhold til det aktuellebarnet. Disseansattehar behovfor veiledningfor hvordande skalforholde seg
til restenav barnegruppa. Andreansatteskali utgangspunktetikke få opplysningerom et overgrep,da
de ikke har behovfor slikeopplysningerfor å utføre sitt arbeid.Det kan for eksempelværevaktmester,
rengjøringspersonale,lærere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere,assistenter som har
oppgaveri forhold til det aktuelle barnet. Det må foretas en konkret vurderingi hver enkelt sak om
hvilke opplysningerpersonaletskalfå.
Færrestmulig bør vite om hvilke barn som kan ha vært utsatt for overgrep.Den ansattesom er
mistenkt har ogsåkrav på diskresjon.Der mistankenom overgrepblir kjent blant de ansatte,vil det
kunne få en negativvirkningpå arbeidsmiljøet.Det må ogsåvurderesi hvert enkelte tilfelle om
bestemmelsenei taushetspliktenåpner for å kunnegi informasjon til andre barn og deresforeldre.

Hovedregelener at det ikke skal gis opplysningeri større utstrekning enn det som er
absolutt nødvendig.
6.4 Den ansatte som er mistenkt eller anklaget
Den ansattesom er mistenkt er direkte berørt. Informasjonkan gis uten hinder av taushetsplikten.
Den ansattebør få tilbud om å ha med tillitsvalgte eller annenfullmektig. Vedkommendehar også
rett til bistandav advokat,og har ogsåkrav på diskresjon.Det er viktig at informasjonenkoordineres
av politiet. Ansettelsesforholdetbør vurderes(suspensjon)

7.0 Forebygging
Er det mulig å forebygge?Vi kan snakkemed barn uten å skremmedem, det handlerom å gjøre
barna kompetente.De som begårovergrepprøver ofte å lokke barn, å få dem til å samarbeide.
Forberedebarn på uventete situasjoner,at de kan hyle, skrikeog løpe.Vi kan si til barn at de ikke
skalbli med fremmede,at ingenhar lov til å røre deg hvis du ikke vil. De har ikke lov til å kle av seg
sammenmed andre voksne.At de kan si fra hvis de opplevernoe.

Viktig med informasjon til barna fra de voksne
Hvaer seksualitet?
«Normalt forhold»- lære kroppensin å kjenne
Respekterebarnasprivatliv
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Hvaer godeberøringer/riktige?
Barnkan onanere,men oppfordre de til å gjøredet alene
Voksneusikre,barn også
Du bestemmerover kroppendin
Lærebarna at de kan si nei

Barntrenger å kjenneordene og få lov til å snakkeom kroppen.Vi kan hjelpe barn til å få et positivt
og godt forhold til kropp og nærhet. Helsesøsterkan bidra i forebyggingsarbeidet– flere programmer
tilgjengelig.Psykologi helsetjenestenkan ogsåværetil for barnet, familien og veiledei prosessen.

Intern organisering
Skolen må organiseredriften slik at man minker risikoeneller mulighetenfor overgrep.
Politiattest
Opplæringslovens
§ 10-9 og Lovom barnehager§ 19 « den som skalarbeidei skolemå leggefrem
tilfredsstillendepolitiattest. Attesten skalviseom vedkommendeer siktet, tiltalt eller dømt for
seksuelleovergrepmot barn»

Gjør barn kompetente – snakkmed dem!

7.1 Kunnskapsbygging
Ansatte i skolemå få den nødvendigekunnskapom å se signalerpå at de kan ha blitt utsatt for et
seksueltovergrep.Vi må snakkemed barna og være lydhøre. Denvoksne må stole på magefølelsen,
ta bekymringenpå alvor og finne årsaken.
Barn lyver segikke inn i vanskeligheter, men ut av vanskeligheter
Man må væreoppmerksompå barnassignaler.Hvasier barnet?Stusserdu på noe?for eksempel
«det kommer melk ut av tissenpå pappa».Gjentadet sistebarnet sier, uten å leggetil noe eller
trekke fra noe. Ikke avbryt og flytt oppmerksomheten.Tålpauser– vær avventende,oppmerksom,
ærlig og tydelig. Vis barnet anerkjennelse!

Eksempelpå spørsmålsformuleringer
i samtalemed barnet:
«Fortell, hvordandet er å være deg da?»
«Fortell, hva skjer da»
«Hvordanhar du det da?»
«Det du forteller er så viktig at jeg vil fortelle det til…(navnpå rektor/ dagligleder)»
«Det du forteller er så viktig for deg at jeg må tenke litt på det» (hvisdu må vinne litt
tid/kontakte andre voksne)
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Barnkan gi uklare signaler,og de fleste signalerkan ha andre årsakerenn at barnet blir utsatt for
overgrep.HUSKen vond hemmelighet er ingen hemmelighet!
Skolenmå ha tilgangtil relevant litteratur, som for eksempelbøkene«Sveket»,«Sidet til noen»,«Jeg
er meg,min meg»og «Jegsa ikke kom inn»

Aktuelle veiledere fra Barne– og likestillingsdepartementet
Opplysningsplikttil barnevernetog barnevernetsadgangtil opplysninger
Formidlingav opplysningerog samarbeidder barn utsettes for vold i familien
Seksuelleovergrepmot barn, en veilederfor hjelpeapparatet
Mistankeom ansattesseksuelleovergrepmot barn

Referansertil lover og forskrifter :
Opplæringslovenkap 15 §15-3
Forskriftom miljørettet helseverni barnehagerog skoler§5
Lovom Barneverntjenesterkap. 4 og kap .6 §6-4
Straffeloven§139
RundskrivQ-24/2005
Konkrete spørsmål,hva, hvor, hvem og fortell
Vedlegg;Rutinefor barneverntjenestenhåndteringav mistankeom vold
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RINGERIKE KOMMUNE
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

Årsmelding 2016

MOTTAlT 1$ JAII.ZI]17

for
Ringerike Eldreråd

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra
pensjonistforeningen og de politiske partier:

Leder:

Ole Einar Dalen

Ådal pensj oni stforening

Nestleder:

Elin Helgesen

Tyristrand pensjonistforening

Medlemmer:

Reidun Oppen

S

Liv Rødningen Brørby

FSFRHD pensjonistforening

Gerd Marie Tolpinrud

Vegård pensj onistforening

Paul Meier

Arbeiderpartiet

Nena Bjerke

Fremstikrittspartiet

Mildrid Hvalsmarken

Seniorf. Statens kartverk

Grethe Holmby

FSFRHD

Arne Svein Dølden

Fagforbundet

Ole Richard Mæhlingen

Venstre

Steffen Steffensrud

MDG

Vara:

okna pensjonistforening

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 17 saker, av disse er det flere sfüalte
referatsaker.

o
o
o
o

RER har avholdt ett fellesm øte for pensjonistforeningene med bra deltakelse
RER har avholdt ett temamøte den 15.08.16
RER har deltatt i temamøte integrering av flyktninger på folkehøgskolen
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

3
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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 i2017.
Ellers reagerer eldrerådet sterkt på den lave møtefrekvensen i2016 med 5 møter blir det fra23 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 2017 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 i2016 mener RER ikke har fungert som den skal, da sekretariatet synes å
ha for stort arbeidspress.

Hønefoss 16.01 .17

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, vedtattav formannskapet3.7.1995,saknr.
0146:
1. Ringerikekommuneleggerstor vekt på redelighet,ærlighetog åpenheti all sin virksomhet.
Tilsatte har ansvarfor å etterlevedette.Somforvaltereav samfunnetsfellesmidlerstilles det
spesielthøyekrav til den enkeltemedarbeidersetiskeholdningeri sin virksomhetfor
kommunen.Alle plikter lojalt å overholdede lover, forskrifter og reglementersom gjelderfor
kommunensvirksomhet.Dette innebærerogsåat alle forholderseglojalt til vedtaksom er
truffet (bådeav folkevalgt organog administrativmyndighet).
2. Medarbeiderneskal væresegbevissteat de dannergrunnlagetfor innbyggernestillit og
holdning til kommunen.De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempeuetisk
forvaltningspraksis.
3.a. Tilsattei kommunenskal unngåpersonligefordelerav enhverart somkan, eller være
egnettil å, eller gi andregrunntil å tro, at det vil påvirke handlinger,saksforberedelse
eller
vedtak.Dettegjelder ikke gaverav ubetydeligverdi, såsom reklamemateriellog blomstero.l.
Gaveromfatterikke baremateriellegjenstandereller penger,menogsåandrefordeler,f.eks. i
form av personligerabatterved kjøp av varerog tjenester.Slike personligerabatter skal ikke
forekomme,dersomrabattblir gitt på grunnav arbeidsområde/arbeidsoppgaver
som tilsatt i
kommunen.
b. Ved tilbud om gavero.l. somhar et omfangsom går utover kommunensretningslinjer,skal
nærmesteoverordnedekontaktes.Mottattegaverskal returneresavsendersammenmed brev
som redegjørfor kommunensreglerom dette.Personersommottartjenesterfra kommunen,
eller deresforesatte/pårørende,
kan ha ønske/behovfor å gi utrykk for
anerkjennelse/takknemlighet.
Slike ønsker/behovskal en vi serespektfor, men forklare
regelverketog underrettenærmesteoverordnede.Slike gaverskal eventueltgis til
tjenesteleder,institusjonero.l. og spørsmålom å motta gaverav vesentligverdi forelegges
overordnetmyndighettil avgjørelse.
c. Moderateformer for gjestfrihetog representasjon
kan høremed til samarbeidsforhold
og
informasjonsutveksling.
Gradenav slik oppmerksomhetmå imidlertid ikke utvikles slik at
den kan påvirkebeslutningsprosessen,
eller gi andregrunn til å tro det. Nærmeste
overordnedeskal orienteresom slike forhold.
d. Reiseutgifteri faglig sammenheng
skal dekkesav kommunen.Unntakfra detteprinsippet
kan bareskje etter særskiltvedtak.
4. Kommunenstilsatte skal unngåå kommei situasjonersom kan medførekonflikt mellom
kommunenesinteresserog personligeinteresser.Dette kan ogsågjelde tilfeller som ikke
rammesav forvaltningslovenshabilitetsbestemmelser.
Dersompersonligeinteresserkan
påvirke avgjørelseni en saken har faglig ansvarfor eller for øvrig deltari behandlingenav,
eller kan gi andregrunntil å tro det, skal en ta detteopp medoverordnede.Eksemplerpå slike
mulige interessekonflikterkan være:
- Forretningsmessige
forhold til tidligere arbeidsgivereller arbeidskolleger
- Lønnetbiervervsomkan påvirke ensarbeidi kommunen

- Engasjementi interesseorganisasjon
eller politisk virksomhetsomberørerforhold som den
enkeltearbeidermedi kommunen
- Personligeøkonomiskeinteressersomkan føre til at vedkommendemedarbeiderkommeri
en konkurransesituas
jon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunensvirksomhet
- Familiæreog andrenæresosialeforbindelser
6. Normalinstruksfor kommunale/fylkeskommunale
innkjøp - vedtattav Formannskapet
03.10.94saknr. 628 og Normalinstruksfor kontraheringav bygg- og anleggsarbeider
vedtattav kommunestyret03.10.94sak nr. 228 er gjeldendei Ringerikekommune.For øvrig
visestil internkontrollhåndbokC (HMS) vedr krav til produkter.
7. Fortrolige opplysningersom mottasi forbindelsemedbehandlingav sakeri kommunen,må
respekteresog ikke brukestil personligvinning, jfr. for øvrig Forvaltningslovens
bestemmelser.
All informasjonsom gis i forbindelsemedvirksomhetfor kommunen,skal
værekorrekt, pålitelig og i klar forståeligform og ikke medhensiktgis tvetydig formulering.
8. Brudd på disseretningslinjerkan medføreforføyningeretterkommunensAnsettelses
- og
arbeidsreglement
og Arbeidsmiljøloven.

HJELP TIL Å HANDLE OG VELGE RIKTIG

Eti ske regler
RINGERIKE
KOMMUNE

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

TYDELIG
ÆRLIG

Etikkinnebærerå forholdeseg redeligtil et verdigrunnlag,både sitt eget og det verdigrunnlagetsom gjelder
i Ringerikekommune. Våreverdierer TYDELIG, ÆRLIG OG LØSNINGSVILLIG. Disse verdieneskal legges
til grunn for handlingersom utføresav ansatte og folkevalgtei Ringerikekommune.
I tilleggskal lover og reglerdrøftes og nedfellesog gi et grunnlagfor hva som skal være Ringerikekommunes
etiske regler,dvs. en felles plattformfor hva som oppfattes som moralsk,rett og rettferdig.Regleneer overordnede retningslinjersom kreverjevnligrefleksjonfra den enkeltefolkevalgteog ansatte.
De etiske regleneskal sørge for at de valg som ansatte og folkevalgtestår overfor,ikke går på bekostningav
fellesskapetsbeste, og skal sette en standard for hvordan vi utføreroppgavenevåre på en måte som skaper
tillit,både interntog for innbyggerne.
HønefossXX.XX.2017

LØSNINGSVILLIG
KjellB. Hansen
Ordfører
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1.

Formål og virkeområde

Formåletmed Ringerikekommunesetiske reglerer å sikre en god etisk praksis og definere
fellesstandarderfor ansatte og folkevalgtei Ringerikekommune.
De etiske reglenegjelderalle kommunensansatte og folkevalgte.

2.

Generelt

Ansatteog folkevalgtei Ringerikekommune skal arbeidefor fellesskapetsbeste i tråd med lover,
regler,kommunensverdigrunnlagog politiskevedtak.
Ringerikekommune legger stor vekt på åpenhet, ærlighetog redelighet.Alle ansatte og folkevalgte
har et ansvarfor at dette etterleves.Kommunenforvalterinnbyggerensfellesmidlerog dette stiller
store krav til den enkelteansatte og folkevalgtesetiske holdninger.
Som en åpen organisasjoner kommunensomdømmeavhengigav innbyggernestillit.
Denne svekkes ved mistankeom korrupsjon,lovbrudd, maktmisbrukeller andre uetiske handlinger.
Kommunensansatte skal utføresine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader
kommunensomdømmeeller tilliti befolkningen.
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3.

Møte med kommunens brukere

Ansatteog folkevalgtei Ringerikekommune skal møte innbyggereog brukeremed respekt.
Fagligekunnskaperog faglig skjønnskal ligge til grunn i rådgivning,myndighetsutøvelseog
tjenesteyting.Sammenblandingav egne, og brukernesprivateinteresserog økonomiskemidler
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 henvendelserfra 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

Ansatteog folkevalgtei Ringerikekommune skal være bevisst på at de forvaltersamfunnets
fellesmidlerpå vegne av alle innbyggernei kommunen.Anskaffelserav varerog tjenesterskal
gjøresi henhold til lov og forskriftom offentliganskaffelseog kommunenseget regelverkpå
området.
Kommunensansatte og folkevalgteplikterå ta vare på kommunensressurserpå den mest
økonomiskeog rasjonellemåte, og skal ikke misbrukeeller sløse med kommunensmidler.
Kommunensansatte og folkevalgteskal ikke tilegneseg personligefordelerav kommunens
ressurser,verkenøkonomiskemidler,eiendommereller andre eiendeler.
Kommunensressurserog fellesmidlerskal tas vare på. Privatbruk av kommunenseiendeler
skal som hovedregelikke forekomme.Enhetslederavgjørom 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 ansvarligfor utgifterog eventuelleskader 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 skattebetalernespenger vi bruker,
er vi forpliktet til å sjekke om andre kan levere den samme varen til en rimeligerepris.
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5.

Habilitet

Alle som trefferbeslutningerog tilretteleggerfor beslutningeri Ringerikekommuneer bundet
av forvaltningslovenshabilitetsregler.Situasjonersom kan medførekonfliktmellom kommunens
interesserog personligeinteresser,skal unngås.
Ansatteog folkevalgtehar en selvstendigplikt til å varsleoverordnedeom inhabilitetslik at man
fritasfra videre behandlingav saken. Ved tvil om inhabilitetskal den ansatte diskuteredette
med sin nærmeste leder.
Som hovedregelbør det ikke tilsettesnoen som har en nær familierelasjontil andre i enheten
den skal arbeide i.

En gang opplevde jeg at sønnen til min leder søkte på en jobb i vår avdeling.
Ansettelsesutvalgetble 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 beslutningsmyndighet. 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

Ansatteog folkevalgtei Ringerikekommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver,
provisjoner,tjenestereller andre ytelsernår ytelsener egnet til eller av giverener ment
å påvirkevedkommendestjenstligehandlinger.Dette omfatterogså gunstige betingelser
knyttet til reiserog opphold.
Med mindre gaven er av ubetydeligverdi, som for eksempelreklamemateriell,blomstero.l,
plikterogså ansatte og folkevalgtei Ringerikekommuneå gi avkallpå gaver og testamentariske
gaver (arv)fra brukereav kommunenstjenester,selv om gaven ikke kan påvirketjenesteytelsen.

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 leverandørønsket å gi meg en julegavei form av en flaske vin, jeg valgte å takke
nei siden det kan være etisk uforsvarligå takke ja til personlige gaver fra leverandører.
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7.

Forretningsetiske regler

Kommunensforretningsmessigevirksomhetmå drives slik at innbyggere,brukere og leverandører
har tillittil kommunen.All forretningsvirksomhet,skal bidra til å nå de mål kommunenhar for sin
virksomhet.
Ansatteog folkevalgtesom deltar i kommunensforretningsmessigevirksomhet,plikterå sette
seg grundig inn i og etterlevelov og forskriftom offentligeanskaffelserog kommunenseget
regelverkpå området. Alle anskaffelsermå baseres på forutsigbarhet,gjennomsiktighet,
etterprøvbarhet,likebehandlingog god forretningsskikk.
Den enkelteskal handle slik at man overholderlovverket,herunderstraffelovensbestemmelser
om bedrageri,korrupsjon,påvirkningshandelog 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

Ringerikekommune skal gi offentligheteninnsyn i den kommunaleforvaltning.Kommunen
har en generellaktiv informasjonsplikt.Kommunensansatte og folkevalgteskal alltid gi korrekte
og tilstrekkeligeopplysningertil innbyggere,organisasjoner,selskaperog andre myndigheter.

Åpenhet og tilgjengelighethandler 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 informasjonspliktinnebærer 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 Ringerikekommune oppfordresalle ansatte til å ta aktiv del i arbeidet med å forbedre
kommunenstjenesterog arbeidsmiljøgjennomå komme med forslagog tilbakemeldinger.
Rettentil fri meningsutvekslinger hjemleti grunnlovenog internasjonalekonvensjonersom
er en del av norsk lov. Ansattei Ringerikekommune kan, som andre borgere, delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne.
Ansattei Ringerikekommune er underlagten generelllojalitetsplikt.Dette kan sette grenser
for hva det er riktigå gå ut i medienemed. Dette gjelderikke minst fortroligeog taushetsbelagte
saker.Ansattehar likevelanledningtil å gi faktaopplysningerom eget fagområde.
Ansatteog folkevalgtei Ringerikekommune plikterå følge de lover og reglersom gjelder
for kommunen.Når en avgjørelseer tatt iverksettesdenne hurtig og effektivt,uansett hvilken
faglig og politiskoppfatningeren selv har om avgjørelsen.
Kritikkverdigeforhold i en virksomhetskal tas opp, slik at forholdenekan bedres. Varslingbør
først skje internt, men ansatte har rett til å varsleoffentlignår dette er formålstjenlig.

Som leder i kommunen var jeg uenig i vedtak om nedskjæringeri 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 likevelvar 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 Ringerikekommune skal bygge en organisasjonskulturbasert på åpenhet, og som
ivaretarkommunensverdigrunnlagog etiske regler.Ledere på alle nivåerskal gjennomgå
de etiske reglenemed sine medarbeidereen gang i året, og ved nyansettelse.Lederneskal
påse at alle ansatte undertegnerpå at de har lest og forstått kommunensetiske regler.
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11. Personlig ansvar
Ansatteog folkevalgtei Ringerikekommune har et personligog selvstendigansvarfor å følge
de etiske reglene.Ved tvilstilfellerskal ansatte ta dette opp med nærmeste leder,folkevalgte
med gruppeledereller ordfører.
Kommunensansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovligeeller medførerbrudd
på de etiske reglene.
Brudd på etiske regler kan i henhold til personalreglementetmedførekonsekvenserfor
arbeidsforholdet.Tilsvarendekan det medførekonsekvenserfor folkevalgtespolitiskeverv
i kommunen.

Personalreglementet finner du på intranett.

22

23

RIN GERIKE
KOMMUNE

