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Forslag til vedtak:
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Finansrapport 2. tertial 2017
Saksnr.: Utvalg
125/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.10.2017

Forslag til vedtak:
Finansrapport 2. tertial 2017 tas til orientering.

Sammendrag
En sunn økonomi er avhengig av bærekraftige størrelser på netto driftsresultat,
disposisjonsfond og lånegjeld. Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom disse faktorene.
Jo større kommunens disposisjonsfond er og lavere kommunens netto lånegjeld er, desto større
er sannsynligheten for å oppnå et høyt netto driftsresultat. Jo høyere driftsresultat og lavere
lånegjelden er, desto større er sannsynligheten for å bygge fond. Jo større disposisjonsfond og
høyere netto driftsresultat, desto større muligheter for å holde lånegjelden nede.
Kommunens lånegjeld øker og vil passere over 90 prosent av brutto driftsinntekter i løpet av 2018.
Riksrevisjonen mener at lånegjelden bør ligge under 100 prosent av brutto driftsinntekter. I 2019 vil
kommunens lånegjeld ligge over 100 prosent av brutto driftsinntekter.

Beskrivelse av saken
Netto finansutgifter per 2. tertial 2017 er som forventet høyere enn på samme tidspunkt i 2016.
Avdragene står for den største økningen (20,2 millioner kroner), rentene utgjør en økning på 4,6
millioner kroner. Det er budsjettdekning for økningen i netto finansutgifter i inneværende års budsjett.
Renteutgiftene blir lavere enn budsjettert som følge av to rentenedsettelser i år. I tillegg blir
renteutgiftene lavere fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan.
Det har vært en reduksjon i samlet nettoverdi fra 2. tertial 2016 til 2. tertial 2017. Kortsiktig plassering
har økt betydelig fra samme periode i fjor samtidig som gjelden viser en tilsvarende større økning.
Bankinnskudd per 2. tertial består av ubrukte lånemidler på 217 millioner kroner. Bundne fondsmidler
er også en del av de kortsiktige plasseringene.
En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale finansielle
risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på driftsregnskapet på 21,2 millioner
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kroner i løpet av et år. Stresstesten i denne rapporteringen viser et mulig tap som utgjør 1,9 millioner
kroner mer enn i 1. tertialrapport. Det skyldes i hovedsak økt total lånegjeld og redusert fastrenteandel.
Det er utarbeidet ny likviditetsprognose per 2. tertial 2017. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært
om lag i tråd med prognosen. Konsernkontoen reduseres i oktober som følge av blant annet utbetaling
av reguleringspremien til KLP og bruk av lånemidler.
Ved utgangen av året er prognostisert saldo 256 millioner kroner, 105 millioner kroner lavere enn saldo
ved inngangen til 2017. Reduksjonen tilsvarer planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer på
130 millioner kroner påplusset årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond.
Fossefondets markedsverdi ved utgangen av august 2017 var kr 135.630.704. Hittil i år er avkastningen
kr 6.492.309, som tilsvarer 5,03 %. Avkastningen har hittil i år vært svært bra. Det er spesielt
aksjemarkedet som bidrar til denne positive trenden. Avkastningsmålet for i år er 5 mill. kroner ved
årsslutt. Det vurderes nå om vi kan sette opp prognosen med 500.000 kroner.
Årets låneramme til investeringer i 2017 er på 543 millioner kroner. Investeringsprognoser i løpet av
året viser et behov for låneopptak på 393 millioner kroner.
Det ble foretatt ett låneopptak til rentable investeringer i 2. tertial. Prognosen for rentable investeringer
er noe redusert fra 1. tertial til 2. tertial, og det vil stå igjen drøyt 30 millioner kroner i ubrukte
lånemidler til rentable investeringer ved årets slutt gitt de fremlagte prognosetall.
Kommunen har totalt 87,5 millioner kroner til disposisjon for videreformidling av startlån i år. Det er
innvilget startlån på 36,4 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial, og disponibelt for resten av året og
inntil nytt låneopptak i 2018 utgjør 51,1 millioner kroner.
Kommunen har over en lengre periode hatt ett avdragsfritt lån for å håndtere minimumsavdrag. I tillegg
ble lånet til rentable investeringer i slutten av juni i år inngått med avdragsfrihet. Dermed har
kommunen nå 2 avdragsfrie lån, såkalte bullet-lån. Bullet-lån forfaller i sin helhet på siste termin.
I opprinnelig budsjett for 2017 er det lagt til grunn 70,5 millioner kroner i avdrag på lån til
investeringer. Kommunen vil ende på et avdragsnivå på 74,1 millioner kroner inneværende år, gitt at det
søkes om avdragsutsettelse på 1,3 millioner kroner på et lån med avdragstermin i desember.
Ved inngangen til 1. tertial 2017 var fastrenteandelen på kommunens investeringsgjeld 59,7 prosent og
er ved utgangen av 2. tertial 50,3 prosent. Fastrenteandelen har vært forholdsvis høy med tanke på at
den beregnes på hele investeringsgjelden, men er nå redusert som planlagt.

Rådmannens vurdering
Finanskostnadene utvikler seg som forventet ut fra budsjetterte investeringer, framdrift og
rentenivået.
Ved å inngå låneavtaler med fastrente for de ikke-rentable investeringene, reduseres
renterisikoen framover.
Avkastningen på Fossefondet har vært bra så langt i år, og viser at nedsalget i Ringeriks-Kraft
AS gir en god pekepinn på alternativ investering på disse midlene.
Vedlegg
Finansrapport 2. tertial 2017
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Månedsrapport september 2017 - Fossefondet

Ringerike kommune, 04.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Arkivsaksnr.: 17/4006-1

Arkiv: 210

Tertialrapport 2. tertial 2017
Saksnr.: Utvalg
126/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.10.2017

Forslag til vedtak:
1) 2. tertialrapport – august 2017 tas til orientering.
2) Følgende budsjettendringer forestas i driftsbudsjettet 2017:
a) Rammeendring mellom Samfunn og Helse og omsorg ifm overføring av vaktmester til
Boligtjenesten kr 255 000, korrigeres slik:
i) 101000.400010.283 + kr 255 000
ii) 124000.500040.190 – kr 255 000
b) Utgifter Hønen Gård kr 6 700 000, korrigeres og finansieres slik:
i) 137000.450400.254 + kr 6 700 000
ii) 154000.951000.880 – kr 6 700 000
c) Ressurskrevende tjenester kr 3 000 000, korrigeres og finansieres slik:
i) 170000.450502.253 + kr 3 000 000
ii) 154000.951000.880 – kr 3 000 000
d) Venstresving Ringmoen kr 5 000 000, korrigeres og finansieres slik:
i) 147000.590000.285 + kr 5 000 000
ii) 154000 951000.880 – kr 5 000 000
e) Borglund hengebro, kr 878 000, korrigeres og finansieres slik:
i) 147000.500050.285 + kr 878 000
ii) 154000.951000.880 – kr 878 000
f) Partnerskapsmidler, manglende overføring fra 2016 til 2017
i) 147000.721008.325 + kr 190 000
ii) 154000.951000.880 – 190 000
3) Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2017:
a) Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av lån
nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik:
i) 091000.690000.870.0001 + kr 550 621
ii) 023000.656000.254.0251 - kr 550 621
b) Prosjekt for rehabilitering av veibruer og automatisk måleravslesning korrigeres slik:
i) 023000.654000.332.19302 + kr 4 000 000
ii) 023000.654000.332.19300 - kr 4 000 000
c) Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17. Korrigeres slik:
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d)

e)

f)

g)
h)

i)

i) 023000.656000.221.17001 + kr 1 100 000
ii) 091000.690000.870.0001 - kr 1 100 000
Omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og prosjekt 0250
Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler. Korrigeres
slik:
i) 023000.656000.222.0113 + kr 1 800 000
ii) 023000.656000.190.0115 - kr 800 000
iii) 023000.656000.190.0250 - kr 1 000 000
Omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til prosjekt 10016
Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord.Korrigeres slik:
i) 020000.657000.253.10016 + kr 800 000
ii) 020000.640000.253.0720 - kr 800 000
Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager. Prosjektet tilføres midler fra
prosjekt 10016 Austjord dagsenter. Korrigeres slik:
i) 023000.657000.261.10021 + kr 3 000 000
ii) 023000.657000.261.10016 - kr 3 000 000
Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal avsluttes. Korrigeres slik:
i) 023000.651000.353.15003 + kr 6 228 981
ii) 091000.690000.870.0001 - kr 6 228 981
Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna gir
økte kostnader i 2017. Korrigeres slik:
i) 023000.657000.222.10001 + kr 5 500 000
ii) 023000.657000.339.10018 + kr 4 000 000
iii) 091000.690000.870.0001 - kr 9 500 000
Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt i forhold til investeringstakten,
nedjusteres. Korrigeres slik:
i) 091000.690000.870.0001 + kr 72 008 600 (redusert bruk av lån)
ii) 072910.690001.841.0001 + kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon
investeringer)
iii) 023000.656000.265.0080 - kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg)
iv) 023000.656000.375.0105 - kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling
Riddergården)
v) 023000.656000.190.0115 - kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking)
vi) 023000.656000.190.0250 - kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling)
vii) 023000.657000.222.10004 - kr 10 000 000 (Benterud skole)
viii) 023000.657000.265.10006 - kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
ix) 023000.657000.265.10007 - kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger)
x) 023000.657000.265.10008 - kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger)
xi) 023000.657000.241.10015 - kr 4 000 000 (Ny legevakt)
xii) 023000.657000.261.10016 - kr 4 600 000 (Austjord dagsenter)
xiii) 023000.657000.332.14012 - kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva)
xiv) 023000.651000.345.15008 - kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
xv) 023000.651000.353.15008 - kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)
xvi) 023000.651000.350.15013 - kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg)
xvii) 023000.651000.353.15014 - kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
xviii) 023000.651000.345.15020 - kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger)
xix) 023000.651000.353.15020 - kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger)
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xx) 023000.651000.353.15038 - kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet –
St.Hanshaugen)
xxi) 023000.651000.345.15039 - kr 2 000 000 (Hønengata nord VA)
xxii) 023000.651000.353.15039 - kr 3 000 000 (Hønengata nord VA)
j) Forskudd venstresvingfelt Ringmoen. Korrigeres slik:
i) 091000.690000.870.0001 + kr 2 700 000
ii) 077000.690000.285.0611 + kr 300 000
iii) 040000.690000.285.0611 - kr 3 000 000

Innledning / bakgrunn
Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den
inneholder økonomisk åprprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, bemanning og
status salg eiendommer, verbalforslag 2016, verbalforslag 2017, status mål i Handlingsprogram
2017-2020 samt status på vedtak fra kommunestyret som må følges opp av rådmannen.
Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 11,4 mill. kroner. Dette er en forbedring fra forrige
ordinære økonomirapport på i underkant av 5,3 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområdene
SAMLET RESULTAT
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenster
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap Regnskap Budsjett
Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige
2016 (pr aug) hittil 2017 hittil 2017 hittil 2017
(inkl endr 1. T)
% rapportering
-123 960
-86 996
-42 207
4 624
6 067
6 216
69 955
70 138
67 753
114 312 118 203 120 786
168 197 184 820 180 426
82 720
97 749 103 355
12 797
17 322
18 563
405 139 401 518 383 744
80 305
62 675
65 822
-60 467
-66 789
-6 284
-1 024 148 -1 024 913 -1 049 965
22 607
46 213
67 377

44 789
149
-2 385
2 583
-4 394
5 606
1 241
-17 774
3 147
60 505
-25 052
21 163

11 389
9 792
99 907
185 275
287 743
159 299
27 318
615 130
115 661
-5 395
-1 594 445
111 104

0
9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
-1 574 945
116 274

-11 389
125
-3 591
118
-2 565
2 200
-10
-22 584
-8 452
-1 300
19 500
5 170

1%
-4 %
0%
-1 %
1%
0%
-4 %
-8 %
19 %
-1 %
4%

-16 670
0
-800
1
-1 503
334
-10
-12 855
-2 508
0
0
670

Fra forrige tertialrapport til denne tertialrapporten er følgende store endringer på kostnadssiden
tatt inn:





Hønen gård 6,7 mill (Helse og omsorg)
Manglende finansiering ressurskrevende tjenster 3,0 mill (Helse og omsorg)
Venstresving Ringmoen 5,0 mill (Samfunn)
Borglund hengebro 0,9 mill (Samfunn)
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Etter 1. tertial er det budsjettert med et mindreforbruk (overskudd) i år på 33,8 mill. kroner
(avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets
overskudd være redusert til ca 22,4 mill. kroner.
Sykefraværet pr 2. kvartal er på 7,9 % og en reduksjon fra 2016 hvor tilsvarende tall var 8,7
%. Sykefravær er ikke til enhver tid fullstendig oppdatert da registrering mm har et etterslep på
1 til 2 mnd.
Økonomiske forhold
Driftsbudsjettet:
Punkt 2 a: Rammekorrigering uten økonomisk konsekvens; flytting av midler fra Samfunn til
Helse og omsorg som følge av overføring av vaktmester til Boligtjenesten.
Punkt 2 b: Hønen går har tidligere vært omtalt blant annet i 1. tertialrapport. Ringerike
kommune har etter dommen i Høyesterett erkjent å ha tjeneste- og betalingsansvaret for fire
brukere ved Hønen gård. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved
at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 6,7 mill. kroner.
Punkt 2 c: Økt innslagspunkt med mer enn lønnsvekst har bidratt til at forventet inntekt for
ressurskrevende tjenester har blitt budsjettert med for høy inntekt med kr 3 mill. kroner.
Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at årets avsetning til
disposisjonsfond reduseres med 3 mill. kroner.
Punkt 2 d: Venstresvingefeltet Ringmoen var i utgangspunktet tatt inn i HP 2017-2020 som
investeringer med et beløp på 5 mill. kroner. Dette kan imidlertid ikke klassifisers som
investering da dette ikke er noe kommunen eier og det må da ytes tilskudd via
driftsregnskapet. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at årets
avsetning til disposisjonsfond reduseres med 5 mill. kroner.
Punkt 2 e: Tiltak om utbedring av Borglund hengebru er godkjent av KS. På lik linje med
punkt 2 d så eier heller ikke kommunen hengebrua og det må da også her ytes tilskudd via
driftsregnskapet. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at
årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 0,878 mill. kroner.
Punkt 2 f: I referatet fra møte i Rådet for Ringeriksregionen 13.09.17, er det forutsatt at
resterende midler på kr 190 000 er overført fra 2016 til 2017, dvs at totalt disponible
partnerskapsmidler i år er kr 1 940 000. Budsjettmidler på kr 190 000 må derfor tilføres ansvar
721008 i 2. tertial. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at
årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 0,190 mill. kroner.
Investeringsbudsjettet:
Det skal gjøres vedtak på alle endringer av årsbudsjett, så også overføring av budsjettmidler fra
2016 til 2017. I kommunestyret 2. mars 2017 ble det lagt frem et notat om overføring av
investeringsmidler fra 2016 til 2017. Investeringsbudsjett 2017 vedtas herved i tråd med dette
notatet.
Punkt 3 a: Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av
lån nedjusteres tilsvarende:
 091000.690000.870.0001 debet kr 550 621
 023000.656000.254.0251 kredit kr 550 621
Punkt 3 b: Total kostnadsramme på prosjekt 19302 Rehabilitering av veibruer økte med 4
millioner kroner når prosjektet ble utvidet med to nye bruer, se KS-sak 61/17. Budsjettpost
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19300 Kommunale veier, gatelys, park og idrett har en bevilgning til Automatisk måleravlesing
i 2017 på 4 millioner kroner som ikke blir benyttet fordi tiltaket er utsatt. Budsjettmidlene
omdisponeres fra 19300 til 19302 slik:
 023000.654000.332.19302 debet kr 4 000 000
 023000.654000.332.19300 kredit kr 4 000 000
Punkt 3 c: Kostnaden til utbedringer i 2017 på 1,1 millioner kroner i forbindelse med nytt
investeringstiltak Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17:
 023000.656000.221.17001 debet kr 1 100 000
 091000.690000.870.0001 kredit kr 1 100 000
Punkt 3 d: Det foretas en omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og
prosjekt 0250 Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler slik:
 023000.656000.222.0113 debet kr 1 800 000
 023000.656000.190.0115 kredit kr 800 000
 023000.656000.190.0250 kredit kr 1 000 000
Punkt 3 e: Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til
prosjekt 10016 Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord:
 020000.657000.253.10016 debet kr 800 000
 020000.640000.253.0720 kredit kr 800 000
Punkt 3 f: Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager økes til 11 millioner kroner når
opsjoner utløses. Prosjektet tilføres 3 millioner kroner fra prosjekt 10016 Austjord dagsenter,
som på sin side blir godskrevet med investeringstilskudd fra Husbanken senere i høst.
Korrigeres slik:
 023000.657000.261.10021 debet kr 3 000 000
 023000.657000.261.10016 kredit kr 3 000 000
Punkt 3 g: Regnskapet for renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal viser et merforbruk på 6,2
millioner kroner. Utbygging VAR vil på et senere tidspunkt legge frem sluttrapport på
prosjektet. Prosjektet avsluttes økonomisk ved økt bruk av lånemidler:
 023000.651000.353.15003 debet kr 6 228 981
 091000.690000.870.0001 kredit kr 6 228 981
Punkt 3 h: Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna
gir økte kostnader i 2017. Prosjektene tilføres budsjettmidler i 2017 og bruk av lån
oppjusteres. Samtidig er budsjettene nedjustert tilsvarende i 2018, slik at prosjektenes
totalrammer ikke endres.
 023000.657000.222.10001 debet kr 5 500 000
 023000.657000.339.10018 debet kr 4 000 000
 091000.690000.870.0001 kredit kr 9 500 000
Punkt 3 i: Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt og må nedjusteres på en rekke
prosjekter. Budsjettert bruk av lån i 2017 og mva. kompensasjon reduseres med 80,5 millioner
kroner som følge av dette. Korrigeres slik:
 091000.690000.870.0001 debet kr 72 008 600 (redusert bruk av lån)
 072910.690001.841.0001 debet kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon
investeringer)
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023000.656000.265.0080 kredit kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg)
023000.656000.375.0105 kredit kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling
Riddergården)
023000.656000.190.0115 kredit kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking)
023000.656000.190.0250 kredit kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling)
023000.657000.222.10004 kredit kr 10 000 000 (Benterud skole)
023000.657000.265.10006 kredit kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
023000.657000.265.10007 kredit kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger)
023000.657000.265.10008 kredit kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger)
023000.657000.241.10015 kredit kr 4 000 000 (Ny legevakt)
023000.657000.261.10016 kredit kr 4 600 000 (Austjord dagsenter)
023000.657000.332.14012 kredit kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva)
023000.651000.345.15008 kredit kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)
023000.651000.353.15008 kredit kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)
023000.651000.350.15013 kredit kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg)
023000.651000.353.15014 kredit kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
023000.651000.345.15020 kredit kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger)
023000.651000.353.15020 kredit kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger)
023000.651000.353.15038 kredit kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet –
St.Hanshaugen)
023000.651000.345.15039 kredit kr 2 000 000 (Hønengata nord VA)
023000.651000.353.15039 kredit kr 3 000 000 (Hønengata nord VA)

Punkt 3 j: I finansieringsplanen for 2017 er det budsjettert med et forskudd til
venstresvingefelter Ringmoen på 3 millioner kroner og en refusjon fra andre på 0,3 millioner
kroner. Finansiering av netto forskudd på 2,7 millioner kroner er budsjettert som bruk av
lånemidler. Forskudd til private kan ikke lånefinansieres, og netto forskudd og budsjettert bruk
av lån reduseres med 2,7 millioner kroner.
 091000.690000.870.0001 debet kr 2 700 000
 077000.690000.285.0611 debet kr 300 000
 040000.690000.285.0611 kredit kr 3 000 000
Rådmannens vurdering
Vi ser at vi fortsatt har noen økonomiske utfordringer spesielt innenfor Helse og omsorg og
Samfunn. Dette følges tett opp for å avklare situasjonen og mulighetene til å komme nærmere
budsjettbalanse.
Hønen Gård, vesntresvingfelt Ringmoen samt utbedring av Borglund hengebro gjør at vi får
ekstraordinære utgifter i år.
Når det gjelder rammetilskudd og inntektsutjevning så ser det ut til at budsjettert nivå samlet
for disse ligger noe for høyt. Prognosen for 2. tertial er som følge av dette redusert med 6,5
mill.
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Vi har fremdeles en skattevekst pr 2. tertial sammenlignet med fjoråret. Skatteveksten ligger
over anslaget i statsbudsjettet og dette er tatt inn en forventet økning på 26 mill. kroner.
Skatteveksten demper effekten av de ekstraordinære utgiftene samt reduksjon i rammetilskudd
og inntektsutjevning.
Det meldes om at 85 % av investeringsprosjektene følger oppsatt fremdriftsplan.
Vi ligger an til å levere et positivt regnskapsresultat og derved styrke kommunens
disposisjonsfond ytterligere. Vi bygger videre!

Vedlegg
2. tertialrapport – august 2017

Ringerike kommune, 10.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Berit Hamar
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Arkivsaksnr.: 17/3306-1

Arkiv: 145

Nøkkeltall for økonomistyring
Saksnr.: Utvalg
124/17
Formannskapet

Møtedato
17.10.2017

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune ønsker ikke å fastsette mål for økonomiske nøkkeltall for utarbeidelse av
budsjett.
Bakgrunn
I forbindelse med Formannskapets strategiseminar i juni 2017, ble det framlagt fire anbefalte
nøkkeltall for god langsiktig økonomistyring av kommunens økonomi.
Tre av dem er mye benyttet, mens det fjerde er mindre anvendt.
Nøkkeltallene er gode indikasjoner på kommunens økonomiske handlingsrom, og brukes blant
annet av Fylkesmannen i Buskerud for oppfølging av kommunenes økonomi.
Rådmannen ser at disse nøkkeltallene er gode styringsverktøy ved utarbeidelse av budsjettet,
men at det må brukes skjønn når man skal anvende de etter hvilken økonomisk situasjon
kommunen er i.
Fylkesmannen bruker følgende kategorisering:
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Netto driftsresultat i
% av brutto
driftsinntekter

Netto lånegjeld i %
av brutto
driftsinntekter

Disposisjonsfond i %
av brutto
driftsinntekter

Lavere enn 1%
1 - 2%
Høyere enn 2%

Høyere enn 75%
65 - 75%
Lavere enn 65%

Lavere enn 5%
5 - 8%
Høyere enn 8%

Beskrivelse av saken
De tre nøkkeltallene som drøftes er:
 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter


Netto lånegjeld i kroner pr innbygger

Det siste nøkkeltallet er ikke mye brukt, og vil ikke bli omtalt.
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Dette nøkkeltallet gir ett bilde av kommunens buffer i inneværende budsjett, og forteller om i
hvor stort omfang kommunen kan takle uforutsette utgifter og sviktende inntekter.
Det anbefales at dette nøkkeltallet er minst 1,75%, og dersom investeringer skal
egenfinansieres, bør det være på over 3%.
Regnskapene til Ringerike kommune i perioden 2014-2016 viser følgende:

Netto driftsresultat i % av br.
driftsinntekter

2014
1,6%

2015
4,5%

2016
4,5%

B2017
1,8%

Grunnet god skatteinngang for både kommunen og landet for øvrig, er nøkkeltallet for 2015 og
2016 over 3%, og vi har bygget opp disposisjonsfondet.
Vedtatt budsjett for 2017 ligger like over anbefalt minstenivå.
I en periode med store investeringsprosjekter, ser rådmannen at det vil være svært krevende å
ligge på over 3%, men at det er mer realistisk å holde seg rundt anbefalt minstenivå.
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Etter å ha vært mange år i ROBEK, er kommunens gjeldsgrad lav.
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KOSTRA-tall viser følgende:
2014
42,5%

Netto lånegjeld i % av brutto
driftsinntekter

2015
48,4%

2016
55,5%

Prognosen for 2017 viser at vi vil ha en gjeldsgrad på under 90 %.
Ringerike kommunes vedtatte handlingsprogram, viser at gjelden vil øke de neste årene, som
en konsekvens av investeringsprogrammet. Nøkkeltallet vil derfor de kommende årene ligge
godt over 100%.
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Dette er det nøkkeltallet som Fylkesmannen legger størst vekt på når det gjelder å vudere en
kommunes økonomiske handlingsrom.
Disposisjonsfondet bør være på minst 5%.
Ringerike kommune hadde ikke disposisjonsfond så lenge vi var i ROBEK. Vi har brukt de
siste årenes regnskapsmessige mindreforbruk til å bygge oss opp disposisjonsfondet.
Regnskapene til Ringerike kommune i perioden 2014-2016 viser følgende:
2014
0%

2015
1,5%

2016
3,6%

B2017
7,5%

Disposisjonsfond i % av brutto
driftsinntekter
Rådmannen vurderer at det er viktig for kommunes handlingsrom at disposisjonsfondet øker de
neste årene, slik at det er på 10%. Hvor lang tid det vil ta, avhenger av hvor stort netto
driftsresultat vi kan planlegge for, og ikke minst hvilke uforutsette hendelser med økonomisk
konsekvenser som vil oppstå de nærmeste årene.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker ikke å lage mål for nøkkeltall som gjør at budsjettprosessene i årene som
kommer blir for krevende. Ringerike kommune vil fortsatt bruke noen år til før vi kan si at vi
har en sunn økonomi med stort økonomisk handlingsrom. Dette ut fra at vi fortsatt må tilpasse
driften til de inntektene vi har, men ikke minst fordi vi de neste årene skal gjennomføre ett
investeringsprogram som vil gi økte finanskostnader i forhold til hva kommunen tidligere har
hatt.

Ringerike kommune, 13.10.2017
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Gyrid Løvli
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Arkivsaksnr.: 17/3982-1

Arkiv: 231

Gebyr / tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk
Saksnr.: Utvalg
128/17
Formannskapet

Møtedato
24.10.2017

Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning.
Rådmannen kan ikke anbefale at Kommunestyret innfører sosiale ordninger som ikke har klar
hjemmel i lovverket.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret ber i sak 63/17 om en utredning av hvilke muligheter/handlingsrom kommunen
har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving av gebyr/tilkoblingsavgifter for offentlig
vann/kloakk.
Rådmannen har, ved skatt og avgiftskontoret, sett på om dette regelverket kan hjemle
ordninger underlagt skatt og avgift. Rådmannen kan, basert på samtale med KS og
gjennomgang av lovverket, ikke se at avdeling for skatt og avgift eller teknisk avdeling har et
regelverk som hjemler sosiale ordninger med muligheter/handlingsrom til dette med dagens
lovverk.
I dette saksframlegget er redegjørelsen avgrenset til å omhandle gebyr/tilkoblingsavgift av vann
og kloakk. Det er videre kun vurdert om det finnes muligheter i det regelverket som skatt og
avgiftskontoret eller teknisk avdeling disponerer.
Beskrivelse av saken
Fakturering og innfordringsrutiner Ringerike kommune
Skatt og avgiftskontoret fakturerer og forestår egeninnkassoen til Ringerike kommune.
Kontoret holder seg kontinuerlig oppdatert og det er gjeldende regelverk som regulerer
innfordringsrutinen til Ringerike kommune.
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Det anbefales ikke at det lages egne rutiner for fakturering eller innfordring av krav som er
knyttet til stikkledninger. Generelt sett er en stor del av innfordringen av kommunale krav
rettet mot personer med dårlig økonomi. Både regelverk og likhetsprinsippet fører til at det
ikke bør gis andre rutiner for gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig kloakk/vann enn for andre
kommunale krav.
De ordningene som foreligger ved skatt og avgift per dags dato er at i de tilfellene kontoret blir
kontaktet av en person med betalingsproblemer vil det i hver enkelt sak bli vurdert om det
foreligger grunnlag for å gi betalingsavtale. Således vil personer som skal betale
tilknytningsgebyr ha samme mulighet til å be om en vurdering av om de kan få betalingsavtale
som alle andre som skylder kommunale krav.
Dette fører til at det i dagens praksis foreligger en sosial ordning for alle innbyggere i Ringerike
kommune som skylder kommunale krav og i tillegg har dokumentert dårlig økonomi.
Muligheter til å gi stønad/tilskudd
Rådmannen har gjort noen undersøkelser av andre kommuners forskrifter på området og det er
på det rene at enkelte kommuner praktiserer en stønad/tilskuddsordning. Det fremkommer ikke
i forskriftene vi har sett hen til hva slags regelverk kommunene bruker for å hjemle
stønads/tilskuddsordningen. Dette fører til at denne praksisen ikke nødvendigvis er i tråd med
gjeldende regelverk eller det er en mulighet for at disse ordningene er knyttet til et annet
regelverk.
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 slår fast eierens plikt til å betale vann- og/eller
kloakkavgift til kommunen der den faste eiendommen har tilknytning til kommunale vann- eller
kloakkledninger, enten direkte eller gjennom private stikkledninger. Det ble i Ot.Prp 58 ikke
åpnet adgang til å frafalle eller nedsette utlignet avgift, for eksempel billighetsgrunner
(rimelighetshensyn). Avgiftene måtte anses som ordinær betaling for en ytelse, på linje med
strøm eller telefon. Det er således kun ubebygd eiendom som kan fritas for avgift etter Ot.Prp
58.
Rådmannen har vært i kontakt med advokat Siri Toft ved KS for veiledning i denne saken.
Deres syn på saken er at det ikke foreligger hjemmel for å gi fritak for slike
gebyrer/tilknytningsavgift innenfor det regelverket som avdeling for skatt og avgift eller
teknisk avdeling disponerer.
Det er derfor på det rene at man ikke kan gi fritak for gebyr/tilknytningsavgiften. Når det
kommer til eventuelle anleggsbidrag er dette å anse at må dekkes etter selvkostprinsippet. Som
et eksempel til sammenligning er hovedregelen at kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer
på kommunale ledningene. Oppstår det derimot lekkasje i ledningsnettet som går fra disse og
bort til huset er dette normalt huseiers ansvar. Dette er kostnader i støørelsesorden fra 30 000
til 100 000 kroner.
Plan- og bygningsloven gir kommunen rom til å la være å pålegge tilknytning, dersom
tilknytning vil føre til uforholdsmessige kostander.
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Juridiske forhold
Pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett kan kun gjøres med hjemmel i
forurensningsloven eller plan- og bygningsloven.
Tilknytning til ledningsnettet kan pålegges etter henholdsvis plan- og bygningsloven § 27-1
annet ledd og § 27-2 annet ledd når offentlig vann- og avløpsledning går over eiendommen
eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal. Kravet om pålegg etter §§ 27-1 og
27-2 gjelder ikke fritidsbebyggelse jf. § 30-6.
Skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter lov om
kommunale vass- og avløpsanlegg. Lovens § 3 slår fast at eierens plikt til å betale vannog/eller kloakkavgift til kommunen der den faste eiendommen har tilknytning til kommunale
vann- eller kloakkledninger, enten direkte eller gjennom private stikkledninger.
Hovedprinsippene i forurensingsforskriften av 1. januar 2007 kapittel 16 om kommunale vannog avløpsgebyrer er at bare kostnadsmessige og beregningstekniske hensyn skal legges til
grunn for gebyrberegningen. Gebyrberegningen skal baseres på selvkostprinsippet. Gebyrene
skal fordeles på brukere av fast eiendom slik at de i størst utstrekning gir uttrykk for hva det
koster kommunen å betjene den enkelte eiendom med vann- og avløpsanlegg og at brukerne av
fast eiendom fullt ut skal dekke alle kostander i forbindelse med kommunale vann- og
avløpsanlegg. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn jf.
forurensningsforskriften § 16-1.
Det er et prinsipp om at forurenser skal betale jf. forurensningsloven § 2 nr. 5. Noe som tilsier
at kommunen dekker alle kostnadene på avløpssektoren gjennom gebyrer.
Vil pålegg om tilknytning etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor
kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne annen ordning jf. plan og
bygningsloven § 27-1 annet ledd og § 27-1 annet ledd.
Avdeling for skatt og avgift arbeider i tråd med regelverket for innfordring, blant annet
forsinkelsesrenteloven, inkassoloven, foreldelsesloven, tvangsfullbyrdelsesloven,
skattebetalingsloven, panteloven og gjeldsbrevloven og tilhørende forskrifter.
Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet i Ringerike kommune fattet 20. januar 1992 vedtak om at teknisk sektor inntil
videre ble gitt myndighet til å administrere vedtak om betalingsutsettelse for anleggsbidrag og
tilkoblingsavgift for gruppen pensjonister/trygdede.
Vedtaket ble opphevet av Kommunestyret den 1. juni 2017 i sak 63/17.
Økonomiske forhold
Skulle kommunestyret velge et annet alternativ enn Rådmannens anbefaling bør det utredes hva
dette vil ha av økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune.

Side 20 av 48

Sak 128/17

Alternative løsninger
Rådmannen har ikke utredet andre alternativer da det ikke er ønskelig å anbefale løsninger som
ikke har hjemmel i lov.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at med grunnlag i ovennevnte momenter vurderes det at det ikke er
hjemmel for fritak eller stønadsordning i det regelverket som avdeling for skatt og avgift eller
teknisk avdeling disponerer. Rådmannen kan heller ikke se at det å opprettholde dagens praksis
ved skatt og avgiftskontoret vil påvirke innbyggerne i Ringerike kommune. Dette ettersom det
tidligere vedtaket fra 1992 ikke var allment kjent og i all hovedsak har praksisen i Ringerike
kommune vært at de som har dårlig økonomi har fått en betalingsavtale. Rådmannen anbefaler
at dagens praksis som er i tråd med regelverket videreføres.

Ringerike kommune, 03.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder:
saksbehandler: Lisabeth Andersen
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Sak 129/17

Arkivsaksnr.: 17/2294-2

Arkiv: 663 &40

Oppgradering av fyrrom - Ringerikskjøkken
Saksnr.:
27/17
129/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.10.2017
24.10.2017
02.11.2017

Forslag til vedtak:
1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med
en elektrokjel.
2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk kokekar.
3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i
handlingsprogrammet for 2018.

Sammendrag
Innledning / bakgrunn
I desember 2016 ble det startet et forprosjekt for å avklare omfang og kostnader for å
oppgradere fyrrom og dampleveranse til Ringerikskjøkken. Det er i dag en oljekjel som
produserer damp til kokekar, kokegryte og roterende hurtigkjøler ved Ringerikskjøkken.
Oljekjelen har ved flere anledninger stoppet ved langtidskoking av mat om natten, med den
konsekvens at maten har blitt ødelagt.
Fyrrommet, som ligger i 2.etg, har sprekker i gulvbelegg. En eventuell lekkasje vil derfor
kunne renne gjennom etasjeskiller og ned i kjøkkenet.
Beskrivelse av saken
Den eksisterende oljekjelen ble anskaffet i 2012 i forbindelse med havari av daværende oljekjel.
Den raskeste løsningen for å sette produksjonen i gang igjen i 2012 var å anskaffe og installere
en brukt og overhalt oljekjel.
Hønefoss rørleggerbedrift, som har utført vedlikehold på oljekjelen de seneste årene, har
beskrevet tilstanden som relativt god, men det har vært problemer med driftsstans.
Det ble utført vedlikehold på eksisterende kjele våren 2017 etter anbefalinger fra servicepart.
Etter dette har kjelen fungert uten driftsavbrudd.
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Virksomheten ønsker å erstatte dagens oljekjel med en elektrisk kjel for å sikre en stabil og
driftssikker matproduksjon.
Norconsult har utarbeidet en forprosjektrapport som beskriver tiltak og kostnader for å erstatte
dagens oljefyrte dampkjel med en elektrokjel. I tillegg beskriver rapporten nødvendige tiltak på
selve fyrrommet. Rapporten følger som vedlegg til saken. Rapporten viser også at det ikke vil
være mulig å benytte utstyret som benytter damp i anslagsvis 50 dager, mens arbeidet på
fyrrommet pågår. Ringerikskjøkkenet oppgir at de kan produsere opp deler av menyen i
forkant, i tillegg til å benytte elektrisk kokegryte på 60 ltr under arbeidene med kjelen.
Det er ønskelig å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere ved å installere en større
elektrisk kokegryte. Ved bortfall av elektrokjel vil elektrisk kokekar sørge for at produksjonen
kan videreføres, men med redusert volum. Ved bortfall av elektrokjel vil Ringerikskjøkken
måtte tilpasse menyen, for å redusere koke/stekebehovet.
En installasjon av elektrisk kokekar bør gjennomføres før kjelen skiftes ut, slik at produksjonen
til en viss grad kan opprettholdes under arbeidene. Kort vurdering fra Norconsult om
prosuksjonssikkerhet følger som vedlegg til saken.
Dagens oljekjel kan erstattes av mer miljøvennlig alternativ, basert på flis eller pellets, men
denne løsningen er ikke ønskelig fra virksomheten.
Enova støtter ikke konvertering til elektrokjel, men gir tilskudd på opp til 45% av
merkostnaden for konvertering til miljøvennlig alternativ eller maksimalt kr 1700 kr/KW for
konvertering til fyrkjeler med flis, briketter eller pellets. Det er en forutsetning fra Enova om at
søknad om økonomisk støtte til konvertering av oljekjeler til miljøvennlig alternativ, skal være
sendt inn før beslutning om gjennomføring foreligger. Søknad om støtte til konvertering til
miljøvennlig alternativ ble sendt inn 8.september 2017. Dette for å gjøre det mulig å velge et
miljøvennlig alternativ til kjele, med støtte fra Enova. Søknaden om støtte fra Enova trekkes,
dersom det vedtas å skifte ut oljekjelen med elektrokjel.
Et miljøvennlig alternativ til elektrokjel er ikke utredet, men det er antatt at kostnadene for et
kommunalt eid flisfyringsanlegg vil bli høyere enn for en tradisjonell elektrokjel.
Alternativet til å etablere et kommunalt flisfyringsanlegg er et anlegg etablert og driftet av
ekstern samarbeidspart. Ringerike kommune vil ved en slik løsning bare betale for «ferdig
varme». Tilsvarende energikontrakter er tidliger inngått for Austjord, Hallingby, Sokna og
Tyristrand etter egne anbudskonkurranser.
Forholdet til overordnede planer
I Energi og klimaplan, sak 129/10, er det et hovedmål at det skal stimuleres til økt bruk av
fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal
fases ut.
Regjeringen har sendt forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. januar 2020 på høring.
Bakgrunnen for forslaget er klimaforliket fra 2012 hvor Stortinget ba regjeringen om å innføre
forbud mot fyring med fossil olje. Vedtak i saken foreligger ikke pr. dags dato, men det antas
at forbudet vil bli vedtatt.
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Økonomiske forhold
Rapport fra Norconsult konkluderer med et kostnadsestimat på kr 4 678 711,- inkludert
merverdiavgift for å konvertere oljekjel til elektrokjel. Inkludert i kostnadsestimatet er en
usikkerhetsramme på 25 %.
For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere planlegges det å skifte ut en eksisterene 50
ltr kokegryte med en større gryte. Behovet må kartlegges nærmere.
Nettpriser fra en leverandør av kokegryter til produksjonskjøkken, viser at en 300 ltr
kokegryte koster i underkant av kr 700.000,- eksklusive merverdiavgift. I tillegg vil
følgearbeider montasjearbeider, elektro, og VVS-arbeider etc. komme i tillegg. Et alternativ til
økt produksjonssikkerhet er bruk av to elektrokjeler, i stedet for en.
Anslått totalkostnad for økt produksjonssikkerhet på kr 2,3 millioner, men det er høy grad av
usikkerhet rundt dette.
Et miljøvennlig alternativ forventes å medføre behov for en høyere økonomisk avsetning, men
alternativet er ikke utredet. Merkostnadene med dette er ikke kjent, men må ses i sammenheng
med eventuell støtte fra Enova.
Behov for informasjon og høringer
Alternative løsninger
1. Alternativ vedtak 1
a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for å etablere et ny
miljøvennlig alternativ til kjel.
b. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk
kokekar i tillegg til etablering av ny kjel.
c. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i
handlingsprogrammet for 2018.
2. Alterntivt vedtak 2
a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for kjøp av ferdig
varme til matproduksjonen, der eksterne tar ansvaret for drift og investering av
kjele for dampproduksjonen.
b. For å forebedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk
kokekar i tillegg til etablering av ny kjel.
c. Finansieringen for tiltak til å øke produksjonssikkerheten ytterligere, anslagsvis
kr 2,3 millioner kroner, innarbeides i handlingsprogrammet for 2018.
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Prinsipielle avklaringer
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer det som svært viktig at Ringerikskjøkkenet som produserer mat for
institusjoner, omsorgsboliger og eksterne har en driftssikker produksjonslinje.
Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig å gjennomføre utskiftning av oljekjelen og
tiltak for forbedre produksjonssikkerheten nå.
Vedlegg

Ringerike kommune, 06.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Roger Sørslett
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Sak 130/17

Arkivsaksnr.: 17/3174-4

Arkiv: 223 C00

Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter
Saksnr.:
37/17
/
130/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.10.2017
24.10.2017

Forslag til vedtak:
Søknad om økt årlig tilskudd til Ringerike kultursenter fra 2018 avslås.

Sammendrag
Stiftelsen Ringerike kultursenter søker kommunene i Ringeriksregionen om et ekstra
driftsstilskudd for å kunne drifte den nye scenen, Bassgarasjen. Det søkes totalt om kr 600 000
i utvidet støtte. Ringerike kommunes andel av dette vil være kr 360 000.
Beskrivelse av saken
Stiftelsen Ringerike kultursenter har etablert en ny scene designet for et stående publikum.
Scenen, som heter Bassgarasjen, er etablert med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen
Ringerike, og gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet. Lokalene ligger utenfor den
delen av bygningen Hønefoss bru 3, som eies av Ringerike Kultureiendom AS, og det er
inngått en langsiktig leieavtale med huseier.
Bassgarasjen er ment å være et lavterskeltilbud for unge og er en scene som kan brukes både til
øvelse og konserter. Det er derfor satt en lav leiepris på lokalene.
Investeringene er dekket av gavemidler, men driften av Bassgarasjen vil koste Ringerike
kultursenter anslagvis kr 600 000 årlig.
Det søkes derfor kommunene i regionen om et utvidet tilskudd til Ringerike kultursenter på til
sammen kr 600 000 for å dekke de økte driftsutgiftene. Beløpet er foreslått fordelt med kr
360 000 til Ringerike, og kr 120 000 til hver av kommunene Hole og Jevnaker.
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Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret vedtok i 2015 i en sak om sletting av gjeld til Regionalt Kulturhus Ringerike
as, (K-sak 21/15):
«Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes
generalforsamlingen i Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å
gjennomføre en aksjeemisjon fra 1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i
saken.»
Aksjeemisjonen var på kr 10 656 250, i den hensikt å sanere gjelden i selskapet.
Ringerike kommune sin andel av summen var 6,9 millioner kroner.
Emisjonen har gitt kostnadsreduksjon for stiftelsen Ringerike kultursenter, noe som igjen var ment
å gi en redusert husleie til lokale kulturaktører.
Økonomiske forhold /Prinsipielle avklaringer
Stiftelsen Ringerike kultursenter mottar årlig 970 000 kr fra Ringerike kommune i
driftstilskudd.
I en tidligere sak om kultursenteret ble økt økonomisk bidrag til Stiftelsen Ringeike kultursenter
problematisert ut fra EØS-reglene for offentlig støtte (K-sak 21/15). Dette utredes nå av
advokatkontoret.
Alternative forslag til vedtak
- Ringerike kommune gir et økt årlig tilskudd på kr 360 000 til Stiftelsen Ringerike
kultursenter.
- Ringerike kommune gir et økt årlig tilskudd på kr 360 000 til Stiftelsen Ringerike
kultursenter forutsatt at Hole kommune og Jevnaker kommune hver gir økt tilskudd på
kr 120 000.
En forutsetning for økt tilskudd er at den kan gis i tråd med reglene for offentlig støtte.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser positivt på at Ringerike kultursenter utvikler seg og utvider virksomheten for å
nå nye målgrupper og ha et lavterskeltilbud til unge lokale kulturutøvere. Et bredt kulturtilbud
med et regionalt kultursenter er en vesentlig faktor for en region i vekst.
Ringerike kommune bevilger et årlig driftstilskudd på 970 000 kr og har i tillegg støttet driften
ved at kommunene i regionen har betalt ned gjelden i eierselskapet, så driftsselskapet får lavere
husleie.
Rådmannen har ikke funnet rom for utvidet årlig støtte i forslaget til Handlingsplan for
perioden 2018 – 2021. En forutsetning for økt tilskudd er at det er ikke er i strid med EØSreglene for offentlig støtte. Det er og avgjørende at Hole kommune og Jevnaker kommune gjør
tilsvarende vedtak. Evt økt tilskudd må innarbeides i budsjettet for 2018.
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Vedlegg
Søknad om økt årlig tilskudd til Ringerike kultursenter
Regnskap for Stiftelsen Ringerike kultursenter 2016
Årsrapport for Ringerike kultursenter 2016

Ringerike kommune, 02.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Magnar Ågotnes
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Sak 131/17

Arkivsaksnr.: 17/770-2

Arkiv: 223 D10

Drifttilskudd - Ringkollen Parken
Saksnr.:
36/17
131/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.10.2017
24.10.2017

Forslag til vedtak:


Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de
økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn
med noen investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte».



Prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018.

Sammendrag
Ringkollen Parken ligger nedenfor Ringkollstua og driftes av Ringkollen skianlegg AS og
Hønefoss brettklubb. Det legges ned en stor dugnadsinnsats i driften av skiparken. Økonomien
er ikke i balanse og det søkes om årlige driftstilskudd fra Ringerike kommune.
Innledning / bakgrunn
Siden 1995 har det vært skianlegg på Ringkollen. Dette har vært med å gjøre Ringkollen til et
attraktivt aktivitetssenter for regionen og utfartsområde for Oslo og Akershus. Utviklingen av
Ringkollen-området har skjedd i regi av både private, frivillige organisasjoner, fagforeninger og
offentlige virksomheter.
Alpinanlegget ble i 2014 overtatt av Ringkollen skianlegg som driver og ønsker å videreutvikle
anlegget i samarbeid med Hønefoss brettklubb. Skianlegget endret i forbindelse med
overtakelsen navn til Ringkollen Parken for å signalisere en satsing på snøpark og utvikling av
skianlegget med fokus på lek og moro for barn og ungdom.
Anlegget består av en tallerkenheis og et skitau/barneheis. Hovedtraséen har lysanlegg, kiosk
og varmestue. Anlegget har snøanlegg som også benyttes av Skiforeningen på ski-lekeland og
langrennsstadion.
Anlegget er åpent hverdager 1700-2100 og 1000-1600 i helger og ferier. Det blir årlig lagt ned
over 2000 dugnadstimer i drift og vedlikehold av anlegget.
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Beskrivelse av saken
De nye driverne ønsket å bygge opp en park av høy kvalitet, samt å få noen store
arrangementer i anlegget. Det har vært avviklet Norgescupen i snowboard og danske
mesterskapene i twintip og snowboard.
De ønsker å øke fokuset på anleggets allsidighet, og vise at parken ikke bare er for de aller
beste. Det arrangeres derfor flere lavterskel konkurranser og events som alle kan bli med på.
Søker opplyser at de fine forholdene i snowparken gjør at anlegget har blitt kjent over hele
Norge og mange kommer for å trene eller delta i konkurranse.
Økonomiske forhold
Økonomien i Ringkollen Parken er svak og preget av været og de sene vintrene. Bakken har
åpnet omkring jul, og har først fullt tilbud i løpet av januar måned. Sesongene har som regel
vart til slutten av mars/start april.
Parken har omkring 2 500 besøkende gjester / 50 000 turer i heisen per sesong.
Ringkollen Parkens årsregnskap for 2015 og 2016 viser begge underskudd på mellom 250 000
og 300 000 kr og en betydelig gjeld.
Ringkollen Parken søker om årlig støtte på kr 500 000 for å kunne overleve, dette begrunnet i
resultatene for 2015 og 2016, samt at man har måttet spare bort flere utviklings- og
vedlikeholdsprosjekter. Blant annet er anleggets billettsystem foreldet og det produseres ikke
lengre heiskort til dette systemet.
Ringkollen Parken foreslår løsninger slik at et eventuelt kommunalt tilskudd gir økt aktivitet og
skiglede til flere barn og unge. Parken er innom rabatterte eller gratis årskort og/eller gratis
ukentlige aktiviteter.
Søker opplyser at det ikke er tatt ut lønn ansatte etter at nåværende driver overtok, og
Hønefoss Brettklubb hjelper til i den daglige driften på dugnad. Målet er å opprettholde et bra
tilbud for kommunens innbyggere. Skianlegget og de fleste av aktivitetene er åpne for
offentligheten, og de fleste brukerne er egenorganiserte/uorganiserte.
Ringerike idrettsråd har behandlet saken på styremøte og ber kommunen være positive til
saken.
Alternative forslag til vedtak
 Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de
økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til kommunestyret det en går inn
med noen investeringsmidler.
 Ringerike kommune gir et engangstilskudd til parken på inn til kr 500 000
 Ringerike kommune gir årlig tilskudd til parken på inn til kr 500 000
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Rådmannens vurdering
Det er ikke tidligere gitt kommunal støtte til Ringkollen Parken. Rådmannen ser at parken er
det eneste anlegg i kommunen av sitt slag og beriker kommunens vintertilbud til barn og unge.
Rådmannen ønsker å behandle slike søknader om driftsstøtte primært i sammenheng med
kommunens handlingsplan og budsjett, men har ikke funnet plass til driftsstøtte til Ringkollen
Parken i 2018-2021.
Rådmannen er og tilbakeholden med å tilrå tilskudd som vil bli en årlig utgift på kommunens
driftsbudsjett og ønsker ingen kobling mellom økonomiske støtte fra kommunen og
rabattsystemer knyttet mot visse målgrupper.

Ringerike kommune, 28.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Kari Gustavson
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Sak 132/17

Arkivsaksnr.: 14/1016-5

Arkiv: L12

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1.
gangsbehandling
Saksnr.: Utvalg
60/17
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
132/17
Formannskapet

Møtedato
09.10.2017
24.10.2017

Forslag til vedtak:
1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og
framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav
om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger,
reguleres området til LNF-formål.

Sammendrag / bakgrunn
Ringerike vannverk Kilemoen er drikkevannskilde for over 20 000 mennesker i Hønefoss og
omegn. Nytt vannbehandlingsanlegg og utvida høydebasseng skal stå klart i desember 2017, og
vil gi bedre drikkevannssikkerhet og en betydelig større kapasitet framover. Dette er en del av
kommunens tilrettelegging for vekst i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.
Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeida, og kommunen ønsker å
hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i dette ble det
våren 2014 varsla oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.
Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden. Planforslaget innebærer
restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. Før 2. gangsbehandling av
planforslaget må arkeologisk registrering av planområdet være gjennomført, og avgrensning
mot områderegulering for Follummoen må være avklart.
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Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 følgende vedtak:
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_354 områderegulering for Ringerike vannverk.
2. Forholdet til grusuttaket på gnr/bnr 52/1 skal avklares i planprosessen. Driver av
grusuttaket skal innkalles til et møte i høringsperioden, etter oppstart, angående
reguleringsplanens forhold til grusuttaket.
3. Kommunen sender forhåndsvarsel til grunneier om midlertidig forbud mot tiltak som
omfatter drift av grusuttaket på gbnr 52/1.
Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Området brukes til friluftsliv, noe skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknytta dagens
brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak.
Planforslaget
Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen
utarbeides som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en
kommunal plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet.
Planforslaget som foreligger til behandling består av:
- Plankart
- Reguleringsbestemmelser
- Planbeskrivelse med vedlegg
Oversiktskart i vedlegg 1 viser planområdets beliggenhet. Planavgrensning framgår av
plankartet, og omfatter nedslagsfeltet for drikkevannskilden.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune.
Det er også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. Beredskapsplanen
er todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse og
beredskapsplanens operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21.
Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (BVF1 på plankartet). Ved
Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde /
reservevannkilde (BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil
tas i bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter.
Det er behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.
Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende
bestemmelser, som skal sikre at grunnvannet ikke blir forurensa. Sikringssonene er inndelt i
fem soner: 0, I, IIA, IIB og III. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av temakart
hensynssoner (vedlagt).
Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven og
eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra
bestemmelsene til hensynssonene.
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Klausuleringsplan
I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og
grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for
området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og
det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert
2016, følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan. Sikringssoner er beregna
ut fra et maksimalt døgnuttak på 160 l/s.
Reguleringsplaner, gjeldende
Planområdet er i dag uregulert, men grenser til følgende reguleringsplaner, som alle legger til
rette for masseuttak:
- 226 Nedre Kilemoen
- 308 Vestsiden pukkverk
- 344 Kilemoen sanduttak
Reguleringsplan under arbeid - Follummoen
Planavgrensningen for Ringerike vannverk Kilemoen overlapper delvis med forslag til
områderegulering for Follummoen (nr. 424), som nylig var på høring og offentlig ettersyn.
Dette gjelder ca. 100 daa sørøst i planområdet. I områderegulering for Follummoen foreslås
dette arealet regulert til industri-datasenter, LNFR og friluftsformål med hensynssoner. Det er
satt krav om detaljregulering for området
Follummoen berører følgende sikringssoner for Ringerike vannverk:
 H110_Sone IIB Nedslagsfelt for drikkevann
 H110_Sone III Nedslagsfelt for drikkevann
Dersom deler av sikringssonene for Ringerike vannverk Kilemoen skal inngå i
områderegulering for Follummoen, må sikringssoner med tilhørende bestemmelser innarbeides
i planen. Endelig avgrensning mellom disse planene er ikke avklart, og forslag til
områderegulering for Ringerike vannverk inkluderer inntil videre hele nedslagsfeltet med
tilhørende sikringssoner.
Eiendomsforhold
Forslaget til planavgrensning omfatter følgende eiendommer, som er i privat eie: 51/1, 51/2,
52/1, 52/2, 52/3, 52/6 og 52/9. I tillegg inngår gnr/bnr 52/17 og 19 som er kommunens
eiendom i Dødisgropa og ved Tjorputten.
Uttalelser til planoppstart
Ringerike kommune varsla, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 13.03.2014. Videre ble oppstart kunngjort i Ringerikes
Blad og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt, med
unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er unntatt
offentlighet. Uttalelsene fordeler seg slik: åtte fra ulike offentlige myndigheter, fire fra
grunneiere i planområdet, en fra et politisk parti og en fra grunneier på motsatt side av Begna.
Uttalelsene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kapittel 6.
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Konsekvensutredning
Ved oppstart av planarbeidet vurderte kommunen at planen ikke utløser krav om planprogram
og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Nærmere vurdering av
dette er gitt i planbeskrivelsen kap. 2.3.
Planbeskrivelse og klausuleringsplan fokuserer hovedsakelig på forhold som er av betydning
for nødvendig sikring av vannkilden. Åpne grusmasser i planområdet gir kort vei ned til
grunnvannet. Eksisterende vegetasjonsdekke er en viktig beskyttelse mot forurensning, og bør
ikke fjernes. Ut fra dagens arealbruk er potensielle forurensningskilder i tilrenningsområdet
gjennomgått. Aktuelle forurensningskilder er: grusuttak, infiltrasjon av forurensa elvevann,
dyrka mark og beiting, skogbruk og friluftsliv.








Friluftsliv: Kilemoen er et mye brukt trenings- og friluftsområde og er klassifisert som
et B-område i kommunens verdisetting av bynære friluftsområder. Planforslaget vil ikke
endre muligheten for bruken av området til friluftsliv. I sone I er det foreslått forbud
mot organisert leirslagning og stevner.
Naturtypelokalitet: Det er registrert en naturtypelokalitet i planområdet; Kalkskog
(verdi A), sandfuruskog med rik soppflora. Denne naturtypen har begrenset utbredelse i
Norge, og lokaliteten på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt naturmangfold.
Tiltak ifm. Ringerike vannverk vil ikke medføre at naturtypelokalitetens verdi blir
redusert. Konsekvenser av ytterligere grusuttak i området må imidlertid kartlegges
nærmere i en eventuell detaljregulering for dette.
Grusforekomst: Det er registrert en grusforekomst i planområdet som er en del av en
nasjonalt viktig forekomst. Planforslaget fører imidlertid hverken til direkte eller
indirekte nedbygging av forekomsten. I kommuneplanens arealdel er det avsatt en
rekke områder til råstoffutvinning, og tilgangen på masser i kommunen anses å være
god.
Kulturminner: Arkeologiske undersøkelser er ikke gjennomført. Kommunen har bedt
fylkeskommunen vurdere omfang og undersøkelsesmetode nærmere. Begrunnelsen for
dette er hensynet til eksisterende drikkevannskilde, og at planens formål er å hindre
terrenginngrep i området. Kommunen er bekymret for risiko for forurensning av
drikkevannskilden, og er skeptiske til omfattende undersøkelser med en 15 tonns
gravemaskin i området. Sammenlignet med dagens situasjon, et uregulert område avsatt
til LNF i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner.
Registrering blir bestilt høsten 2017.

Grusuttak
I planområdet inngår et eksisterende grusuttak, som ikke er avklart etter plan- og
bygningsloven. Etter det kommunen kjenner til er det ikke tatt ut nye masser fra området de
siste åra. Hæhre AS har søkt direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon etter
mineralloven for Støen grusuttak. Kommunens uttalelse til søknaden 22.08.2017 følger
vedlagt. Kommunen mener driftskonsesjon ikke bør innvilges, og at direktoratet vil ha et bedre
grunnlag for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en
detaljregulering for uttaket.
Grusuttaket er den mest alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Uttak av masser
bidrar til å redusere umettet sone, og dermed nedsette magasinets naturlige renseevne. Videre
er det en forurensningsrisiko knytta til drift av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff,
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kjemikalier etc.). Med bakgrunn i dette inneholder planforslaget restriksjoner når det gjelder
grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6 Hensynssoner.
Kommunen gjennomførte i januar 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er
berørt av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet.
Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot
grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155.
Den delen av uttaket som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med krav
om detaljregulering før videre uttak (plankrav). Dette er ca. 30 daa, og vesentlig mindre enn
det arealet det er søkt driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i søknaden).
Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i
befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet
og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen.
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, er planområdet avsatt til landbruks- natur- og
friluftsområde (LNF), og markert som "Nedslagsfelt for drikkevann".
Kommuneplanens arealdel er under revidering, og var på høring i perioden mai – september
2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR-formål, med hensynssone for
grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette er
den delen av området som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye
klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I
tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Disse
områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 (vannforsyningsanlegg) i forslag til områderegulering for
Ringerike vannverk Kilemoen.
Juridiske forhold
Høring og offentlig ettersyn
Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljøog arealforvaltning og formannskapet.
Vannressursloven
Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 20
åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter
vannressursloven. Dette krever at reguleringsplanen beskriver vannuttaket og
overvåkningsrutinene. Dette er beskrevet i planbeskrivelsen kap. 4.9. NVE vil ved høring og
offentlig ettersyn av planforslaget vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at samordning
lar seg gjøre.
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som
retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i
saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags
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kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Dersom kunnskapsgrunnlaget er
mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.
Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1.
Økonomiske forhold
Vannrensing og utvidet høydebasseng ved Ringerike vannverk på Kilemoen skal stå klart i
desember 2017. Midler til dette er avsatt i budsjett for 2017. Kostnader knyttet til
områdereguleringen inngår i dette. Etablering av supplerende vannkilde/reservevann er ikke
omtalt i gjeldende handlingsprogram, og vil bli foreslått innarbeidet senere.
Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen
ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anser at planforslaget er godt bearbeida, og at utredningsplikten er oppfylt med
unntak av at det mangler arkeologisk registrering av planområdet. Registrering må
gjennomføres før 2. gangsbehandling.
Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til steinbrudd/masseuttak
gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må en
eventuell detaljregulering utrede konsekvensene av masseuttak, på samme måte som
foreliggende planforslag legger opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i
høringsdokumentene slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at
planforslaget sendes på ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring.
Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og
terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak allerede gjeldende gjennom
eksisterende klausuleringsavtale for området.
Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal
ha en hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal
være strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et klart
overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet og
vurdert, og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta
drikkevannet. Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.

Side 37 av 48

Sak 132/17

Vedlegg
1. Oversiktskart, planområdets beliggenhet
2. Forslag til plankart
3. Forslag til reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse
a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016
b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, datert
07.09.2015
c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017
d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016
e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak
5. Uttalelser til oppstart av planarbeidet
a. Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014
b. Buskerud fylkeskommune 08.05.2014
c. Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.2014
d. Mattilsynet 07.04.2014
e. Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014
f. Statens vegvesen 09.05.2014
g. Miljøretta helsevern Ringerike kommune 09.04.2014
h. Hans Anton Støen mai 2014
i. Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Hans Anton Støen 15.05.2014
j. Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 07.05.2014
k. Marthe Kihle
l. Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth, datert 09.05.2014
m. Ringerike venstre 13.05.2014
6. Kommunens uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grusuttak, datert
22.08.2017

Ringerike kommune, 22.09.2017

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold
Saksbehandler: Guro Li og Mari Solheim Sandsund
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Arkivsaksnr.: 17/1274-7

Arkiv: Q80 &30

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021
Saksnr.:
67/17
133/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
09.10.2017
24.10.2017

Forslag til vedtak:
1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas.
2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til revidering våren 2018.
3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet berammes våren 2018, (kommunale veier,
gang/sykkelvei, fylkesvei)

Sammendrag
Trafikksikkerhetsplan skal sikre at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i kommunen.
Ringerike kommune har for tiden ingen gyldig trafikksikkerhetsplan. Siste plan var gjeldende
fra 2001 – 2004.
Arbeidet med trafikksikkerhet har siden 2004 blitt ivaretatt i planprosesser og av teknisk
forvaltning, men dette har ikke inngått i noen helhetlig plan. Trafikkrådet, som ble nedlagt etter
siste kommunevalg, var også en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.
Vegdirektoratet oppfordrer sterkt alle kommuner til å ha trafikksikkerhetsplaner. En gjeldende
plan er også en forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal støtte til
trafikksikkerhetstiltak.
Årlig søknadsfrist for å kunne søke slik støtte er 1. november.
Innledning / bakgrunn
Utkast til trafikksikkerhetsplan ble sendt ut på høring til samarbeidsutvalgene i skoler og
barnehager, politiet lokalt, Buskerud fylkeskommune, Syklistenes Landsforbund, Brakar og
Trygg Trafikk etter politisk vedtak i juni.
Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk har avgitt felles uttalelse, i tillegg har Brakar
kommet med en uttalelse.
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Forholdet til overordnede planer
Kommuneplan for Ringerike kommune
Hovedplan vei (2017 – 2024) Ringerike kommune
Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan ble i juni 2017 vedtatt utsendt på høring
Høringsfristen ble satt til innen 15.09.17.
Det har kommet uttalelser fra Brakar, Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk.
Brakar peker sin uttalelse på at planen kan være mer konkret når det gjelder
holdningsskapende tiltak i barnehager og skoler (pkt. 5.2).
I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det
holdningsskapende arbeidet er mer utdypet.
Brakar påpeker at hele kommunen bør engasjeres når planen evalueres.
I det endelige forslaget til plan foreslås det nå i pkt. 12 at Ringerike kommune skal arbeide for
å oppnå betegnelsen trafikksikker kommune. I dette ligger det blant annet større vekt på
evalueringen av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.
Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk har kommet med en felles uttalelse.
Uttalelsen peker på at kommunens rolle i trafikksikkerhetsplanen må komme tydelig fram.
I den endelige planen kommer dette tydelig fram i pkt. 3.1.
Uttalelsen peker også på en tydeliggjøring av det holdningsskapende arbeidet. Dette er det
samme som Brakar påpekte i sin uttalelse.
I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det
holdningsskapende arbeidet er mer utdypet.
Det også tatt i planen at skoleelevene har skoleskyss uavhengig av avstand dersom de må
ferdes langs strekninger som er vedtatt som særlig vanskelige eller trafikkfarlige (pkt. 6).
I uttalelsen fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk opplyses det at Fylkets
trafikksikkerhetsutvalg i fjor vedtok et nytt kriterium som sier at det ved prioritering mellom
prosjekter skal telle positivt om kommunen er godkjent som trafikksikker kommune eller er i
prosess for å bli det.
I pkt. 12 i den endelige planen er det tatt inn at Ringerike kommune i planperioden vil arbeide
mot å kunne bli godkjent som en trafikksikker kommune.
Økonomiske forhold
Trafikksikring bør budsjetteres som egen post innunder teknisk forvaltning – veidrift.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en gyldig trafikksikkerhetsplan, og at det
arbeides for at kommunen kan bli godkjent som trafikksikker kommune.
Trafikksikkerhet angår alle kommunens innbyggere
Med de vedtatte ambisjoner om fortetting og vekst vil trafikkmengden øke. For at kommunen
fortsatt skal framstå som positiv og attraktiv, er det viktig trafikksikkerheten ivaretas på en
god måte.

Vedlegg
Trafikksikkerhetsplanen
 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 – høringsutgave.
 Ulykkesstatistikk 2006 - 2015 fra Statens Vegvesen
 Høringsbrev
 Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune
 Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk
 Uttalelse fra Brakar
 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021

Ringerike kommune, 29.09.17
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Geir Svingheim
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Arkivsaksnr.: 17/2263-3

Arkiv: X42

Høring – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister,
barnevernssaker og utlendingssaker
Saksnr.: Utvalg
134/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
24.10.2017

Forslag til vedtak:
Rådmannen forslag til høringssvar til Særdomstolsutvalgets utredning, tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt Særdomstolsutvalgets utredning (NOU 2017:8
«Særdomstoler på nye områder?») på høring.
Utredningen dreier seg i hovedsak om domstoler bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang
etter barnevernloven i stedet for fylkesnemnda slik det er i dag, og om en domstol bør være
klageinstans for avgjørelser fra Utlendingsdirektoratet.
Høringsfristen er satt til 1. desember 2017.
Nærmere om lovforslaget
Særdomstolsutvalget har vurdert ulike alternativer for hvem som bør avgjøre foreldretvister og
saker om tvang etter barnevernloven. Ett av spørsmålene er om det bør opprettes egne barneog familiedomstoler for behandling av slike saker. Utvalget går imidlertid inn for at tingretten
bør være førsteinstans for avgjørelser av både foreldretvister og saker om tvang etter
barnevernloven. For å sikre at sakene behandles i et sterkt fagmiljø med bred erfaring fra slike
saker, mener utvalget at bare noen av tingrettene bør behandle disse sakene. I tillegg mener
utvalget at de dommere som skal behandle foreldretvister og saker om tvang etter
barnevernloven, må gjennomgå en særskilt opplæring. Særdomstolsutvalget har også vurdert
om Utlendingsnemnda bør erstattes av en forvaltningsdomstol. Utvalget anbefaler ikke at det
etableres en forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Hvordan utlendingssaker organiseres i
fremtiden, har ikke direkte innvirkning på kommunens oppgaver. Denne delen av utredningen
kommenteres derfor ikke i det følgende.
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Økonomiske forhold
En flytting av barnevernssakene fra fylkesnemndene til tingrettene vil ikke medføre store
endringer i forhold til kommunenes arbeid med sakene. Utvalget legger opp til at kun noen
utvalgte tingretter skal behandle barnevernssakene. Det er grunn til å tro at Ringerike tingrett
ut fra sin størrelse ikke vil bli utpekt til å behandle disse sakene. Det er derfor påregnelig med
større reiseavstand til vedtaksorganet i disse sakene. Det er også grunn til å tro at
konsekvensen av Særdomstolsutvalgets utredning vil innebære en sentralisering av
behandlingen av barnevernssakene.
Juridisk vurdering
Rådmannen ved kommuneadvokatkontoret har gjennomgått Særdomstolsutvalgets utredning
samt diskutert denne med de øvrige kommuneadvokatkontorene i Buskerud.
Kommuneadvokatkontoret har følgende merknader:
Utvalgets flertall foreslår at barnevernssakene skal håndteres av tingretten i stedet for
fylkesnemnda. Dersom disse sakene skal overføres til tingretten, bør de sikres en enda bedre
håndtering av sakene enn i dag. Kommuneadvokatkontoret setter spørsmålstegn ved om dette
er tilfellet med utvalgets forslag. Kommuneadvokatkontoret mener derfor at det er et bedre
alternativ at fylkesnemndene fortsetter å behandle barnevernssakene som i dag.
Kommuneadvokatkontoret er generelt sett fornøyd med hvordan barnevernssakene håndteres
av fylkesnemnda, herunder den kompetanse nemnda har i disse sakene.
Kommuneadvokatkontorets standpunkt er derfor at den ikke støtter hovedtrekkene i
Særdomstolsutvalgets lovforslag. I tillegg til ovennevnte, begrunnes dette standpunktet med
følgende:
Kommuneadvokatkontoret er skeptisk til konsekvensene av utvalgets forslag til hvordan
barnesakene foreslås håndtert i tingretten. Tingrettens oppgave i dag er å kontrollere
gyldigheten til tvangsvedtakene fylkesnemnda treffer og som blir anket. Tingretten går i dag i
liten grad inn på om vedtak med et bestemt innhold skal fattes. Slike avgjørelser kan bero på en
stor grad av skjønn og være kontroversielle. Det at utvalget foreslår at tingrettene skal treffe
tvangsvedtak, mener kommuneadvokatkontoret bryter med de oppgaver tingretten har pleid å
utføre. Kommuneadvokatkontoret mener at dersom tingretten skal begynne å treffe
tvangsvedtak som statens forlengete arm, vil dette bidra til at tilliten til domstolene blir
svekket.
I dag sikres alle barnevernssaker toinstansbehandling dvs. at fylkesnemndas vedtak alltid vil bli
behandlet av tingretten dersom saken ankes. Noen saker behandles også av lagmannsretten og
av Høyesterett. Slik lovforslaget nå står, vil tingretten behandle alle barnevernssaker, mens det
er ikke alle saker som vil bli gjenstand for behandling av lagmannsretten. At alle
barnevernssakene ikke sikres toinstansbehandling, mener kommuneadvokatkontoret er
bekymringsverdig på prinsipielt grunnlag.
Kommuneadvokatkontoret mener videre at alle dommere som skal utnevnes, bør utnevnes
etter samme regler. Kommuneadvokatkontoret er derfor kritisk til at fylkesnemndslederne
automatisk skal bli utnevnt til dommere. Dette også på bakgrunn av at dette vil være dommere
som også kan behandle andre av tingrettens saker enn barnesakene. Kommuneadvokatkontoret
er ikke bekymret for at kompetansen som ligger i nemnda vil gå tapt om sakene overføres til
tingretten. Kommuneadvokatkontoret legger til grunn at fylkesnemndslederne vil kunne
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konkurrere seg inn i dommerstillinger på ordinære vilkår. I tillegg har dommere allerede i dag
god kompetanse om barnesakene da ca. 25 % av alle sivile saker i tingretten gjelder barn.
Slik utvalgets flertall legger opp til, skal barnesakene i første instans kun kunne behandles av
de tingrettsdommerne som har gjennomgått obligatorisk opplæring. Kommuneadvokatkontoret
mener dommere som skal behandle barnesaker, bør ha kunnskap og innsikt i disse sakene.
Kommuneadvokatkontorets erfaring at dette har tingrettsdommerne allerede i dag. Det er
imidlertid viktig at tilfeldighetsprinsippet fortsatt skal være hovedregelen når det gjelder
saksfordeling i tingretten og ikke om tingrettsdommeren har fullført obligatorisk opplæring
innen barnesaker. Med utvalgets forslag, er det en fare for at det blir to typer dommere i
tingretten. Dette mener kommuneadvokatkontoret er svært uheldig.
Kommuneadvokatkontoret mener videre at barnesakene er viktige, men kan ikke se at de står i
en slik særstilling i forhold til andre saker tingretten også har til behandling som krever ekstra
kompetanse. Kommuneadvokatkontoret kan videre ikke se at det er problematisert av utvalget
når det gjelder hvem som skal ha kompetanse til å behandle barnesakene i lagmannsretten.
Kommuneadvokatkontoret er skeptisk til at vernetingsreglene blir annerledes for
barnevernssakene enn for de øvrige sakene tingretten har til behandling, slik
Særdomstolsutvalget legger opp til. Utvalget mener at utvalgte domstoler skal behandle saker
knyttet til barn uten å gå nærmere inn på hvilke domstoler og hvor mange dette kan dreie seg
om. Kommuneadvokatkontorets erfaring med spesielt barnevernssakene, er at de private parter
i disse sakene kan ha utfordringer med lang reisevei til den instans som skal behandle saken de
er part i. Dette både praktisk og økonomisk. Det bør derfor legges opp til at de private parter
skal ha gode muligheter for å kunne følge opp saker av stor viktighet for dem i og med at barn
er involvert. Ut fra pedagogiske hensyn er det også uheldig at Særdomstolsutvalget legger opp
til to typer vernetingsbestemmelser.
Rådmannens vurdering
Rådmannen foreslår at kommunen fremmer de synspunkter i høringsbrevet til departementet
som fremkommer av kommuneadvokatens juridiske vurdering ovenfor.
Slik sitasjonen er nå, ligger det an til at flere kommuner inkludert Ringerike kommune, vil
sende et felles høringsbrev i saken.
Link til departementets høringsnotat: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou2017-8-sardomstoler-pa-nye-omrader/id2554353/

Ringerike kommune, 11.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Lena Fagervold
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Arkivsaksnr.: 17/3306-4

Arkiv: 145

Årsbudsjet 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring
Saksnr.: Utvalg
124/17
Formannskapet

Møtedato
17.10.2017

Forslag til vedtak:
1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2018, Handlingsprogram 2018-2021 og
betalingsreglement for 2018 på høring. Høringsfrist settes til 8. november 2017.
2. Driftsbudsjettet for 2017 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.486,9 mill. kroner, netto avsetninger 38,5 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2018 budsjetteres med 34 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).
Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

2020

2021

8 874
103 939
181 426
284 330
139 170
24 322
644 188
140 769
-68 283
-52 558
52 289

9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
593 196
107 210
-6 695
0
0

10 307
103 639
179 249
293 853
155 622
28 405
608 619
105 561
1 614
0
0

10 307
104 188
179 249
293 423
155 622
27 879
608 119
113 608
1 614
0
0

10 307
102 824
179 249
292 980
155 622
27 700
601 469
72 101
1 614
0
0

10 307
103 774
179 249
292 537
155 622
27 215
601 569
72 192
1 614
0
0

1 458 466

1 459 322

1 486 869

1 494 010

1 443 867

1 444 080

3. Det avsettes 38,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2018.
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

-741 382
-724 237
-54 234
-23 446

-739 000
-756 365
-54 200
-25 380

-800 000
-756 000
-54 200
-22 812

Sum frie disponible inntekter

-1 543 298

-1 574 945

-26 026
-5 689
30 442
8
53 152
-1 080

Økonomiplan
2019

2020

2021

-800 000
-775 400
-65 200
-22 678

-800 000
-777 100
-65 200
-22 544

-800 000
-777 600
-65 200
-22 405

-1 633 012

-1 663 278

-1 664 844

-1 665 205

-24 757
-5 000
40 500
0
70 449
-773

-25 757
-6 000
44 200
0
95 800
-650

-25 957
-6 000
55 100
0
117 100
-650

-26 157
-6 000
61 900
0
126 700
-650

-26 157
-6 000
66 200
0
132 300
-650

50 806

80 419

107 593

139 593

155 793

165 693

68 561

85 934

38 550

29 675

65 184

55 432

-36 361

-52 179

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger

0

0

0

0

0

0

32 200

33 755

38 550

29 675

65 184

55 432

1 827
1 450
-1 458 466 -1 459 321
1 458 466 1 459 322

0
-1 486 870
1 486 869

0
-1 494 011
1 494 010

0
-1 443 867
1 443 867

0
-1 444 080
1 444 080

0

0

0

0

Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

0

0

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2018 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 743,2 mill. kroner,
fordelt med 521,4 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 221,8 mill. kroner på
rentable investeringer for 2018. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i
Handlingsprogram 2018-2021) og finansiering (side11 i Handlingsprogram 20182021).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2018 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 678,2 mill. kroner, herav kr. 221,8 mill. kroner
til rentable investeringer.
 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag
på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån
 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
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9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2018.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 %
12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2017

Sammendrag
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste
årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år
av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene
basert på kommuneplanens langsiktige del.
Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler
og anvendelsen av disse i budsjettåret.
Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.
Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og
bygge opp egenkapital til investeringer.
Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.
Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til
alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte
forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er
kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.
Beskrivelse av saken
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt
handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer
gjennom statsbudsjettet.
Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018- 2021
for formannskapet i møte 26.09.2017.
Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen foreslår rådmannen at
forslag til betalingsreglement for 2018 legges ut sammen med høringsdokumentet.
Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 24.10.2017. Budsjett- og
handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i perioden
25.10. – 08.11.2017. Endelig behandling i formannskapet 21.11.2017 med innstilling til
kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 30.11.2017.
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Økonomiske forhold
Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter
skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet.
Behov for informasjon og høringer
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges
ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder
likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet.
Rådmannens vurdering
Mer enn 2,2 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2018. Rådmannens forslag
til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er
gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs og bygger infrastruktur og
kompetanse.
Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby
barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Barnevern og PP-tjenesten prioriteres, og
det er et økt fokus på å bedre kvaliteten i Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag
videre i livet.
Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling.
Rådmannen foreslår å opprette en utviklings-og strategiavdeling i rådmannens stab, øker
kapasiteten innenfor plan og ferdigstiller prosjekter i planperioden for å klargjøre kommunen
for den veksten som er ønsket. Prosjekter som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er
spesielt interessante å være en del av.
Rådmannens forslag gjennomfører en ekspansiv, men forsvarlig, investeringsprofil.
Investeringene er nødvendig for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene, og for å
unngå å måtte gjøre store og uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter
kommunen rentebinding på store deler av lånene på et lavt rentenivå som vi nå kan utnytte.
I budsjett 2018 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke
kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere
er gitt.
Vedlegg
1.
2.

Handlingsprogram 2018- 2021, budsjett 2018 (rådmannens forslag)
Betalingsreglement 2018 (rådmannens forslag)

Ringerike kommune, 09.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Areal- og byplankontoret

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Sva
Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM
Saksnr.
14/815-30

Løpenr.
27519/17

Arkivkode
L12

Deres ref.

Dato
22.08.2017

Gnr/bnr 52/1 - Uttalelse til søknad fra Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon for
Støen grusuttak
Vi viser til høringsbrev datert 30.06.2017. Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle
fagområder i kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill.
1. Planstatus
1.1 Kommuneplanens arealdel
Støen grusuttak er i gjeldende kommuneplan avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål
(LNF) og markert som nedslagsfelt for drikkevann.
Kommuneplanen er for tiden under revisjon, og forslag til ny arealdel er på høring og offentlig
ettersyn med høringsfrist 25.08.2017.
I forslag til ny arealdel er deler av
eksisterende uttaksområde foreslått
avsatt til råstoffutvinning (se
kartutsnittet til høyre). Dette er den
delen av området som per i dag er
berørt av tidligere uttak, og som det iht.
nye klausuleringssoner og bestemmelser
for Ringerike vannverk kan være
aktuelt å tillate uttak.
Avsatt område er 30 daa, altså vesentlig
mindre enn arealet det søkes
driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i
søknaden).
Området for øvrig er foreslått avsatt til LNFR-område. Videre er det lagt inn en hensynssone
(Sikringssone – Område for grunnvannsforsyning H120) som tilsvarer klausuleringsområdet
for Ringerike vannverk.
1.2 Reguleringsplan
Støen grusuttak er per i dag ikke regulert, men inngår i planområdet for reguleringsplan for
Ringerike vannverk som er under utarbeidelse. Formålet med denne planen er å sikre
drikkevannskilden.
I området der det eventuelt åpnes for råstoffutvinning i ny kommuneplan og ny reguleringsplan,
vil det stilles krav om egen detaljregulering for dette.
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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2. Miljø og omgivelser
2.1 Ringerike vannverk
Støen grusuttak ligger i influensområdet for hovedvannkilden for Ringerike vannverk.
Vannverket forsyner i dag ca 23 000 pe, og har en planlagt utvidelse med kapasitet opp mot
60 000 pe fram i tid.
Det foreligger en klausuleringsplan for området fra 1984 (sonekart og bestemmelser følger
vedlagt). Området det søkes driftskonsesjon for ligger i sone 2 og 3 i klausuleringsplanen.
Nye krav fra NGI har gitt behov for ny klausulering, og kommunen ønsker å fastsette dette i en
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Forslag til ny klausuleringsplan med sonekart og
beskyttelsesbestemmelser er utarbeida av Asplan Viak. Dette følger vedlagt. Her er det mer
informasjon om bakgrunnen for soneinndelingen og bestemmelsene. Ny klausuleringsplan
danner grunnlag for hensynssoner og bestemmelser i forslag til ny reguleringsplan for området.
Av hensyn til vannkilden er det lite ønskelig med ytterligere utvidelse og drift av eksisterende
grusuttak. I denne forbindelse viser vi også til uttalelse fra Miljørettet helsevern i kommunen,
som følger vedlagt.
Området består av åpne grusmasser som gir en kort vei/tilgang til grunnvannet, og fjerning av
dette vil gjøre grunnvannet sårbart for forurensing. Vegetasjonsdekket som er i terrenget i dag
er en viktig beskyttelse/buffer for «sur» nedbør og forurensing, og bør ikke fjernes. Det er
allerede i dag bekymring i forhold til eksisterende uttak, da masseuttak bidrar til å redusere
umettet sone, og dermed nedsettes magasinets naturlige renseevne. Det er videre en
forurensningsrisiko knytta til selve driften av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff,
kjemikalier etc.).
Vi gjør oppmerksom på at området er hovedkilde og reservekilde til Ringerike vannverk. Ved
bortfall av disse kildene vil man ikke klare å levere vann til Hønefoss og omegn. Nærmeste egna
overflatevannkilde er Tyrifjorden eller Sperillen som vil medføre at det vil gå lang tid før en
kilde er på plass.
Rett nord for grusuttaket går en bilvei som er adkomstvei ned til Tjorputten (brønnområde). På
kart som følger søknad om driftskonsesjon er uttaksreal markert helt inntil adkomstveien.
Denne adkomstveien må bestå, og det må settes av en sikringssone for å trygge denne veien. I
deler av uttaksarealet er det i dag tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt
skråning fra veien og ned i uttaket.
2.2 Naturmangfold; sandfuruskog
Uttaket ligger i et område med sandfuruskog, som er en naturtype med begrenset utbredelse i
Norge. Sandfuruskogen på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt naturmangfold (verdi
A). I Ringerike forekommer sandfuruskog på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen.
Landbrukskontoret vurderer at den samla belastningen på sandfuruskog i Ringerike har nådd
smertegrensen. En stor del av sandfuruskogen er nedbygd, planlagt nedbygd, allerede tatt i bruk
som masseuttak eller regulert til framtidig masseuttak.
Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet, og vurdert å være en av de mest
verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige soppforekomster. Verdien
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begrunnes bl.a. med områdets størrelse og innhold av en rekke krevende rødlista
sandfuruskogarter.
Områderegulering for Kilemoen Sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06.04.2017.
Planvedtaket er påklaget, og klagebehandling pågår. Av hensyn til sandfuruskogen ble
uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak i kommuneplanens arealdel. Etter
reduksjonen gir planforslaget mulighet for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser. Uttakets levetid er
anslått til ca 55 år, gitt en årlig uttaksmengde på 330 000 tonn.
Sandfuruskog på Kilemoen ble kartlagt av Asplan Viak i 2015. Området som ble kartlagt
omfatter ikke området det nå søkes konsesjon for, men vi antar at skogen i dette området er av
tilsvarende type som ellers på Kilemoen. Naturmangfold må kartlegges før det eventuelt åpnes
for ytterligere grusuttak i området.
2.3 Friluftsliv
Støen grusuttak ligger på Kilemoen, som er et mye brukt bynært trenings- og
friluftsområde. Kommunen gjennomført i 2013 en kartlegging og verdisetting av
bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her klassifisert som et Bområde. Som retningslinje for saksbehandling for B-områder gjelder følgende:
I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i
eksisterende reguleringsplan, utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for
friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets verdi som friluftsområde.
Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner med formål som forringer
områdets verdi som friluftsområde. Hvis det likevel åpnes for
tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi som friluftsområde
bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftslivsverdien skal til enhver tid være
ivaretatt.
Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble som nevnt vedtatt 06.04.2017. Ved
uttak i tråd med denne planen vil friluftsområdene på Kilemoen over tid bli betydelig
redusert. Kilemoen er altså under press fra flere kanter, og det er et stort
engasjement lokalt for å ivareta området som et trenings- og friluftsområde.
3. Avslutning
3.1 Eksisterende uttak og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven
Kommunen anser at det er skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak
etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995. Det er uenighet
mellom grunneier og kommunen om dette temaet. Grunneier mener drift av uttaket
er lovlig, og at det ikke foreligger søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.
Kommunen sendte 05.04.2016 et forhåndsvarsel om pålegg om stans til Hæhre
Entreprenør AS. Dette brevet følger vedlagt. Her er kommunens vurdering av saken
nærmere beskrevet, herunder kommunens vurdering av klausuleringsavtalen fra
1985.
3.2 Konsesjonsområdet
I konsesjonssøknaden er omsøkt areal oppgitt til 130 daa. På kartet som følger
søknaden, er konsesjonsområde og uttaksareal vist. Arealmåling i vårt kartsystem
viser at markert konsesjonsområdet er ca 92 daa, og uttaksareal ca 75 daa. Det er
altså et relativt stort avvik mellom oppgitt areal, og kartfesta areal.
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Dersom konsesjon innvilges ber vi om at det blir nøye klarlagt hvilket område det
gis konsesjon for.
Kommunen har foretatt en innmåling av kanten rundt eksisterende uttak, og har
kommet til at om lag 40 daa er berørt av tidligere uttak.
3.3 Kommunens vurdering av konsesjonsspørsmålet
I høringsbrevet ber dere offentlige etater ut fra eget ansvarsområde, vurdere om det
er forhold som tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges, eventuelt om det skal
stilles vilkår om avbøtende tiltak.
Ringerike kommune mener driftskonsesjon ikke bør innvilges. Uttaket ligger i et
område med flere interesser som vil berøres av et uttak. Kommunen er særlig
bekymret for konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak.
Dersom direktoratet likevel vil gi driftskonsesjon, er det etter kommunens mening
svært viktig å avklare konsesjonsområdet nærmere, samt konsekvenser av uttaket.
Hvilket område skal det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og
forutsetninger. Dette er tema som best avklares gjennom en planprosess etter planog bygningsloven. Kommunen anser videre at direktoratet vil ha et bedre grunnlag
for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en
reguleringsplan for uttaket.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Jostein Nybråten (tlf. 971 38 977) ved
kommunens utbyggingsavdeling kan svare på spørsmål som går direkte på
vannverket. Guro Li (tlf. 959 68 480) kan svare på spørsmål i forhold til
plansituasjon og øvrige temaer.

Med hilsen
Heidi Skagnæs
leder miljø- og arealforvaltning
Guro Li
arealplanlegger
guro.li@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:
Hæhre Entreprenør AS, søker
Hans Anton Støen, grunneier
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Interne høringsparter som har uttalt seg:
Landbrukskontoret, Teknisk forvaltning Utbygging og Miljøretta helsevern
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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kommune for å bistå med hydrogeologisk
rådgivning i forbindelse med Ringerike vannverk Kilemoen. Denne rapporten erstatter
klausuleringsplaner for vannverket som ble utarbeidet i 2009 og 2012, og tar også inn
endringer omtalt i tilleggsnotat datert 7.3.2014. Bakgrunnen for siste revisjon er økt
dimensjonerende vannbehov og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Jostein
Nybråten og Guro Skinnes er Ringerike kommunes kontaktpersoner for oppdraget.
Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og har hatt ansvar for gjennomgang og
revidering av forslaget til ny klausuleringsplan. Mari Vestland har bidratt med rapportering.
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SAMM ENDRAG
Asplan Viak bistår Ringerike kommune med hydrogeologisk rådgivning i for bindelse med
vannforsyningen ved Ringerike vannverk Kilemoen. Denne rapporten er en oppdatert versjon
av klausuleringsplanen som ble utarbeidet i 2012. Planen tar høyde for et maksimalt
døgnbehov for 160 l/s (13 824 m3/døgn fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i
Dødisgropa og 70 l/s fra to nye løsmassebrønner ved Tjorputten. Disse brønnene er ennå
ikke tatt i bruk, men vil fungere som supplerende vannkilde fra ca. 2020.
Klausuleringsplanen gir en helhetlig områdebeskyttelse for brønnene i Dødisgropa og ved
Tjorputten. Videre er planen basert på erfaringer fra ca. 30 års drift av brønnene i
Dødisgropa og diverse fagrapporter fra undersøkelsesfasen, utbyggingen av anlegget og
senere utvidelser av anlegget med flere brønner.
Selve forundersøkelsene for bestemmelse av brønnplassering for brønnene ved Tjorputten
og prøvepumpingen av disse har inngått i et eget prosjekt for kommunen. Grunnlaget for
vurdering av vannforsyning fra brønnene ved Tjorputt en er basert på resultatene fra
prøvepumping i nesten ett år.
Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU. Sonenes yttergrenser er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser,
vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart.
Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser.
Beskrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsregulerende bestemmelser framgår av kap. 5.
Denne oppdaterte klausuleringsplanen inngår som et vedlegg til planbeskrivelsen i
forbindelse med pågående arbeid med regulering av tilrenningsområdet for brønnene til
Ringerike vannverk, Kilemoen.
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Hovedvannforsyningen ved Ringerike vannverk er basert på grunnvann som tas fra fem
løsmassebrønner i ei dødisgrop på Kilemoen. Vannverket forsyner i dag ca. 23 500
personer, og skal til enhver tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvarer et
gjennomsnittlig uttak på ca. 100 l/s.
For å øke sikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala
prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde/reservevannkilde
ved vannverket. Disse brønnene ble prøvepumpet i ca. 7 måneder fra august 2011.
Før arbeidet med å etablere nye brønner ved Tjorputten ble igangsatt ønsket imidlertid
kommunen en revisjon av eksisterende klausuleringsplan for vannverket, i og med at
etablering av nye brønner ville gi endret soneinndeling rundt brønnene, og at det i den
forbindelse også kunne kreves nye grunneieravtaler. En revidert plan ble laget i 2009.
Mattilsynet har i brev datert 19.8.2010 følgende kommentarer til bakgrunnsdata for
utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan:
-

Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten mangler.
Det bør foreligge en bedre dokumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene.
Det bør gjøres en mer utførlig vurdering av enkelte tillatte aktiviteter i sone I (bruk av
plantevernmidler, husdyrgjødsel, beite).

I 2011 ble det utført supplerende undersøkelsesboringer, for å bestemme nøyaktig
plassering av nye brønner. Med bakgrunn i resultater fra prøvepumpingen, samt nevnte
innspill fra Mattilsynet, ble det i 2012 utarbeidet et forslag til revidert klausuleringsplan.
Siden denne planen ble utarbeidet har Ringerike kommune besluttet å øke det
dimensjonerende vannbehovet fra 100 l/s til 160 l/s. Dette vil ha betydning for klausuleringen
i og med at det krever en større hastighet på grunnvannsstrømmen inn mot brønnene.
Kilemoen er et lett tilgjengelig område med gode grunnforhold, og er derfor et attraktivt
område for diverse utbygging. I tillegg finnes det betydelige sand- og grusressurser med en
gunstig beliggenhet i forhold til store potensielle forbrukere. Ringerike kommune har besluttet
å benytte grunnvann fra Kilemoen som hovedvannkilde i lang tid framover, og står nå foran
en omfattende utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg. For å sikre
grunnvannsforekomsten har kommunen derfor gått i gang med å utarbeide en
reguleringsplan for Ringerike vannverk. Denne planen vil ta utgangspunkt i denne oppdaterte
versjonen av klausuleringsplanen.

1.2 Formål
Det stilles krav til vannverkseier om at man skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg). En klausuleringsplan har som formål å
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hindre utilsiktet forringelse av vannkvaliteten på grunnvannet, som følge av arealbruk og
aktiviteter i tilsigsområdet til grunnvannsanlegget. Dette oppnås gjennom opprettelsen av
sikringssoner rundt anlegget, der man legger restriksjoner på aktiviteter og/eller arealbruk.
Hensikten med denne rapporten er å presentere en versjon av klausuleringsplanen for
Ringerike vannverk, som erstatter eksisterende utgave og forslaget til revidert plan fra 2009
og 2012. Rapporten skal også fungere som grunnlag for utarbeidelse av nye
grunneieravtaler og regulering av området til drikkevannsformål.

1.3 Grunnlagsmateriale
Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn
til ny soneinndeling og arealrestriksjoner som følger av etableringen av et nytt brønnområde
ca. 150 m sørøst for Tjorputten. Klausuleringsplanen er videre utarbeidet på grunnlag av
følgende data (tabell 1):
Tabell 1: Grunnlagsmateriale.
Kilde

Beskrivelser

NGU-rapporterfra 1974
NGU-rapportfr a 1979og 1980

Tidligere grunnvannsundersø
kelseri nærhetenav Tjorputten
Resultaterfra prøvepumping
Denneklausuleringenbyggerpå tidligere grunnvannsundersøkelser
og en
over ett år lang prøvepumpingsperiode
av en brønni Dødisgropamedet
uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdetble bestemtut fra målingerav
grunnvannsnivåi 8-10 peilebrønner.
o Sone0 Brønnområdeti Dødisgropa.Områdeter
Tidligere soneinndelingog forslag
inngjerdet.
til klausuler(1984).
o SoneI Det nære infiltrasjonsområdet.Dette området
bestårav en 8-kant medyttergrense185-200 m fra
Områdetsomomfattesav
brønnene.
restriksjonerer inndelt i 4
o SoneII. PåvisttilrenningsområdeutenforsoneI. Sonen
hovedsonernummerertfra 0-III.
er delt i en soneII A medrelativt rask
grunnvannstransport
og mindreumettetsoneog en
soneII B utenfor medlav grunnvannstransport
og stor
umettetsone.
o SoneIII. Sikringssonehvorfra grunnvannetkan
transporteresmot brønneneunderspesielle
forutsetninger.
Diversematerialefra Ringerikekommuneangåendebyggingav infiltrasjonsanlegg.
AsplanVi ak-rapport2007
Nye undersøkelsesboringer
ved Tjorputten
AsplanViak-rapport2009
Forslagtil ny klausuleringsplanRingerikevannverk
AsplanViak-rapport2010
Vurderingav forurensningsfarefra Hen treimpregneringstomt
AsplanViak-rapport2011
Undersøke
lsesboringerved Tjorputten
AsplanViak-rapport2011
Foreløpige resultaterfra prøvepumpingenav brønn1 og 2 ved Tjorputten
Søknadom konsesjonfor grunnvannsuttak
til Ringerikevannverk
AsplanViak 2012
Kilemoen,datert4.7.2012
AsplanViak-rapport2012
Klausuleringsplanfor RingerikevannverkKilemoen, datert20.11.2012.
Tilleggsnotattil klausuleringsplandatert20.11.2012.Endringeri
AsplanViak-notat2014
soneinndelingsom følge av planerom økt grunnvannsuttak.
AsplanViak-notat2015
Beskrivelserav sand- og grusressurser
på Kilemoen,versjon2
AsplanViak-rapport2016
Områdereguleringfor RingerikevannverkKilemoen (underarbeid)
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2 OMRÅDEBESKRIVELSE
2.1 Beliggenhet og kvartærgeologi
Grunnvannsbrønnene er lokalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hønefoss sentrum.
Brønnområde 1 angir beliggenheten til brønnene som utgjør hovedvannforsyningen ved
vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. Brønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver
av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er en distanse på 150 meter
mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt
brønnområde. Avstanden mellom brønnene i Dødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca.
500 meter (figur 1).

Figur 1 Oversiktskar
t M = 1:50 000. Ringerikevannverkmedbrønnområde
ne på Kilemoen

Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av
avsetningen der iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere
undersøkelser av NGU viser at den sørlige delen består av sand- og gruslag. I de sentrale
deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens det i den nordlige delen er
avsatt grovere masser. Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser:

-

Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av
grovere sediment.
Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga
deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter
isavsmeltningen ble det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved
Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler
av brønnområdene (se figur 2).
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3 VANNVERKS - OG BRØNNDATA
3.1 Generelt
Ringerike vannverk Kilemoen er et kommunalt grunnvannsanlegg, som bidrar til å forsyne
ca. 23 500 personer i Hønefoss og omegn. Vannverket forsynes fra fem løsmassebrønner i
ei dødisgrop i en stor breelvavsetning på Kilemoen. Vannverket forsyner boliger,
næringsmiddelindustri, skoler, helseinstitusjoner, gårdsbruk og hytter /fritidsboliger, camping
med mer. Vannverket er nå i ferd med utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg for fjerning
av jern og mangan.

3.2 Grunnvannsbrønner
Vannverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa. Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Vannverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm-brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 2-3).

Brønner i Dødisgropa

Figur 2: Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 3: Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 -6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første brønnene (B1-B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4-B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sammen produseres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
denne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 -2013 økt
fra 78 -103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013. Dersom det er behov kan alle
brønnene levere samlet opp mot 300 l/s.
Den totale brønnkapasiteten er dermed mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brønnkollapser eller pumpehavari.
Nyetablerte brønner ved Tjorputten
For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grunnvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 4). Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/reservevann ved vannverket.
Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnkapasiteten for begge brønner ved Tjorputten
tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike
vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. Det anbefales at uttaket per brønn
ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s. Hvis dette ikke er tilstrekkelig har vannverket
muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til infiltrasjon av
vann fra Tjorputten.

Ringerike Kommune

Asplan Viak AS

Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen

Brønn 1

12

Brønn 2

Figur 4 Brønntegninger av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4 HYDROGEOLOGISK B ESKRIVELSE
4.1 Generelt
Grunnvannsmagasinet ligger i en grunnvannsforekomst som er karakterisert i tråd med EUs
vannrammedirektiv (grunnvannsdirektivet). Forekomst 012-972-G Kilemoen inngår i
vannregion Vest-Viken og vannområde Tyrifjorden. Totalt areal er beregnet til om lag 5,7
km2. Beskrivelsene i del 4.2-4.8 av grunnvannsstand, strømning og vannkvalitet i magasinet
vil i størst grad basere seg på de siste resultater fra prøvepumping av nyetablerte brønner
ved Tjorputten, da denne dokumentasjonen ligger til grunn for revideringen av
klausuleringsplanen.

4.2 Magasintype og innstrømningsområde
Området er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se Figur 5).

Innstrømningsområde

Ut strømningsområde

Figur 5: Løsmassefordeling med inn- og utstrømningsområder.

Boringer viser over 30 meter med grove masser av sand og grus med god
vanngjennomgang. I brønnområdet ved Tjorputten er den umettede sonen ca. 3-5 m, mens
området rundt har en umettet sone mellom 10 og 30 m. I brønnområdene i Dødisgropa og
ved Tjorputten er det et opptil 10 m tykt lag av finsand/silt over selve grunnvannsmagasinet.
Dette gir en meget god naturlig beskyttelse. Selve grunnvannsmagasinet består av grus og
grusig sand. Til tross for finstoffholdige løsmasser over enkelte deler av magasinet, regnes
forekomsten som en åpen akvifer.
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4.3 Nyd annelse
Opp-pumpet grunnvann fra brønnene stammer fra:
1) Nedbør som infiltreres i grunnen og danner grunnvann.
2) Naturlig grunnvannsstrøm i sand- og grusmassene, hovedsakelig dannet ved
elveinfiltrasjon.
3) Indusert nydannelse.
4.3.1 Nedbørsinfiltrasjon
En andel grunnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon innenfor avsetningens tilsigsområde.
Tilsigsområdet til magasinet er regnet fra yttergrensen av sone II. Dette tilsvarer et areal på
ca. 1,3 km2. Ved avlesning fra avrenningskart kan spesifikk kapasitet settes til 10-12 l/s · km2.
Det må presiseres at dette er data fra referanseperioden 1930-1960, og trykt kartutgave
(NVE 1987). Bidraget fra nedbørsinfiltrasjon er estimert fra spesifikk avrenning i området og
tilsigsområdet til brønnene:
Q = Areal · (Nedbør – Evapotranspirasjon – Overflateavrenning)

Nedbør tilgjengelig for infiltrasjon til magasinet (netto nedbør) er estimert til 13 l/s, noe som
tilsvarer ca. 8 % av maksimalt uttak på 160 l/s.

4.3.2 Elveinfiltrasjon
Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraulisk grense, der det mates inn
grunnvann til magasinet. Nydannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra
Begna. Den naturlige grunnvannstrømmen går fra elva og mot sør-sørøst med en gradient
på ca. 0,5 % (0,005). Se figur 4. Denne grunnvannsstrømmen er styrt av et lavereliggende
elvenivå nedenfor et stryk i Begna sørøst for Kilemoen og defineres som magasinets
utstrømningsområde i ubelastet tilstand. Ut fra en gradient på 0,5 %, en hydraulisk
konduktivitet på 1x10-3 m/s, og en effektiv porøsitet på 20 % blir hastigheten på den naturlige
grunnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere fra mindre enn 0,1 m/døgn i
finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus. Hvis man antar 500 meters bredde og 30 meters
tykkelse på denne grunnvannsstrømmen får man en mengde på:
Q = 500 m x 30 m x 2 m/døgn x 0,2 = 6000 m3/døgn = ca. 70 l/s.
Denne mengden vil være sterkt avhengig av vannføringen i elva da mengden infiltrert vann
øker ved økende elvevannstand.
På grunn av reguleringene i vassdraget er vintervannføringen relativt stor. Vannføringen er
vanligvis størst i mai og begynnelsen av juni i forbindelse med snøsmelting. De største
flommene opptrer enten som en følge av regn og snøsmelting om våren eller som en følge
av kraftig regnvær om høsten (Kilde: NVE). For perioden 1947 – 2001 er midlere flom 343
m³/s. Reguleringene i Begnavassdraget har i følge NVE ført til en reduksjon av midlere flom
med omkring 150 m³/s eller omkring 30 %.
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NVE har i forbindelse med flomvurderinger for Hønefoss inkludert vurderinger av
Begnavassdraget/Ådalselva. Her er middelvannføring i Ådalselva stipulert til 88 m3/s ved
utløpet av Sperillen (NVE 2002 b). NIVA har utført resipientundersøkelser i blant annet
Begna, og middelvannføring oppgis for perioden februar 2010- februar 2011 å være 84 m3/s.
Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsøkte grunnvannsuttak på inntil 160 l/s tilsvare knapt
0,2 % av den gjennomsnittlige vannføringen i elva og ca.1,3 av alminnelig lavvannføring.
Grunnvannsuttaket vil fortsatt ha liten innvirkning på vannføringen i Begna. Det presiseres at
dette er et konservativt anslag på lavvannføringen.

4.3.3 Effekt av pumping – indusert nydannelse
Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene under uttak, vil strømningsgradientene
inn mot brønnene føre til at mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse), enn
hva som er tilfellet uten pumping. Andelen grunnvann som nydannes fra elveinfiltrasjon vil
følgelig øke. Undersøkelser av NGU viser at ved uttak fra Dødisgropa er denne mengden
nær 80 l/s, mens den under flom vil kunne økes til 200 l/s. Ved uttak fra brønnene ved
Tjorputten vil andelen som nydannes ved indusert elveinfiltrasjon være enda større enn det
som er tilfellet ved Dødisgropa (> 90 %).

4.3.4 Grunnvannsmagasinets

tåleevne

Prøvepumpingen av brønnene i Dødisgropa på 80-tallet viste at magasinet på årsbasis
balanserer et uttak på 100 l/s (Kilde: NGU). Betydelig større uttak over lang tid vil kunne gi
en netto senkning over året. Gjennomsnittlig uttak fra brønnene i Dødisgropa er imidlertid i
dag ca. 100 l/s. Grunnvannstanden vil overvåkes gjennom registrering av grunnvannsnivå i
etablerte peilebrønner og produksjonsbrønner. For å minske belastningen på
grunnvannsmagasinet er det planer om å kjøre anleggene parallelt for å fordele uttaket i
magasinet.
Ca. 7 måneder med prøvepumping av brønnene ved Tjorputten viser at grunnvannstanden
stabiliserer seg etter en tid når det har oppstått en likevekt mellom grunnvannsuttaket og
innmatingen til magasinet. Det presiseres at det gjennom hele prøvepumpingen ble
produsert om lag 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa, noe som betyr at samlet uttak fra
magasinet har vært ca.160 l/s i siste del av prøvepumpingsperioden. Uttak av over 70 l/s fra
brønnene ved Tjorputten har ikke hatt negativ virkning for brønnene i Dødisgropa, verken
med hensyn til endringer i grunnvannstand eller grunnvannskvalitet. Ved bruk av kunstig
infiltrasjon av overflatevann ved Tjorputten, kan uttaksmengden øke ytterligere. For
nærmere informasjon om prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten henvises det til egen
rapport fra 2011. Det er dermed vist at grunnvannsmagasinets tåleevne er større enn
160 l/s.
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4.4 Strømningsforhold
Strømningsbildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømningsmønster
ved Tjorputten før og etter oppstart prøvepumping. Kartene representerer ulike situasjoner
for denne delen av grunnvannsmagasinet.
Ved uttak fra Dødisgropa er det registrert senkning av grunnvannsnivået i hele
tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og grunnvannsstrømmen går dermed mot
brønnene i Dødisgropa fra hele dette området.

Figur 6: Strømningsbilde ved Tjorputten før pumpestart 17.8.2011 (brønnområder er vist i øvre kartutsnitt med blå
sirkler).
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Senkningen av grunnvannsnivået ved Tjorputten som følge av uttaket i Dødisgropa er ca. 1
m. Strømningsbildet ved Tjorputten før pumping 17.8.2011 er dominert av en
grunnvannsstrøm som går sørover. Grunnvann mates inn fra elva/Tjorputten og strømmer
mot sør-sørøst. Det skjer en svak dreining mot vest ved brønn 1 og 2 (figur 6). Endringen i
strømningsretning tilskrives her påvirkning fra grunnvannsuttaket i Dødisgropa.
Grunnvannets strømningsmønster endres som følge av grunnvannsuttaket fra brønnene ved
Tjorputten (se figur 7).

Fi gur 7: Strømningsbilde ved Tjorputten 9.3.2012 ved et uttak på 70 l/s fra Tjorputten og ca. 90 l/s fra Dødisgropa
(brønnområder er vist med blå sirkler i øvre kartutsnitt).
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Strømningsbildet i figur 7 viser situasjonen med et samlet uttak på over 70 l/s fra brønnene
ved Tjorputten, samt et uttak på ca. 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa. Grunnvann mates inn
fra elva/Tjorputten og fra områdene sør og øst for brønnene. Det foregår en strømning fra
området ved Pb4 og mot brønnområdene. Influensområdet strekker seg dermed sørover mot
Pb 4.
Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denne delen av
magasinet (se figur 7). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn
grunnvann til magasinet fra Begna gjennom indusert nydannelse, dvs. at senkningen av
grunnvannstanden ved pumping oppretter strømningsgradienter fra elva og mot
brønnområdet. Nydannelsen til magasinet skjer i form av elveinfiltrasjon (indusert
grunnvannsnydannelse), og gjennom infiltrasjon av nedbør på forekomstens overflate (se del
4.3).

4.5 Hydrauliske beregninger
4.5.1 Beregning av grense for 60 døgns oppholdstid
Ved hydrauliske beregninger er det tatt utgangspunkt i et samlet uttak på 90 l/s fra brønnene
i Dødisgropa og 70 l/s for brønnene ved Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i framtida,
kan dette medføre behov for å justere enkelte sonegrenser, spesielt for sone I og II
(tilsigsområdet).
Tabell 2 Beregning av areal innen sone 1 for brønnene i Dødisgropa og Tjor putten

Dødisgropa

Tjorputten

Effektiv porøsitet neff

20 %

20 %

Tykkelse på vannførende
masser

40 m

20 m

Maks. uttak

90 l/s

70 l/s

Uttak i 60 døgn

520560 m3

362880 m3

Areal av sone 1

65070 m2

90720 m2

Avstand fra brønn til grense
for sone 1 med sirkulær form

144 m

170 m

På grunn av en naturlig grunnvannsstrøm fra nord til sør vil utbredelsen av sone 1 rundt
brønnene få større utstrekning mot nord enn mot sør. Hastigheten på grunnvannsstrømmen
ved Tjorputten er estimert til ca. 2 l/s uten uttak, mens hastigheten med uttak øker jo
nærmere brønnen man kommer (se figur 7). Dette betyr at avstanden mot nord bør være i
størrelsesorden 180 – 220 m, mens mot sør holder det med 100-130 m fra brønnene og mot
grensen for sone 1.
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4.5.2 Oppholdstid t fra infiltras jonsbrønner v ed Tjorputten til uttaksbrønner
Infiltrasjonsbrønnene har ikke vært i bruk under prøvepumpingen. Det kan være aktuelt å
benytte seg av anlegget i framtiden dersom det viser seg at det er behov for økt kapasitet
ved anlegget. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene til uttaksbrønner er derfor estimert ut
fra hydraulisk konduktivitet k, hydraulisk gradient i, løsmassenes effektive porøsitet n og
avstanden mellom infiltrasjonsbrønner og uttaksbrønner l:

8,2 døgn.
Hydraulisk gradient er satt til 1,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet
er stipulert til 3 x 10-3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden
er høyst usikker, men den viser at infiltrasjonsbrønnene vil gi vann med mye kortere
oppholdstid enn naturlig infiltrasjon fra Tjorputten/Begna. Infiltrasjon av forurenset elvevann
via infiltrasjonsbrønnene vil dermed også være den mest alvorlige forurensningskilden.
4.5.3 Estimert utbredelse av influensområdet
Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert
senkning i magasinet under prøvepumpingen. Influensområdet strekker seg i retning sør mot
Pb4. Influensområdet til brønnene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrensen til
tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II A og II B må det også tas
hensyn til løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på
prøvepumpingen av brønner i Dødisgropa. Det er derfor ikke foretatt en justering av denne
yttergrensen.

Det må bemerkes at sone I og II A vil bli justert med bakgrunn i nye
grunnvannsundersøkelser i området rundt massetaket på eiendom 52/1. Dette vil bli utført
våren 2016.
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sårbarhet

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets
nærområde kan forringe grunnvannskvaliteten. Sårbarheten til magasinet er i stor grad
avhengig av mektighet på umettet sone og løsmassenes egenskaper. I tillegg må dette ses i
sammenheng med belastning fra eksisterende aktiviteter og arealbruk.
Under prøvepumpingen reagerer magasinet hydraulisk som om det skulle være et åpent
magasin, og følgelig klassifiseres akviferen som åpen. Med dette menes at
grunnvannsspeilet står i direkte kontakt med atmosfæren via porer i umettet sone.
Mektigheten på den umettede sonen er ca. 6 meter ved brønn 1 ved Tjorputten, mens
mektigheten på sonen er noe mindre nede ved brønn 2. Måling før pumpestart viste at dyp til
grunnvannsspeil var ca. 3 meter. I perioder med høy vannstand i Begna vil grunnvannsnivået
stige og umettet sone avtar noe. Dette vil være mest avgjørende i flomperioder. Motsatt vil
umettet sone øke i perioder med lavvannføring. Umettet sone varierer ellers med topografien
og grunnvannets sesongvariasjoner (se del 4.4).
Det er påvist tettere lag av finsand/silt over aktuelt nivå for filtersetting i alle brønnområdene.
Dette gir en god sikring av grunnvannet mot eventuelle forurensninger fra overflaten.
Brønnfiltrene er plassert > 10 meter under naturlig terrengnivå. Erfaring fra tidligere viser at
man da sjelden erfarer problemer med bakterier, selv om brønn 2 ligger relativt nær
Tjorputten/Begna.
Grunnvannsmagasinets kontakt mot Begna (lavere enn kote 147) er preget av finstoff som
nedsetter infiltrasjonskapasiteten noe. Grensen mot Tjorputten består trolig også av finstoff,
som bidrar til å redusere infiltrasjonen herfra. Gjennom mer enn 20 års drift av brønnene i
Dødisgropa og 7 måneder prøvepumping av brønner ved Tjorputten er det ikke detektert
levende bakterier i grunnvannet. Foruten tidvis forhøyede verdier av mangan er også den
fysisk-kjemiske vannkvaliteten god.
Ut i fra en samlet vurdering av mektighet på umettet so ne og løsmassene s
egenskaper , vurderes den naturlige beskyt telsen til grunnvanns magasinet som god .
Magasinet er imidlertid sårbart med hensyn til eksisterende grusuttak innenfor sone I
og IIA . Denne arealbruken bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes
magasi nets naturlige renseevne . Det er en forurensningsrisiko knyttet til selve driften
og uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, kjemikalier etc.).
Dagens aktivitet i g rus tak et i disse delene av magasinet medfører en stor
forurensningsrisiko for grunnvan net med hensyn til eksisterende og framtidig
vannforsyning. Del 5 og 6 gir en utdypning og forslag til innskje rpelser .
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4.7 Vannkvalitet
Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnvannet har god oppholdstid
og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og smittestoffer.
Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene til drikkevann.
Forhøyede manganverdier knyttes til inntrekning av dypt grunnvann med lavt
oksygeninnhold. Det er ikke påvist stoffer i grunnvannet som kan knyttes til aktivitet i
nærliggende grustak.

4.7.1 Vannkvalitet i brønner fra Dødisgropa
Driften av grunnvannsbrønnene i Dødisgropa dokumenterer at grunnvannet som tas ut fra
denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske
egenskaper som man ser for brønnene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man
forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødisgropa, og dette har vært et vedvarende
problem siden. Høye verdier av mangan er knyttet til bruksmessige problemer. I tabell 6 gis
en generell karakteristikk av vannkvaliteten på grunnvann fra Dødisgropa, der man ser at
mangankonsentrasjonene varierer over tid og med brønn. De siste data fra vannverket viser
at det er en svakt økende trend i alle brønner.
Tabell 3: Generellbeskrivelseav vannkvalitetpå grunnvannfra Dødisgropa.

Parameter

Enhet

Beskrivelse

Bakteriologi

-

Meget god

Kalsium

mg Ca/l

Ca. 15 mg/l

Surhetsgrad

pH

Mangan

mg Mn/l

Jern

mg Fe/l

Ca. 7,35 (råvann),7,5-7,7 (nettvann,luftet)
0-0,8 (varierermedbrønnog over tid, har værten
økendetrend fra 2006).
0-0,2 (varier betydelig)

Total organisk karbon (TOC)

mg TOC/l

<0,5

Alkalitet

mmol/l

1,1 (basertpå en analyse)

Fargetall

Mg Pt/l

Mindre enn 1
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Tabell 4 Mangan i råvann i brønner fra Dødisgropa 2015 (fra Ringerike kommune mars 2016)

Måned
10.02.15
07.04.15
19.05.15
23.06.15
07.07.15
04.08.15
29.09.15
17.11.15
Snitt
Maks
Min

Brønn1

Brønn3

mg/l

mg/l

0,68
0,74
0,68
0,70

0,40
0,42
0,40
0,39

0,64
0,67
0,74
0,69
0,74
0,64

0,42
0,43
0,40
0,41
0,43
0,39

Brønn4 Brønn5
Mangan
mg/l
mg/l
0,01
0,00

Brønn6
mg/l

0,00
0,00
0,00
0,00

0,04
0,05
0,02
0,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,02
0,00
0,02
0,02
0,05
0,00

0,08
0,02
0,04
0,03
0,08
0,00

Det er en klar tendens til at de brønnene med dypest filter har høyest manganinnhold. Når
man kuttet ut brønn 2 som opprinnelig hadde høyest manganinnhold, økte manganinnholdet
i brønn 1 og 3. Det er derfor sannsynlig at brønn 4-6 vil få økende manganinnhold hvis man
kutter ut brønn 1 og 3.
På grunn av det høye manganinnholdet er kommunen i ferd med å planlegge et
vannbehandlingsanlegg basert på ozonering og med UV for å oppnå en ekstra hygienisk
barriere. Denne utbyggingen vil både gi en bedre kjemisk kvalitet og en sikrere hygienisk
kvalitet. Selv om den hygieniske barrierehøyden øker vil vi ikke anbefale å redusere kravene
til sikring av tilrenningsområdet.

4.7.2 Vannkvalitet i brønner ved Tjorputten
For nærmere beskrivelse av vannkvaliteten under prøvepumping av brønnene ved Tjorputten
henvises det til egen rapport fra prøvepumpingen.
Tabell 5 oppsummerer vannkvaliteten i brønnene ved Tjorputten. Sammenlignet med
grunnvannet i Dødisgropa har grunnvannet ved Tjorputten litt lavere pH, lavere konduktivitet
og innhold av løste mineraler, særlig kalsium og lavere manganinnhold. Det er også verdt å
merke seg at det er påvist 4,4 mg NO3/l, noe som indikerer påvirkning fra gjødsling av dyrket
mark. Analyser av krom, arsen og kobber indikerer at grunnvannet ikke er påvirket av
industri på motsatt side av Begna.
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Tabell 5: Oppsummeringvannkvalitetpå grunnvannfra Tjorputten.

Parameter

Beskrivelse

Bakteriologi ske parametere:
Kimtall v/ 22 °C

Kimtallet avtargjennomprøvepumpingen,
og ligger langt under
grenseverdien(100/ml).

E.coli, koliforme,
intestinaleenterokokker,
Clostridium perfringens

Det er ikke detektert levendebakterieri representative
grunnvannsprøver.

Fysisk/kjemiske parametere:
Surhetsgrad

Grunnvanneter svakt surt til nøytraltmedpH-verdier i området6,57,2.

Alkalitet

Alkaliteten er målt til 0,18-0,23 og 0,25-0,4 mmol/l i hhv. brønn1 og
2. Grunnvannethar noelav bufferkapasitetmedhensyntil de relativt
lave verdieneav pH, alkalitet og kalsium.

Elektrisk ledningsevne

Grunnvannetinneholdergenereltlite løstemineral.Dettereflekteresi
en lav elektriskledningsevne.Det er riktignok tydeligeforskjeller
mellom brønnene,der brønn2 produserergrunnvannmedde høyeste
verdiene(4,76-7,28 mS/m).Grunnvannfra brønn1 har verdieri
området3,23-4,97 mS/m.Det kan sesen sammenheng
mellom økt
manganinnhold,kalsiuminnholdog elektriskledningsevnei
grunnvannfra brønn2 (sevedlegg4).

Fargetall

I alle grunnvannsprøver
er fargetalletunderdeteksjonsgrensen
(< 2
mg Pt/l). Det lave innholdetindikererat innholdetav humusstofferer
lavt. Det lave humusinnholdeti grunnvannetviser at oppholdstidenpå
grunnvanneter god nok for reduseringav organiskstoff.

Turbiditet

Mengdenpartikler/suspendert
stoff i grunnvanneter analysertsom
turbiditet (ftu). Grunnvannethar lave turbiditetsverdier,som tilskrives
lite slam(leir/silt) og lavt innhold av partikulærtjern/mangan.Høyeste
verdi i brønn1 er 0,19 ftu, mensden i brønn2 er 0,43 ftu.

Total organiskkarbon
(TOC)

Total organiskkarbon(TOC) i grunnvannet,somogsåer en parameter
for å avdekkeinnholdetav humus,eller naturlig organiskmateriale
(NOM). TOC -verdiener ogsålav. Målte konsentrasjoner
er i området
0,46-1,2 mg TOC/l, og verdieneer høyesti brønn2.

CO2-innhold

Konsentrasjonene
av fritt karbondioksider estimerttil 4,04 mg CO2 /l
og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn1 og brønn2. (Beregnetfra
temperaturmålinger
på grunnvanneti felt, samtlaboratoriemålingerav
alkalitet, pH og kalsium.)

Mangan

Ringerike Kommune

Mangankonsentrasjonen
har overstegetkravenei
drikkevannsforskrifteni grunnvannfra beggebrønner(> 0,05 mg
Mn/l), menligger nå li ke undergrenseverdienpå ca. 0,03-0,035mg
Mn/l. Fargetalleter i alle prøverunderdeteksjonsverdien,
og dette
sammenmedlav turbiditet indikererat forhøyedemanganverdieri stor
gradskyldesat metalletf oreliggerpå løst form.
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Jern

Jerninnholdeti brønn 1 er lavereog mer stabilt enn hva somer tilfellet
for mangan, og ligger godt undergrenseverdien(< 0,2 mg Fe/l). For
brønn2 kan manse at innholdetav manganog jern i størregrad
samsvarerenn i brønn1.

CCA-forbindelser
Krom, kobber,arsen

Det er analysertpå krom, kobber,arseni grunnvannfra beggebrønner
gjennomheleprøvepumpingen.I 15/16prøverfra beggebrønnerer
arsenkonsentrasjonen
undergrenseverdienfor detteanionet(<10 µg
As/l), og i samtligeprøver(16/16) er ogsåkrom under
deteksjonsgrensen
(<1 µg Cr/l). Kobberfinnes naturlig i sedimentene
og representerer
«bakgrunnsverdien»
i løsmassene.
Metallet
forekommerfølgelig i småkonsentrasjoner
i grunnvannet,fra under
deteksjonsgrensen
til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevanner 100 µ g Cu/l.

Hovedioner

Kationer – kalsium, natrium, magnesium,kalium: Av de analyserte
kationerog anioneri grunnvannetfinner mankalsium i høyest
konsentrasjoner,
derettermagnesium,natriumog kalium.
Kalsiuminnholdeti grunnvannet3,1-3,8 mg/l i brønn1 og 5,4-7,3 mg/l
i brønn2.
Anioner– sulfat, klorid:
Sulfat forekommeri noe høyerekonsentrasjoner
ennklorid. Lave
konsentrasjoner
av disseanionenereflektereret grunnvannsomer lite
påvirket av marineavsetninger.Høyesteverdierer målt til hhv. 6,4 mg
SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvannfra brønn2.

Næringsstoffer

Innholdetav næringsstoffer(nitrat, nitritt, ammonium)er lavt. Det er
målt noe forhøyedeverdierav nitrat i enkelteprøverfra brønn2
utover høsten,som kan tilskrives jordbruksavren
ning. Maksimal
konsentrasjoner 4,4 mg NO3/l, noe somlikevel er langt underkravene
til drikkevann(44 mg NO3/l).
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5 FORSLAG TIL BESKYTTE LSE AV FOREKOMSTEN
5.1 Arealbruk og potensielle forurensningskilder
Området rundt brønnene består av skog. Nord for brønnene i Dødisgropa og vest for
brønnene ved Tjorputten er det en del dyrket mark, mens det foregår sporadisk uttak av grus
fra et massetak sør for veien mellom Dødisgropa og Tjorputten. Ellers benyttes område til
diverse former for friluftsliv. Det ligger et industriområde nord for Tjorputten på motsatt side
av Begna, men det er ikke påvist forurensning fra dette området, verken i brønnene i
Dødisgropa eller Tjorputten.

Figur 8 Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU).

Ut fra dagens arealbruk og eksisterende klausuleringsbestemmelser drøftes følgende
potensielle forurensningskilder innen tilrenningsområdet:
5.1.1 Grusuttak
Den mest alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet til brønnene i Dødisgropa og
Tjorputten er grusuttak.
Ringerike kommune opplyser at det tidvis foregår uttak fra et grustak i det definerte
tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I og IIA. Masser skal blant annet ha vært tatt
ut i forbindelse med arbeider med vegprosjektet rv. 7 Ramsrud. Dagens situasjon er at det
tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 9. Uttaket er i tråd med
klausuleringsplanen fra 1984 for området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh
og 152 moh i hhv. sone I og IIA (naturlig grunnvannstand er 147 moh). Som følge av
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brønnetableringen ved Tjorputten må soneinndelingskartet endres, og grusuttaket vil da
berøre store deler av sone I og deler av sone IIA.

Brønnområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1:
Dødisgropa

Grusuttak

Figur 9: Utbredelseav grusuttakinnenforsoneI og IIA (Kart fra GisLink.).

Klausuleringsplanen fra 1984 har gitt anledning til grusuttak i sone I og II så lenge
bestemmelsene vedrørende forurensende stoffer og dybden på uttaket følges . Det har vært
lagt restriksjoner på tillat uttaksdyp i sone I og IIA, men ellers har uttak kunnet foregå fritt.
NGUs GiN-veileder nr. 7 omhandler beskyttelse av grunnvannsanlegg. Det framgår i revidert
utgave av veilederen, datert april 2011, at det i sone I ikke bør tillates grusuttak. Uttak i sone
II kan tillates, men eventuelt på visse vilkår. Med hensyn på den forurensningsrisiko som er
knyttet til eksisterende grusuttak på grensen mellom sone I og IIA, er det i dette forslaget til
ny klausuleringsplan foreslått forbud mot grusuttak i sone I. Det er også foretatt innskjerping
på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til tillatt uttaksdyp, mens det i sone III ikke er
lagt restriksjoner utover de krav som stilles til driftsplaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff. I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning av
overvåkning, overholdelse av maksimalt tillatt uttakshøyde og etter grunnundersøkelser for
nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I denne sonen skal det ikke
lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.
Det er planer om å regulere et område inntil sørlige grense for vannverkets sone III til
masseuttak. Dette skjer i forbindelse med en utvidelse av eksisterende grusuttak på denne
delen av grunnvannsforekomsten som driftes av Svelviksand as. Det tas i dag ut masser ned
til kote 160. Grusuttaket drives nordover mot vannverket, med planlagt drift på om lag 100 år.
Uttaket regnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det
avgrensede planområdet satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen,
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og det vil da bli satt restriksjoner på tillatt uttaksdyp. Ved istandsetting av uttatt a real er det
planer om at området tilbakeføres til landbruksformål.
Eventuelle framtidige aktiviteter innen sone III rundt vannverket, bør imidlertid forelegges
drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i forhold til
grunnvannet.

5.1.2 Infil trasjon av forurenset elvevann
Man må regne med at Begna er noe forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark,
avrenning fra fyllinger/forurenset grunn etc. For kort oppholdstid fra vannet infiltreres i
elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan dermed føre til dårlig vannkvalitet.
Oppholdstiden fra Begna til brønnene i Dødisgropa er beregnet til over 100 døgn, og dette er
betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved
Tjorputten og til produksjonsbrønnene i Dødisgropa er sannsynligvis mindre enn
oppholdstiden til naturlig infiltrert elvevann, men den vil opplagt være over 60 døgn som er
grensen for sikker bakteriologisk nedbryting. Stabil temperatur, lavt fargetall og meget god
bakteriologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra
Dødisgropa.
Brønnene ved Tjorputten gir grunnvann med kortere oppholdstid, og særlig kan
oppholdstiden mellom infiltrasjonsbrønner og produksjonsbrønner bli for kort til å oppnå
sikker bakteriologisk nedbrytning. Det er imidlertid ikke detektert levende bakterier i opppumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet
har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus, bakterietall og
temperatur.
For å få en sikrer dokumentasjon på hvordan infiltrasjonsanlegget påvirker
grunnvannskvaliteten vil vi anbefale at infiltrasjonsanlegget settes i drift under en ny
prøvepumping av brønnene ved Tjorputten.

5.1.3 Dyrket mark og beiting
Et område med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe forurensning. Området
ligger innenfor sone II A og II B i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års drift av brønnene i
Dødisgropa er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsli ng eller beiting i
drikkevannet. Prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten viste meget god bakteriologisk
kvalitet, men noe forhøyede konsentrasjoner av nitrat som kan relateres til gjødsling av
dyrket mark. Påviste verdier var kun 10 % av grenseverdien i Drikkevannsforskriften, så det
dyrkede arealet representerer derfor svært liten forurensningsfare slik det drives i dag. I
henhold til eksisterende klausuleringsplan er det forbud mot bruk av naturgjødsel i sone II A
og et generelt forbud mot jordbruk i sone I. Området rundt brønnene er ikke mye belastet
med beiting per i dag, men det kan være aktuelt å benytte området til dette senere.
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5.1.4 Skogbruk
Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensningskilder. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke innebærer lagring av helsefarlige produkter
og drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A. Den gode
naturlige beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt sjelden,
gjør at denne arealbruken representerer en liten trussel mot grunnvannet. Vannanalyser fra
prøvepumping og 20 års drift viser heller ingen tegn til at denne arealbruken påvirker
grunnvannet.

5.1.5 Friluftsliv
Området er noe brukt til friluftsliv. Med den gode naturlige beskyttelsen til
grunnvannsmagasinet, representert ved en relativt mektig umettet sone stedvis bestående
av finsand/silt, utgjør dette ingen trussel mot vannkvaliteten. Det er imidlertid forbud mot
organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I.

5.1.6 Oppsummering
Tabell 6 viser potensielle forurensningskilder som kan være knyttet til aktivitetene landbruk
og masseuttak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder:
Tabell 6: Potensielleforurensningskilder.
Kilder

Aktivitet

Type forurensning

Gjødsling
Plantevern
Sprøyting

Kjemikalier, plantevernmidler, gjødselstoffer

Diffuse
Jordbruk
Skogbruk

Plantevernmidler

Punkt
Uttak av grus
Lagring av drivstoff,
maskiner,kjøretøy

Oljeprodukter,metaller,kjemikalier

Skogbruk

Bruk av kjøretøy

Oljeprodukter

Jordbruk

Husdyrhold
Lagring av kjemikalier

Organiskestoffer, mikroorganisme
r (bakterier,virus,
parasitter), kjemikalier

Gruvedrift/masse
uttak

Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutslipp fra biler/kjøretøy. Det skal ikke
kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved
vannverket. Innkjøringen til vannverket bør fortsatt være stengt for uvedkommende med
låsbar bom, og skilt ved innkjøringen bør tydelig signalisere at man befinner seg nær et
drikkevannsområde.
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5.2 Grunnlag for soneinndeling og bestemmelser
5.2.1 Generelt om soneinndeling
Vannets oppholdstid i umettet og mettet sone har stor betydning både for grunnvannets
kjemiske og hygieniske kvalitet. Det anbefales at grunnvann som skal brukes til drikkevann
bør ha en oppholdstid i grunnen på minst 60 døgn for å oppnå tilfredsstillende bakteriologisk
rensing og dermed kunne leveres forbruker uten permanent desinfeksjon. For å beskytte
grunnvannskilden brukes en soneinndeling, basert på grunnvannets oppholdstid. Med
hensyn på inngåelse av avtaler og inntegning i arealplaner er det benyttet eksister ende
eiendomsgrenser, markslagsgrenser, høydedrag, veier, etc. så langt det er mulig.
Restriksjonene som gjelder for en utenforliggende sone, er fortsatt gjeldende i sonen(e)
innenfor.
For sonene er det satt opp restriksjoner som avtar i styrke med økende avstand fra
uttaksstedet:
Sone 0:
Sone I:

Sone II:
Sone III:

Brønnområde
Det nære tilrenningsområdet hvor grunnvannet bruker mindre enn 60 døgn
på å nå brønnen med en pumpebelastning som tilsvarer maksimalt
døgnforbruk. Baseres på prøvepumpingen og vurderinger av oppholdstid.
Det fjerne tilrenningsområde. Resten av det sikre infiltrasjonsområdet.
Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på
grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet
som drenerer mot tilsigsområdet).

Det gjøres oppmerksom på at soneg rensene er basert på et maksimalt vannuttak på
13824 m 3/døgn (160 l/s ), fordelt på opptil 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og opptil 70
l/s fra brønnene i Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i f ramtida, kan dette
medføre behov for å justere enke lte sonegrenser, spesielt sone I og II (tilsigsområdet).
Brønnene i Tjorputten vil ikke bli tatt i bruk før ca. 2020. Fram til den tid vil uttaket fra
Dødisgropa overstige 90 l/s, men dette vil ikke få kon sekvenser for soneinndelingen.
Sone I og II A forbi massetaket innenfor eiendom 52/1 kan også bli justert som følge
av nye grunnvannsundersøkelser som vil bli utført våren 2016.

5.2.2 Soneinndeling
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten medfører en ny soneinndeling. Med
hensyn til forslaget til ny avgrensning av sonene har ikke brønnetableringen fått noen
konsekvenser for soneinndelingen utover at man får to brønnområder ved Tjorputten i stedet
for ett. I forhold til eksisterende soneinndeling/klausuleringsplan for brønnområdet i
Dødisgropa vil det bli behov for følgende endringer (se kart i vedlegg 1):

Ringerike Kommune

Asplan Viak AS

Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen

30

Sone 0: Brønnområdet
Det er avgrenset to brønnområder ved Tjorputten, som følge av avstanden mellom de to
brønnene (ca. 150 meter). Brønntoppene vil bli liggende i hvert sitt brønnhus.
Brønnområdene må gjerdes inn, der adgang kun skal skje gjennom låsbar port. Høyden på
gjerdet må være min. 1,8 meter. GiN-veileder nr. 7 anbefaler at gjerdet plasseres 10-30
meter fra brønnene (NGU). Størrelsen på disse områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x10
meter, dvs. det må være min. 5 meter fra gjerdet til brønnene. Peilebrønn 1 og 2, som ligger
nærmest produksjonsbrønnene bør fortrinnsvis inkluderes i inngjerdingen. Totalt areal settes
til 100 m2 rundt hver brønn.
Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen:

Eiendom (g.nr/br.nr.)

Økning i areal i sone0
(da)

52/1 (B1)

0,1

52/17(B2, Ringerikekommuneer hjemmelshaver
)

0,1

Sone I: Det nære tilrenningsområdet
Grensen for 60-døgnssonen er basert på utregning av nødvendig areal for å få et tilstrekkelig
volum på 60 døgns produksjon, samt beregninger av hastigheten på grunnvannsstrømmen
inn mot brønnene. Grunnvannets strømningshastighet er igjen beregnet ut fra
prøvepumpingsdata, samt fra hydraulisk konduktivitet ut fra kornfordelingsanalyser og
gradienten på grunnvannsnivået. Betingelser for avgrensning av sonen er gitt i del 4.5.
Med avgrensning av sone I kun på bakgrunn av kravet om 60 døgns oppholdstid hadde det
blitt to separate soner rundt brønnområdene ved Tjorputten og Dødisgropa, der grensene
hadde blitt liggende ca. 100 m fra hverandre. For å forenkle det videre arbeidet med
soneinndelingen har vi valgt å ha en felles sone I for begge brønnområdene. Ut fra disse
vurderingene er det på kartet i vedlegg 1 skissert en ny felles sone I. Totalt omfatter sone I et
areal på ca. 345 dekar fordelt på følgende eiendommer:
-

52/2,3: 159 dekar, en økning på 48 dekar i forhold til tidligere klausuleringsplan fra
1984. Denne økningen omfattes av et areal øst for Tjorputten som i planen fra 1984
lå innenfor sone II B.

-

52/1: 159 dekar, en økning på 153 dekar i forhold til tidligere klausulering. Økningen
omfatter arealer rundt Tjorputten som i planen fra 1984 lå innenfor sone II A.

-

52/17: 29 dekar. Området rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.
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Areal sone1 (da)

52/2,3

159

52/1

159

52/17(Ringerikekommuneer
hjemmelshaver)
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I kap. 4.5.1 ble totalt nødvendig areal for sone 1 beregnet til ca. 156 da. Foreslått areal for
sone 1 er over det dobbelte av dette arealet. Dette skyldes at sone 1 ble gjort
sammenhengende mellom brønnområdet i Dødisgropa og ved Tjorputten, samt at det er tatt
hensyn til inhomogene forhold som gir økt strømningshastighet på grunnvannet og dermed
større avstand til grensen for 60 døgns oppholdstid.
Som tidligere nevnt kan det bli behov for justeringer av sonegrensen etter nye
grunnvannsundersøkelser våren 2016.
Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet

og resten av influensområdet

Influensområdet rundt brønnene i Dødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene
her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av influensområdet rundt
brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til influensområdet
stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II) gjort
på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannsstand.
Sonen er delt i en sone II A og en sone II B. Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt
ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på ca. 480
dekar (uten elveareal). Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet
av sone II B.
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B.
Følgende eiendommer blir berørt av sone IIA:
-

52/2,3: 193 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten
var i sone II A.

-

52/1: 57 dekar hvorav 12 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.

-

51/1: 197 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.
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Eiendom (g.nr/br.nr.)

32

Areal i soneII A (da)

52/2,3

238

52/1

50

51/1

191

Sone II B har et totalt landareal på ca. 273 da. Dette fordeler seg på følgende eiendommer:
Eiendom (g.nr/br.nr.)

Areal i soneII B (da)

52/2,3

22,8

52/1

3,5

51/1

190,4

51/2

56,3

Sone III: Det ytre verneområde
Sone III beholdes som før inne på selve forekomsten. Det er ikke praksis for å gi erstatning
for områder som ligger innenfor denne sonen. Innenfor sone III er det derfor ikke behov for
endring i grunneieravtalene.

5.3 Forslag til tiltak og restriksjoner i og omkring brønnområdet
Eksisterende klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 30 årene vannverket har vært
i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold
til klausuleringsplanen fra 1984 og forslaget til ny plan fra 2009. Dette begrunnes med
retningslinjer fra Folkehelseinstututtet, Mattilsynet og NGU, samt at kommunen satser på
Kilemoen som vannkilde i mange tiår framover. En sikring av vannressursen er derfor et
meget viktig tiltak i forvaltning av naturressurser og langs iktig arealplanlegging.
Restriksjoner foreslått for en sone gjelder også for innenforliggende soner såfremt de ikke er
innskjerpet. For revidert soneinndelingskart henvises til vedlegg 1.

Sone III
Foreslåtte restriksjoner og arealbruk innenfor denne sonen styres i stor grad av
kommunenes arealplaner (kommuneplan og kommunedelplan) og annet lovverk som
Forurensningsloven, Vannressursloven og Plan- og bygningsloven. Terrenginngrep og
aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende ska l forelegges
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drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes
forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III:

i

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell forurensningstrussel mot grunnvannet. Bestemmelsene omfatter også
bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen. Forbudet omfatter ikke
oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

2. Forbud mot deponering av husholdningsavf all, kloakkslam og annet organisk avfall
(gjelder også mellomlagring av kloakkslam til bruk på dyrket mark).
3. Forbud mot ubeskyttet lagring utendørs av stoffer med utvaskbare kjemikalier.
Kunstgjødsel kan lagres ute på pall dersom emballasjen hindrer utvasking.
4. Forbud mot lagring av drivstoff, plantevernmidler eller kjemikalier i større mengder
enn det som er nødvendig for gårdsdrift og husholdning (maksimum 1 års forbruk).
5. Forbud mot større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen.

Det til lates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring
og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og
slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.
Sone II B
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B i forhold til gjeldende
plan. Innenfor sone II B er dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle
forurensningskilder. Sonen er karakterisert av noe langsommere strømningshastighet, noe
mektigere umettet sone og dermed bedre beskyttelse enn sone IIA. Følgende
arealrestriksjoner foreslås:
6. Forbud mot uttak av grus under kote 152,00 (normal grunnvannsstand er regnet fra
kote 147,00, dvs. det skal være minst 5 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak). Uttak
av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av drivstoff i
forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og slike plasser
skal godkjennes av Mattilsynet.
7. Forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann)
tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare skogsbrakker etc.). Større bygninger (bolighus,
fjøs etc) i tilknytning til eksisterende bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet.
8. Forbud mot nedgravde olje- eller kjemikalietanker. Maksimum lagertank for olje og
oljeprodukter er 1,5 m3. Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt
høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere
for lekkasjer. Maksimalt 1 tank pr. eiendom innenfor sone II B.
9. Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen.
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10. Forbud mot omfattende gravearbeider i elveløp. Eventuelle tiltak for å hindre erosjon
bør konsekvensutredes og skal forelegges drikkevannsmyndigheter og
vassdragsmyndigheter for endelig godkjenning.
11. Forbud mot etablering av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuelt
grunnvannsuttak av grunneier til eget forbruk etter avtale. Brønner til
jordbruksvanning omfattes av forbudet.
Det tillates bruk av gjødsel og godkjente sprøytemidler i jord- og skogbruksområder i
henhold til godkjent gjødselplan.

Sone II A
Sonen ligger inntil sone I og grenser over i sone IIB og sone III. Yttergrensen for sone II A er
utvidet mot øst helt ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Utvidelsen vil gå på
bekostning av arealer som tidligere var omfattet av sone II B. Innenfor sone II A er grusuttak,
dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder. Sonen er
karakterisert av raskere strømningshastighet og mindre mektighet på umettet sone enn sone
IIB. Følgende arealrestriksjoner foreslås derfor:
12. Forbud mot uttak av grus under kote 155,00 (normal grunnvannsstand er regnet fra
kote 147,00, det vil si det skal være minst 8 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak ).
Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av
drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne sonen, og må videre skje
på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.
13. Forbud mot nydyrking.
14. Forbud mot bruk av naturgjødsel.
15. Forbud mot lagring av miljøfarlige kjemikalier med samlet volum over 50 l pr. eiendom
og olje og andre petroleumsprodukter med samlet volum over 300 l pr eiendom. Alle
lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele
tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for lekkasjer. Forbudet gjelder
ikke drivstofftanker på kjøretøy.
16. Forbud mot lagring og deponering av fór som halmlutingsanlegg og surforsiloer.
Forbudet gjelder ikke mellomlagring av rundballer.
17. Forbud mot bruk av sprøytemidler (skog og dyrket mark) tilhørende gruppe 2:
”Preparater som har enten høy helsefare og lav spredningsindeks eller lav helsefare
og høy spredningsindeks” og gruppe 3:”preparater med høy helsefare og høy
spredningsindeks”, definert i Mattilsynets veileder ”Bruk av plantevernmidler nær
vannkilder (2005)” Det presiseres at vanlige ugrasbekjempende sprøytemidler som
vanligvis benyttes ved grasproduksjon, for eksempel Rambo og alle typer Roundup,
tillates brukt i henhold til gjødselplan.
18. Forbud mot etablering av campingplasser og parkeringsplasser.

Ringerike Kommune

Asplan Viak AS

Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen

35

Sone I
Innenfor sone I er grusuttak, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder .
19. Forbud mot uttak av grus.
20. Forbud mot etablering av alle andre brønner enn for drift og overvåkning av
vannverket.
21. Forbud mot lagring eller fylling av drivstoff og alle andre miljøfarlige kjemikalier.
22. Forbud mot organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc.
23. Forbud mot all annen trafikk av kjøretøyer enn det som er nødvendig for drift av
vannverket, jordbruk og skogsdrift.
24. Forbud mot bruk av plantevernmidler.
25. Forbud mot beiting.
Sone 0 (br ønnområdet)
Sonen skal kun benyttes til aktivitet knyttet til driften av vannverket. Brønnområdet i
Dødisgropa er inngjerdet og det må etableres en tilsvarende inngjerding rundt nye
produksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får egen inngjerding (ca. 10 x 10 m).
Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må skje via låst port.
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5.4 Forholdet til annet lovverk
I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjente vannverk ha godkjent klausulering av
vannkildens nedslagsfelt. En endelig godkjenning inklusiv soneinndeling med
arealrestriksjoner rundt grunnvannsbrønnene, skal foretas av Mattilsynet. Kommunen må
søke Mattilsynet om en plangodkjenning av utbyggingen av nytt brønnområde ved
Tjorputten. Oppstartstillatelse skal utformes i egen søknad.
Ringerike kommune har i arealdelen til kommuneplanen avsatt et område til
drikkevannsformål. Det anbefales at det søkes godkjenning for brønner og regulering av
området i henhold til Plan- og bygningsloven.
Et nytt grunnvannsuttak ved Tjorputten er på grunn av sin størrelse konsesjonspliktig, og
kommunen utarbeider søknad til NVE for tillatelse til grunnvannsuttak i tråd med
Vannressursloven med bistand fra Asplan Viak. Hovedregelen ved konsesjonsbehandlingen
er at uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler.

6 AVTALER MED GRUNNEIER
I følge § 47 i Vannressursloven er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til skyld for skade eller
ulempe på eiendom eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak. På grunnlag av en
godkjent klausuleringsplan med restriksjoner på arealbruk, må det derfor utarbeides nye
avtaler med berørte grunneiere innenfor sone 0, I og II. Innenfor sone III er det ikke foretatt
behov for endring i grunneieravtalene i og med at arealbruken er styrt av annet lovverk
(kommunens arealplan, plan- og bygningsloven og forurensningsloven). Erstatningen må
beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forhold til innskjerpinger
på grusuttak beregnes som volum.
Dersom det er ønskelig vil Asplan Viak være behjelpelig med å utarbeide forslag til avtale
med berørte grunneiere.
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VEDLEGG

Vedlegg 1: Forslag til soneinndeling rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten – datert 6.3.2014 (revidert 2014)

Betingelser for soneinndelingskart:
Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner
ved Tjorputten.
Dette forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 160 l/s, fordelt med 90 l/s fra
brønnene i Dødisgropa og 70 l/s fra brønnene ved
Tjorputten.

Sone II B
Tjorputten
Sone 0
Sone II A

Sone I

Dødisgropa
Sone 0
Sone II A
Sone III

Sone II B

Sone III

RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Notat
Til:
Fra:

Arealplanlegger Guro Li
e.f fagansvarlig for miljørettet helsevern
Unni Suther

Kopi:

Enhetsleder Utbygging Jostein Nybråten,

Saknr.

Løpenr.

Arkivkode

Dato

14/815-31

27707/17

L12

22.08.2017

Uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grustak Gnr/bnr 52/1 i
tilsigsområdet for Ringerike vannverk
Det vises til deres anmodning om uttalelse til driftskonsesjon for Støen grustak Gnr./Bnr. 52/1
datert 1.8.2017, vedlagt Direktoratet for mineralforvaltnings anmodning om uttalelse til
direktoratets vedlagte søknad fra Hæhre Entreprenør as, om driftstilskudd for Støen grustak av
30.6.2017.
Hjemmel:
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
Uttalelse
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan
ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale
miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8. Miljørettet helsevern.
Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i
miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og
trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet
lovverk, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 4. Kommunens ansvar og tilsyn.
Ringerike vannverk forsyner store deler av kommunes befolkning med rent drikkevann fra
grunnvannsforekomst i løsmasser på Kilemoen. Løsmassene representerer en god beskyttelse
av råvannskvaliteten, men vannverket må etablere og opprettholde restriksjoner for bruk av
tilsigsområdet for å opprettholde tilfredsstillende råvannskvalitet. Vannverket plikter å
overholde bestemmelsene i drikkevannsforskriften hjemlet i Folkehelseloven.
Drikkevannsforskriften har som formål å beskytte menneskers helse gjennom sikker levering av
tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt,
smak og farge, jf. Drikkevannsforskriften § 1. Formål.

Drift av Støen grustak inne i vanntilsigsområdet for Ringerike vannverk må følgelig ikke skje i
strid med vannverkets beskyttelsestiltak basert på tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyse
knyttet til helse og miljø, jf. Drikkevannsforskriftens § 6. Farekartlegging og farehåndtering
og § 12. Beskyttelsestiltak.

LANDBRUKSKONTORET
FOR

RINGERIKE OG HOLE
Areal- og byplankontoret

Saksnr.
14/815-28

Løpenr.
26403/17

Arkivkode
L12

Deres ref.

Dato
09.08.2017

Landbrukskontorets høringsuttalelse vedr. søknad om driftskonsesjon for Støen grustak
gnr 52/1
Landbrukskontoret er av den oppfatning at driftskonsesjon for Støen grustak ikke bør gis. Det
er flere årsaker til dette:
1. Området som det søkes driftskonsesjon for er såkalt sandfuruskog. Dette er en skogtype
med begrenset utbredelse i Norge, og er knyttet til breelvavsetninger. I Ringerike
forekommer skogtypen på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen.
2. Vi vurderer det dithen, at den samlede belastningen for sandfuruskog i Ringerike har
nådd smertegrensen. En stor del av sandfuruskogene er nedbygd, planlegges nedbygd,
er allerede tatt i bruk som masseuttak eller er regulert til fremtidig masseuttak.
3. En del rødlistearter er knyttet til sandfuruskog. I følge NINA rapport 1042, ble det i
2013 registrert en rekke sjeldne sandfuruskogsarter på Kilemoen; furufåresopp,
rosenfotkremle, lakrismusserong og moslørsopp. Registreringen av Moslørsopp er
Norges første registrering av arten i Sør-øst Norge vest for Elverum.
4. Dersom det gis driftskonsesjon for uttak av masser, vil det kunne gi presedensvirkning,
og dermed føre til flere søknader om uttak av masser på sandfuruskogmoene.
Likebehandlingsprinsippet vil da kunne gi ytterligere negative følger for
sandfuruskogene, jfr punktene over.
5. Generelt minnes det om at skogområde er et mye bruk bynært friluftsområde.

Med hilsen
Eiliv Kornkveen
leder
Arvid Hagen
skogrådgiver

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

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

2
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.
Saksnr.
16/1236-3

Løpenr.
13600/16

Arkivkode

Deres ref.

PLN 52/1

Dato

05.04.2016

Masseuttak gnr/bnr 52/1 - forhåndsvarsel - pålegg om stans
Dette brevet inneholder et forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på
gnr/bnr 52/1. Kommunen anser at det er skjedd vesentlig endring/utvidelse av
masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995.
Først omtales forhåndsvarselet og bakgrunnen for dette. Videre følger omtale av tidligere sak
om midlertidig forbud mot tiltak, juridiske forhold knytta til plan- og bygningsloven (pbl.),
kommunens vurdering av søknadsplikt, planstatus og kommunens vurdering av forhold til
klausuleringsavtalen fra 1985.
1. Forhåndsvarsel
1.1 Saken gjelder
Gnr/bnr
52/1
Tiltakets art
Uttak av grus
Tiltakshaver Hæhre Entreprenør AS
Grunneier
Hans Anton Støen
Dette brevet er et forhåndsvarsel iht. forvaltningsloven § 16 og pbl. § 32-2. Forhåndsvarsel
sendes til grunneier og Hæhre Entreprenør AS, som står som søker i søknad om konsesjon
etter mineralloven, datert 1.12.2014.
1.2 Pålegg om stans
Kommunen varsler at det vil kreves innsending av søknad om tillatelse etter pbl. for videre
uttak av masser på gnr/bnr 52/1. Fortsatt uttak må ses i sammenheng med allerede utført uttak
i perioden 2009-2013, og søknad om videre uttak må også omfatte dette.
Dersom det utføres uttak uten at nødvendige tillatelser er innhentet, vil kommunen oppfatte
dette som et brudd på søknadsplikten og et ulovlig uttak.
Videre vil det da kunne bli fattet vedtak om pålegg om stans jf. pbl. § 32-3. Et eventuelt
pålegg vil gjelde stans av tiltak knytta til uttak av masser på gnr/bnr 52/1 i sone I samt uttak
under kote 155 i sone IIA i forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk (se vedlagt
temakart hensynssoner, datert 14.03.2016).
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Pålegget vil gjelde inntil nødvendig tillatelse etter pbl. er innhentet. Dersom pålegg ikke
etterkommes, og det utføres tiltak knytta til uttak av masser etter pålegg om stans, vil det
kunne bli ilagt tvangsmulkt etter pbl. § 32-5.
1.3 Merknader og videre behandling
Eventuelle merknader til forhåndsvarselet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller
per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, 3502 Hønefoss
innen 02.05.2016.
Ved behov for å følge opp med et pålegg om stans, vil saken legges fram for politisk
behandling. Vedtaket vil være et enkeltvedtak, og kan påklages iht. forvaltningsloven § 29.
Vedtak om å sende forhåndsvarsel er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.
2. Bakgrunn
I møte med kommunen 28.4.2015 opplyste grunneier at det ikke er tatt ut masser etter
formannskapets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 17.6.2014. I møtet oppfattet
kommunen at det heller ikke var konkrete planer om å ta ut vesentlig mengder masser med det
første, og at tidspunkt for uttak avhenger av marked og oppdrag i området. Entreprenør betaler
en fastpris for å ta ut 10 000 m3 i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp store
oppdrag i området, med behov for aktuell type masser, vil det kunne bli tatt ut store mengder.
Det vises til vårt brev datert 12.4.2015, hvor det blant annet står følgende:
Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i
forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak
som kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende
vurdering av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift. Det vil bli sendt et eget
brev med forhåndsvarsel om dette.
I brev 25.8.2015 fremholder grunneier at drift av uttaket er lovlig og at det ikke foreligger
søknadsplikt etter pbl. Videre skriver grunneier at framtidig uttak innenfor rammene av avtale
og skjønnsforutsetninger lovlig kan foretas, og at det ikke er påkrevd å varsle kommunen om
slike uttak.
Kommunen er ikke kjent med at det er aktivitet i uttaket i dag, men ut fra tilbakemeldinger fra
grunneier oppfatter kommunen at uttak vil kunne bli igangsatt uten varsling eller søknad til
kommunen.
Med bakgrunn i ovenstående anser kommunen at det er grunn til å følge opp saken.
3. Midlertidig forbud mot tiltak
3.1 Vedtak om forbud og klage
Formannskapet vedtok 17.6.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr
52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense
drikkevannskilden, jf. forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk.
Vedtaket ble påklaget av grunneier 20.8.2014, og formannskapet behandlet klagen
21.10.2014. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre behandling
i brev 07.11.2014.
3.2 Fylkesmannens vedtak i klagesak

3
Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.2.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og
opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny
behandling. Fylkesmannens begrunnelse for sitt vedtak var:
1.
Mangelfull saksutredning i forhold til søknadsplikt og klausuleringsavtale
2.
Feil rettsanvendelse når det gjelder forståelse av søknadsplikt for
igangværende virksomhet, samt rekkevidden av et midlertidig forbud
Fylkesmannen understreker at de ikke har tatt stilling til om drifta er lovlig eller ikke, eller om
det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må behandles som et nytt
tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst på dette området.
Fylkesmannen viser til at et midlertidig forbud kun virker framover i tid, og ikke griper inn i
eksisterende forhold. Fylkesmannen hevder videre at forbudet er for generelt utformet.
Dersom det skal nedlegges et nytt forbud må det presiseres nærmere hvilke tiltak som er
forbudt, samt at forbudet er begrensa til å gjelde nye tiltak eller vesentlige endringer/utvidelser
og kun får virkning fram i tid.
Fylkesmannen skriver at dersom kommunen etter en ny vurdering kommer til at driften er
endret/utvidet i så vesentlig grad at den er ulovlig og bør stanses, er den mest nærliggende
hjemmelen for et slikt vedtak pbl. § 32-3 pålegg om stans.
3.3 Kommunens vurdering
Kommunen oppfatter ikke at fylkesmannen har underkjent kommunens begrunnelse for å
nedlegge midlertidig forbud. Kommunen ser imidlertid at ikke alle vurderingene som ble gjort
i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt nok fram i saken. Dette
gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen. Kommunen ser at vedtaket
burde vært mer konkret utforma, slik at det tydelig gikk fram hvilke tiltak forbudet skulle
omfatte. Forbudet var imidlertid begrensa til å gjelde innenfor sone 1 i foreslått
klausuleringssone på gnr/bnr 52/1.
4. Plan- og bygningsloven
4.1 Vesentlige terrenginngrep
Ved lovendring av pbl. 05.05.1995 ble masseuttak og fylling endret til vesentlige
terrenginngrep, og samtidig ble det innført søknadsplikt for slike tiltak i § 84.
I forarbeidende til lovendringen i 1995 nevnes eksempler på vesentlige terrenginngrep:
tiltak som innebærer en omarbeiding av terreng så som gruvevirksomhet, steinbrudd og andre
masseuttak, bakkeplanering (terrassering, fylling) og ellers anlegg av parker og hager mv.
(…).i
Videre framgår det av kommentarer til loven at hva som var å anse som vesentlig måtte kunne
ses over tid, slik at myndighetene kunne gripe inn dersom mindre arbeider samla sett førte til
vesentlige inngrep. Det ble presisert at det også ville være en del tiltak der grensen mellom å
kalle det terrenginngrep eller anlegg ville være flytende, f.eks. ved masseuttak eller
steinbrudd, og at det derfor var viktig at begge deler ble dekket av de samme bestemmelsene.ii

i

Ot. Prp.. nr 39 (1994-95) s. 148
Daniel Rogstads note 776 til den nå opphevede loven i Gyldendal Norsk kommentert lovsamling, under
henvisning til Ot.prp. nr. 39 (1994-95) s. 148
ii
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Terrenginngrep må også ses i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer, og vurderes ut fra
stedlige forhold. Jo mer ømfintlig eller sårbart terrenget er, jo lavere vil terskelen være for når
inngrep anses som vesentlig og dermed være underlagt søknadsplikt. Dette jf. Kommunal og
regionaldepartementets tolknings- og prinsipputtalelse om nedre grense for vesentlig
terrenginngrep etter pbl. § 93, jf. § 84 fra 12.4.2007 (07/2663).
I denne uttalelsen gis det en gjennomgang av bestemmelsens forhistorie, før det drøftes
nærmere hva som er å anse som vesentlige terrenginngrep ut fra lovens forarbeider og
etterfølgende rettspraksis. Det framgår her bl.a. på s 2 at:
Terrenginngrepet må altså sees i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer. Dette betyr at
man ved vurderingen av om et tiltak er vesentlig eller ikke, ikke kan legge til grunn en ren
objektiv vurdering. Det er m.a.o. ikke tilstrekkelig å se på terrenginngrepet isolert. Man må
også vurdere inngrepet ut fra de stedlige forhold….dess mer ømfintlig eller sårbart et terreng
anses å være, dess lavere vil også terskelen være for når inngrep anses som vesentlig og
dermed være underlagt søknadsplikt, se bl.a. Ot. prp. nr. 57 (1985-86) og s. 132 i boken Planog bygningsrett av Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Nes og Os samt Sivilombudsmannens sak
2003-86.
4.2 Generelt om søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep
Før 1986 synes ikke masseuttak å ha vært hverken søknads- eller meldepliktige etter pbl. I
perioden 1986-1995 var masseuttak meldepliktige etter daværende pbl. § 84. Det var ingen
plikt til å søke om slikt tiltak, men det var hjemmel for å kunne kreve melding om masseuttak.
I perioden 1995-30.06.2010 var masseuttak søknadspliktige etter pbl. av 1985 § 93 første ledd
bokstav i, jf. pbl. § 84.
Masseuttak innebærer vesentlige terrenginngrep, og er omfattet av søknadsplikt etter pbl. §
20-1 bokstav k (siden 01.07.2010).
4.3 Generelt om krav om reguleringsplan for masseuttak
Masseuttak vil i de fleste tilfeller utløse krav om reguleringsplan jf. pbl. § 12-1:
Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i
kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er
behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak,
flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. For gjennomføring av
større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og
samfunn, kreves det reguleringsplan. (…)
Masseuttak kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er nødvendig med en
planavklaring for å sikre forholdet til berørte private og offentlige interesser, som f.eks.
friluftsliv, bomiljø og drikkevann.
Det vises til punkt 6.2 hvor reguleringsplan under arbeid blir omtalt.
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4.4 Igangværende masseuttak og vesentlig utvidelse / endring av drift
Fylkesmannen omtaler problemstillingen igangværende masseuttak, og stiller følgende
spørsmål: Dersom virksomheten starta da det ikke gjaldt noen søknadsplikt etter pbl., kan det
da kreves søknad på et seinere tidspunkt?
Denne problemstillingen er omtalt i pkt 3.2 i Miljøverndepartementets rundskriv 1997-01-01,
T-5/96. Her står det blant annet at det kan være behov for mer planlegging for igangværende
virksomhet, f.eks. grunnet fare for forurensning. Videre står det at kommunen i slike tilfeller
kan nedlegge byggeforbud med sikte på regulering eller endring i kommuneplanens arealdel.
Departementet skriver at det som regel vil være mest formålstjenlig å få tiltaket behandla i
plan. Videre skriver departementet følgende:
Resultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast.
Miljøverndepartementet har tidlegare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør kommunen i
rimeleg grad ta omsyn til korleis den eksisterande verksemda kan få avslutta drifta på ein
rekningssvarande måte. I dei tilfelle eksisterande verksemd vert sterkt redusert eller må slutte
heilt med drifta, vil det vere eit viktig moment om det dreier seg om eit lovleg uttak eller om
verksemda som er ønska, må karakteriserast som nytt uttak. Avgjerande her vil vere om
uttaket har vore ute av drift så lenge at det har oppstått ein ny situasjon som krev ny
behandling av offentleg styremakt. Det same vil gjelde dersom verksemda har endra omfang
og karakter, f.eks. til eit mykje større uttak med industriell drift med kontinuitet og omfang
langt ut over tidlegare uttak. Dette må i tilfelle behandlast som nytt uttak. (…)
Igangværende virksomhet er omfattet av søknadsplikt ved vesentlige utvidelser / endringer.
Fylkesmannen skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering av om det er skjedd
vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, slik at tiltaket er søknadspliktig etter pbl.
§ 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så store endringer i driften av virksomheten, at
det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, jf. pbl. § 20-1 bokstav k).
4.5 Eksempel på sammenlignbar sak
Som eksempel på en lignende sak vises det til Bø kommune som krevde innsendelse av
søknad etter pbl. § 20-1 bokstav k, for fortsatt grusuttak i forkant av arbeidet med en
reguleringsplan. Grunneier søkte, fikk tillatelse på vilkår og påklagde denne tillatelsen til
fylkesmannen, uten å få medhold, da fylkesmannen var enig i at uttaket var å anse som et
vesentlig terrenginngrep. I fylkesmannen i Telemark sin avgjørelse i klagesak 15.11.2010 var
det snakk om et årlig grusuttak på 6 000 – 15 000 m3, som ble ansett å utgjøre et vesentlige
terrenginngrep, sett bl.a. på bakgrunn av lovens formålsbestemmelse i § 2 om at det skal tas
hensyn til bruk og vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av kommunen ivaretok
miljørettslige hensyn ved å sikre at driften ikke førte til forurensning av drikkevannet.
5. Kommunens vurdering av søknadsplikt for masseuttak på gnr/bnr 52/1
5.1 Utvikling av uttaket
Det har siden slutten av 1960-tallet vært tatt ut grus på eiendommen. Se vedlegg for oversikt
over utvikling i uttaket. Oversikten er basert på opplysninger fra grunneier.
1.12.2014 søkte Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon etter mineralloven for uttak i
området. Omsøkt areal er ikke kartfesta, men oppgitt til 130 daa. Anslått totalvolum for uttak
er oppgitt til 2 600 000 m3, og forventa årlig uttak 50 000 m3.

6
Vedlagt følger flyfoto fra 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 som viser hvordan
terrenginngrepene har utvikla seg i disse åra. Kommunen gjennomførte i januar 2016 en
innmåling av grustaket, som viser at berørt areal i dag er ca 40 daa. Se vedlagt flyfoto som
viser innmåling. Areal omsøkt i konsesjonssøknaden er altså betydelig større enn området som
så langt har vært berørt av uttak.
5.2 Vurdering av søknadsplikt
Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep ble innført i 1995, og gjelder for vesentlige
terrenginngrep som blir foretatt etter dette tidspunkt. For eksisterende uttak vil søknadsplikten
gjelde for vesentlige utvidelser/endringer. Selv om lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft, er
man ikke vernet mot rettsutvikling med innføring av nye plikter som gjelder for framtida.
Masseuttak innebærer nødvendigvis kontinuerlig utvidelse. For å vurdere vesentlig
endring/utvidelse må derfor mengde og forhold til tidligere uttak og område vurderes. Det
vises til kapittel 2 i dette brevet, vedlagte flyfoto samt vedlagt gjennomgang av uttakets
utvikling som utelukkende er basert på grunneiers opplysninger.
Kommunen mener uttakene må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en
vesentlig endring/utvidelse av masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt i 1995.
Dette gjelder særlig uttak i perioden 2009-2013. Altså på et tidspunkt etter innføring av
søknadsplikt. Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre tilleggsuttak ift.
tidligere uttak. Uttak er foretatt i etapper, fra en begrensa virksomhet til uttak av betydelige
dimensjoner. Vedlagte flyfoto illustrerer dette.
Grunneier har latt det bli utført tiltak som krever vesentlige terrenginngrep på sin eiendom,
uten at det foreligger nødvendige tillatelser til dette. Det at det ikke var krav om tillatelse da
uttaket ble starta på 1960-tallet, gjør at det er forståelig at grunneier ikke uten videre tenkte på
at også videre drift i samme omfang som tidligere etter hvert krevde tillatelse. Det er
imidlertid slik at tiltakshaver plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for virksomheten,
så rettsvillfarelse kan ikke påberopes. Grunneier hadde i tillegg særlig grunn til å undersøke
behovet for tillatelse på det tidspunkt da virksomheten økte betydelig i volum, og det ble tatt
ut 300 000 m3 i løpet av få år.
6. Planstatus
6.1 Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsformål (LNF). Områder for råstoffutvinning er vist med eget formål for dette.
6.2 Reguleringsplan under arbeid
Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen er under utarbeidelse. Bakgrunnen for
dette er blant annet nye krav fra NGI når det gjelder drikkevannsforsyning. Dette innebærer at
området må klausuleres på nytt, og kommunen ønsker å fastsette klausuleringsbestemmelsene
gjennom en reguleringsplan. Planprosessen vil vise om og i hvilken grad det er mulig å
kombinere uttak av grus med klausuleringsbestemmelser for vannverket.
Formålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden, som er et overordna hensyn for
kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner
med bestemmelser. Kommunen ønsker imidlertid ikke å gå lenger enn det som er helt
nødvendig når det gjelder restriksjoner i planområdet.
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Det vises til kommentarutgaven til Gyldendal rettsdata v/Marianne Reusch til pbl. § 13-1. (se
e-post 8 mai 2015). Her påpeker Reusch følgende:
Er lovlige byggearbeider og andre lovlige tiltak i gang, kan de i utgangspunktet ikke stoppes.
Men tiltak må kunne begrenses, for eksempel. Tidligere lovlig hugst og nyrydding der man
vurderer en verneregulering. (Hit, men ikke lenger).
På samme måte må en i utgangspunktet lovlig grusvirksomhet kunne begrenses når man
vurderer en reguleringsplan som setter begrensninger mot grusuttak av hensyn til å beskytte en
drikkevannskilde.
7. Klausuleringsavtale og skjønnsforutsetninger
7.1 Bakgrunn
Fylkesmannen mener klausuleringsavtalen fra 1985 er mangelfullt vurdert av kommunen. Med
bakgrunn i dette virker det for fylkesmannen underlig at kommunen mener driften av uttaket
har vært ulovlig i en lengre periode. Fylkesmannen viser til at denne konklusjonen krever
grundigere vurdering av driftens omfang og karakter over tid.
Klausuleringsavtalen fra 1985 setter forbud mot uttak av grus i sone 1 under kote 152, og
under kote 150 i sone 2A. Videre ble det gjennomført et skjønn for å komme fram til et
erstatningsbeløp for begrensningene klausuleringen medførte. Grunnlaget for utmåling av
erstatning var forankret i avtalen fra 1985, som innebar at erstatning skulle fastsettes etter
vanlige ekspropriasjonsrettslige regler som om ekspropriasjonssamtykke hadde foreligget.
Skjønnet ble fullført i 1990, og ca. 3 mill m3 grus var omfattet av skjønnet.
7.2 Kommunens vurdering av klausuleringsavtalen
Klausuleringsavtalen kan ikke overstyre lovmessige krav som har kommet til i etterkant, og
innebærer ikke et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter pbl. og annet lovverk dersom
tiltak i ettertid er av et slikt omfang at søknadsplikt inntrer. Avtalen i seg selv gir ingen
godkjenning for grusuttak etter pbl., og kan ikke erstatte behandling etter pbl.
Klausuleringsavtalen fra 1985 er basert på de brønner som på det tidspunkt var etablert, og
behovet for å beskytte disse. I dag er det snakk om å beskytte et større nedbørsområde, da det
har blitt etablert nye brønner. Behovet for å fastsette restriksjoner i nedbørsfeltet rundt det
samlede brønnfeltet er derfor større enn tidligere. Dette skyldes også nyere retningslinjer for
beskyttelse av grunnvannsbrønner som kommunen i dag må forholde seg til.
Disse prosessene må ikke blandes sammen med eventuelt øvrige tillatelser som en tiltakshaver
er avhengig av for å få gjennomført sitt tiltak, det være seg behov for konsesjon etter
mineralloven eller nødvendige tillatelser etter pbl. Da avtalen ble inngått i 1985 var det som
tidligere nevnt ikke søknadsplikt for grusuttaket etter pbl.
Når det er snakk om vesentlige terrenginngrep i form av masseuttak sett i forhold til det
uttaket som var etablert før 1995, når det ble innført søknadsplikt for denne type tiltak, har den
ansvarlige en selvstendig plikt til å avklare om denne type uttak var søknadspliktige med
kommunen, og om nødvendig innhente nødvendige tillatelser. Kommunen fastholder som
tidligere at klausuleringsavtalen fra 1985 ikke kan erstatte nødvendige tillatelser etter pbl.
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Gnr/bnr 52/1 - Uttalelse til søknad fra Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon for
Støen grusuttak
Vi viser til høringsbrev datert 30.06.2017. Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle
fagområder i kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill.
1. Planstatus
1.1 Kommuneplanens arealdel
Støen grusuttak er i gjeldende kommuneplan avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål
(LNF) og markert som nedslagsfelt for drikkevann.
Kommuneplanen er for tiden under revisjon, og forslag til ny arealdel er på høring og offentlig
ettersyn med høringsfrist 25.08.2017.
I forslag til ny arealdel er deler av
eksisterende uttaksområde foreslått
avsatt til råstoffutvinning (se
kartutsnittet til høyre). Dette er den
delen av området som per i dag er
berørt av tidligere uttak, og som det iht.
nye klausuleringssoner og bestemmelser
for Ringerike vannverk kan være
aktuelt å tillate uttak.
Avsatt område er 30 daa, altså vesentlig
mindre enn arealet det søkes
driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i
søknaden).
Området for øvrig er foreslått avsatt til LNFR-område. Videre er det lagt inn en hensynssone
(Sikringssone – Område for grunnvannsforsyning H120) som tilsvarer klausuleringsområdet
for Ringerike vannverk.
1.2 Reguleringsplan
Støen grusuttak er per i dag ikke regulert, men inngår i planområdet for reguleringsplan for
Ringerike vannverk som er under utarbeidelse. Formålet med denne planen er å sikre
drikkevannskilden.
I området der det eventuelt åpnes for råstoffutvinning i ny kommuneplan og ny reguleringsplan,
vil det stilles krav om egen detaljregulering for dette.
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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2. Miljø og omgivelser
2.1 Ringerike vannverk
Støen grusuttak ligger i influensområdet for hovedvannkilden for Ringerike vannverk.
Vannverket forsyner i dag ca 23 000 pe, og har en planlagt utvidelse med kapasitet opp mot
60 000 pe fram i tid.
Det foreligger en klausuleringsplan for området fra 1984 (sonekart og bestemmelser følger
vedlagt). Området det søkes driftskonsesjon for ligger i sone 2 og 3 i klausuleringsplanen.
Nye krav fra NGI har gitt behov for ny klausulering, og kommunen ønsker å fastsette dette i en
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Forslag til ny klausuleringsplan med sonekart og
beskyttelsesbestemmelser er utarbeida av Asplan Viak. Dette følger vedlagt. Her er det mer
informasjon om bakgrunnen for soneinndelingen og bestemmelsene. Ny klausuleringsplan
danner grunnlag for hensynssoner og bestemmelser i forslag til ny reguleringsplan for området.
Av hensyn til vannkilden er det lite ønskelig med ytterligere utvidelse og drift av eksisterende
grusuttak. I denne forbindelse viser vi også til uttalelse fra Miljørettet helsevern i kommunen,
som følger vedlagt.
Området består av åpne grusmasser som gir en kort vei/tilgang til grunnvannet, og fjerning av
dette vil gjøre grunnvannet sårbart for forurensing. Vegetasjonsdekket som er i terrenget i dag
er en viktig beskyttelse/buffer for «sur» nedbør og forurensing, og bør ikke fjernes. Det er
allerede i dag bekymring i forhold til eksisterende uttak, da masseuttak bidrar til å redusere
umettet sone, og dermed nedsettes magasinets naturlige renseevne. Det er videre en
forurensningsrisiko knytta til selve driften av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff,
kjemikalier etc.).
Vi gjør oppmerksom på at området er hovedkilde og reservekilde til Ringerike vannverk. Ved
bortfall av disse kildene vil man ikke klare å levere vann til Hønefoss og omegn. Nærmeste egna
overflatevannkilde er Tyrifjorden eller Sperillen som vil medføre at det vil gå lang tid før en
kilde er på plass.
Rett nord for grusuttaket går en bilvei som er adkomstvei ned til Tjorputten (brønnområde). På
kart som følger søknad om driftskonsesjon er uttaksreal markert helt inntil adkomstveien.
Denne adkomstveien må bestå, og det må settes av en sikringssone for å trygge denne veien. I
deler av uttaksarealet er det i dag tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt
skråning fra veien og ned i uttaket.
2.2 Naturmangfold; sandfuruskog
Uttaket ligger i et område med sandfuruskog, som er en naturtype med begrenset utbredelse i
Norge. Sandfuruskogen på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt naturmangfold (verdi
A). I Ringerike forekommer sandfuruskog på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen.
Landbrukskontoret vurderer at den samla belastningen på sandfuruskog i Ringerike har nådd
smertegrensen. En stor del av sandfuruskogen er nedbygd, planlagt nedbygd, allerede tatt i bruk
som masseuttak eller regulert til framtidig masseuttak.
Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet, og vurdert å være en av de mest
verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige soppforekomster. Verdien
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begrunnes bl.a. med områdets størrelse og innhold av en rekke krevende rødlista
sandfuruskogarter.
Områderegulering for Kilemoen Sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06.04.2017.
Planvedtaket er påklaget, og klagebehandling pågår. Av hensyn til sandfuruskogen ble
uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak i kommuneplanens arealdel. Etter
reduksjonen gir planforslaget mulighet for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser. Uttakets levetid er
anslått til ca 55 år, gitt en årlig uttaksmengde på 330 000 tonn.
Sandfuruskog på Kilemoen ble kartlagt av Asplan Viak i 2015. Området som ble kartlagt
omfatter ikke området det nå søkes konsesjon for, men vi antar at skogen i dette området er av
tilsvarende type som ellers på Kilemoen. Naturmangfold må kartlegges før det eventuelt åpnes
for ytterligere grusuttak i området.
2.3 Friluftsliv
Støen grusuttak ligger på Kilemoen, som er et mye brukt bynært trenings- og
friluftsområde. Kommunen gjennomført i 2013 en kartlegging og verdisetting av
bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her klassifisert som et Bområde. Som retningslinje for saksbehandling for B-områder gjelder følgende:
I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i
eksisterende reguleringsplan, utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for
friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets verdi som friluftsområde.
Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner med formål som forringer
områdets verdi som friluftsområde. Hvis det likevel åpnes for
tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi som friluftsområde
bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftslivsverdien skal til enhver tid være
ivaretatt.
Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble som nevnt vedtatt 06.04.2017. Ved
uttak i tråd med denne planen vil friluftsområdene på Kilemoen over tid bli betydelig
redusert. Kilemoen er altså under press fra flere kanter, og det er et stort
engasjement lokalt for å ivareta området som et trenings- og friluftsområde.
3. Avslutning
3.1 Eksisterende uttak og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven
Kommunen anser at det er skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak
etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995. Det er uenighet
mellom grunneier og kommunen om dette temaet. Grunneier mener drift av uttaket
er lovlig, og at det ikke foreligger søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.
Kommunen sendte 05.04.2016 et forhåndsvarsel om pålegg om stans til Hæhre
Entreprenør AS. Dette brevet følger vedlagt. Her er kommunens vurdering av saken
nærmere beskrevet, herunder kommunens vurdering av klausuleringsavtalen fra
1985.
3.2 Konsesjonsområdet
I konsesjonssøknaden er omsøkt areal oppgitt til 130 daa. På kartet som følger
søknaden, er konsesjonsområde og uttaksareal vist. Arealmåling i vårt kartsystem
viser at markert konsesjonsområdet er ca 92 daa, og uttaksareal ca 75 daa. Det er
altså et relativt stort avvik mellom oppgitt areal, og kartfesta areal.
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Dersom konsesjon innvilges ber vi om at det blir nøye klarlagt hvilket område det
gis konsesjon for.
Kommunen har foretatt en innmåling av kanten rundt eksisterende uttak, og har
kommet til at om lag 40 daa er berørt av tidligere uttak.
3.3 Kommunens vurdering av konsesjonsspørsmålet
I høringsbrevet ber dere offentlige etater ut fra eget ansvarsområde, vurdere om det
er forhold som tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges, eventuelt om det skal
stilles vilkår om avbøtende tiltak.
Ringerike kommune mener driftskonsesjon ikke bør innvilges. Uttaket ligger i et
område med flere interesser som vil berøres av et uttak. Kommunen er særlig
bekymret for konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak.
Dersom direktoratet likevel vil gi driftskonsesjon, er det etter kommunens mening
svært viktig å avklare konsesjonsområdet nærmere, samt konsekvenser av uttaket.
Hvilket område skal det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og
forutsetninger. Dette er tema som best avklares gjennom en planprosess etter planog bygningsloven. Kommunen anser videre at direktoratet vil ha et bedre grunnlag
for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en
reguleringsplan for uttaket.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Jostein Nybråten (tlf. 971 38 977) ved
kommunens utbyggingsavdeling kan svare på spørsmål som går direkte på
vannverket. Guro Li (tlf. 959 68 480) kan svare på spørsmål i forhold til
plansituasjon og øvrige temaer.

Med hilsen
Heidi Skagnæs
leder miljø- og arealforvaltning
Guro Li
arealplanlegger
guro.li@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:
Hæhre Entreprenør AS, søker
Hans Anton Støen, grunneier
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Interne høringsparter som har uttalt seg:
Landbrukskontoret, Teknisk forvaltning Utbygging og Miljøretta helsevern
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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kommune for å bistå med hydrogeologisk
rådgivning i forbindelse med Ringerike vannverk Kilemoen. Denne rapporten erstatter
klausuleringsplaner for vannverket som ble utarbeidet i 2009 og 2012, og tar også inn
endringer omtalt i tilleggsnotat datert 7.3.2014. Bakgrunnen for siste revisjon er økt
dimensjonerende vannbehov og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Jostein
Nybråten og Guro Skinnes er Ringerike kommunes kontaktpersoner for oppdraget.
Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og har hatt ansvar for gjennomgang og
revidering av forslaget til ny klausuleringsplan. Mari Vestland har bidratt med rapportering.

Sted, dato
Trondheim, 11.03.2016

Bernt Olav Hilmo
Oppdragsleder
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SAMM ENDRAG
Asplan Viak bistår Ringerike kommune med hydrogeologisk rådgivning i for bindelse med
vannforsyningen ved Ringerike vannverk Kilemoen. Denne rapporten er en oppdatert versjon
av klausuleringsplanen som ble utarbeidet i 2012. Planen tar høyde for et maksimalt
døgnbehov for 160 l/s (13 824 m3/døgn fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i
Dødisgropa og 70 l/s fra to nye løsmassebrønner ved Tjorputten. Disse brønnene er ennå
ikke tatt i bruk, men vil fungere som supplerende vannkilde fra ca. 2020.
Klausuleringsplanen gir en helhetlig områdebeskyttelse for brønnene i Dødisgropa og ved
Tjorputten. Videre er planen basert på erfaringer fra ca. 30 års drift av brønnene i
Dødisgropa og diverse fagrapporter fra undersøkelsesfasen, utbyggingen av anlegget og
senere utvidelser av anlegget med flere brønner.
Selve forundersøkelsene for bestemmelse av brønnplassering for brønnene ved Tjorputten
og prøvepumpingen av disse har inngått i et eget prosjekt for kommunen. Grunnlaget for
vurdering av vannforsyning fra brønnene ved Tjorputt en er basert på resultatene fra
prøvepumping i nesten ett år.
Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU. Sonenes yttergrenser er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser,
vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart.
Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser.
Beskrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsregulerende bestemmelser framgår av kap. 5.
Denne oppdaterte klausuleringsplanen inngår som et vedlegg til planbeskrivelsen i
forbindelse med pågående arbeid med regulering av tilrenningsområdet for brønnene til
Ringerike vannverk, Kilemoen.
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Hovedvannforsyningen ved Ringerike vannverk er basert på grunnvann som tas fra fem
løsmassebrønner i ei dødisgrop på Kilemoen. Vannverket forsyner i dag ca. 23 500
personer, og skal til enhver tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvarer et
gjennomsnittlig uttak på ca. 100 l/s.
For å øke sikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala
prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde/reservevannkilde
ved vannverket. Disse brønnene ble prøvepumpet i ca. 7 måneder fra august 2011.
Før arbeidet med å etablere nye brønner ved Tjorputten ble igangsatt ønsket imidlertid
kommunen en revisjon av eksisterende klausuleringsplan for vannverket, i og med at
etablering av nye brønner ville gi endret soneinndeling rundt brønnene, og at det i den
forbindelse også kunne kreves nye grunneieravtaler. En revidert plan ble laget i 2009.
Mattilsynet har i brev datert 19.8.2010 følgende kommentarer til bakgrunnsdata for
utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan:
-

Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten mangler.
Det bør foreligge en bedre dokumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene.
Det bør gjøres en mer utførlig vurdering av enkelte tillatte aktiviteter i sone I (bruk av
plantevernmidler, husdyrgjødsel, beite).

I 2011 ble det utført supplerende undersøkelsesboringer, for å bestemme nøyaktig
plassering av nye brønner. Med bakgrunn i resultater fra prøvepumpingen, samt nevnte
innspill fra Mattilsynet, ble det i 2012 utarbeidet et forslag til revidert klausuleringsplan.
Siden denne planen ble utarbeidet har Ringerike kommune besluttet å øke det
dimensjonerende vannbehovet fra 100 l/s til 160 l/s. Dette vil ha betydning for klausuleringen
i og med at det krever en større hastighet på grunnvannsstrømmen inn mot brønnene.
Kilemoen er et lett tilgjengelig område med gode grunnforhold, og er derfor et attraktivt
område for diverse utbygging. I tillegg finnes det betydelige sand- og grusressurser med en
gunstig beliggenhet i forhold til store potensielle forbrukere. Ringerike kommune har besluttet
å benytte grunnvann fra Kilemoen som hovedvannkilde i lang tid framover, og står nå foran
en omfattende utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg. For å sikre
grunnvannsforekomsten har kommunen derfor gått i gang med å utarbeide en
reguleringsplan for Ringerike vannverk. Denne planen vil ta utgangspunkt i denne oppdaterte
versjonen av klausuleringsplanen.

1.2 Formål
Det stilles krav til vannverkseier om at man skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg). En klausuleringsplan har som formål å
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hindre utilsiktet forringelse av vannkvaliteten på grunnvannet, som følge av arealbruk og
aktiviteter i tilsigsområdet til grunnvannsanlegget. Dette oppnås gjennom opprettelsen av
sikringssoner rundt anlegget, der man legger restriksjoner på aktiviteter og/eller arealbruk.
Hensikten med denne rapporten er å presentere en versjon av klausuleringsplanen for
Ringerike vannverk, som erstatter eksisterende utgave og forslaget til revidert plan fra 2009
og 2012. Rapporten skal også fungere som grunnlag for utarbeidelse av nye
grunneieravtaler og regulering av området til drikkevannsformål.

1.3 Grunnlagsmateriale
Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn
til ny soneinndeling og arealrestriksjoner som følger av etableringen av et nytt brønnområde
ca. 150 m sørøst for Tjorputten. Klausuleringsplanen er videre utarbeidet på grunnlag av
følgende data (tabell 1):
Tabell 1: Grunnlagsmateriale.
Kilde

Beskrivelser

NGU-rapporterfra 1974
NGU-rapportfr a 1979og 1980

Tidligere grunnvannsundersø
kelseri nærhetenav Tjorputten
Resultaterfra prøvepumping
Denneklausuleringenbyggerpå tidligere grunnvannsundersøkelser
og en
over ett år lang prøvepumpingsperiode
av en brønni Dødisgropamedet
uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdetble bestemtut fra målingerav
grunnvannsnivåi 8-10 peilebrønner.
o Sone0 Brønnområdeti Dødisgropa.Områdeter
Tidligere soneinndelingog forslag
inngjerdet.
til klausuler(1984).
o SoneI Det nære infiltrasjonsområdet.Dette området
bestårav en 8-kant medyttergrense185-200 m fra
Områdetsomomfattesav
brønnene.
restriksjonerer inndelt i 4
o SoneII. PåvisttilrenningsområdeutenforsoneI. Sonen
hovedsonernummerertfra 0-III.
er delt i en soneII A medrelativt rask
grunnvannstransport
og mindreumettetsoneog en
soneII B utenfor medlav grunnvannstransport
og stor
umettetsone.
o SoneIII. Sikringssonehvorfra grunnvannetkan
transporteresmot brønneneunderspesielle
forutsetninger.
Diversematerialefra Ringerikekommuneangåendebyggingav infiltrasjonsanlegg.
AsplanVi ak-rapport2007
Nye undersøkelsesboringer
ved Tjorputten
AsplanViak-rapport2009
Forslagtil ny klausuleringsplanRingerikevannverk
AsplanViak-rapport2010
Vurderingav forurensningsfarefra Hen treimpregneringstomt
AsplanViak-rapport2011
Undersøke
lsesboringerved Tjorputten
AsplanViak-rapport2011
Foreløpige resultaterfra prøvepumpingenav brønn1 og 2 ved Tjorputten
Søknadom konsesjonfor grunnvannsuttak
til Ringerikevannverk
AsplanViak 2012
Kilemoen,datert4.7.2012
AsplanViak-rapport2012
Klausuleringsplanfor RingerikevannverkKilemoen, datert20.11.2012.
Tilleggsnotattil klausuleringsplandatert20.11.2012.Endringeri
AsplanViak-notat2014
soneinndelingsom følge av planerom økt grunnvannsuttak.
AsplanViak-notat2015
Beskrivelserav sand- og grusressurser
på Kilemoen,versjon2
AsplanViak-rapport2016
Områdereguleringfor RingerikevannverkKilemoen (underarbeid)
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2 OMRÅDEBESKRIVELSE
2.1 Beliggenhet og kvartærgeologi
Grunnvannsbrønnene er lokalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hønefoss sentrum.
Brønnområde 1 angir beliggenheten til brønnene som utgjør hovedvannforsyningen ved
vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. Brønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver
av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er en distanse på 150 meter
mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt
brønnområde. Avstanden mellom brønnene i Dødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca.
500 meter (figur 1).

Figur 1 Oversiktskar
t M = 1:50 000. Ringerikevannverkmedbrønnområde
ne på Kilemoen

Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av
avsetningen der iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere
undersøkelser av NGU viser at den sørlige delen består av sand- og gruslag. I de sentrale
deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens det i den nordlige delen er
avsatt grovere masser. Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser:

-

Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av
grovere sediment.
Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga
deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter
isavsmeltningen ble det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved
Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler
av brønnområdene (se figur 2).
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3 VANNVERKS - OG BRØNNDATA
3.1 Generelt
Ringerike vannverk Kilemoen er et kommunalt grunnvannsanlegg, som bidrar til å forsyne
ca. 23 500 personer i Hønefoss og omegn. Vannverket forsynes fra fem løsmassebrønner i
ei dødisgrop i en stor breelvavsetning på Kilemoen. Vannverket forsyner boliger,
næringsmiddelindustri, skoler, helseinstitusjoner, gårdsbruk og hytter /fritidsboliger, camping
med mer. Vannverket er nå i ferd med utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg for fjerning
av jern og mangan.

3.2 Grunnvannsbrønner
Vannverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa. Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Vannverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm-brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 2-3).

Brønner i Dødisgropa

Figur 2: Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 3: Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 -6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første brønnene (B1-B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4-B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sammen produseres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
denne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 -2013 økt
fra 78 -103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013. Dersom det er behov kan alle
brønnene levere samlet opp mot 300 l/s.
Den totale brønnkapasiteten er dermed mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brønnkollapser eller pumpehavari.
Nyetablerte brønner ved Tjorputten
For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grunnvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 4). Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/reservevann ved vannverket.
Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnkapasiteten for begge brønner ved Tjorputten
tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike
vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. Det anbefales at uttaket per brønn
ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s. Hvis dette ikke er tilstrekkelig har vannverket
muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til infiltrasjon av
vann fra Tjorputten.
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Brønn 2

Figur 4 Brønntegninger av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4 HYDROGEOLOGISK B ESKRIVELSE
4.1 Generelt
Grunnvannsmagasinet ligger i en grunnvannsforekomst som er karakterisert i tråd med EUs
vannrammedirektiv (grunnvannsdirektivet). Forekomst 012-972-G Kilemoen inngår i
vannregion Vest-Viken og vannområde Tyrifjorden. Totalt areal er beregnet til om lag 5,7
km2. Beskrivelsene i del 4.2-4.8 av grunnvannsstand, strømning og vannkvalitet i magasinet
vil i størst grad basere seg på de siste resultater fra prøvepumping av nyetablerte brønner
ved Tjorputten, da denne dokumentasjonen ligger til grunn for revideringen av
klausuleringsplanen.

4.2 Magasintype og innstrømningsområde
Området er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se Figur 5).

Innstrømningsområde

Ut strømningsområde

Figur 5: Løsmassefordeling med inn- og utstrømningsområder.

Boringer viser over 30 meter med grove masser av sand og grus med god
vanngjennomgang. I brønnområdet ved Tjorputten er den umettede sonen ca. 3-5 m, mens
området rundt har en umettet sone mellom 10 og 30 m. I brønnområdene i Dødisgropa og
ved Tjorputten er det et opptil 10 m tykt lag av finsand/silt over selve grunnvannsmagasinet.
Dette gir en meget god naturlig beskyttelse. Selve grunnvannsmagasinet består av grus og
grusig sand. Til tross for finstoffholdige løsmasser over enkelte deler av magasinet, regnes
forekomsten som en åpen akvifer.
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4.3 Nyd annelse
Opp-pumpet grunnvann fra brønnene stammer fra:
1) Nedbør som infiltreres i grunnen og danner grunnvann.
2) Naturlig grunnvannsstrøm i sand- og grusmassene, hovedsakelig dannet ved
elveinfiltrasjon.
3) Indusert nydannelse.
4.3.1 Nedbørsinfiltrasjon
En andel grunnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon innenfor avsetningens tilsigsområde.
Tilsigsområdet til magasinet er regnet fra yttergrensen av sone II. Dette tilsvarer et areal på
ca. 1,3 km2. Ved avlesning fra avrenningskart kan spesifikk kapasitet settes til 10-12 l/s · km2.
Det må presiseres at dette er data fra referanseperioden 1930-1960, og trykt kartutgave
(NVE 1987). Bidraget fra nedbørsinfiltrasjon er estimert fra spesifikk avrenning i området og
tilsigsområdet til brønnene:
Q = Areal · (Nedbør – Evapotranspirasjon – Overflateavrenning)

Nedbør tilgjengelig for infiltrasjon til magasinet (netto nedbør) er estimert til 13 l/s, noe som
tilsvarer ca. 8 % av maksimalt uttak på 160 l/s.

4.3.2 Elveinfiltrasjon
Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraulisk grense, der det mates inn
grunnvann til magasinet. Nydannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra
Begna. Den naturlige grunnvannstrømmen går fra elva og mot sør-sørøst med en gradient
på ca. 0,5 % (0,005). Se figur 4. Denne grunnvannsstrømmen er styrt av et lavereliggende
elvenivå nedenfor et stryk i Begna sørøst for Kilemoen og defineres som magasinets
utstrømningsområde i ubelastet tilstand. Ut fra en gradient på 0,5 %, en hydraulisk
konduktivitet på 1x10-3 m/s, og en effektiv porøsitet på 20 % blir hastigheten på den naturlige
grunnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere fra mindre enn 0,1 m/døgn i
finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus. Hvis man antar 500 meters bredde og 30 meters
tykkelse på denne grunnvannsstrømmen får man en mengde på:
Q = 500 m x 30 m x 2 m/døgn x 0,2 = 6000 m3/døgn = ca. 70 l/s.
Denne mengden vil være sterkt avhengig av vannføringen i elva da mengden infiltrert vann
øker ved økende elvevannstand.
På grunn av reguleringene i vassdraget er vintervannføringen relativt stor. Vannføringen er
vanligvis størst i mai og begynnelsen av juni i forbindelse med snøsmelting. De største
flommene opptrer enten som en følge av regn og snøsmelting om våren eller som en følge
av kraftig regnvær om høsten (Kilde: NVE). For perioden 1947 – 2001 er midlere flom 343
m³/s. Reguleringene i Begnavassdraget har i følge NVE ført til en reduksjon av midlere flom
med omkring 150 m³/s eller omkring 30 %.
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NVE har i forbindelse med flomvurderinger for Hønefoss inkludert vurderinger av
Begnavassdraget/Ådalselva. Her er middelvannføring i Ådalselva stipulert til 88 m3/s ved
utløpet av Sperillen (NVE 2002 b). NIVA har utført resipientundersøkelser i blant annet
Begna, og middelvannføring oppgis for perioden februar 2010- februar 2011 å være 84 m3/s.
Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsøkte grunnvannsuttak på inntil 160 l/s tilsvare knapt
0,2 % av den gjennomsnittlige vannføringen i elva og ca.1,3 av alminnelig lavvannføring.
Grunnvannsuttaket vil fortsatt ha liten innvirkning på vannføringen i Begna. Det presiseres at
dette er et konservativt anslag på lavvannføringen.

4.3.3 Effekt av pumping – indusert nydannelse
Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene under uttak, vil strømningsgradientene
inn mot brønnene føre til at mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse), enn
hva som er tilfellet uten pumping. Andelen grunnvann som nydannes fra elveinfiltrasjon vil
følgelig øke. Undersøkelser av NGU viser at ved uttak fra Dødisgropa er denne mengden
nær 80 l/s, mens den under flom vil kunne økes til 200 l/s. Ved uttak fra brønnene ved
Tjorputten vil andelen som nydannes ved indusert elveinfiltrasjon være enda større enn det
som er tilfellet ved Dødisgropa (> 90 %).

4.3.4 Grunnvannsmagasinets

tåleevne

Prøvepumpingen av brønnene i Dødisgropa på 80-tallet viste at magasinet på årsbasis
balanserer et uttak på 100 l/s (Kilde: NGU). Betydelig større uttak over lang tid vil kunne gi
en netto senkning over året. Gjennomsnittlig uttak fra brønnene i Dødisgropa er imidlertid i
dag ca. 100 l/s. Grunnvannstanden vil overvåkes gjennom registrering av grunnvannsnivå i
etablerte peilebrønner og produksjonsbrønner. For å minske belastningen på
grunnvannsmagasinet er det planer om å kjøre anleggene parallelt for å fordele uttaket i
magasinet.
Ca. 7 måneder med prøvepumping av brønnene ved Tjorputten viser at grunnvannstanden
stabiliserer seg etter en tid når det har oppstått en likevekt mellom grunnvannsuttaket og
innmatingen til magasinet. Det presiseres at det gjennom hele prøvepumpingen ble
produsert om lag 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa, noe som betyr at samlet uttak fra
magasinet har vært ca.160 l/s i siste del av prøvepumpingsperioden. Uttak av over 70 l/s fra
brønnene ved Tjorputten har ikke hatt negativ virkning for brønnene i Dødisgropa, verken
med hensyn til endringer i grunnvannstand eller grunnvannskvalitet. Ved bruk av kunstig
infiltrasjon av overflatevann ved Tjorputten, kan uttaksmengden øke ytterligere. For
nærmere informasjon om prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten henvises det til egen
rapport fra 2011. Det er dermed vist at grunnvannsmagasinets tåleevne er større enn
160 l/s.
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4.4 Strømningsforhold
Strømningsbildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømningsmønster
ved Tjorputten før og etter oppstart prøvepumping. Kartene representerer ulike situasjoner
for denne delen av grunnvannsmagasinet.
Ved uttak fra Dødisgropa er det registrert senkning av grunnvannsnivået i hele
tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og grunnvannsstrømmen går dermed mot
brønnene i Dødisgropa fra hele dette området.

Figur 6: Strømningsbilde ved Tjorputten før pumpestart 17.8.2011 (brønnområder er vist i øvre kartutsnitt med blå
sirkler).
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Senkningen av grunnvannsnivået ved Tjorputten som følge av uttaket i Dødisgropa er ca. 1
m. Strømningsbildet ved Tjorputten før pumping 17.8.2011 er dominert av en
grunnvannsstrøm som går sørover. Grunnvann mates inn fra elva/Tjorputten og strømmer
mot sør-sørøst. Det skjer en svak dreining mot vest ved brønn 1 og 2 (figur 6). Endringen i
strømningsretning tilskrives her påvirkning fra grunnvannsuttaket i Dødisgropa.
Grunnvannets strømningsmønster endres som følge av grunnvannsuttaket fra brønnene ved
Tjorputten (se figur 7).

Fi gur 7: Strømningsbilde ved Tjorputten 9.3.2012 ved et uttak på 70 l/s fra Tjorputten og ca. 90 l/s fra Dødisgropa
(brønnområder er vist med blå sirkler i øvre kartutsnitt).
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Strømningsbildet i figur 7 viser situasjonen med et samlet uttak på over 70 l/s fra brønnene
ved Tjorputten, samt et uttak på ca. 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa. Grunnvann mates inn
fra elva/Tjorputten og fra områdene sør og øst for brønnene. Det foregår en strømning fra
området ved Pb4 og mot brønnområdene. Influensområdet strekker seg dermed sørover mot
Pb 4.
Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denne delen av
magasinet (se figur 7). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn
grunnvann til magasinet fra Begna gjennom indusert nydannelse, dvs. at senkningen av
grunnvannstanden ved pumping oppretter strømningsgradienter fra elva og mot
brønnområdet. Nydannelsen til magasinet skjer i form av elveinfiltrasjon (indusert
grunnvannsnydannelse), og gjennom infiltrasjon av nedbør på forekomstens overflate (se del
4.3).

4.5 Hydrauliske beregninger
4.5.1 Beregning av grense for 60 døgns oppholdstid
Ved hydrauliske beregninger er det tatt utgangspunkt i et samlet uttak på 90 l/s fra brønnene
i Dødisgropa og 70 l/s for brønnene ved Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i framtida,
kan dette medføre behov for å justere enkelte sonegrenser, spesielt for sone I og II
(tilsigsområdet).
Tabell 2 Beregning av areal innen sone 1 for brønnene i Dødisgropa og Tjor putten

Dødisgropa

Tjorputten

Effektiv porøsitet neff

20 %

20 %

Tykkelse på vannførende
masser

40 m

20 m

Maks. uttak

90 l/s

70 l/s

Uttak i 60 døgn

520560 m3

362880 m3

Areal av sone 1

65070 m2

90720 m2

Avstand fra brønn til grense
for sone 1 med sirkulær form

144 m

170 m

På grunn av en naturlig grunnvannsstrøm fra nord til sør vil utbredelsen av sone 1 rundt
brønnene få større utstrekning mot nord enn mot sør. Hastigheten på grunnvannsstrømmen
ved Tjorputten er estimert til ca. 2 l/s uten uttak, mens hastigheten med uttak øker jo
nærmere brønnen man kommer (se figur 7). Dette betyr at avstanden mot nord bør være i
størrelsesorden 180 – 220 m, mens mot sør holder det med 100-130 m fra brønnene og mot
grensen for sone 1.
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4.5.2 Oppholdstid t fra infiltras jonsbrønner v ed Tjorputten til uttaksbrønner
Infiltrasjonsbrønnene har ikke vært i bruk under prøvepumpingen. Det kan være aktuelt å
benytte seg av anlegget i framtiden dersom det viser seg at det er behov for økt kapasitet
ved anlegget. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene til uttaksbrønner er derfor estimert ut
fra hydraulisk konduktivitet k, hydraulisk gradient i, løsmassenes effektive porøsitet n og
avstanden mellom infiltrasjonsbrønner og uttaksbrønner l:

8,2 døgn.
Hydraulisk gradient er satt til 1,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet
er stipulert til 3 x 10-3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden
er høyst usikker, men den viser at infiltrasjonsbrønnene vil gi vann med mye kortere
oppholdstid enn naturlig infiltrasjon fra Tjorputten/Begna. Infiltrasjon av forurenset elvevann
via infiltrasjonsbrønnene vil dermed også være den mest alvorlige forurensningskilden.
4.5.3 Estimert utbredelse av influensområdet
Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert
senkning i magasinet under prøvepumpingen. Influensområdet strekker seg i retning sør mot
Pb4. Influensområdet til brønnene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrensen til
tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II A og II B må det også tas
hensyn til løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på
prøvepumpingen av brønner i Dødisgropa. Det er derfor ikke foretatt en justering av denne
yttergrensen.

Det må bemerkes at sone I og II A vil bli justert med bakgrunn i nye
grunnvannsundersøkelser i området rundt massetaket på eiendom 52/1. Dette vil bli utført
våren 2016.
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sårbarhet

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets
nærområde kan forringe grunnvannskvaliteten. Sårbarheten til magasinet er i stor grad
avhengig av mektighet på umettet sone og løsmassenes egenskaper. I tillegg må dette ses i
sammenheng med belastning fra eksisterende aktiviteter og arealbruk.
Under prøvepumpingen reagerer magasinet hydraulisk som om det skulle være et åpent
magasin, og følgelig klassifiseres akviferen som åpen. Med dette menes at
grunnvannsspeilet står i direkte kontakt med atmosfæren via porer i umettet sone.
Mektigheten på den umettede sonen er ca. 6 meter ved brønn 1 ved Tjorputten, mens
mektigheten på sonen er noe mindre nede ved brønn 2. Måling før pumpestart viste at dyp til
grunnvannsspeil var ca. 3 meter. I perioder med høy vannstand i Begna vil grunnvannsnivået
stige og umettet sone avtar noe. Dette vil være mest avgjørende i flomperioder. Motsatt vil
umettet sone øke i perioder med lavvannføring. Umettet sone varierer ellers med topografien
og grunnvannets sesongvariasjoner (se del 4.4).
Det er påvist tettere lag av finsand/silt over aktuelt nivå for filtersetting i alle brønnområdene.
Dette gir en god sikring av grunnvannet mot eventuelle forurensninger fra overflaten.
Brønnfiltrene er plassert > 10 meter under naturlig terrengnivå. Erfaring fra tidligere viser at
man da sjelden erfarer problemer med bakterier, selv om brønn 2 ligger relativt nær
Tjorputten/Begna.
Grunnvannsmagasinets kontakt mot Begna (lavere enn kote 147) er preget av finstoff som
nedsetter infiltrasjonskapasiteten noe. Grensen mot Tjorputten består trolig også av finstoff,
som bidrar til å redusere infiltrasjonen herfra. Gjennom mer enn 20 års drift av brønnene i
Dødisgropa og 7 måneder prøvepumping av brønner ved Tjorputten er det ikke detektert
levende bakterier i grunnvannet. Foruten tidvis forhøyede verdier av mangan er også den
fysisk-kjemiske vannkvaliteten god.
Ut i fra en samlet vurdering av mektighet på umettet so ne og løsmassene s
egenskaper , vurderes den naturlige beskyt telsen til grunnvanns magasinet som god .
Magasinet er imidlertid sårbart med hensyn til eksisterende grusuttak innenfor sone I
og IIA . Denne arealbruken bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes
magasi nets naturlige renseevne . Det er en forurensningsrisiko knyttet til selve driften
og uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, kjemikalier etc.).
Dagens aktivitet i g rus tak et i disse delene av magasinet medfører en stor
forurensningsrisiko for grunnvan net med hensyn til eksisterende og framtidig
vannforsyning. Del 5 og 6 gir en utdypning og forslag til innskje rpelser .
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4.7 Vannkvalitet
Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnvannet har god oppholdstid
og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og smittestoffer.
Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene til drikkevann.
Forhøyede manganverdier knyttes til inntrekning av dypt grunnvann med lavt
oksygeninnhold. Det er ikke påvist stoffer i grunnvannet som kan knyttes til aktivitet i
nærliggende grustak.

4.7.1 Vannkvalitet i brønner fra Dødisgropa
Driften av grunnvannsbrønnene i Dødisgropa dokumenterer at grunnvannet som tas ut fra
denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske
egenskaper som man ser for brønnene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man
forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødisgropa, og dette har vært et vedvarende
problem siden. Høye verdier av mangan er knyttet til bruksmessige problemer. I tabell 6 gis
en generell karakteristikk av vannkvaliteten på grunnvann fra Dødisgropa, der man ser at
mangankonsentrasjonene varierer over tid og med brønn. De siste data fra vannverket viser
at det er en svakt økende trend i alle brønner.
Tabell 3: Generellbeskrivelseav vannkvalitetpå grunnvannfra Dødisgropa.

Parameter

Enhet

Beskrivelse

Bakteriologi

-

Meget god

Kalsium

mg Ca/l

Ca. 15 mg/l

Surhetsgrad

pH

Mangan

mg Mn/l

Jern

mg Fe/l

Ca. 7,35 (råvann),7,5-7,7 (nettvann,luftet)
0-0,8 (varierermedbrønnog over tid, har værten
økendetrend fra 2006).
0-0,2 (varier betydelig)

Total organisk karbon (TOC)

mg TOC/l

<0,5

Alkalitet

mmol/l

1,1 (basertpå en analyse)

Fargetall

Mg Pt/l

Mindre enn 1
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Tabell 4 Mangan i råvann i brønner fra Dødisgropa 2015 (fra Ringerike kommune mars 2016)

Måned
10.02.15
07.04.15
19.05.15
23.06.15
07.07.15
04.08.15
29.09.15
17.11.15
Snitt
Maks
Min

Brønn1

Brønn3

mg/l

mg/l

0,68
0,74
0,68
0,70

0,40
0,42
0,40
0,39

0,64
0,67
0,74
0,69
0,74
0,64

0,42
0,43
0,40
0,41
0,43
0,39

Brønn4 Brønn5
Mangan
mg/l
mg/l
0,01
0,00

Brønn6
mg/l

0,00
0,00
0,00
0,00

0,04
0,05
0,02
0,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,02
0,00
0,02
0,02
0,05
0,00

0,08
0,02
0,04
0,03
0,08
0,00

Det er en klar tendens til at de brønnene med dypest filter har høyest manganinnhold. Når
man kuttet ut brønn 2 som opprinnelig hadde høyest manganinnhold, økte manganinnholdet
i brønn 1 og 3. Det er derfor sannsynlig at brønn 4-6 vil få økende manganinnhold hvis man
kutter ut brønn 1 og 3.
På grunn av det høye manganinnholdet er kommunen i ferd med å planlegge et
vannbehandlingsanlegg basert på ozonering og med UV for å oppnå en ekstra hygienisk
barriere. Denne utbyggingen vil både gi en bedre kjemisk kvalitet og en sikrere hygienisk
kvalitet. Selv om den hygieniske barrierehøyden øker vil vi ikke anbefale å redusere kravene
til sikring av tilrenningsområdet.

4.7.2 Vannkvalitet i brønner ved Tjorputten
For nærmere beskrivelse av vannkvaliteten under prøvepumping av brønnene ved Tjorputten
henvises det til egen rapport fra prøvepumpingen.
Tabell 5 oppsummerer vannkvaliteten i brønnene ved Tjorputten. Sammenlignet med
grunnvannet i Dødisgropa har grunnvannet ved Tjorputten litt lavere pH, lavere konduktivitet
og innhold av løste mineraler, særlig kalsium og lavere manganinnhold. Det er også verdt å
merke seg at det er påvist 4,4 mg NO3/l, noe som indikerer påvirkning fra gjødsling av dyrket
mark. Analyser av krom, arsen og kobber indikerer at grunnvannet ikke er påvirket av
industri på motsatt side av Begna.
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Tabell 5: Oppsummeringvannkvalitetpå grunnvannfra Tjorputten.

Parameter

Beskrivelse

Bakteriologi ske parametere:
Kimtall v/ 22 °C

Kimtallet avtargjennomprøvepumpingen,
og ligger langt under
grenseverdien(100/ml).

E.coli, koliforme,
intestinaleenterokokker,
Clostridium perfringens

Det er ikke detektert levendebakterieri representative
grunnvannsprøver.

Fysisk/kjemiske parametere:
Surhetsgrad

Grunnvanneter svakt surt til nøytraltmedpH-verdier i området6,57,2.

Alkalitet

Alkaliteten er målt til 0,18-0,23 og 0,25-0,4 mmol/l i hhv. brønn1 og
2. Grunnvannethar noelav bufferkapasitetmedhensyntil de relativt
lave verdieneav pH, alkalitet og kalsium.

Elektrisk ledningsevne

Grunnvannetinneholdergenereltlite løstemineral.Dettereflekteresi
en lav elektriskledningsevne.Det er riktignok tydeligeforskjeller
mellom brønnene,der brønn2 produserergrunnvannmedde høyeste
verdiene(4,76-7,28 mS/m).Grunnvannfra brønn1 har verdieri
området3,23-4,97 mS/m.Det kan sesen sammenheng
mellom økt
manganinnhold,kalsiuminnholdog elektriskledningsevnei
grunnvannfra brønn2 (sevedlegg4).

Fargetall

I alle grunnvannsprøver
er fargetalletunderdeteksjonsgrensen
(< 2
mg Pt/l). Det lave innholdetindikererat innholdetav humusstofferer
lavt. Det lave humusinnholdeti grunnvannetviser at oppholdstidenpå
grunnvanneter god nok for reduseringav organiskstoff.

Turbiditet

Mengdenpartikler/suspendert
stoff i grunnvanneter analysertsom
turbiditet (ftu). Grunnvannethar lave turbiditetsverdier,som tilskrives
lite slam(leir/silt) og lavt innhold av partikulærtjern/mangan.Høyeste
verdi i brønn1 er 0,19 ftu, mensden i brønn2 er 0,43 ftu.

Total organiskkarbon
(TOC)

Total organiskkarbon(TOC) i grunnvannet,somogsåer en parameter
for å avdekkeinnholdetav humus,eller naturlig organiskmateriale
(NOM). TOC -verdiener ogsålav. Målte konsentrasjoner
er i området
0,46-1,2 mg TOC/l, og verdieneer høyesti brønn2.

CO2-innhold

Konsentrasjonene
av fritt karbondioksider estimerttil 4,04 mg CO2 /l
og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn1 og brønn2. (Beregnetfra
temperaturmålinger
på grunnvanneti felt, samtlaboratoriemålingerav
alkalitet, pH og kalsium.)

Mangan

Ringerike Kommune

Mangankonsentrasjonen
har overstegetkravenei
drikkevannsforskrifteni grunnvannfra beggebrønner(> 0,05 mg
Mn/l), menligger nå li ke undergrenseverdienpå ca. 0,03-0,035mg
Mn/l. Fargetalleter i alle prøverunderdeteksjonsverdien,
og dette
sammenmedlav turbiditet indikererat forhøyedemanganverdieri stor
gradskyldesat metalletf oreliggerpå løst form.
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Jern

Jerninnholdeti brønn 1 er lavereog mer stabilt enn hva somer tilfellet
for mangan, og ligger godt undergrenseverdien(< 0,2 mg Fe/l). For
brønn2 kan manse at innholdetav manganog jern i størregrad
samsvarerenn i brønn1.

CCA-forbindelser
Krom, kobber,arsen

Det er analysertpå krom, kobber,arseni grunnvannfra beggebrønner
gjennomheleprøvepumpingen.I 15/16prøverfra beggebrønnerer
arsenkonsentrasjonen
undergrenseverdienfor detteanionet(<10 µg
As/l), og i samtligeprøver(16/16) er ogsåkrom under
deteksjonsgrensen
(<1 µg Cr/l). Kobberfinnes naturlig i sedimentene
og representerer
«bakgrunnsverdien»
i løsmassene.
Metallet
forekommerfølgelig i småkonsentrasjoner
i grunnvannet,fra under
deteksjonsgrensen
til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevanner 100 µ g Cu/l.

Hovedioner

Kationer – kalsium, natrium, magnesium,kalium: Av de analyserte
kationerog anioneri grunnvannetfinner mankalsium i høyest
konsentrasjoner,
derettermagnesium,natriumog kalium.
Kalsiuminnholdeti grunnvannet3,1-3,8 mg/l i brønn1 og 5,4-7,3 mg/l
i brønn2.
Anioner– sulfat, klorid:
Sulfat forekommeri noe høyerekonsentrasjoner
ennklorid. Lave
konsentrasjoner
av disseanionenereflektereret grunnvannsomer lite
påvirket av marineavsetninger.Høyesteverdierer målt til hhv. 6,4 mg
SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvannfra brønn2.

Næringsstoffer

Innholdetav næringsstoffer(nitrat, nitritt, ammonium)er lavt. Det er
målt noe forhøyedeverdierav nitrat i enkelteprøverfra brønn2
utover høsten,som kan tilskrives jordbruksavren
ning. Maksimal
konsentrasjoner 4,4 mg NO3/l, noe somlikevel er langt underkravene
til drikkevann(44 mg NO3/l).
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5 FORSLAG TIL BESKYTTE LSE AV FOREKOMSTEN
5.1 Arealbruk og potensielle forurensningskilder
Området rundt brønnene består av skog. Nord for brønnene i Dødisgropa og vest for
brønnene ved Tjorputten er det en del dyrket mark, mens det foregår sporadisk uttak av grus
fra et massetak sør for veien mellom Dødisgropa og Tjorputten. Ellers benyttes område til
diverse former for friluftsliv. Det ligger et industriområde nord for Tjorputten på motsatt side
av Begna, men det er ikke påvist forurensning fra dette området, verken i brønnene i
Dødisgropa eller Tjorputten.

Figur 8 Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU).

Ut fra dagens arealbruk og eksisterende klausuleringsbestemmelser drøftes følgende
potensielle forurensningskilder innen tilrenningsområdet:
5.1.1 Grusuttak
Den mest alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet til brønnene i Dødisgropa og
Tjorputten er grusuttak.
Ringerike kommune opplyser at det tidvis foregår uttak fra et grustak i det definerte
tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I og IIA. Masser skal blant annet ha vært tatt
ut i forbindelse med arbeider med vegprosjektet rv. 7 Ramsrud. Dagens situasjon er at det
tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 9. Uttaket er i tråd med
klausuleringsplanen fra 1984 for området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh
og 152 moh i hhv. sone I og IIA (naturlig grunnvannstand er 147 moh). Som følge av
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brønnetableringen ved Tjorputten må soneinndelingskartet endres, og grusuttaket vil da
berøre store deler av sone I og deler av sone IIA.

Brønnområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1:
Dødisgropa

Grusuttak

Figur 9: Utbredelseav grusuttakinnenforsoneI og IIA (Kart fra GisLink.).

Klausuleringsplanen fra 1984 har gitt anledning til grusuttak i sone I og II så lenge
bestemmelsene vedrørende forurensende stoffer og dybden på uttaket følges . Det har vært
lagt restriksjoner på tillat uttaksdyp i sone I og IIA, men ellers har uttak kunnet foregå fritt.
NGUs GiN-veileder nr. 7 omhandler beskyttelse av grunnvannsanlegg. Det framgår i revidert
utgave av veilederen, datert april 2011, at det i sone I ikke bør tillates grusuttak. Uttak i sone
II kan tillates, men eventuelt på visse vilkår. Med hensyn på den forurensningsrisiko som er
knyttet til eksisterende grusuttak på grensen mellom sone I og IIA, er det i dette forslaget til
ny klausuleringsplan foreslått forbud mot grusuttak i sone I. Det er også foretatt innskjerping
på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til tillatt uttaksdyp, mens det i sone III ikke er
lagt restriksjoner utover de krav som stilles til driftsplaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff. I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning av
overvåkning, overholdelse av maksimalt tillatt uttakshøyde og etter grunnundersøkelser for
nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I denne sonen skal det ikke
lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.
Det er planer om å regulere et område inntil sørlige grense for vannverkets sone III til
masseuttak. Dette skjer i forbindelse med en utvidelse av eksisterende grusuttak på denne
delen av grunnvannsforekomsten som driftes av Svelviksand as. Det tas i dag ut masser ned
til kote 160. Grusuttaket drives nordover mot vannverket, med planlagt drift på om lag 100 år.
Uttaket regnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det
avgrensede planområdet satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen,
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og det vil da bli satt restriksjoner på tillatt uttaksdyp. Ved istandsetting av uttatt a real er det
planer om at området tilbakeføres til landbruksformål.
Eventuelle framtidige aktiviteter innen sone III rundt vannverket, bør imidlertid forelegges
drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i forhold til
grunnvannet.

5.1.2 Infil trasjon av forurenset elvevann
Man må regne med at Begna er noe forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark,
avrenning fra fyllinger/forurenset grunn etc. For kort oppholdstid fra vannet infiltreres i
elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan dermed føre til dårlig vannkvalitet.
Oppholdstiden fra Begna til brønnene i Dødisgropa er beregnet til over 100 døgn, og dette er
betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved
Tjorputten og til produksjonsbrønnene i Dødisgropa er sannsynligvis mindre enn
oppholdstiden til naturlig infiltrert elvevann, men den vil opplagt være over 60 døgn som er
grensen for sikker bakteriologisk nedbryting. Stabil temperatur, lavt fargetall og meget god
bakteriologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra
Dødisgropa.
Brønnene ved Tjorputten gir grunnvann med kortere oppholdstid, og særlig kan
oppholdstiden mellom infiltrasjonsbrønner og produksjonsbrønner bli for kort til å oppnå
sikker bakteriologisk nedbrytning. Det er imidlertid ikke detektert levende bakterier i opppumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet
har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus, bakterietall og
temperatur.
For å få en sikrer dokumentasjon på hvordan infiltrasjonsanlegget påvirker
grunnvannskvaliteten vil vi anbefale at infiltrasjonsanlegget settes i drift under en ny
prøvepumping av brønnene ved Tjorputten.

5.1.3 Dyrket mark og beiting
Et område med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe forurensning. Området
ligger innenfor sone II A og II B i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års drift av brønnene i
Dødisgropa er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsli ng eller beiting i
drikkevannet. Prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten viste meget god bakteriologisk
kvalitet, men noe forhøyede konsentrasjoner av nitrat som kan relateres til gjødsling av
dyrket mark. Påviste verdier var kun 10 % av grenseverdien i Drikkevannsforskriften, så det
dyrkede arealet representerer derfor svært liten forurensningsfare slik det drives i dag. I
henhold til eksisterende klausuleringsplan er det forbud mot bruk av naturgjødsel i sone II A
og et generelt forbud mot jordbruk i sone I. Området rundt brønnene er ikke mye belastet
med beiting per i dag, men det kan være aktuelt å benytte området til dette senere.
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5.1.4 Skogbruk
Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensningskilder. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke innebærer lagring av helsefarlige produkter
og drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A. Den gode
naturlige beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt sjelden,
gjør at denne arealbruken representerer en liten trussel mot grunnvannet. Vannanalyser fra
prøvepumping og 20 års drift viser heller ingen tegn til at denne arealbruken påvirker
grunnvannet.

5.1.5 Friluftsliv
Området er noe brukt til friluftsliv. Med den gode naturlige beskyttelsen til
grunnvannsmagasinet, representert ved en relativt mektig umettet sone stedvis bestående
av finsand/silt, utgjør dette ingen trussel mot vannkvaliteten. Det er imidlertid forbud mot
organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I.

5.1.6 Oppsummering
Tabell 6 viser potensielle forurensningskilder som kan være knyttet til aktivitetene landbruk
og masseuttak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder:
Tabell 6: Potensielleforurensningskilder.
Kilder

Aktivitet

Type forurensning

Gjødsling
Plantevern
Sprøyting

Kjemikalier, plantevernmidler, gjødselstoffer

Diffuse
Jordbruk
Skogbruk

Plantevernmidler

Punkt
Uttak av grus
Lagring av drivstoff,
maskiner,kjøretøy

Oljeprodukter,metaller,kjemikalier

Skogbruk

Bruk av kjøretøy

Oljeprodukter

Jordbruk

Husdyrhold
Lagring av kjemikalier

Organiskestoffer, mikroorganisme
r (bakterier,virus,
parasitter), kjemikalier

Gruvedrift/masse
uttak

Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutslipp fra biler/kjøretøy. Det skal ikke
kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved
vannverket. Innkjøringen til vannverket bør fortsatt være stengt for uvedkommende med
låsbar bom, og skilt ved innkjøringen bør tydelig signalisere at man befinner seg nær et
drikkevannsområde.
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5.2 Grunnlag for soneinndeling og bestemmelser
5.2.1 Generelt om soneinndeling
Vannets oppholdstid i umettet og mettet sone har stor betydning både for grunnvannets
kjemiske og hygieniske kvalitet. Det anbefales at grunnvann som skal brukes til drikkevann
bør ha en oppholdstid i grunnen på minst 60 døgn for å oppnå tilfredsstillende bakteriologisk
rensing og dermed kunne leveres forbruker uten permanent desinfeksjon. For å beskytte
grunnvannskilden brukes en soneinndeling, basert på grunnvannets oppholdstid. Med
hensyn på inngåelse av avtaler og inntegning i arealplaner er det benyttet eksister ende
eiendomsgrenser, markslagsgrenser, høydedrag, veier, etc. så langt det er mulig.
Restriksjonene som gjelder for en utenforliggende sone, er fortsatt gjeldende i sonen(e)
innenfor.
For sonene er det satt opp restriksjoner som avtar i styrke med økende avstand fra
uttaksstedet:
Sone 0:
Sone I:

Sone II:
Sone III:

Brønnområde
Det nære tilrenningsområdet hvor grunnvannet bruker mindre enn 60 døgn
på å nå brønnen med en pumpebelastning som tilsvarer maksimalt
døgnforbruk. Baseres på prøvepumpingen og vurderinger av oppholdstid.
Det fjerne tilrenningsområde. Resten av det sikre infiltrasjonsområdet.
Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på
grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet
som drenerer mot tilsigsområdet).

Det gjøres oppmerksom på at soneg rensene er basert på et maksimalt vannuttak på
13824 m 3/døgn (160 l/s ), fordelt på opptil 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og opptil 70
l/s fra brønnene i Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i f ramtida, kan dette
medføre behov for å justere enke lte sonegrenser, spesielt sone I og II (tilsigsområdet).
Brønnene i Tjorputten vil ikke bli tatt i bruk før ca. 2020. Fram til den tid vil uttaket fra
Dødisgropa overstige 90 l/s, men dette vil ikke få kon sekvenser for soneinndelingen.
Sone I og II A forbi massetaket innenfor eiendom 52/1 kan også bli justert som følge
av nye grunnvannsundersøkelser som vil bli utført våren 2016.

5.2.2 Soneinndeling
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten medfører en ny soneinndeling. Med
hensyn til forslaget til ny avgrensning av sonene har ikke brønnetableringen fått noen
konsekvenser for soneinndelingen utover at man får to brønnområder ved Tjorputten i stedet
for ett. I forhold til eksisterende soneinndeling/klausuleringsplan for brønnområdet i
Dødisgropa vil det bli behov for følgende endringer (se kart i vedlegg 1):
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Sone 0: Brønnområdet
Det er avgrenset to brønnområder ved Tjorputten, som følge av avstanden mellom de to
brønnene (ca. 150 meter). Brønntoppene vil bli liggende i hvert sitt brønnhus.
Brønnområdene må gjerdes inn, der adgang kun skal skje gjennom låsbar port. Høyden på
gjerdet må være min. 1,8 meter. GiN-veileder nr. 7 anbefaler at gjerdet plasseres 10-30
meter fra brønnene (NGU). Størrelsen på disse områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x10
meter, dvs. det må være min. 5 meter fra gjerdet til brønnene. Peilebrønn 1 og 2, som ligger
nærmest produksjonsbrønnene bør fortrinnsvis inkluderes i inngjerdingen. Totalt areal settes
til 100 m2 rundt hver brønn.
Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen:

Eiendom (g.nr/br.nr.)

Økning i areal i sone0
(da)

52/1 (B1)

0,1

52/17(B2, Ringerikekommuneer hjemmelshaver
)

0,1

Sone I: Det nære tilrenningsområdet
Grensen for 60-døgnssonen er basert på utregning av nødvendig areal for å få et tilstrekkelig
volum på 60 døgns produksjon, samt beregninger av hastigheten på grunnvannsstrømmen
inn mot brønnene. Grunnvannets strømningshastighet er igjen beregnet ut fra
prøvepumpingsdata, samt fra hydraulisk konduktivitet ut fra kornfordelingsanalyser og
gradienten på grunnvannsnivået. Betingelser for avgrensning av sonen er gitt i del 4.5.
Med avgrensning av sone I kun på bakgrunn av kravet om 60 døgns oppholdstid hadde det
blitt to separate soner rundt brønnområdene ved Tjorputten og Dødisgropa, der grensene
hadde blitt liggende ca. 100 m fra hverandre. For å forenkle det videre arbeidet med
soneinndelingen har vi valgt å ha en felles sone I for begge brønnområdene. Ut fra disse
vurderingene er det på kartet i vedlegg 1 skissert en ny felles sone I. Totalt omfatter sone I et
areal på ca. 345 dekar fordelt på følgende eiendommer:
-

52/2,3: 159 dekar, en økning på 48 dekar i forhold til tidligere klausuleringsplan fra
1984. Denne økningen omfattes av et areal øst for Tjorputten som i planen fra 1984
lå innenfor sone II B.

-

52/1: 159 dekar, en økning på 153 dekar i forhold til tidligere klausulering. Økningen
omfatter arealer rundt Tjorputten som i planen fra 1984 lå innenfor sone II A.

-

52/17: 29 dekar. Området rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.
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Areal sone1 (da)

52/2,3

159

52/1

159

52/17(Ringerikekommuneer
hjemmelshaver)

29

I kap. 4.5.1 ble totalt nødvendig areal for sone 1 beregnet til ca. 156 da. Foreslått areal for
sone 1 er over det dobbelte av dette arealet. Dette skyldes at sone 1 ble gjort
sammenhengende mellom brønnområdet i Dødisgropa og ved Tjorputten, samt at det er tatt
hensyn til inhomogene forhold som gir økt strømningshastighet på grunnvannet og dermed
større avstand til grensen for 60 døgns oppholdstid.
Som tidligere nevnt kan det bli behov for justeringer av sonegrensen etter nye
grunnvannsundersøkelser våren 2016.
Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet

og resten av influensområdet

Influensområdet rundt brønnene i Dødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene
her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av influensområdet rundt
brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til influensområdet
stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II) gjort
på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannsstand.
Sonen er delt i en sone II A og en sone II B. Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt
ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på ca. 480
dekar (uten elveareal). Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet
av sone II B.
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B.
Følgende eiendommer blir berørt av sone IIA:
-

52/2,3: 193 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten
var i sone II A.

-

52/1: 57 dekar hvorav 12 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.

-

51/1: 197 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.
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Areal i soneII A (da)

52/2,3

238

52/1

50

51/1

191

Sone II B har et totalt landareal på ca. 273 da. Dette fordeler seg på følgende eiendommer:
Eiendom (g.nr/br.nr.)

Areal i soneII B (da)

52/2,3

22,8

52/1

3,5

51/1

190,4

51/2

56,3

Sone III: Det ytre verneområde
Sone III beholdes som før inne på selve forekomsten. Det er ikke praksis for å gi erstatning
for områder som ligger innenfor denne sonen. Innenfor sone III er det derfor ikke behov for
endring i grunneieravtalene.

5.3 Forslag til tiltak og restriksjoner i og omkring brønnområdet
Eksisterende klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 30 årene vannverket har vært
i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold
til klausuleringsplanen fra 1984 og forslaget til ny plan fra 2009. Dette begrunnes med
retningslinjer fra Folkehelseinstututtet, Mattilsynet og NGU, samt at kommunen satser på
Kilemoen som vannkilde i mange tiår framover. En sikring av vannressursen er derfor et
meget viktig tiltak i forvaltning av naturressurser og langs iktig arealplanlegging.
Restriksjoner foreslått for en sone gjelder også for innenforliggende soner såfremt de ikke er
innskjerpet. For revidert soneinndelingskart henvises til vedlegg 1.

Sone III
Foreslåtte restriksjoner og arealbruk innenfor denne sonen styres i stor grad av
kommunenes arealplaner (kommuneplan og kommunedelplan) og annet lovverk som
Forurensningsloven, Vannressursloven og Plan- og bygningsloven. Terrenginngrep og
aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende ska l forelegges
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drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes
forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III:

i

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell forurensningstrussel mot grunnvannet. Bestemmelsene omfatter også
bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen. Forbudet omfatter ikke
oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

2. Forbud mot deponering av husholdningsavf all, kloakkslam og annet organisk avfall
(gjelder også mellomlagring av kloakkslam til bruk på dyrket mark).
3. Forbud mot ubeskyttet lagring utendørs av stoffer med utvaskbare kjemikalier.
Kunstgjødsel kan lagres ute på pall dersom emballasjen hindrer utvasking.
4. Forbud mot lagring av drivstoff, plantevernmidler eller kjemikalier i større mengder
enn det som er nødvendig for gårdsdrift og husholdning (maksimum 1 års forbruk).
5. Forbud mot større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen.

Det til lates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring
og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og
slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.
Sone II B
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B i forhold til gjeldende
plan. Innenfor sone II B er dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle
forurensningskilder. Sonen er karakterisert av noe langsommere strømningshastighet, noe
mektigere umettet sone og dermed bedre beskyttelse enn sone IIA. Følgende
arealrestriksjoner foreslås:
6. Forbud mot uttak av grus under kote 152,00 (normal grunnvannsstand er regnet fra
kote 147,00, dvs. det skal være minst 5 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak). Uttak
av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av drivstoff i
forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og slike plasser
skal godkjennes av Mattilsynet.
7. Forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann)
tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare skogsbrakker etc.). Større bygninger (bolighus,
fjøs etc) i tilknytning til eksisterende bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet.
8. Forbud mot nedgravde olje- eller kjemikalietanker. Maksimum lagertank for olje og
oljeprodukter er 1,5 m3. Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt
høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere
for lekkasjer. Maksimalt 1 tank pr. eiendom innenfor sone II B.
9. Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen.
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10. Forbud mot omfattende gravearbeider i elveløp. Eventuelle tiltak for å hindre erosjon
bør konsekvensutredes og skal forelegges drikkevannsmyndigheter og
vassdragsmyndigheter for endelig godkjenning.
11. Forbud mot etablering av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuelt
grunnvannsuttak av grunneier til eget forbruk etter avtale. Brønner til
jordbruksvanning omfattes av forbudet.
Det tillates bruk av gjødsel og godkjente sprøytemidler i jord- og skogbruksområder i
henhold til godkjent gjødselplan.

Sone II A
Sonen ligger inntil sone I og grenser over i sone IIB og sone III. Yttergrensen for sone II A er
utvidet mot øst helt ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Utvidelsen vil gå på
bekostning av arealer som tidligere var omfattet av sone II B. Innenfor sone II A er grusuttak,
dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder. Sonen er
karakterisert av raskere strømningshastighet og mindre mektighet på umettet sone enn sone
IIB. Følgende arealrestriksjoner foreslås derfor:
12. Forbud mot uttak av grus under kote 155,00 (normal grunnvannsstand er regnet fra
kote 147,00, det vil si det skal være minst 8 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak ).
Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av
drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne sonen, og må videre skje
på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.
13. Forbud mot nydyrking.
14. Forbud mot bruk av naturgjødsel.
15. Forbud mot lagring av miljøfarlige kjemikalier med samlet volum over 50 l pr. eiendom
og olje og andre petroleumsprodukter med samlet volum over 300 l pr eiendom. Alle
lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele
tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for lekkasjer. Forbudet gjelder
ikke drivstofftanker på kjøretøy.
16. Forbud mot lagring og deponering av fór som halmlutingsanlegg og surforsiloer.
Forbudet gjelder ikke mellomlagring av rundballer.
17. Forbud mot bruk av sprøytemidler (skog og dyrket mark) tilhørende gruppe 2:
”Preparater som har enten høy helsefare og lav spredningsindeks eller lav helsefare
og høy spredningsindeks” og gruppe 3:”preparater med høy helsefare og høy
spredningsindeks”, definert i Mattilsynets veileder ”Bruk av plantevernmidler nær
vannkilder (2005)” Det presiseres at vanlige ugrasbekjempende sprøytemidler som
vanligvis benyttes ved grasproduksjon, for eksempel Rambo og alle typer Roundup,
tillates brukt i henhold til gjødselplan.
18. Forbud mot etablering av campingplasser og parkeringsplasser.
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Sone I
Innenfor sone I er grusuttak, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder .
19. Forbud mot uttak av grus.
20. Forbud mot etablering av alle andre brønner enn for drift og overvåkning av
vannverket.
21. Forbud mot lagring eller fylling av drivstoff og alle andre miljøfarlige kjemikalier.
22. Forbud mot organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc.
23. Forbud mot all annen trafikk av kjøretøyer enn det som er nødvendig for drift av
vannverket, jordbruk og skogsdrift.
24. Forbud mot bruk av plantevernmidler.
25. Forbud mot beiting.
Sone 0 (br ønnområdet)
Sonen skal kun benyttes til aktivitet knyttet til driften av vannverket. Brønnområdet i
Dødisgropa er inngjerdet og det må etableres en tilsvarende inngjerding rundt nye
produksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får egen inngjerding (ca. 10 x 10 m).
Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må skje via låst port.
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5.4 Forholdet til annet lovverk
I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjente vannverk ha godkjent klausulering av
vannkildens nedslagsfelt. En endelig godkjenning inklusiv soneinndeling med
arealrestriksjoner rundt grunnvannsbrønnene, skal foretas av Mattilsynet. Kommunen må
søke Mattilsynet om en plangodkjenning av utbyggingen av nytt brønnområde ved
Tjorputten. Oppstartstillatelse skal utformes i egen søknad.
Ringerike kommune har i arealdelen til kommuneplanen avsatt et område til
drikkevannsformål. Det anbefales at det søkes godkjenning for brønner og regulering av
området i henhold til Plan- og bygningsloven.
Et nytt grunnvannsuttak ved Tjorputten er på grunn av sin størrelse konsesjonspliktig, og
kommunen utarbeider søknad til NVE for tillatelse til grunnvannsuttak i tråd med
Vannressursloven med bistand fra Asplan Viak. Hovedregelen ved konsesjonsbehandlingen
er at uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler.

6 AVTALER MED GRUNNEIER
I følge § 47 i Vannressursloven er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til skyld for skade eller
ulempe på eiendom eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak. På grunnlag av en
godkjent klausuleringsplan med restriksjoner på arealbruk, må det derfor utarbeides nye
avtaler med berørte grunneiere innenfor sone 0, I og II. Innenfor sone III er det ikke foretatt
behov for endring i grunneieravtalene i og med at arealbruken er styrt av annet lovverk
(kommunens arealplan, plan- og bygningsloven og forurensningsloven). Erstatningen må
beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forhold til innskjerpinger
på grusuttak beregnes som volum.
Dersom det er ønskelig vil Asplan Viak være behjelpelig med å utarbeide forslag til avtale
med berørte grunneiere.

Ringerike Kommune

Asplan Viak AS

VEDLEGG

Vedlegg 1: Forslag til soneinndeling rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten – datert 6.3.2014 (revidert 2014)

Betingelser for soneinndelingskart:
Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner
ved Tjorputten.
Dette forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 160 l/s, fordelt med 90 l/s fra
brønnene i Dødisgropa og 70 l/s fra brønnene ved
Tjorputten.

Sone II B
Tjorputten
Sone 0
Sone II A

Sone I

Dødisgropa
Sone 0
Sone II A
Sone III

Sone II B

Sone III

RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Notat
Til:
Fra:

Arealplanlegger Guro Li
e.f fagansvarlig for miljørettet helsevern
Unni Suther

Kopi:

Enhetsleder Utbygging Jostein Nybråten,

Saknr.

Løpenr.

Arkivkode

Dato

14/815-31

27707/17

L12

22.08.2017

Uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grustak Gnr/bnr 52/1 i
tilsigsområdet for Ringerike vannverk
Det vises til deres anmodning om uttalelse til driftskonsesjon for Støen grustak Gnr./Bnr. 52/1
datert 1.8.2017, vedlagt Direktoratet for mineralforvaltnings anmodning om uttalelse til
direktoratets vedlagte søknad fra Hæhre Entreprenør as, om driftstilskudd for Støen grustak av
30.6.2017.
Hjemmel:
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
Uttalelse
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan
ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale
miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8. Miljørettet helsevern.
Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i
miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og
trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet
lovverk, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 4. Kommunens ansvar og tilsyn.
Ringerike vannverk forsyner store deler av kommunes befolkning med rent drikkevann fra
grunnvannsforekomst i løsmasser på Kilemoen. Løsmassene representerer en god beskyttelse
av råvannskvaliteten, men vannverket må etablere og opprettholde restriksjoner for bruk av
tilsigsområdet for å opprettholde tilfredsstillende råvannskvalitet. Vannverket plikter å
overholde bestemmelsene i drikkevannsforskriften hjemlet i Folkehelseloven.
Drikkevannsforskriften har som formål å beskytte menneskers helse gjennom sikker levering av
tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt,
smak og farge, jf. Drikkevannsforskriften § 1. Formål.

Drift av Støen grustak inne i vanntilsigsområdet for Ringerike vannverk må følgelig ikke skje i
strid med vannverkets beskyttelsestiltak basert på tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyse
knyttet til helse og miljø, jf. Drikkevannsforskriftens § 6. Farekartlegging og farehåndtering
og § 12. Beskyttelsestiltak.

LANDBRUKSKONTORET
FOR

RINGERIKE OG HOLE
Areal- og byplankontoret

Saksnr.
14/815-28

Løpenr.
26403/17

Arkivkode
L12

Deres ref.

Dato
09.08.2017

Landbrukskontorets høringsuttalelse vedr. søknad om driftskonsesjon for Støen grustak
gnr 52/1
Landbrukskontoret er av den oppfatning at driftskonsesjon for Støen grustak ikke bør gis. Det
er flere årsaker til dette:
1. Området som det søkes driftskonsesjon for er såkalt sandfuruskog. Dette er en skogtype
med begrenset utbredelse i Norge, og er knyttet til breelvavsetninger. I Ringerike
forekommer skogtypen på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen.
2. Vi vurderer det dithen, at den samlede belastningen for sandfuruskog i Ringerike har
nådd smertegrensen. En stor del av sandfuruskogene er nedbygd, planlegges nedbygd,
er allerede tatt i bruk som masseuttak eller er regulert til fremtidig masseuttak.
3. En del rødlistearter er knyttet til sandfuruskog. I følge NINA rapport 1042, ble det i
2013 registrert en rekke sjeldne sandfuruskogsarter på Kilemoen; furufåresopp,
rosenfotkremle, lakrismusserong og moslørsopp. Registreringen av Moslørsopp er
Norges første registrering av arten i Sør-øst Norge vest for Elverum.
4. Dersom det gis driftskonsesjon for uttak av masser, vil det kunne gi presedensvirkning,
og dermed føre til flere søknader om uttak av masser på sandfuruskogmoene.
Likebehandlingsprinsippet vil da kunne gi ytterligere negative følger for
sandfuruskogene, jfr punktene over.
5. Generelt minnes det om at skogområde er et mye bruk bynært friluftsområde.

Med hilsen
Eiliv Kornkveen
leder
Arvid Hagen
skogrådgiver

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

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

05.04.2016

Masseuttak gnr/bnr 52/1 - forhåndsvarsel - pålegg om stans
Dette brevet inneholder et forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på
gnr/bnr 52/1. Kommunen anser at det er skjedd vesentlig endring/utvidelse av
masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995.
Først omtales forhåndsvarselet og bakgrunnen for dette. Videre følger omtale av tidligere sak
om midlertidig forbud mot tiltak, juridiske forhold knytta til plan- og bygningsloven (pbl.),
kommunens vurdering av søknadsplikt, planstatus og kommunens vurdering av forhold til
klausuleringsavtalen fra 1985.
1. Forhåndsvarsel
1.1 Saken gjelder
Gnr/bnr
52/1
Tiltakets art
Uttak av grus
Tiltakshaver Hæhre Entreprenør AS
Grunneier
Hans Anton Støen
Dette brevet er et forhåndsvarsel iht. forvaltningsloven § 16 og pbl. § 32-2. Forhåndsvarsel
sendes til grunneier og Hæhre Entreprenør AS, som står som søker i søknad om konsesjon
etter mineralloven, datert 1.12.2014.
1.2 Pålegg om stans
Kommunen varsler at det vil kreves innsending av søknad om tillatelse etter pbl. for videre
uttak av masser på gnr/bnr 52/1. Fortsatt uttak må ses i sammenheng med allerede utført uttak
i perioden 2009-2013, og søknad om videre uttak må også omfatte dette.
Dersom det utføres uttak uten at nødvendige tillatelser er innhentet, vil kommunen oppfatte
dette som et brudd på søknadsplikten og et ulovlig uttak.
Videre vil det da kunne bli fattet vedtak om pålegg om stans jf. pbl. § 32-3. Et eventuelt
pålegg vil gjelde stans av tiltak knytta til uttak av masser på gnr/bnr 52/1 i sone I samt uttak
under kote 155 i sone IIA i forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk (se vedlagt
temakart hensynssoner, datert 14.03.2016).
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Pålegget vil gjelde inntil nødvendig tillatelse etter pbl. er innhentet. Dersom pålegg ikke
etterkommes, og det utføres tiltak knytta til uttak av masser etter pålegg om stans, vil det
kunne bli ilagt tvangsmulkt etter pbl. § 32-5.
1.3 Merknader og videre behandling
Eventuelle merknader til forhåndsvarselet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller
per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, 3502 Hønefoss
innen 02.05.2016.
Ved behov for å følge opp med et pålegg om stans, vil saken legges fram for politisk
behandling. Vedtaket vil være et enkeltvedtak, og kan påklages iht. forvaltningsloven § 29.
Vedtak om å sende forhåndsvarsel er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.
2. Bakgrunn
I møte med kommunen 28.4.2015 opplyste grunneier at det ikke er tatt ut masser etter
formannskapets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 17.6.2014. I møtet oppfattet
kommunen at det heller ikke var konkrete planer om å ta ut vesentlig mengder masser med det
første, og at tidspunkt for uttak avhenger av marked og oppdrag i området. Entreprenør betaler
en fastpris for å ta ut 10 000 m3 i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp store
oppdrag i området, med behov for aktuell type masser, vil det kunne bli tatt ut store mengder.
Det vises til vårt brev datert 12.4.2015, hvor det blant annet står følgende:
Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i
forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak
som kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende
vurdering av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift. Det vil bli sendt et eget
brev med forhåndsvarsel om dette.
I brev 25.8.2015 fremholder grunneier at drift av uttaket er lovlig og at det ikke foreligger
søknadsplikt etter pbl. Videre skriver grunneier at framtidig uttak innenfor rammene av avtale
og skjønnsforutsetninger lovlig kan foretas, og at det ikke er påkrevd å varsle kommunen om
slike uttak.
Kommunen er ikke kjent med at det er aktivitet i uttaket i dag, men ut fra tilbakemeldinger fra
grunneier oppfatter kommunen at uttak vil kunne bli igangsatt uten varsling eller søknad til
kommunen.
Med bakgrunn i ovenstående anser kommunen at det er grunn til å følge opp saken.
3. Midlertidig forbud mot tiltak
3.1 Vedtak om forbud og klage
Formannskapet vedtok 17.6.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr
52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense
drikkevannskilden, jf. forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk.
Vedtaket ble påklaget av grunneier 20.8.2014, og formannskapet behandlet klagen
21.10.2014. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre behandling
i brev 07.11.2014.
3.2 Fylkesmannens vedtak i klagesak
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Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.2.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og
opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny
behandling. Fylkesmannens begrunnelse for sitt vedtak var:
1.
Mangelfull saksutredning i forhold til søknadsplikt og klausuleringsavtale
2.
Feil rettsanvendelse når det gjelder forståelse av søknadsplikt for
igangværende virksomhet, samt rekkevidden av et midlertidig forbud
Fylkesmannen understreker at de ikke har tatt stilling til om drifta er lovlig eller ikke, eller om
det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må behandles som et nytt
tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst på dette området.
Fylkesmannen viser til at et midlertidig forbud kun virker framover i tid, og ikke griper inn i
eksisterende forhold. Fylkesmannen hevder videre at forbudet er for generelt utformet.
Dersom det skal nedlegges et nytt forbud må det presiseres nærmere hvilke tiltak som er
forbudt, samt at forbudet er begrensa til å gjelde nye tiltak eller vesentlige endringer/utvidelser
og kun får virkning fram i tid.
Fylkesmannen skriver at dersom kommunen etter en ny vurdering kommer til at driften er
endret/utvidet i så vesentlig grad at den er ulovlig og bør stanses, er den mest nærliggende
hjemmelen for et slikt vedtak pbl. § 32-3 pålegg om stans.
3.3 Kommunens vurdering
Kommunen oppfatter ikke at fylkesmannen har underkjent kommunens begrunnelse for å
nedlegge midlertidig forbud. Kommunen ser imidlertid at ikke alle vurderingene som ble gjort
i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt nok fram i saken. Dette
gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen. Kommunen ser at vedtaket
burde vært mer konkret utforma, slik at det tydelig gikk fram hvilke tiltak forbudet skulle
omfatte. Forbudet var imidlertid begrensa til å gjelde innenfor sone 1 i foreslått
klausuleringssone på gnr/bnr 52/1.
4. Plan- og bygningsloven
4.1 Vesentlige terrenginngrep
Ved lovendring av pbl. 05.05.1995 ble masseuttak og fylling endret til vesentlige
terrenginngrep, og samtidig ble det innført søknadsplikt for slike tiltak i § 84.
I forarbeidende til lovendringen i 1995 nevnes eksempler på vesentlige terrenginngrep:
tiltak som innebærer en omarbeiding av terreng så som gruvevirksomhet, steinbrudd og andre
masseuttak, bakkeplanering (terrassering, fylling) og ellers anlegg av parker og hager mv.
(…).i
Videre framgår det av kommentarer til loven at hva som var å anse som vesentlig måtte kunne
ses over tid, slik at myndighetene kunne gripe inn dersom mindre arbeider samla sett førte til
vesentlige inngrep. Det ble presisert at det også ville være en del tiltak der grensen mellom å
kalle det terrenginngrep eller anlegg ville være flytende, f.eks. ved masseuttak eller
steinbrudd, og at det derfor var viktig at begge deler ble dekket av de samme bestemmelsene.ii

i

Ot. Prp.. nr 39 (1994-95) s. 148
Daniel Rogstads note 776 til den nå opphevede loven i Gyldendal Norsk kommentert lovsamling, under
henvisning til Ot.prp. nr. 39 (1994-95) s. 148
ii
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Terrenginngrep må også ses i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer, og vurderes ut fra
stedlige forhold. Jo mer ømfintlig eller sårbart terrenget er, jo lavere vil terskelen være for når
inngrep anses som vesentlig og dermed være underlagt søknadsplikt. Dette jf. Kommunal og
regionaldepartementets tolknings- og prinsipputtalelse om nedre grense for vesentlig
terrenginngrep etter pbl. § 93, jf. § 84 fra 12.4.2007 (07/2663).
I denne uttalelsen gis det en gjennomgang av bestemmelsens forhistorie, før det drøftes
nærmere hva som er å anse som vesentlige terrenginngrep ut fra lovens forarbeider og
etterfølgende rettspraksis. Det framgår her bl.a. på s 2 at:
Terrenginngrepet må altså sees i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer. Dette betyr at
man ved vurderingen av om et tiltak er vesentlig eller ikke, ikke kan legge til grunn en ren
objektiv vurdering. Det er m.a.o. ikke tilstrekkelig å se på terrenginngrepet isolert. Man må
også vurdere inngrepet ut fra de stedlige forhold….dess mer ømfintlig eller sårbart et terreng
anses å være, dess lavere vil også terskelen være for når inngrep anses som vesentlig og
dermed være underlagt søknadsplikt, se bl.a. Ot. prp. nr. 57 (1985-86) og s. 132 i boken Planog bygningsrett av Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Nes og Os samt Sivilombudsmannens sak
2003-86.
4.2 Generelt om søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep
Før 1986 synes ikke masseuttak å ha vært hverken søknads- eller meldepliktige etter pbl. I
perioden 1986-1995 var masseuttak meldepliktige etter daværende pbl. § 84. Det var ingen
plikt til å søke om slikt tiltak, men det var hjemmel for å kunne kreve melding om masseuttak.
I perioden 1995-30.06.2010 var masseuttak søknadspliktige etter pbl. av 1985 § 93 første ledd
bokstav i, jf. pbl. § 84.
Masseuttak innebærer vesentlige terrenginngrep, og er omfattet av søknadsplikt etter pbl. §
20-1 bokstav k (siden 01.07.2010).
4.3 Generelt om krav om reguleringsplan for masseuttak
Masseuttak vil i de fleste tilfeller utløse krav om reguleringsplan jf. pbl. § 12-1:
Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i
kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er
behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak,
flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. For gjennomføring av
større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og
samfunn, kreves det reguleringsplan. (…)
Masseuttak kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er nødvendig med en
planavklaring for å sikre forholdet til berørte private og offentlige interesser, som f.eks.
friluftsliv, bomiljø og drikkevann.
Det vises til punkt 6.2 hvor reguleringsplan under arbeid blir omtalt.
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4.4 Igangværende masseuttak og vesentlig utvidelse / endring av drift
Fylkesmannen omtaler problemstillingen igangværende masseuttak, og stiller følgende
spørsmål: Dersom virksomheten starta da det ikke gjaldt noen søknadsplikt etter pbl., kan det
da kreves søknad på et seinere tidspunkt?
Denne problemstillingen er omtalt i pkt 3.2 i Miljøverndepartementets rundskriv 1997-01-01,
T-5/96. Her står det blant annet at det kan være behov for mer planlegging for igangværende
virksomhet, f.eks. grunnet fare for forurensning. Videre står det at kommunen i slike tilfeller
kan nedlegge byggeforbud med sikte på regulering eller endring i kommuneplanens arealdel.
Departementet skriver at det som regel vil være mest formålstjenlig å få tiltaket behandla i
plan. Videre skriver departementet følgende:
Resultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast.
Miljøverndepartementet har tidlegare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør kommunen i
rimeleg grad ta omsyn til korleis den eksisterande verksemda kan få avslutta drifta på ein
rekningssvarande måte. I dei tilfelle eksisterande verksemd vert sterkt redusert eller må slutte
heilt med drifta, vil det vere eit viktig moment om det dreier seg om eit lovleg uttak eller om
verksemda som er ønska, må karakteriserast som nytt uttak. Avgjerande her vil vere om
uttaket har vore ute av drift så lenge at det har oppstått ein ny situasjon som krev ny
behandling av offentleg styremakt. Det same vil gjelde dersom verksemda har endra omfang
og karakter, f.eks. til eit mykje større uttak med industriell drift med kontinuitet og omfang
langt ut over tidlegare uttak. Dette må i tilfelle behandlast som nytt uttak. (…)
Igangværende virksomhet er omfattet av søknadsplikt ved vesentlige utvidelser / endringer.
Fylkesmannen skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering av om det er skjedd
vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, slik at tiltaket er søknadspliktig etter pbl.
§ 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så store endringer i driften av virksomheten, at
det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, jf. pbl. § 20-1 bokstav k).
4.5 Eksempel på sammenlignbar sak
Som eksempel på en lignende sak vises det til Bø kommune som krevde innsendelse av
søknad etter pbl. § 20-1 bokstav k, for fortsatt grusuttak i forkant av arbeidet med en
reguleringsplan. Grunneier søkte, fikk tillatelse på vilkår og påklagde denne tillatelsen til
fylkesmannen, uten å få medhold, da fylkesmannen var enig i at uttaket var å anse som et
vesentlig terrenginngrep. I fylkesmannen i Telemark sin avgjørelse i klagesak 15.11.2010 var
det snakk om et årlig grusuttak på 6 000 – 15 000 m3, som ble ansett å utgjøre et vesentlige
terrenginngrep, sett bl.a. på bakgrunn av lovens formålsbestemmelse i § 2 om at det skal tas
hensyn til bruk og vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av kommunen ivaretok
miljørettslige hensyn ved å sikre at driften ikke førte til forurensning av drikkevannet.
5. Kommunens vurdering av søknadsplikt for masseuttak på gnr/bnr 52/1
5.1 Utvikling av uttaket
Det har siden slutten av 1960-tallet vært tatt ut grus på eiendommen. Se vedlegg for oversikt
over utvikling i uttaket. Oversikten er basert på opplysninger fra grunneier.
1.12.2014 søkte Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon etter mineralloven for uttak i
området. Omsøkt areal er ikke kartfesta, men oppgitt til 130 daa. Anslått totalvolum for uttak
er oppgitt til 2 600 000 m3, og forventa årlig uttak 50 000 m3.
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Vedlagt følger flyfoto fra 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 som viser hvordan
terrenginngrepene har utvikla seg i disse åra. Kommunen gjennomførte i januar 2016 en
innmåling av grustaket, som viser at berørt areal i dag er ca 40 daa. Se vedlagt flyfoto som
viser innmåling. Areal omsøkt i konsesjonssøknaden er altså betydelig større enn området som
så langt har vært berørt av uttak.
5.2 Vurdering av søknadsplikt
Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep ble innført i 1995, og gjelder for vesentlige
terrenginngrep som blir foretatt etter dette tidspunkt. For eksisterende uttak vil søknadsplikten
gjelde for vesentlige utvidelser/endringer. Selv om lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft, er
man ikke vernet mot rettsutvikling med innføring av nye plikter som gjelder for framtida.
Masseuttak innebærer nødvendigvis kontinuerlig utvidelse. For å vurdere vesentlig
endring/utvidelse må derfor mengde og forhold til tidligere uttak og område vurderes. Det
vises til kapittel 2 i dette brevet, vedlagte flyfoto samt vedlagt gjennomgang av uttakets
utvikling som utelukkende er basert på grunneiers opplysninger.
Kommunen mener uttakene må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en
vesentlig endring/utvidelse av masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt i 1995.
Dette gjelder særlig uttak i perioden 2009-2013. Altså på et tidspunkt etter innføring av
søknadsplikt. Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre tilleggsuttak ift.
tidligere uttak. Uttak er foretatt i etapper, fra en begrensa virksomhet til uttak av betydelige
dimensjoner. Vedlagte flyfoto illustrerer dette.
Grunneier har latt det bli utført tiltak som krever vesentlige terrenginngrep på sin eiendom,
uten at det foreligger nødvendige tillatelser til dette. Det at det ikke var krav om tillatelse da
uttaket ble starta på 1960-tallet, gjør at det er forståelig at grunneier ikke uten videre tenkte på
at også videre drift i samme omfang som tidligere etter hvert krevde tillatelse. Det er
imidlertid slik at tiltakshaver plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for virksomheten,
så rettsvillfarelse kan ikke påberopes. Grunneier hadde i tillegg særlig grunn til å undersøke
behovet for tillatelse på det tidspunkt da virksomheten økte betydelig i volum, og det ble tatt
ut 300 000 m3 i løpet av få år.
6. Planstatus
6.1 Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsformål (LNF). Områder for råstoffutvinning er vist med eget formål for dette.
6.2 Reguleringsplan under arbeid
Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen er under utarbeidelse. Bakgrunnen for
dette er blant annet nye krav fra NGI når det gjelder drikkevannsforsyning. Dette innebærer at
området må klausuleres på nytt, og kommunen ønsker å fastsette klausuleringsbestemmelsene
gjennom en reguleringsplan. Planprosessen vil vise om og i hvilken grad det er mulig å
kombinere uttak av grus med klausuleringsbestemmelser for vannverket.
Formålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden, som er et overordna hensyn for
kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner
med bestemmelser. Kommunen ønsker imidlertid ikke å gå lenger enn det som er helt
nødvendig når det gjelder restriksjoner i planområdet.
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Det vises til kommentarutgaven til Gyldendal rettsdata v/Marianne Reusch til pbl. § 13-1. (se
e-post 8 mai 2015). Her påpeker Reusch følgende:
Er lovlige byggearbeider og andre lovlige tiltak i gang, kan de i utgangspunktet ikke stoppes.
Men tiltak må kunne begrenses, for eksempel. Tidligere lovlig hugst og nyrydding der man
vurderer en verneregulering. (Hit, men ikke lenger).
På samme måte må en i utgangspunktet lovlig grusvirksomhet kunne begrenses når man
vurderer en reguleringsplan som setter begrensninger mot grusuttak av hensyn til å beskytte en
drikkevannskilde.
7. Klausuleringsavtale og skjønnsforutsetninger
7.1 Bakgrunn
Fylkesmannen mener klausuleringsavtalen fra 1985 er mangelfullt vurdert av kommunen. Med
bakgrunn i dette virker det for fylkesmannen underlig at kommunen mener driften av uttaket
har vært ulovlig i en lengre periode. Fylkesmannen viser til at denne konklusjonen krever
grundigere vurdering av driftens omfang og karakter over tid.
Klausuleringsavtalen fra 1985 setter forbud mot uttak av grus i sone 1 under kote 152, og
under kote 150 i sone 2A. Videre ble det gjennomført et skjønn for å komme fram til et
erstatningsbeløp for begrensningene klausuleringen medførte. Grunnlaget for utmåling av
erstatning var forankret i avtalen fra 1985, som innebar at erstatning skulle fastsettes etter
vanlige ekspropriasjonsrettslige regler som om ekspropriasjonssamtykke hadde foreligget.
Skjønnet ble fullført i 1990, og ca. 3 mill m3 grus var omfattet av skjønnet.
7.2 Kommunens vurdering av klausuleringsavtalen
Klausuleringsavtalen kan ikke overstyre lovmessige krav som har kommet til i etterkant, og
innebærer ikke et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter pbl. og annet lovverk dersom
tiltak i ettertid er av et slikt omfang at søknadsplikt inntrer. Avtalen i seg selv gir ingen
godkjenning for grusuttak etter pbl., og kan ikke erstatte behandling etter pbl.
Klausuleringsavtalen fra 1985 er basert på de brønner som på det tidspunkt var etablert, og
behovet for å beskytte disse. I dag er det snakk om å beskytte et større nedbørsområde, da det
har blitt etablert nye brønner. Behovet for å fastsette restriksjoner i nedbørsfeltet rundt det
samlede brønnfeltet er derfor større enn tidligere. Dette skyldes også nyere retningslinjer for
beskyttelse av grunnvannsbrønner som kommunen i dag må forholde seg til.
Disse prosessene må ikke blandes sammen med eventuelt øvrige tillatelser som en tiltakshaver
er avhengig av for å få gjennomført sitt tiltak, det være seg behov for konsesjon etter
mineralloven eller nødvendige tillatelser etter pbl. Da avtalen ble inngått i 1985 var det som
tidligere nevnt ikke søknadsplikt for grusuttaket etter pbl.
Når det er snakk om vesentlige terrenginngrep i form av masseuttak sett i forhold til det
uttaket som var etablert før 1995, når det ble innført søknadsplikt for denne type tiltak, har den
ansvarlige en selvstendig plikt til å avklare om denne type uttak var søknadspliktige med
kommunen, og om nødvendig innhente nødvendige tillatelser. Kommunen fastholder som
tidligere at klausuleringsavtalen fra 1985 ikke kan erstatte nødvendige tillatelser etter pbl.
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Finansrapport 2. tertial 2017
Forslag til vedtak:
Finansrapport 2. tertial 2017 tas til orientering.

Sammendrag
En sunn økonomi er avhengig av bærekraftige størrelser på netto driftsresultat, disposisjonsfond og
lånegjeld. Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom disse faktorene.
Jo større kommunens disposisjonsfond er og lavere kommunens netto lånegjeld er, desto større er
sannsynligheten for å oppnå et høyt netto driftsresultat. Jo høyere driftsresultat og lavere lånegjelden er,
desto større er sannsynligheten for å bygge fond. Jo større disposisjonsfond og høyere netto
driftsresultat, desto større muligheter for å holde lånegjelden nede.
Kommunens lånegjeld øker og vil passere over 90 prosent av brutto driftsinntekter i løpet av 2018.
Riksrevisjonen mener at lånegjelden bør ligge under 100 prosent av brutto driftsinntekter. I 2019 vil
kommunens lånegjeld ligge over 100 prosent av brutto driftsinntekter.

Beskrivelse av saken
Netto finansutgifter per 2. tertial 2017 er som forventet høyere enn på samme tidspunkt i 2016.
Avdragene står for den største økningen (20,2 millioner kroner), rentene utgjør en økning på 4,6
millioner kroner. Det er budsjettdekning for økningen i netto finansutgifter i inneværende års budsjett.
Renteutgiftene blir lavere enn budsjettert som følge av to rentenedsettelser i år. I tillegg blir
renteutgiftene lavere fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan.
Det har vært en reduksjon i samlet nettoverdi fra 2. tertial 2016 til 2. tertial 2017. Kortsiktig plassering
har økt betydelig fra samme periode i fjor samtidig som gjelden viser en tilsvarende større økning.
Bankinnskudd per 2. tertial består av ubrukte lånemidler på 217 millioner kroner. Bundne fondsmidler
er også en del av de kortsiktige plasseringene.
En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale finansielle
risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på driftsregnskapet på 21,2 millioner
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kroner i løpet av et år. Stresstesten i denne rapporteringen viser et mulig tap som utgjør 1,9 millioner
kroner mer enn i 1. tertialrapport. Det skyldes i hovedsak økt total lånegjeld og redusert fastrenteandel.
Det er utarbeidet ny likviditetsprognose per 2. tertial 2017. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært
om lag i tråd med prognosen. Konsernkontoen reduseres i oktober som følge av blant annet utbetaling
av reguleringspremien til KLP og bruk av lånemidler.
Ved utgangen av året er prognostisert saldo 256 millioner kroner, 105 millioner kroner lavere enn saldo
ved inngangen til 2017. Reduksjonen tilsvarer planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer på
130 millioner kroner påplusset årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond.
Fossefondets markedsverdi ved utgangen av august 2017 var kr 135.630.704. Hittil i år er avkastningen
kr 6.492.309, som tilsvarer 5,03 %. Avkastningen har hittil i år vært svært bra. Det er spesielt
aksjemarkedet som bidrar til denne positive trenden. Avkastningsmålet for i år er 5 mill. kroner ved
årsslutt. Det vurderes nå om vi kan sette opp prognosen med 500.000 kroner.
Årets låneramme til investeringer i 2017 er på 543 millioner kroner. Investeringsprognoser i løpet av
året viser et behov for låneopptak på 393 millioner kroner.
Det ble foretatt ett låneopptak til rentable investeringer i 2. tertial. Prognosen for rentable investeringer
er noe redusert fra 1. tertial til 2. tertial, og det vil stå igjen drøyt 30 millioner kroner i ubrukte
lånemidler til rentable investeringer ved årets slutt gitt de fremlagte prognosetall.
Kommunen har totalt 87,5 millioner kroner til disposisjon for videreformidling av startlån i år. Det er
innvilget startlån på 36,4 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial, og disponibelt for resten av året og
inntil nytt låneopptak i 2018 utgjør 51,1 millioner kroner.
Kommunen har over en lengre periode hatt ett avdragsfritt lån for å håndtere minimumsavdrag. I tillegg
ble lånet til rentable investeringer i slutten av juni i år inngått med avdragsfrihet. Dermed har
kommunen nå 2 avdragsfrie lån, såkalte bullet-lån. Bullet-lån forfaller i sin helhet på siste termin.
I opprinnelig budsjett for 2017 er det lagt til grunn 70,5 millioner kroner i avdrag på lån til
investeringer. Kommunen vil ende på et avdragsnivå på 74,1 millioner kroner inneværende år, gitt at det
søkes om avdragsutsettelse på 1,3 millioner kroner på et lån med avdragstermin i desember.
Ved inngangen til 1. tertial 2017 var fastrenteandelen på kommunens investeringsgjeld 59,7 prosent og
er ved utgangen av 2. tertial 50,3 prosent. Fastrenteandelen har vært forholdsvis høy med tanke på at
den beregnes på hele investeringsgjelden, men er nå redusert som planlagt.

Rådmannens vurdering
Finanskostnadene utvikler seg som forventet ut fra budsjetterte investeringer, framdrift og
rentenivået.
Ved å inngå låneavtaler med fastrente for de ikke-rentable investeringene, reduseres
renterisikoen framover.
Avkastningen på Fossefondet har vært bra så langt i år, og viser at nedsalget i Ringeriks-Kraft
AS gir en god pekepinn på alternativ investering på disse midlene.
Vedlegg
Finansrapport 2. tertial 2017
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
kommune og rutiner for finansforvaltningen.

Overordnet finansiell strategi og stilling
En sunn økonomi er avhengig av bærekraftige størrelser på netto driftsresultat,
disposisjonsfond og lånegjeld. Disse kan fremstilles i en figur slik for å vise det
gjensidige avhengighetsforholdet mellom dem:
Disposisjonsfond

Netto driftsresultat

Lånegjeld

Det gjensidige avhengighetsforholdet kan forklares på ulike måter. For å øke
disposisjonsfond må det skapes positive netto driftsresultat. Med et solid
disposisjonsfond kan kommunen finansiere noen av investeringene med
oppsparte midler i stedet for å ta opp lån. Da er sannsynligheten større for at
lånegjelden holdes på et forsvarlig nivå, og det blir lettere å skape større
driftsoverskudd enn alternativet med økte finansutgifter.
Jo større kommunens disposisjonsfond er og lavere kommunens netto lånegjeld
er, desto større er sannsynligheten for å oppnå et høyt netto driftsresultat. Jo
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høyere driftsresultat og lavere lånegjelden er, desto større er sannsynligheten for
å bygge fond. Jo større disposisjonsfond og høyere netto driftsresultat, desto
større muligheter for å holde lånegjelden nede.
Kommunens lånegjeld øker og vil passere over 90 prosent av brutto
driftsinntekter i løpet av 2018. Riksrevisjonen mener at lånegjelden ikke bør
ligge over 100 prosent av brutto driftsinntekter. I 2019 vil kommunens lånegjeld
ligge over 100 prosent av brutto driftsinntekter.

Utviklingen i netto finansutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2016-2017:
(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Mill. kr
Renteinntekter og utbytte
Gevinst fin.instrumenter
Sum finansinntekter
Renteutg., provisjoner m.m
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Sum finansutgifter
Netto finansutgifter

Regulert
årsbudsjett
2017
-25,3
-5
-30,3
40,5
0
70,4
110,9
80,6

2. tertial
2017
-23
-1,2
-24,2
15,4
0
53,3
68,7
44,5

2. tertial
Regnskap
2016
2016
-21,8
-26,5
0,1
-5,7
-21,7
-32,2
10,8
30,5
0
0
33,1
53,2
43,9
83,7
22,2
51,5

Netto finansutgifter per 2. tertial 2017 er som forventet høyere enn på samme
tidspunkt i 2016. Avdragene står for den største økningen (20,2 millioner
kroner), men rentene utgjør også en økning på 4,6 millioner kroner. Det er
budsjettdekning for økningen i netto finansutgifter i inneværende års budsjett.
For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende
rentebetingelser. Den flytende renten i Kommunalbanken har ligget på 1,8
prosent siden 22. august i fjor til den ble satt ned til 1,65 prosent gjeldende fra
22. mai i år. Renten er satt ytterligere ned til 1,5 prosent gjeldende fra 1. august
i år. Ifølge Kommunalbanken har pengemarkedsrentene stabilisert seg på et
rekordlavt nivå.
Renteutgiftene blir lavere enn budsjettert som følge av disse to
rentenedsettelsene. I tillegg blir renteutgiftene lavere fordi noen investeringer
viser forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan. Lavere renteutgifter gir
muligheter for å betale noe mer avdrag enn minimumsnivå.
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Budsjettert gjennomsnittlig flytende rente i 2017 er 1,9 prosent, dvs. at
budsjettert rentenivå ble satt kun så vidt høyere (0,1 prosent) enn flytende rente
på budsjettidspunket. Nå viser utviklingen at faktisk flytende rente er redusert
med 0,3 prosent. Dersom rentenivået hadde beveget seg med 0,3 prosent i
motsatt retning, dvs. at flytende rente nå hadde ligget på 2,1 prosent, så ville
renteutgiftene vært høyere enn budsjettert.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.
(Beløp i mill. kroner)
Kortsiktig plassering
(kasse, bankinnskudd og
obligasjoner)
Langsiktig plassering
(Fossefondet)
Gjeld
Samlet nettoverdi

2. tertial 2017 2. tertial 2016 Regnskap 2016

470,8

163,6

405,7

130,0
-1 777,0
-1 176,2

123,1
-1 189,4
-902,7

128,8
-1560,9
-1 026,4

Det har vært en reduksjon i samlet nettoverdi fra 2. tertial 2016 til 2. tertial
2017. Kortsiktig plassering har økt betydelig fra samme periode i fjor samtidig
som gjelden viser en tilsvarende større økning. Bankinnskudd per 2. tertial
består av ubrukte lånemidler på 217 millioner kroner. Bundne fondsmidler er
også en del av de kortsiktige plasseringene.
Nedenfor vises en stresstest av kommunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner). Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune vil dette gjelde endringer i rentenivå
og svingninger i aksjemarkedene som de viktigste faktorene.

Stresstest
Aktiva
Gjeld med p.t./flytende rente
Gjeld med fast rente
Samlet buttogjeld
Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån
Bankinnskudd og pm.
Ledig likv. og andre midler b. for driftsform.
Kort pengem.
N. omløpsobligasjoner
Norske aksjer
Utenl. aksjer
Netto valutaposisjon
Langsiktige finansielle aktiva
Samlete finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

Balanse Balanse
%
MNOK
50 %
761
50 %
771
100 %
1532

24 %
36 %
10 %
29 %
15 %
100 %

470,8
470,8
33
49
14
40
20
136
606

Endrings
Durasjon
parameter
2%

2%
2%
2%
2%
2%
-30 %
-20 %
-10 %

2,0

Beregnet
tap
-15,2
-15,2
0,0
9,4
9,4
0,7
-2,0
-4,2
-7,9
-2,0
-15,4

-21,2
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Endringsparameterne er basert på en standard mal. Her legges det opp til en
stresstest med følgende forutsetninger:
Renteøkning på 2 prosent, en reduksjon av verdien på norske aksjer på 30
prosent, en reduksjon av verdien på utenlandske aksjer på 20 prosent, samtidig
som den norske kronen svekker seg 10 prosent mot andre valutaer.
Disse parameterne bygger på historiske svingninger på de ulike markedene.
Forrige gang vi så slike store utslag var under finanskrisen i 2008/2009.
Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 21,2 millioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år.
Stresstesten i denne rapporteringen viser et mulig tap som utgjør 1,9 millioner
kroner mer enn i 1. tertialrapport. Det skyldes i hovedsak økt total lånegjeld og
redusert fastrenteandel.

Likviditet
Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 2017 hatt likviditet til å dekke
sine betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100
millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten
har ikke vært benyttet hittil i år.
Kommunens rutiner sier at likvide midler må være over 100 millioner kroner over
en viss periode før overskuddslikviditet kan defineres. Lånemidler og bundne
fondsmidler må identifiseres, slik at disse ikke vurderes som overskuddslikviditet.
Arbeidet med å identifisere ubrukte lånemidler og midler på bundne fond er i
gang.

Likviditetsutvikling
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
2017 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer
også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.
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Likviditetsprognose 2017
Kroner
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Periodisert likviditetsprognose

Faktisk saldo

Det er utarbeidet ny likviditetsprognose per 2. tertial 2017. Den faktiske
likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen. Konsernkontoen
reduseres en del i oktober som følge av blant annet utbetaling av
reguleringspremien til KLP og bruk av lånemidler. Likviditetsprognosen viser at
konsernkontoen stiger i november som følge av planlagt låneopptak til ikkerentable investeringer.
Ved utgangen av året er prognostisert saldo 256 millioner kroner, 105 millioner
kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2017. Reduksjonen tilsvarer omtrent
planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer på 130 millioner kroner
påplusset årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond.

Forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva
Ved utgangen av august 2017 var fondets markedsverdi kr 135.630.704. Hittil i
år er avkastningen kr 6.492.309, som tilsvarer 5,03 %.
Fondet skal være investert med nøytralvekt slik det er beskrevet i
finansreglementet, og pr 30.08.2017 består porteføljen av:




24,3 % pengemarkedsfond
36,1 % obligasjonsfond
39,6 % aksjefond (hvor 29,3 % i internasjonale aksjer og 10,3 % i norske
aksjer)

Avkastningen har hittil i år vært svært bra. Det er spesielt aksjemarkedet som
bidrar til denne positive trenden. I juli og august fikk de norske aksjene en
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oppsving, som skyldes at oljeprisene styrket seg. Hittil har de norske
aksjefondene gitt en avkastning på ca 11 %, og de internasjonale aksjefondene
ca 7 %.
Det er en positiv utvikling hva gjelder global vekst og inntjening på børsene.
Imidlertid er verdsettelsen relativ høy sett i forhold til tidligere år hvor renten har
vært høyere. På bakgrunn av dette opprettholdes nøytralvekten i norske og
internasjonale aksjer.
Avkastningsmålet for i år er 5 mill. kroner ved årsslutt. Det vurderes nå om vi
kan sette opp prognosen med 500.000 kroner.

Forvaltningen av finansielle passiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i
2. tertial 2017:
(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld
Per 30.04.2017
1 316,0
Periodens avdrag
24,3
Ekstraordinære avdrag
Periodens låneopptak
240,0
Per 31.08.2017
1 531,7

Startlån
Samlet gjeldsportefølje
248,4
1 564,4
3,1
27,4
240,0
245,3
1 777,0

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Låneopptak og bruk av lån
Årets låneramme til investeringer i 2017 er på 543 millioner kroner.
Investeringsprognoser i løpet av året viser et lavere behov for låneopptak enn
den vedtatte rammen. Årets låneopptak vil bli 393 millioner kroner hvis
prognosene i 2. tertial legges til grunn for låneopptaket til de ikke-rentable
investeringene. Dette låneopptaket er planlagt i oktober/november.
Det ble foretatt ett låneopptak til rentable investeringer i 2. tertial. Prognosen for
rentable investeringer er noe redusert fra 1. tertial til 2. tertial, og det vil stå
igjen drøyt 30 millioner kroner i ubrukte lånemidler til rentable investeringer ved
årets slutt gitt de fremlagte prognosetall.
Startlån fra Husbanken på 35 millioner kroner ble overført til kommunen i
februar. Ubrukte startlånsmidler var 52,5 millioner kroner ved inngangen til
2017, hvilket betyr at kommunen har totalt 87,5 millioner kroner til disposisjon
for videreformidling i år. Det er innvilget startlån på 36,4 millioner kroner ved
utgangen av 2. tertial, og disponibelt for resten av året og inntil nytt låneopptak i
2018 utgjør 51,1 millioner kroner.

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 2017 er det lagt til grunn 70,5 millioner kroner i avdrag
på lån til investeringer. Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået.
Kommunen har over en lengre periode hatt ett avdragsfritt lån for å håndtere
minimumsavdrag. I tillegg ble lånet til rentable investeringer i slutten av juni i år
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inngått med avdragsfrihet. Dermed har kommunen nå 2 avdragsfrie lån, såkalte
bullet-lån. Bullet-lån forfaller i sin helhet på siste termin.
I finansrapporten for 1. tertial ble det stadfestet at «målet er å legge seg på et
høyere avdragsnivå enn minimumskravet, men det må fortløpende vurderes opp
mot andre behov.» Kommunen vil ende på et avdragsnivå på 74,1 millioner
kroner inneværende år, gitt at det søkes om avdragsutsettelse på 1,3 millioner
kroner på et lån med avdragstermin i desember.
Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 17 år.

Fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindingstid
og refinansieringsrisiko:
Type
Fastrenteandel investeringsgjeld
Løpetid rentebinding
Gjeld til forfall neste 12 mnd
Enkeltlån i % av samlet investeringsgjeld

Ramme
Min 25 %, maks 75 %
Min 1 år, maks 5 år
Maks 40 %
Maks 30 %

Status 2.
tertial 2017
50,3 %
1,8 år
0,0 %
15,7 %

Oppfylt ja/nei
Ja
Ja
Ja
Ja

Ved inngangen til 1. tertial 2017 var fastrenteandelen på kommunens
investeringsgjeld 59,7 prosent og er ved utgangen av 2. tertial 50,3 prosent.
Fastrenteandelen har vært forholdsvis høy med tanke på at den beregnes på hele
investeringsgjelden, men er nå redusert som planlagt.
Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende investeringsgjeld er redusert fra
om lag 2,1 år ved inngangen til 1. tertial 2017 til om lag 1,8 år ved utgangen av
2. tertial 2017. Dagens rentebinding har følgende forfall:
(Beløp i mill. kroner)
KLP Kommunekreditt

Kommunalbanken

Husbanken

Utestående pr
31.08.2017
95,0
38,1
38,5
70,7
113,8
105,5
76,6
231,8
7,8
7,8
18,9
21,0

Forfall neste
renteregulering
03.02.2018
19.11.2019
19.08.2021
12.12.2019
23.02.2018
01.11.2024
27.02.2023
09.09.2021
01.07.2019
01.06.2018
01.06.2018
01.05.2021

Fastrentesats
4,48 %
4,98 %
4,27 %
1,94 %
1,45 %
1,95 %
3,86 %
1,78 %
4,40 %
1,99 %
1,99 %
4,20 %

Det nye lånet til rentable investeringer i 2017 er det største enkeltlånet i
gjeldsporteføljen og utgjør per 2. tertial 15,7 prosent av samlet
investeringsgjeld.
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Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
31.08.2017

Aktivaklasse

Markedsverdi

Avkastning siden
31.07.2017

Innskudd/uttak

Porteføljevekt

Strategisk vekt

Over/undervekt

Minimum vekt

Maksimum vekt

Pengemarked

33 003 383

40 441

0

24 %

20 %

5 877 242

10 %

30 %

Obligasjoner

48 927 535

213 846

0

36 %

40 %

-5 324 747

30 %

60 %

Internasjonale aksjer

39 676 122

-437 450

0

29 %

30 %

-1 013 089

10 %

40 %

Norske aksjer

14 023 663

135 144

0

10 %

10 %

460 593

0%

20 %

135 630 704

-48 018

0

100 %

100 %

0

Totalt

Produksjonsdato: 07.09.2017

Industrifinans Kapitalforvaltning AS

Side 1

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
31.08.2017

Avkastning

(NOK)

Denne måned

Pengemarked
Obligasjoner
Internasjonale aksjer
Norske aksjer
Totalt

Hittil i år
381 716

956 792

1 826 425

3 057 758

-437 450

2 818 805

4 849 761

135 144

1 465 363

3 273 663

-48 018

6 492 309

12 137 974

-0,04 %
0,13 %

5,03 %
3,42 %

5,81 %
5,74 %

Pengemarked
ST1X

0,12 %
0,03 %

1,17 %
0,34 %

1,77 %
0,58 %

Obligasjoner
ST4X

0,44 %
0,27 %

4,10 %
1,13 %

1,65 %
0,85 %

-1,09 %
-0,24 %

7,18 %
7,34 %

7,60 %
12,38 %

0,97 %
0,81 %

10,94 %
6,81 %

18,45 %
15,11 %

Investeringsportefølje
Referanseportefølje

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

Produksjonsdato: 07.09.2017

Siden 19.08.2015

40 441

Hittil i år

(%)

Siste 5 år

213 846

Denne
måned

Avkastning

Siste 3 år

Siste 3 år Siste 5 år
ann.
ann.

Siden oppstart ann.

Industrifinans Kapitalforvaltning AS

Side 2

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje

PORTEFØLJERAPPORT
31.08.2017

Investert
dato

Beholdning

Antall

Kostkurs

Kostpris

Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi

Allokering

Urealisert
gevinst/tap

Pengemarked
Pluss Likviditet II

02.11.2015

14 983,13

1 008,54

15 111 138

1 016,07

31.08.2017

15 223 905

11,2 %

112 768

Holberg Likviditet 20

15.05.2017

101 150,60

100,81

10 197 356

101,20

31.08.2017

10 236 440

7,5 %

39 085

Alfred Berg Pengemarked

24.08.2015

69 776,74

102,64

7 162 007

104,05

31.08.2017

Klientkonto DNB
Sum

7 259 949

5,4 %

97 942

283 088

283 088

0,2 %

0

32 753 590

33 003 383

24,3 %

249 794

Obligasjoner
DNB Obligasjon (III)

24.08.2015

1 931,37

10 457,80

20 197 851

10 457,34

31.08.2017

20 196 964

14,9 %

-887

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

15.05.2017

121 800,73

100,57

12 250 000

101,54

31.08.2017

12 367 647

9,1 %

117 647

Holberg Kreditt

20.11.2015

72 684,62

103,07

7 491 297

114,72

31.08.2017

8 338 161

6,1 %

846 864

Alfred Berg Kort Obligasjon

02.02.2016

78 178,94

99,99

7 816 788

102,65

31.08.2017

8 024 763

5,9 %

207 975

48 927 535

36,1 %

1 171 599

Sum
Internasjonale

47 755 936
aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global

24.08.2015

5 841,30

2 069,33

12 087 609

2 421,03

31.08.2017

14 141 965

10,4 %

2 054 357

C Worldwide Globale Aksjer Etisk

24.08.2015

3 947,04

1 849,56

7 300 300

2 045,15

31.08.2017

8 072 285

6,0 %

771 985

Robeco Global Conservative Equities D

22.09.2016

3 222,56

1 721,95

5 549 094

1 758,87

31.08.2017

5 668 078

4,2 %

118 984

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1

21.08.2015

446 827,78

9,85

4 400 000

10,90

31.08.2017

4 870 423

3,6 %

470 423

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund

20.11.2015

25 240,49

104,99

2 650 000

118,71

31.08.2017

2 996 328

2,2 %

346 328

Nordea Stable Emerging Markets Equity

19.09.2016

5 297,54

528,55

2 800 000

564,06

31.08.2017

2 988 131

2,2 %

188 131

KLP Aksje Global Indeks III

25.08.2015

428,13

1 719,13

736 005

2 193,07

31.08.2017

Sum

35 523 008

938 912

0,7 %

202 907

39 676 122

29,3 %

4 153 115

Norske aksjer
Alfred Berg Aktiv

17.02.2016

3 356,81

1 194,54

4 009 851

1 417,75

31.08.2017

4 759 115

3,5 %

749 264

Danske Invest Norge II

24.08.2015

436,48

8 706,07

3 800 000

10 788,77

31.08.2017

4 709 052

3,5 %

909 052

Nordea Norge Verdi

24.08.2015

410,59

8 076,74

3 316 191

11 095,12

31.08.2017

4 555 497

3,4 %

1 239 305

11 126 042

14 023 663

10,3 %

2 897 621

127 158 575

135 630 704

100,0 %

8 472 129

Sum
Totalt
Produksjonsdato: 07.09.2017
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Avkastning

(NOK)

Denne måned

Hittil i år

Siste 3 år

Siste 5 år

Siden oppstart

Oppstartsdato

Pengemarked
Pluss Likviditet II

20 976

181 595

Holberg Likviditet 20

11 127
8 338

Alfred Berg Pengemarked

468 454

24.08.2015

39 085

39 085

15.05.2017

85 163

209 800

24.08.2015

Klientkonto DNB

0

918

18 884

19.08.2015

Holberg Likviditet

0

74 955

220 569

24.08.2015

40 441

381 716

956 792

19.08.2015

117 311

462 218

474 650

24.08.2015

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

32 886

117 647

117 647

15.05.2017

Holberg Kreditt

49 396

515 908

946 888

24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon

14 252

225 665

601 805

24.08.2015

0

504 987

916 769

24.08.2015

213 846

1 826 425

3 057 758

23.08.2015

Sum
Obligasjoner
DNB Obligasjon (III)

DNB High Yield
Sum
Internasjonale

aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global

-111 510

974 934

2 191 965

24.08.2015

C Worldwide Globale Aksjer Etisk

-33 787

822 062

872 285

24.08.2015

Robeco Global Conservative Equities D

-80 627

100 338

169 910

22.09.2016

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1

-142 985

84 897

470 423

21.08.2015

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund

-19 831

548 633

346 328

20.11.2015

Nordea Stable Emerging Markets Equity

-49 002

206 233

333 828

24.08.2015

292

81 707

238 912

25.08.2015

0

0

226 110

-437 450

2 818 805

4 849 761

KLP Aksje Global Indeks III
Realiserte poster
Sum

Produksjonsdato: 07.09.2017
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Avkastning

(NOK)

Denne måned

Hittil i år

Siste 3 år

Siste 5 år

Siden oppstart

Oppstartsdato

Norske aksjer
Alfred Berg Aktiv

82 242

356 157

749 264

17.02.2016

Danske Invest Norge II

51 749

342 307

909 052

24.08.2015

1 154

766 898

1 605 497

24.08.2015

Nordea Norge Verdi
Realiserte poster

0

0

9 851

Sum

135 144

1 465 363

3 273 663

Totalt

-48 018

6 492 309

12 137 974

Produksjonsdato: 07.09.2017
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Avkastning

(%)

Symbol

Investeringsportefølje
Referanseportefølje
Pengemarked
ST1X
Pluss Likviditet II
ST1X
Holberg Likviditet 20
ST1X
Alfred Berg Pengemarked
ST2X
Obligasjoner
ST4X
DNB Obligasjon (III)
ST4X
Alfred Berg Nordic Investment Grade C
ST1X
Holberg Kreditt
ST1X
Alfred Berg Kort Obligasjon
ST3X

Produksjonsdato: 07.09.2017

PLUSNOKNO
HOLIKV2 NO
ABPENGENO

AFOBL3NO
ABNIGCNNO
HLBRGKRNO
AIKOBL NO

Siste 3 år
(annualisert)

Siste 5 år
(annualisert)

Siden oppstart
(annualisert)

Denne måned

Hittil i år

-0,04 %
0,13 %

5,03 %
3,42 %

5,81 %
5,74 %

19.08.2015

0,12 %
0,03 %
0,14 %
0,03 %
0,11 %
0,03 %
0,11 %
0,03 %

1,17 %
0,34 %
1,21 %
0,34 %

1,77 %
0,58 %
1,77 %
0,56 %
0,38 %
0,14 %
1,62 %
0,60 %

19.08.2015

0,44 %
0,27 %
0,58 %
0,27 %
0,27 %
0,03 %
0,60 %
0,03 %
0,18 %
0,06 %

4,10 %
1,13 %
2,94 %
1,13 %

1,65 %
0,85 %
2,64 %
0,79 %
0,96 %
0,14 %
4,41 %
0,56 %
1,87 %
0,58 %

23.08.2015

1,19 %
0,39 %

6,60
0,34
1,92
0,46

%
%
%
%
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Avkastning

(%)

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

Produksjonsdato: 07.09.2017

Symbol

NOSTAKGNO
CAWWETINO
RGCEDERLX
FEGANH1LX
MIRAGCALX
NSEMBPNLX
KLPAIII NO

AIAKTIV NO
FFNORG2NO
NONORVENO

Siste 3 år
(annualisert)

Siste 5 år
(annualisert)

Siden oppstart
(annualisert)

Denne måned

Hittil i år

-1,09 %
-0,24 %
-0,78 %
-1,10 %
-0,42 %
-1,10 %
-1,40 %
-0,86 %
-2,85 %
-1,18 %
-0,66 %
-0,23 %
-1,61 %
0,96 %
0,03 %
-1,10 %

7,18 %
7,34 %
7,02 %
1,93 %
10,12 %
1,93 %
0,97 %
3,33 %
1,77 %
6,78 %
22,41 %
14,35 %
7,41 %
15,24 %
9,53 %
1,93 %

7,60 %
12,38 %
10,96 %
10,07 %
6,51 %
10,07 %
2,11 %
10,09 %
3,11 %
4,30 %
4,35 %
10,77 %
6,72 %
15,91 %
12,80 %
10,19 %

20.08.2015

0,97 %
0,81 %
1,76 %
0,81 %
1,11 %
0,81 %
0,03 %
0,81 %

10,94 %
6,81 %
8,09 %
6,81 %
7,84 %
6,81 %
16,31 %
6,81 %

18,45 %
15,11 %
21,98 %
19,47 %
15,39 %
15,13 %
22,46 %
15,13 %

23.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS

Oppstartsdato

24.08.2015
24.08.2015
22.09.2016
21.08.2015
20.11.2015
19.09.2016
25.08.2015

17.02.2016
24.08.2015
24.08.2015
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Periodens utvikling

Markedsverdi
31.07.2017

Avkastning

Kostnader

Bevegelser

Markedsverdi
31.08.2017

Pengemarked

32 962 942

40 441

0

0

33 003 383

Obligasjoner

48 713 689

213 846

0

0

48 927 535

Internasjonale aksjer

40 113 572

-437 450

0

0

39 676 122

Norske aksjer

13 888 519

135 144

0

0

14 023 663

135 678 722

-48 018

0

0

135 630 704

Totalt

Produksjonsdato: 07.09.2017
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4006-1

Arkiv:

Tertialrapport 2. tertial 2017
Forslag til vedtak:
1) 2. tertialrapport – august 2017 tas til orientering.
2) Følgende budsjettendringer forestas i driftsbudsjettet 2017:
a) Rammeendring mellom Samfunn og Helse og omsorg ifm overføring av vaktmester til
Boligtjenesten kr 255 000, korrigeres slik:
i) 101000.400010.283 + kr 255 000
ii) 124000.500040.190 – kr 255 000
b) Utgifter Hønen Gård kr 6 700 000, korrigeres og finansieres slik:
i) 137000.450400.254 + kr 6 700 000
ii) 154000.951000.880 – kr 6 700 000
c) Ressurskrevende tjenester kr 3 000 000, korrigeres og finansieres slik:
i) 170000.450502.253 + kr 3 000 000
ii) 154000.951000.880 – kr 3 000 000
d) Venstresving Ringmoen kr 5 000 000, korrigeres og finansieres slik:
i) 147000.590000.285 + kr 5 000 000
ii) 154000 951000.880 – kr 5 000 000
e) Borglund hengebro, kr 878 000, korrigeres og finansieres slik:
i) 147000.500050.285 + kr 878 000
ii) 154000.951000.880 – kr 878 000
f) Partnerskapsmidler, manglende overføring fra 2016 til 2017
i) 147000.721008.325 + kr 190 000
ii) 154000.951000.880 – 190 000
3) Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2017:
a) Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av lån
nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik:
i) 091000.690000.870.0001 + kr 550 621
ii) 023000.656000.254.0251 - kr 550 621
b) Prosjekt for rehabilitering av veibruer og automatisk måleravslesning korrigeres slik:
i) 023000.654000.332.19302 + kr 4 000 000
ii) 023000.654000.332.19300 - kr 4 000 000
c) Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17. Korrigeres slik:
i) 023000.656000.221.17001 + kr 1 100 000
ii) 091000.690000.870.0001 - kr 1 100 000
-

d) Omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og prosjekt 0250
Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler. Korrigeres
slik:
i) 023000.656000.222.0113 + kr 1 800 000
ii) 023000.656000.190.0115 - kr 800 000
iii) 023000.656000.190.0250 - kr 1 000 000
e) Omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til prosjekt 10016
Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord.Korrigeres slik:
i) 020000.657000.253.10016 + kr 800 000
ii) 020000.640000.253.0720 - kr 800 000
f) Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager. Prosjektet tilføres midler fra
prosjekt 10016 Austjord dagsenter. Korrigeres slik:
i) 023000.657000.261.10021 + kr 3 000 000
ii) 023000.657000.261.10016 - kr 3 000 000
g) Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal avsluttes. Korrigeres slik:
i) 023000.651000.353.15003 + kr 6 228 981
ii) 091000.690000.870.0001 - kr 6 228 981
h) Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna gir
økte kostnader i 2017. Korrigeres slik:
i) 023000.657000.222.10001 + kr 5 500 000
ii) 023000.657000.339.10018 + kr 4 000 000
iii) 091000.690000.870.0001 - kr 9 500 000
i) Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt i forhold til investeringstakten,
nedjusteres. Korrigeres slik:
i) 091000.690000.870.0001 + kr 72 008 600 (redusert bruk av lån)
ii) 072910.690001.841.0001 + kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon
investeringer)
iii) 023000.656000.265.0080 - kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg)
iv) 023000.656000.375.0105 - kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling
Riddergården)
v) 023000.656000.190.0115 - kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking)
vi) 023000.656000.190.0250 - kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling)
vii) 023000.657000.222.10004 - kr 10 000 000 (Benterud skole)
viii) 023000.657000.265.10006 - kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
ix) 023000.657000.265.10007 - kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger)
x) 023000.657000.265.10008 - kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger)
xi) 023000.657000.241.10015 - kr 4 000 000 (Ny legevakt)
xii) 023000.657000.261.10016 - kr 4 600 000 (Austjord dagsenter)
xiii) 023000.657000.332.14012 - kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva)
xiv) 023000.651000.345.15008 - kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
xv) 023000.651000.353.15008 - kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)
xvi) 023000.651000.350.15013 - kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg)
xvii) 023000.651000.353.15014 - kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
xviii) 023000.651000.345.15020 - kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger)
xix) 023000.651000.353.15020 - kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger)
xx) 023000.651000.353.15038 - kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet –
St.Hanshaugen)
xxi) 023000.651000.345.15039 - kr 2 000 000 (Hønengata nord VA)

-

xxii) 023000.651000.353.15039 - kr 3 000 000 (Hønengata nord VA)
j) Forskudd venstresvingfelt Ringmoen. Korrigeres slik:
i) 091000.690000.870.0001 + kr 2 700 000
ii) 077000.690000.285.0611 + kr 300 000
iii) 040000.690000.285.0611 - kr 3 000 000

Innledning / bakgrunn
Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den
inneholder økonomisk åprprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, bemanning og
status salg eiendommer, verbalforslag 2016, verbalforslag 2017, status mål i Handlingsprogram
2017-2020 samt status på vedtak fra kommunestyret som må følges opp av rådmannen.
Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 11,4 mill. kroner. Dette er en forbedring fra forrige
ordinære økonomirapport på i underkant av 5,3 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområdene
SAMLET RESULTAT
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenster
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap Regnskap Budsjett
Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige
2016 (pr aug) hittil 2017 hittil 2017 hittil 2017
(inkl endr 1. T)
% rapportering
-123 960
-86 996
-42 207
4 624
6 067
6 216
69 955
70 138
67 753
114 312 118 203 120 786
168 197 184 820 180 426
82 720
97 749 103 355
12 797
17 322
18 563
405 139 401 518 383 744
80 305
62 675
65 822
-60 467
-66 789
-6 284
-1 024 148 -1 024 913 -1 049 965
22 607
46 213
67 377

44 789
149
-2 385
2 583
-4 394
5 606
1 241
-17 774
3 147
60 505
-25 052
21 163

11 389
9 792
99 907
185 275
287 743
159 299
27 318
615 130
115 661
-5 395
-1 594 445
111 104

0
9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
592 546
107 210
-6 695
-1 574 945
116 274

-11 389
125
-3 591
118
-2 565
2 200
-10
-22 584
-8 452
-1 300
19 500
5 170

1%
-4 %
0%
-1 %
1%
0%
-4 %
-8 %
19 %
-1 %
4%

-16 670
0
-800
1
-1 503
334
-10
-12 855
-2 508
0
0
670

Fra forrige tertialrapport til denne tertialrapporten er følgende store endringer på kostnadssiden
tatt inn:





Hønen gård 6,7 mill (Helse og omsorg)
Manglende finansiering ressurskrevende tjenster 3,0 mill (Helse og omsorg)
Venstresving Ringmoen 5,0 mill (Samfunn)
Borglund hengebro 0,9 mill (Samfunn)

Etter 1. tertial er det budsjettert med et mindreforbruk (overskudd) i år på 33,8 mill. kroner
(avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets
overskudd være redusert til ca 22,4 mill. kroner.

-

Sykefraværet pr 2. kvartal er på 7,9 % og en reduksjon fra 2016 hvor tilsvarende tall var 8,7
%. Sykefravær er ikke til enhver tid fullstendig oppdatert da registrering mm har et etterslep på
1 til 2 mnd.
Økonomiske forhold
Driftsbudsjettet:
Punkt 2 a: Rammekorrigering uten økonomisk konsekvens; flytting av midler fra Samfunn til
Helse og omsorg som følge av overføring av vaktmester til Boligtjenesten.
Punkt 2 b: Hønen går har tidligere vært omtalt blant annet i 1. tertialrapport. Ringerike
kommune har etter dommen i Høyesterett erkjent å ha tjeneste- og betalingsansvaret for fire
brukere ved Hønen gård. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved
at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 6,7 mill. kroner.
Punkt 2 c: Økt innslagspunkt med mer enn lønnsvekst har bidratt til at forventet inntekt for
ressurskrevende tjenester har blitt budsjettert med for høy inntekt med kr 3 mill. kroner.
Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at årets avsetning til
disposisjonsfond reduseres med 3 mill. kroner.
Punkt 2 d: Venstresvingefeltet Ringmoen var i utgangspunktet tatt inn i HP 2017-2020 som
investeringer med et beløp på 5 mill. kroner. Dette kan imidlertid ikke klassifisers som
investering da dette ikke er noe kommunen eier og det må da ytes tilskudd via
driftsregnskapet. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at årets
avsetning til disposisjonsfond reduseres med 5 mill. kroner.
Punkt 2 e: Tiltak om utbedring av Borglund hengebru er godkjent av KS. På lik linje med
punkt 2 d så eier heller ikke kommunen hengebrua og det må da også her ytes tilskudd via
driftsregnskapet. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at
årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 0,878 mill. kroner.
Punkt 2 f: I referatet fra møte i Rådet for Ringeriksregionen 13.09.17, er det forutsatt at
resterende midler på kr 190 000 er overført fra 2016 til 2017, dvs at totalt disponible
partnerskapsmidler i år er kr 1 940 000. Budsjettmidler på kr 190 000 må derfor tilføres ansvar
721008 i 2. tertial. Konsekvensen av dette tas nå inn i 2. tertialrapport og dekkes inn ved at
årets avsetning til disposisjonsfond reduseres med 0,190 mill. kroner.
Investeringsbudsjettet:
Det skal gjøres vedtak på alle endringer av årsbudsjett, så også overføring av budsjettmidler fra
2016 til 2017. I kommunestyret 2. mars 2017 ble det lagt frem et notat om overføring av
investeringsmidler fra 2016 til 2017. Investeringsbudsjett 2017 vedtas herved i tråd med dette
notatet.
Punkt 3 a: Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av
lån nedjusteres tilsvarende:
 091000.690000.870.0001 debet kr 550 621
 023000.656000.254.0251 kredit kr 550 621
Punkt 3 b: Total kostnadsramme på prosjekt 19302 Rehabilitering av veibruer økte med 4
millioner kroner når prosjektet ble utvidet med to nye bruer, se KS-sak 61/17. Budsjettpost
19300 Kommunale veier, gatelys, park og idrett har en bevilgning til Automatisk måleravlesing
i 2017 på 4 millioner kroner som ikke blir benyttet fordi tiltaket er utsatt. Budsjettmidlene
omdisponeres fra 19300 til 19302 slik:
 023000.654000.332.19302 debet kr 4 000 000
-



023000.654000.332.19300 kredit kr 4 000 000

Punkt 3 c: Kostnaden til utbedringer i 2017 på 1,1 millioner kroner i forbindelse med nytt
investeringstiltak Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17:
 023000.656000.221.17001 debet kr 1 100 000
 091000.690000.870.0001 kredit kr 1 100 000
Punkt 3 d: Det foretas en omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og
prosjekt 0250 Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler slik:
 023000.656000.222.0113 debet kr 1 800 000
 023000.656000.190.0115 kredit kr 800 000
 023000.656000.190.0250 kredit kr 1 000 000
Punkt 3 e: Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til
prosjekt 10016 Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord:
 020000.657000.253.10016 debet kr 800 000
 020000.640000.253.0720 kredit kr 800 000
Punkt 3 f: Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager økes til 11 millioner kroner når
opsjoner utløses. Prosjektet tilføres 3 millioner kroner fra prosjekt 10016 Austjord dagsenter,
som på sin side blir godskrevet med investeringstilskudd fra Husbanken senere i høst.
Korrigeres slik:
 023000.657000.261.10021 debet kr 3 000 000
 023000.657000.261.10016 kredit kr 3 000 000
Punkt 3 g: Regnskapet for renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal viser et merforbruk på 6,2
millioner kroner. Utbygging VAR vil på et senere tidspunkt legge frem sluttrapport på
prosjektet. Prosjektet avsluttes økonomisk ved økt bruk av lånemidler:
 023000.651000.353.15003 debet kr 6 228 981
 091000.690000.870.0001 kredit kr 6 228 981
Punkt 3 h: Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna
gir økte kostnader i 2017. Prosjektene tilføres budsjettmidler i 2017 og bruk av lån
oppjusteres. Samtidig er budsjettene nedjustert tilsvarende i 2018, slik at prosjektenes
totalrammer ikke endres.
 023000.657000.222.10001 debet kr 5 500 000
 023000.657000.339.10018 debet kr 4 000 000
 091000.690000.870.0001 kredit kr 9 500 000
Punkt 3 i: Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt og må nedjusteres på en rekke
prosjekter. Budsjettert bruk av lån i 2017 og mva. kompensasjon reduseres med 80,5 millioner
kroner som følge av dette. Korrigeres slik:
 091000.690000.870.0001 debet kr 72 008 600 (redusert bruk av lån)
 072910.690001.841.0001 debet kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon
investeringer)
 023000.656000.265.0080 kredit kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg)
 023000.656000.375.0105 kredit kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling
Riddergården)
 023000.656000.190.0115 kredit kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking)

-



















023000.656000.190.0250 kredit kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling)
023000.657000.222.10004 kredit kr 10 000 000 (Benterud skole)
023000.657000.265.10006 kredit kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
023000.657000.265.10007 kredit kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger)
023000.657000.265.10008 kredit kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger)
023000.657000.241.10015 kredit kr 4 000 000 (Ny legevakt)
023000.657000.261.10016 kredit kr 4 600 000 (Austjord dagsenter)
023000.657000.332.14012 kredit kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva)
023000.651000.345.15008 kredit kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)
023000.651000.353.15008 kredit kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)
023000.651000.350.15013 kredit kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg)
023000.651000.353.15014 kredit kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
023000.651000.345.15020 kredit kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger)
023000.651000.353.15020 kredit kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger)
023000.651000.353.15038 kredit kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet –
St.Hanshaugen)
023000.651000.345.15039 kredit kr 2 000 000 (Hønengata nord VA)
023000.651000.353.15039 kredit kr 3 000 000 (Hønengata nord VA)

Punkt 3 j: I finansieringsplanen for 2017 er det budsjettert med et forskudd til
venstresvingefelter Ringmoen på 3 millioner kroner og en refusjon fra andre på 0,3 millioner
kroner. Finansiering av netto forskudd på 2,7 millioner kroner er budsjettert som bruk av
lånemidler. Forskudd til private kan ikke lånefinansieres, og netto forskudd og budsjettert bruk
av lån reduseres med 2,7 millioner kroner.
 091000.690000.870.0001 debet kr 2 700 000
 077000.690000.285.0611 debet kr 300 000
 040000.690000.285.0611 kredit kr 3 000 000
Rådmannens vurdering
Vi ser at vi fortsatt har noen økonomiske utfordringer spesielt innenfor Helse og omsorg og
Samfunn. Dette følges tett opp for å avklare situasjonen og mulighetene til å komme nærmere
budsjettbalanse.
Hønen Gård, vesntresvingfelt Ringmoen samt utbedring av Borglund hengebro gjør at vi får
ekstraordinære utgifter i år.
Når det gjelder rammetilskudd og inntektsutjevning så ser det ut til at budsjettert nivå samlet
for disse ligger noe for høyt. Prognosen for 2. tertial er som følge av dette redusert med 6,5
mill.
Vi har fremdeles en skattevekst pr 2. tertial sammenlignet med fjoråret. Skatteveksten ligger
over anslaget i statsbudsjettet og dette er tatt inn en forventet økning på 26 mill. kroner.
Skatteveksten demper effekten av de ekstraordinære utgiftene samt reduksjon i rammetilskudd
og inntektsutjevning.
Det meldes om at 85 % av investeringsprosjektene følger oppsatt fremdriftsplan.
Vi ligger an til å levere et positivt regnskapsresultat og derved styrke kommunens
disposisjonsfond ytterligere. Vi bygger videre!

-
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1. Innledning
Tertialrapportenskalgi en statusover driften i Ringerikekommuneså langt i år, og gjennom
årsprognosersi noe om forventet økonomiskresultat for dette driftsåret. Rapportenskalogsågi noe
mer utfyllende kommentarerfra de ulike driftsområdene,investeringsprosjekter,målenesom er
definert i kommunensHandlingsprogrammm.
Det må tas høydefor at uforutsette hendelser,skatteinntekter, pensjonskostnadog
regnskapstekniske
disposisjonerved årets slutt kan få uforutsett resultateffekt bådepositivt og
negativt i forhold til de økonomiskeprognosene.

2. Årsprognose
Årsprognosenindikerer at kommunenvil oppnå et regnskapsresultati 2017 som viseret merforbruk i
forhold til budsjett på 11,4 mill. kroner. Dette er en forbedringfra forrige økonomirapportpå i
underkantav 5,3 mill. kroner.

Fraforrige tertialrapport til dennetertialrapporten er følgendestore endringerpå kostnadssiden tatt
inn:
Hønengård 6,7 mill (Helseog omsorg)
Manglendefinansieringressurskrevendetjenster 3,0 mill (Helseog omsorg)
VenstresvingRingmoen5,0 mill (Samfunn)
Borglundhengebro0,9 mill (Samfunn)
Etter 1. tertial er det budsjettert med et mindreforbruk (overskudd)i år på 33,8 mill. kroner
(avsetningtil disposisjonsfond).Blir regnskapsresultatetslik årsprognosenindikerer vil årets
overskuddvære reduserttil ca 22,4 mill. kroner.
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3. Rammeområdene- Kommentarer til årsprognosen
Folkevalgteog revi sjon
Årets budsjetterte rammer ser ut til å holde. Utgifter i forbindelsemed politiske møter vil være noe
uforutsigbartfrem til de endeligeregnskapstalleneforeliggerved nyttår men det antydeset lite
mindreforbruktil tross for merforbruk på kontroll og revisjon.

Administrasjon og fellestjenester
Endringeri samt prisvekstpå kommunensforsikringerog kontingentergjør at det blir utfordringer i
forhold til å holde seg innenfor budsjettrammen.Ikke-budsjetterte utgifter i forbindelsemed
kommunensdigitaliseringstrategibidrar vesentligtil merforbruket på rammeområdet.
Regionkoordinator,trainee, lærlingeordningen,HMS,Informasjonstiltakog økonomiavdelingenviser
etter 2 /3 av året merforbruk i forhold til budsjett.
Satsningpå kompetanseer et prioritert område.Lederprogrammeter gjennomførti henholdtil plan
og de fleste lederteamhar fått individuell veiledningrettet mot sinedefinerte behov.Det er videre
gjennomførtmangekompetansetiltakfor ansattemed spesiellprioritering innen sektor helse og
omsorg,skoleog barn/unge. Tilbakemeldingerpå lederprogrammetog kompetansetiltakeneer
svært positive.
Utgifter for valgethar vi ikke oversiktover pr 2. tertial men dette vil vi kommetilbake til på
rapporteringpr 31. oktober.

Barnehage
Området har siden2016hatt mye fokus på å få barn fra minoritetsspråkligefamilier inn i
barnehagen.Dette arbeidet har vært en suksess,og ved nyttår var 75 % av alle barn 1-5 år med
minoritetsspråkligbakgrunni barnehage.Dette målrettede arbeidet fortsetter i 2017,og ansessom
en viktig del av integreringsarbeidet.Det er blant annet gjennomførtet foreldremøtehvor alle barn
med minoritetsspråkligbakgrunnvar invitert. Barnevernog Forebyggendeheletjenestervar tilstede.
Ny nasjonalrammeplanfor barnehagenegjelder fra 1. augustog arbeidet med implementeringskjer
gjennomkompetansetiltaket«Væresammen»i sektoren.Barnehagenedrivesetter prinsippet
løpendeopptak.
Områdetdrifter innenfor budsjetterte rammer.

Grunnskole
Aktiviteten ved Læringssente
ret for voksneer stor etter at det har vært bosatt mangeflyktninger i
perioden2015 – 2017.Utbetalingav Introduksjonsstønader blitt høyereenn tidligere antatt og
behovet for gruppedelinger ogsåøkt, slik at rammeområdetgår mot et merforbruk på rundt 2,5 mill.
kroner

Spesielletiltak barn og unge
Samletmelder rammeområdetet mindreforbrukpå 2,2 mill. kroner.
Barnevernethar store utfordringer med utgifter til fosterhjemsgodtgjørelse
, og viser et merforbruk
på 2,4 mill. kroner. I forbindelsemed avlastningstjenestenefor barn og tjenester til barn i barnebolig,
er det et merforbruk på 3 mill. kroner. Nye brukereog oppbemanningpå skoleer grunner til
merforbruk. Rammeområdethar et mindreforbruki bofellesskapenefor ensligemindreårige
3
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flyktninger på 7 mill. kroner. Det var i år planlagt3 bofellesskapi full drift, men det er kun behovfor
2. Med færre bosettingerav mindreårigeflyktningervil tilskuddet fra staten reduseres,noe som vises
under rammeområde7 Avsetninger,overføringer.Helsestas
jonstjenestenhar ogsåbidratt positivt til
mindreforbruketi rammeområdet,på grunn av vakanser.

Kulturtjenesten
Kulturtjenestendriftes i samsvarmed budsjett. Kommunensnylig vedtatte kulturplan er førendefor
kommunensvidere arbeid innenfor kultursektoren.

Helseog omsorg
Rammeområdetmelder om et samletmerforbruk på 22,6 mill. kroner, og av dette er endringenfra
forrige rapporteringpå 9,7 mill. kroner i økt merforbruk. Ringerikekommunehar etter dommeni
Høyesteretterkjent å ha tjeneste- og betalingsansvaretfor fire brukere ved Hønengård. Disse
kommer fra kommuneneBergen,Osloog Hitra. Skyldigbeløp summerersegtil 6,7 mill. kroner, og
dette er nå tatt inn i prognosen.
Det er fortsatt økningi utgifter til sosialhjelp,spesielttil boutgifter. Tiltakenesom er satt i verk har
ikke foreløpiggitt effekt, og det ser ut til at sosialhjelpsutbetalingen
blir 2,3 mill. kroner høyereenn
tidligere meldt. Men med færre flyktningerer det registrert reduserteutgifter til sosialhjelptil dissei
størrelsesorden1,1 mill. kroner.
Det har vært en økningi tjenestebehoveti enkelte omsorgsboliger/bofellesskap.
Dette skyldes
endredebehovhos enkeltebrukere og nye brukeremed store tjenestebehov,og det meldeset
merforbruk på 1,2 mill. kroner.
Boligtjenesten som er nyopprettet i løpet av året, har nå fått samletalle ressursenesom jobber med
boligsosialtarbeid under sammetak. Inventar og utstyr til nytt kontor samt en endringi bemanning
har ført til et merforbruk på 0,6 mill. kroner.

Samfunn
Områdeviser et merforbruk på ca 8,5 mill. kroner. I tertialrapporten har vi splittet i ordinær drift og
selvkost.Selvkostområdenemelder om et mindreforbrukpå 1,4 mill. kroner mensordinærdrift da
melder om merforbruk på 9,9 mill. kroner. I denne rapporten har ti lskuddtil venstresvingRingmoen
blitt tatt inn med 5 mill. kroner samt at tilskudd til utbedringav Borglundhengebruer tatt inn med
0,9 mill. kroner. Trekkesdisseto tilskuddeneut av prognosener rammeområdetsprognosepå nivå
med økonomirapportpr 31.07.
I forbindelsemed organiseringmed TekniskForvaltningog TekniskDrift er det lagt forventningerom
lavereressursbrukspesieltinnenfor tekniskforvaltning.Her har det frem til 2017vært større
utfordringer for å levereså nær budsjett som mulig. Det er innført tiltak for å redusere.I tillegg er det
høy aktivitet på Plankontoret som ogsåvarsleret merforbruk i år på ca 0,9 mill. kroner

Avsetninger, overføringer
Årets budsjetterte avsetningtil lønnsvekstser ut til å holde. Lokaleforhandlingerpågårfortsatt men
forventessluttført primo oktober.
Det har sidenslutten av 2015 blitt jobbet med saneringav arkiv på Norderhovhjemmet. Arbeidet har
vært vesentligmer omfattende og tatt lengert id enn IKAKongsberg,som utfører arbeidet, ansloved
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befaring.Totalt har saneringenpr nå en kostnadpr primo oktober på ca 3,4 mill. kroner. Det ble i
2015 budsjettert med bruk av 1 mill. kroner. Hovedårsakentil merforbruket er at materialet som ble
sendt til IKAKongsberg
, spesieltfra vedrørendeTyristrand, var i meget dårlig forfatning samt dårlig
organisert. Arbeidetpågårfortsatt.

Skatt og rammetilskudd
Vi ser fremdelesen skatteveksti 2017 sammenlignetmed sammeperiode i 2016som liggerover
anslageti statsbudsjettet.Året startet med stor veksti skatteinntekt sammenlignetmed de samme
månedenei 2016.Det var først ifra april at den store vekstenkom i fjor. Vi ser nå at skatteinngangen
har vært jevnt høyereenn 2016og ved å forutsette med at vi får sammeskatteinngangi septemberdesember2017som vi haddei 2016så vil vi kunneforbedre prognosenmed 26 mill. kroner.
Vi antar et rammetilskuddpå 674 mill. kroner plussinntektsutjevningpå 75,5 mill. kroner. Dette
ligger under budsjett på 756 mill. kroner og følgeliger prognosenned med 6,5 mill. kroner i forhold
til budsjettert nivå.
Pågrunn av det laverentenivåetvil årets rentekompensasjonfra Husbankenbli lavereenn
budsjettert. Merinntekten fra konsesjonskraftsom tidligere er meldt vil dekkeopp for dette.

Finans
Året har vært godt på mange områderinnenfor finansområdet.Likviditetenhar vært god, noe som
sikrer renteinntekter tross lav innskuddsrente. I tertialrapporten har vi forutsatt en reduksjoni
renteutgifter på 4 mill. kroner som følgeav senerelåneopptaksamt laverelånerenteenn antatt.
Ved utgangenav august2017var Fossefondetsmarkedsverdikr 135.630.704.Hittil i år er
avkastningenkr 6.492.309,som tilsvarer 5,03 %. Fondetskalværeinvestert med nøytralvektslik det
er beskreveti finansreglementet,og pr 31.08.2017består porteføljen av:
•
•
•

24,3 % pengemarkedsfond
36,1 % obligasjonsfond
39,6 % aksjefond(hvor 29,3 % i internasjonaleaksjerog 10,3 % i norskeaksjer)

Avkastningenhar hittil i år vært svært bra. Det er spesieltaksjemarkedetsom bidrar til denne
positive trenden. I juli og augustfikk de norskeaksjeneen oppsving,som skyldesat oljeprisene
styrket seg.Hittil har de norskeaksjefondenegitt en avkastningpå ca 11 %,og de internasjonale
aksjefondeneca 7 %. Det er en positiv utvikling hva gjelder globalvekst og inntjeningpå børsene.
Imidlertid er verdsettelsenrelativ høy sett i forhold til tidligere år hvor renten har vært høyere.På
bakgrunnav dette opprettholdesnøytralvekteni norskeog internasjonaleaksjer.
Avkastningsmåletfor Fossefondeter i år budsjettert til 5 mill. kroner. Det er oppjustert til 5,5 mill.
kroner i prognosenfor 2. tertial.

4. Status bosetting av flyktninger
Kommunenhar etter anmodningfra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017.15 av disseskal
være ensligemindreårige.I ti lleggkommer eventuellefamiliegjenforeninger. Sålangt i år er det
bosatt 65 personer.14 er kommet gjennomfamiliegjenforening.
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IMDi har varsletat behovetfor bosettingav ensligemindreårigeer lavereenn 15, og kommunen
forbereder segnå på å ta imot 10 i år. Pr 2. tertial er 6 ensligemindreårligebosatt i 2017. Dette
kommer i tillegg til de 20 ungdommenesom ble bosatt i 2016.

5. Likviditetssituasjonen
Kommunenhar bedret sin likviditetssituasjonde sisteårene.Ved inngangentil 2017har kommunen
ca 405 mill. kroner i likvide midler på bankkonto.Ved utgangenav auguster beløpetca 418 mill.
kroner. I tillegg har kommunenen driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen,og ca 135
mill. kroner i verdipapirfondtilknyttet Fossefondet.Driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i
2017.

6

R i n ge r i ke kom mu n e – 2 . te rt i a l ra p p o rt , au g u s t 201 7

6. Investeringer
Investeringsregnskap pr 2. tertial 2017 med årsprognoseog avvik ift budsjett

Tabellenunder viserårets budsjetterte og regnskapsførteutgifter pr prosjekt:
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Prosjektregnskap inv esteringer pr 2. tertial 2017
Tabellenunder visertotal prosjektkostnadfor de prosjektenesom pågårover flere regnskapsår:
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Kommentarer til utvalgte prosjekter
10001Ullerål skolerehabilitering/ utbygging:
Undervisningspaviljonger
er satt opp. Anbudsevalueringstarter opp i september2017. Prosjektet
følger oppsatt fremdriftsplan.
10003Soknaskole:
Skolenstår ferdig, men uteområdeter ikke godkjentAsfalteringav uteområdeneer utført, arbeider
med uteområdenegjøreshøst 2017..Det er bevilget3 mill. kroner til dette i år.
10004Ny barneskoleHønefosssyd:
Offisiell byggestart9. mai. Prosjektetfølger oppsatt fremdriftsplanog man jobber mot tett byggtil
nyttår.
10015Ny legevakt:
Prosjektetstartet opp i år. Brukerprosessog arkitekt gjennomføreshøst 2017.
15006Ringerikevannverk:
Prosjektetgjennomføresiht. oppsatt fremdrift og vedtatt budsjett. Prognose2017:kr 65 816 102 (=
justert budsjett 1. tertial).
15012NymoenHen:
Skali forhandlingersluttoppgjør.Prognoselik budsjett.
15013UtbyggingMonserudRA
Prosjektetgjennomføresiht. oppsatt fremdrift og vedtatt budsjett. Årsprognosener imidlertid lavere
enn budsjett pga.kr 10 mill. i reservesom ikke vil benyttesinneværendeår. Prognose2017:kr 137
113 676. Budsjett 2017:kr 149 167 166.
15017Brutorget VA-anlegg:
Prosjektethar ikke bevilgninginneværendeår, men det gjenstårnoen arbeider(asfalteringetc.)
Prognose2017:kr 300 000.
9
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15023Hønengata18-20:
Det er pr. nå ca. kr 800 000 i overforbrukpå prosjektet. Dette skyldeshøyeregravekostnaderenn
antatt. Overtagelseog sluttdokumentasjongjenstår.Prognose2017:kr 1 237 017. Budsjett2017:kr
376 017.
14012G/Sbruer over Storelva:
Prosjekteter i oppstartsfasen.Arkitektkonkurranseskalgjennomføresog prosessmå planlegges.
Etter politisk saki juni ble prosjektetutsatt. Prognose2017:0.
15014SaneringNesi Ådaletappe2:
Prosjektethar utsatt oppstart pga.av andre prioriterte prosjekt.Geotekniskundersøkelsemed
trasevurderingstartes høst 2017, prosjekteringpåbegynnesvåren2018.Prognose2017:300 000.
15038OvervannskulvertStorjordet– St-haugen:
Skalstartesopp med prosjekteringi høsten2017.
15039HønengataNord:
Oppstartavhengerav privat utbygger.Signalerom det skalstartesopp i inneværendeår.

Budsjettendringer investeringer 2. tertial
Det skalgjøresvedtak på alle endringerav årsbudsjett,så ogsåoverføringav budsjettmidlerfra 2016
til 2017.I kommunestyret2. mars2017 ble det lagt frem et notat om overføringav
investeringsmidlerfra 2016til 2017.Investeringsbudsjett2017vedtashervedi tråd med dette
notatet.
Prosjekt0251 Carporthjemmetjenestenavsluttesmed et mindreforbrukog bruk av lån nedjusteres
tilsvarende:
091000.690000.870.0001
debet kr 550 621
023000.656000.254.0251
kredit kr 550 621
Total kostnadsrammepå prosjekt 19302Rehabiliteringav veibruer økte med 4 millioner kroner når
prosjektet ble utvidet med to nye bruer, se KS-sak61/17. Budsjettpost19300Kommunaleveier,
gatelys,park og idrett har en bevilgningtil Automatiskmåleravlesingi 2017 på 4 millioner kroner som
ikke blir benyttet fordi tiltaket er utsatt på ubestemttid. Budsjettmidleneomdisponeresfra 19300til
19302slik:
023000.654000.332.19302
debet kr 4 000 000
023000.654000.332.1930
0 kredit kr 4 000 000

Kostnadentil utbedringeri 2017 på 1,1 millioner kroner i forbindelsemed nytt investeringstiltak
Sovearealbarnehage,finansieresved bruk av lån, se KS-sak99/17:
023000.656000.221.17001
debet kr 1 100 000
091000.690000.870.0001
kredit kr 1 100 000
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Det foretas en omdisponeringfra prosjekt 0115 Energi,inneklima,overvåkingog prosjekt 0250 Tiltak
eiendomsutviklingtil prosjekt 0113VarmeHaugsbygd/Vang
skolerslik:
023000.656000.222.0113
debet kr 1 800 000
023000.656000.190.0115
kredit kr 800 000
023000.656000.190.0250
kredit kr 1 000 000
Budsjettmidleromdisponeresfra prosjekt 0720Helse– Inventar/medisinskutstyr til prosjekt 10016
Austjord dagsenterfor inndekningav inventar på Austjord:
020000.657000.253.10016
debet kr 800 000
020000.640000.253.0720
kredit kr 800 000
Totalrammenpå prosjekt 10021Hjelpemiddellagerøkestil 11 millioner kroner når opsjonerutløses.
Prosjektettilføres 3 millioner kroner fra prosjekt 10016Austjorddagsenter,som på sin side blir
godskrevetmed investeringstilskuddfra Husbankensenerei høst.Korrigeresslik:
023000.657000.261.10021
debet kr 3 000 000
023000.657000.261.10016
kredit kr 3 000 000
Regnskapetfor renseanleggog ledningsnettNesi Ådalviseret merforbruk på 6,2 millioner kroner.
UtbyggingVARvil på et seneretidspunkt leggefrem sluttrapporteringpå prosjektet.Her og nå
avsluttesprosjektetøkonomiskved økt bruk av lånemidler:
023000.651000.353.15003
debet kr 6 228 981
091000.690000.870.0001
kredit kr 6 228 981
Paviljongløsningpå Ullerålskoleog forsert utbyggingav bibrannstasjonpå Soknagir økte kostnaderi
2017.Prosjektenetilføres budsjettmidleri 2017og bruk av lån oppjusteres.Samtidiger budsjettene
nedjustert tilsvarendei 2018,slik at prosjektenestotalrammer ikke endres.
023000.657000.222.10001
debet kr 5 500 000
023000.657000.339.10018
debet kr 4 000 000
091000.690000.870.0001
kredit kr 9 500 000
Regulertinvesteringsbudsjett2017er for høyt og må nedjusterespå en rekkeprosjekter.Budsjettert
bruk av lån i 2017 og mva. kompensasjonreduseresmed 80,5 millioner kroner som følge av dette.
Korrigeresslik:
091000.690000.870.0001
debet kr 72 008 600 (redusertbruk av lån)
072910.690001.841.0001
debet kr 8 520 000 (redusertmva. kompensasjoninvesteringer)
023000.656000.265.0080kredit kr 1 000 000 (EF– Helse- og omsorgsbygg)
023000.656000.375.0105
kredit kr 5 000 000 (EF– Oppgraderingog sprinklingRiddergården)
023000.656000.190.0115
kredit kr 3 000 000 (EF– Energi,inneklima,overvåking)
023000.656000.190.0250
kredit kr 1 500 000 (EF– Tiltak eiendomsutvikling)
023000.657000.222.10004
kredit kr 10 000 000 (Benterudskole)
023000.657000.265.10006
kredit kr 7 000 000 (Heradsbygdaomsorgssenter)
023000.657000.265.10007
kredit kr 1 000 000 (Hovvest omsorgsboliger)
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023000.657000.265.10008
kredit kr 1 500 000 (Hovøst omsorgsboliger)
023000.657000.241.10015
kredit kr 4 000 000 (Ny legevakt)
023000.657000.261.10016
kredit kr 4 600 000 (Austjorddagsenter)
023000.657000.332.14012
kredit kr 4 000 000 (G/S-vegbruerover Storelva)
023000.651000.345.15008
kredit kr 3 300 000 (Overføringsledninger
Åsa- Monserud)
023000.651000.353.15008
kredit kr 7 700 000 (Overføringsledninger
Åsa- Monserud)
023000.651000.350.15013
kredit kr 12 000 000 (Monserudrenseanlegg)
023000.651000.35
3.15014kredit kr 1 000 000 (SaneringNesi Ådal etappe2)
023000.651000.345.15020
kredit kr 2 770 000 (EggemoenVA-løsninger)
023000.651000.353.15020
kredit kr 4 158 600 (EggemoenVA-løsninger)
023000.651000.353.15038
kredit kr 2 000 000 (OvervannskulvertStorjordet–
St.Hanshaugen)
023000.651000.345.15039
kredit kr 2 000 000 (Hønengatanord VA)
023000.651000.353.15039
kredit kr 3 000 000 (Hønengatanord VA)
I finansieringsplanenfor 2017er det budsjettert med et forskuddtil venstresvingefelterRingmoenpå
3 millioner kroner og en refusjonfra andre på 0,3 millioner kroner. Finansieringav netto forskuddpå
2,7 millioner kroner er budsjettert som bruk av lånemidler.Forskuddtil private kan ikke
lånefinansieres,og netto forskuddog budsjettert bruk av lån reduseresmed 2,7 millioner kroner.
•
•

091000.690000.870.0001
debet kr 2 700 000
077000.690000.285.0611
debet kr 300 000

•

040000.690000.285.0611
kredit kr 3 000 000
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7. Sykefravær
Sykefraværetfortsetter å synkeog pr 2. kvartal er sykefraværetpå 7,9 % en reduksjon fra 2016 hvor
tilsvarendetall var 8,7 %. Sykefraværer ikke til enhvertid fullstendigoppdatert da registreringmm
har et etterslep på 1 til 2 mnd. Med utgangspunkti foreløpigetall for 2017er antatt prognosefor
sykefraværi 2017på under 8 %.
Hele kommunen

Sykefraværeti % 2. kvartal 2016 - 2017
Ringerikekommune
7,9

Totalt

8,7

Langtidsfravær
17-365dager

5,9
6,3

2017
2016

1,1

Korttidsfravær
1-16 dager

1,6

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

1,0
0,9
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fraværeti 2. kvartal 2017er 7,9 % og det er en nedgangpå 0,8 prosentpoeng(pp) i forhold til 2.
kvartal i 2016.Korttidsfraværethar gått ned med 0,5 prosentpoengtil 1,1 %. Langtidsfraværethar
gått ned med 0,4 prosentpoengtil 5,9 %.Det egenmeldtefraværet økte imidlertid med 0,1
prosentpoengtil 1 %.
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Administrasjonog fellestjenester

Sykefraværeti % 2. kvartal 2016- 2017
Administrasjonog fellestjenester
5,3

Totalt

4,3

Langtidsfravær
17-365dager

4,3
2,6

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

0,4
1,0

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

0,6
0,6
0

1

2

3

4

5

6

Administrasjonog fellestjenesterhar et sykefravær2. kvartal 2017på 5,3 %, en økningpå 1,0
prosentpoengi forhold til 2. kvartal 2016. Det er langtidsfraværetsom har økt med 1,7
prosentpoeng. Korttidsfraværeter redusertmensdet egenmeldtefraværeter uendret.

Barnehage

Sykefraværeti % 2. kvartal 2016- 2017
Barnehage
9,7

Totalt

10,4

Langtidsfravær
17-365dager

8,0
7,3

2017
2016

0,6

Korttidsfravær
1-16 dager

1,8

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

1,2
1,2
0

2

4

6

8

10

12

Barnehage sektorenstotale sykefravær2. kvartal 2017 er 9,7 %, en nedgangpå 0,7 prosentpoengi
forhold til 2. kvartal 2016.Korttidsfraværet har gått ned med 1,2 prosentpoengtil 0,6 %.
Langtidsfraværethar økt med 0,7 prosentpoengtil 8 %, det egenmeldtefraværeter uendret.
14
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Spesielle tiltak for barn og unge

Sykefraværeti % 2. kvartal 2016- 2017
Spesielletiltak barn og unge
6,3

Totalt

10,6

Langtidsfravær
17-365dager

4,4
7,4

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

0,8
2,1

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

1,0
1,1
0

2

4

6

8

10

12

Det totale sykefraværeti Spesielle tiltak for barn og unge2. kvartal 2017er 6,3 %, en reduksjonpå
4,3 prosentpoengi forhold til 2. kvartal 2016.Alle typer fravær går ned. Langtidsfraværethar størst
nedgangmed 3 prosentpoengtil 4,4 %.
Skole

Sykefraværeti % 2. kvartal 2016- 2017
Skole
5,5

Totalt

6,9

Langtidsfravær
17-365dager

4,2
5,4

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

0,6
0,9

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

0,7
0,6
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sykefraværeti Skolesektoren2. kvartal 2017er 5,5 %, en reduksjonpå 1,4 prosentpoengi forhold til
2. kvartal 2016. Langtidsfraværethar gått ned med 1,2 prosentpoengtil 4,2 % og korttidsfraværeter
redusert med 0,3 prosentpoengtil 0,6 %.
15
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Kultur

Sykefraværeti % 2. kvartal 2016- 2017
Kultur
7,6

Totalt

1,5

Langtidsfravær
17-365dager

7,0
0,0

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

0,1
1,1

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

0,5
0,5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sykefraværeti Kultursektoren2. kvartal 2017er 7,6 %, en økningpå 6,1 prosentpoengi forhold til 2.
kvartal 2016.Det er langtidsfraværetsom har økt med 7 prosentpoengtil 7 %. Kultursektorener en
liten enhet og endringeri sykefraværetvil ha stor påvirkningpå sykefraværsprosentene.
Helseog omsorg

Sykefraværeti % 2. kvartal 2016- 2017
Helse
10,5
11,1

Totalt

Langtidsfravær
17-365dager

7,8
7,9

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

1,7
2,1

Egenmeldt
fravær
1-8 dager

1,1
1,0
0

2

4

6

8

10

12

Sykefraværeti Helsesektoren2. kvartal er 10,5 %, en reduksjonpå 0,6 prosentpoengi forhold til 2.
kvartal 2016.Det er korttidsfraværetsom har gått mest ned, med 0,4 prosentpoengtil 1,7 %.
Langtidsfraværethar ogsågått noe ned med 0,1 prosentpoengtil 7,8 %.
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Samfunn

Utvikling sykefravær2. kvartal 2016- 2017
Samfunn
4,6

Totalt

4,9

Langtidsfravær
17-365dager

2,9
3,0

Korttidsfravær
1-16 dager

2017
2016

0,6
1,3

Egenmeldtfravær
1-8 dager

1,1
0,6
0

1

2

3

4

5

6

Sykefraværetpå Samfunnsektoren2. kvartal 2017 er 4,6 %, en nedgangpå 0,3 prosentpoengi
forhold til 2. kvartal 2016.Det er størst nedgangi korttidsfraværet,med 0,7 prosentpoengtil 0,6 %.
Langtidsfraværethar gått ned med 0,1 prosentpoengtil 2,9 %.Det egenmeldtefr aværethar økt.

8. Bemanning
Tabellenviserantall årsverkpr august2017 sammenlignetmed sammeperiode i fjor. Antall årsverk
har blitt redusert fra 1764,2 til 1754. Antall ansattehar økt med 32 personerog dermedmer enn
antall årsverk.Det betyr at det er en større andel ansatteenn sammeperiode i fjor som har
deltidsstillinger.

Rammeområder
Folkevalgtog revisjon
Aministrasjonog fellesutgifter
Barnehage
Grunnskole
Spesielletiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helseog omsorg
Samfunn

Årsverkmed variabellønn

Antall
Årsverk aug Årsverkaug ansatte aug
2016
2017
2016
1,2
90
157
436
122
17
724
217
1764,2

2
96
163
414
143
18
693
225
1754

209

311

2
95
183
485
159
27
998
233
2182

Antall
ansatte aug
2017
2
104
192
467
195
29
982
243
2214
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9. Konsulentkontrakter
I forbindelsemed politisk behandlingav Handlingsprogram2017- 2020 og budsjett 2017ble det
vedtatt et verbalforslagsom innebærerat alle konsulenttjenestermed verdi over 500.000kroner skal
rapporteresi tertialrapportene.De fleste av dissekontrakteneinngåsi forbindelsemed
investeringer,men kan ogsåforekommeved behov for bistandi forhold til driften. I 1. tertial 2017 er
følgendeavtaler inngått:

Det er ingenendringerfra 1. til 2. tertial.

10.

Salgav eiendom/ bygninger – KSsak 41/12

Nr Salgsobjekt
1
3

Følgende objekter selges og brukes til
nedbetaling av kommunens investeringsgjeld:
Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor
reguleringsplan 250-02 Hov Næringsområde
Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på
Hensmoen

4

Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1

6

Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud

Status
Usolgt.
Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler, men
bedt om at det ventes med denne p.g.a.
avklaring om minnesmerke.
Takst kr 7 900 000. Del av denne eiendommen
er nå utleid til Spenncon Rail AS til lagerplass.
Årlig leiebeløp her er kr 51 000,-.
Venter på reguleringsendring.
Pris avtalt i 2009, kr 250,- pr m²
Usolgt. Kun aktuell som tillegg til eiendommen
38/1, 7 og 44/25 p.g.a adkomst.
Prisvurdering fra Landbrukskontoret: kr 1820 000,Rådmannen anbefaler ikke lenger salg av dette
arealet:
Området kan bli svært viktig i forbindelse med
framtidige samferdselssaker, eksempelvis ny E16, da denne teigen ligger helt inntil brufoten
over Storelva og ved en evt. utvidelse av E-16
over Hvervenmoen vil denne teigen bli
strategisk ved kryssing av elva. Arealet vil da ha
en langt høyere verdi.

9

Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei

10 Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle
13 Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter på
Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal

Usolgt. Tomten må reguleres.
Verdivurdering ferdig regulert,
kr 2 000 000,-.
Tomten selges for oppføring av omsorgsboliger
for ungdom
Usolgt. Rådmannen avventer salg da tomten
vurderes til kommunalt formål.
Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler,
verdivurdering pr tomt kr 200 000,- (Interessen
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15 Gnr. 49 bnr 276 friareal Veienmarka
18 Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven
20 Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt

5

– Sokna
Rådmannen kommer tilbake med ny sak før
følgende objekter vurderes solgt:
Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole

14 Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal –

, augus t 201 7

er liten).
Usolgt
Usolgt. Block Watne har opsjon på tomta.
Takst råtomt kr 4 060 000,-.
Usolgt, venter på reg.plan

KS -92/17: Ullerål gamle skole gnr. 87, bnr. 40,
reguleres til boligformål og videre ikke ut for
salg. Eiendommen kan vurderes benyttet til
boliger i kommunal regi, makeskift e eller selges.
Selges ikke. Leies ut til Røde Kors.

utredes 2012
21 Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp
25 Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr
86 m.fl

Vedtak i Kommunestyreti 2012:
1.
Rådmannen gis følgendeoppdragref oversiktover eiendommersom er listet opp i
saksframlegget.
2.
Salgsinntekterbrukestil nedbetalingav kommunensinvesteringsgjeld.
3.
Rådmannengir tilbakemeldingom salgsprosessen
i forbindelsemed økonomisk
tertialrapport.
4.
Eiendommeneselgesgjennomautorisert eiendomsmegleretter forutgåendekonkurranse
om sliketjenester.
5.
Det gjennomførestakst på de eiendommerhvor dette er aktuelt.
6.
Rådmannengis fullmakt til salgav eiendommertil takst eller over. Eventueltsalg av
eiendommerunder takst, avgjøresav formannskapet.
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VEDLEGG1: Økonomisk prognose pr rammeområde
Ringerikekommunehar delt sitt driftsregnskapinn i 11 rammeområder.I årsbudsjettetvedtasde
økonomiskerammenefor 9 av disseområdenei tabell 1B,og budsjettenefor skatt og rammetilskudd
samt finansvedtasi tabell 1A.
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VEDLEGG2: Mål handlingsprogram 2017-2020

Mål i Handlingsprogram 2017-2020
Viktige satsingsområder
Det skalvidereføresgod kapasiteti
barnehagenemed en drift som leggertil
rette for å kunnetilby barnehageplass
på
dagen.

Status2. tertial 2017
Alle som søkteinnen 1. marshar fått plass.
Ledigeplassertil løpendeopptak. Tilgjengelige
plasserhøst 2017.

Styrketinnsatsi 1.-4. trinn med økt lærertetthet,
og handlingsplanenfor grunnskolensom legges
frem etter sommeren2017beskriver
fokusområdenefremover for å oppnå gode
fagligeresultater.
Deltar i KSnettverk med 20 andre kommuner
Ringerikeskalværeen inkluderende
for å jobbe med integreringog inkludering.Mål
kommune med god integrering.
om integreringsmeldinghøst 2017.
Ringerikekommuneskalvidereutvikleen PP-tjenestenhar tilfredsstillende
grunnbemanning.Tjenestener fremoverlent i
fagligrobust PP-tjeneste og gode
kvalitetsarbeid.Det er på plass100 % stilling
helsestasjoner.
helsesøsterpå alle barneskoler.
Fremmerkulturplan våren2017som danner
Ringerikeskalpregesav et rikt kulturliv
grunnlagetfor den videre kultursatsningen.
Videreutviklingav intern samhandlingmellom
Det jobbesvidere med omsorgstrappen
nivåene i omsorgstrappener prioritert for å
for å gi tilbud på riktig nivå.Envidere
sikre en god pasientflytog tjenester på riktig
satsingpå digitaliseringog
nivå.
velferdsteknologiblir viktig i
Prosjekt«Velferdsteknologi»fortsetter sitt
utformingeneav morgendagens
arbeid med digitaliseringog utprøvingav nyttige
omsorgstjenester.
hjelpemidler.I tillegg er det etablert samarbeid
med Hole og Jevnaker for å prosjekteredigitale
tilsyn og konsultasjonermed tilskuddsmidlerfra
Fylkesmannen.
Områdereguleringfor Hønefosser igangsatt.
Ringerikekommuneønskerøkt
befolkningsvekstog næringsetableringer. Planprogrammeter på høring.Ferdigstillelseav
For å få dette til krevesdet nok kapasitet planenhøsten2019.
innen byutviklingog arealplanlegging.Det Plankontorer etablert sammenmed BFK,JK,HK
og RK.Innleid koordinator er på plassfra juni
jobbes videre med etableringenav et
2017.Det pågårfortsatt rekruttering av nye
felles plankontor,bypakkeHønefoss,
områdereguleringfor Hønefoss,regional medarbeidere.
Vei og banearbeidet følgesopp fortløpende.
arealplanog oppfølgingav prosjekt
Ringeriksbanenog ny E16.
Kapasiteteni RUer utvidet.
Ringerikekommunevelgerå ta en aktiv
Kvaliteteni Ringeriksskolen
skaløkesved
å rette fokusetpå de fagligeresultatene.

rolle som aktør i samfunns- og
næringsutviklingen.Dette gjøresved å
øke kapasiteteni RingerikeUtvikling.
Ringerikekommuneleggertil rette for

Reguleringsplan
for Follummoenhar vært til 1.
21
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etableringav større datasenterpå
Follummoengjennomkommunal
regulering av området.

gangsbehandlingi formannskapet.Høringener
avsluttet og planenkommer til 2.
gangsbehandling
i november2017.
Sak
er
fremmet
politisk.
Dener utsatt. Seesi
Ringerikekommunefølger opp forslagene
sammenheng
med
områderegulering
for
fra vurderingskomitéeni
Hønefoss.
parallelloppdraget ved å avsette
investeringsmidlertil nye gang- og
sykkelbrueri Hønefoss.
Grønt skifte: Ringerikekommunevil
gjennomulike tiltak i driften fokuserepå
grønt skifte

HRog kompetanse
Område

Resultat
2016

Mål
2017

Status2. tertial
2017
7,9 % (2. kvartal)

Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent
Resultater10-faktor -undersøkelse
(skala 1 – 5)
Oppgavemotivasjon

8%

8%

Ikke aktuell

4,3

Mestringstro

Ikke aktuell

4,3

Selvstendighet

Ikke aktuell

4,2

Bruk av kompetanse

Ikke aktuell

4,3

Mestringsorientertledelse

Ikke aktuell

4,2

Rolleklarhet

Ikke aktuell

4,3

Relevantkompetanseutvikling

Ikke aktuell

4,0

Fleksibilitetsvilje

Ikke aktuell

4,4

Mestringsklima

Ikke aktuell

4,2

Nytteorientert motivasjon

Ikke aktuell

4,7

Undersøkelse utføres i
løpet av høsten2017.

Spesielletiltak, barn og unge0-23 år
Strategiske
utfordringer

Resultat
Område

Arbeidsmål

Delmål

Tidliginnsats

Implementere
TIBIR

Økeantall
rådgivningssaker
TIBIR

2016

Resultat-mål
2017

Status2. tertial
2017

26

25

15

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

God brukermedvirkning

Sørgefor at den
som først er i
kontakt med
familien følger opp
at behovetblir
kartlagt og riktig
tjeneste blir koblet
inn
Sikregod
Økt medvirkning
brukermedvirkning iht.
Barnekonvensjonen

Nytt mål

Rutinerfor mottak
og fordeling,men
ikke tall som
synliggjør.

Nytt mål
Kartlegging
utføres

Gjennomført
kartleggings
samtaler.Samtalene
er implementert
som praksis.
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Resultat
Strategiskeutfordringer

2016

Resultatmål 2017

Status2.
tertial 2017

Barnevern Ha 3 md
Effektivarbeidsflyt
behandlingstidi
undersøkelsessaker

96 %

100%

100%

Forebyggende
helsetjenester

Alle

318

Alle førsteklass.

Område

Arbeidsmål

Delmål

Tjenesteproduksjon
God ressurs-utnyttelse

Tilby helsetjenester
til alle barn og
ungei et tidlig
innsatsperspektiv

Andelbarn i 1. klasse
gjennomført
skolestartundersøkelse

Implementere
fagteami
barnehagene
PPT

Biståbarnehager
og skolermed
systematisk
kompetanse

har vært inne
til undersøkelse
25

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skolerog
barnehagermed
spesielle
utfordringer(antall)

25

25(eta-blert i
alle) bhg.

Nytt mål

TIT(tidlig
innsatsteam
etablert
15.09(4 bestillinger pr.
28.09)
10 Systembestill. på
skole

Omfangpå tjenester
tilpassetbrukernesbehov

Alle

Biståarbeidet for å
begrense
psykososiale
vanskerog hindre
skjevutviklinghos
barn og unge

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skolerog
barnehagermed
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål

Prosjekt
avsluttet(anbefalingerfra
prosjektgr.
vurderes)

Barnehager
Strategiske
utfordringer

Resultat
Område

Arbeidsmål

Delmål

Formell
kompetanse

Oppnå
tilfredsstillende
andel
barnehagelærere
og fagarbeidere
Økeandel
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

2016

Resultat-mål
2017

Status2. tertial
2017

25%
(tidligere egen
beregning,bruker
nå KOSTRA)

Offentlig-gjøresi
KOSTRA
15. mars
2018

75%

Offentlig-gjøresi
KOSTRA
15. mars
2018

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Minoritetsspråklige
barn

Godbrukermedvirkning

Brukermedvirkning

Tjenesteproduksjon
GodressursKorrigerte
utnyttelse
oppholdstimerper
årsverki
kommunale
barnehager

Opplevdgod
brukermedvirkning

Opprettholdenivå
på korrigerte
oppholdstimerper
årsverk

Andel
barnehagelærereog
fagarbeidere

Andelminoritets
språkligebarn i
barnehagei forhold til
alle innvandrerbarn
Brukerundersøkelsen
kan ikke
sammenlignesmed
fjorårets undersøkelse
da Ringerike
kommunei 2016har
tatt i bruksKSsin
undersøkelse.

30,9 %
(fra
KOSTRA)

75,3 %

5,1
(av 6
mulige)

Under-søkelsen
gjennom-føres
hvert andre år

Ny under-søkelsei
2018

12 264
(gj.sn
gruppe13
er 11 658)

Sammenivå som
gj.nittet i gruppe
13

Offentlig-gjøresi
KOSTRA
15. mars
2018
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Omfangpå
tjenester
tilpasset
brukernesbehov

Barnehage
-plasser

Etablere
tilstrekkelig
barnehageplasser

med

Følgeopp
behovsanalyse

Etablert
60 nye
plasser

Full
barnehagedekning
med løpende
opptak

Full
barnehagedekning
med løpende
opptak

Skoler
Strategiske
utfordringer

Resultat
Arbeidsmål

2016

Resultat-mål
2017

Status2. tertial
2017

4,6/ 4,1

4,5 / 4,5

Dataforeligger
ikke ennå

4,0 / 4,0

4,2 / 4,1

5,2 / 5,4

<3 %

Elevdemokratiog
medvirkning
(7.trinn /10.trinn)

4,0 / 3,3

4,1 / 3,4

Dataforeligger
ikke ennå

Støtte hjemmefra
(7.trinn /10.trinn)

4,4 / 4,1

4,5 / 4,1

Dataforeligger
ikke ennå

Nasjonaleprøver
lesing 5.tr / 8.tr

49 / 50

50 / 50

Dataforeligger
ikke ennå

Nasjonaleprøver
regning5.tr / 8.tr

48 / 51

50 / 50

Grunnskolepoeng

40,3

41

Andelelevermed
spesialundervisning

7,6

7,0

Andelgodkjente
skolebygg

64 %

71 %

Delmål

Brukere

Tilstrekkeligkvalitet

God
brukermedvirkning

Godt læringsmiljøfor
elevene
(Datafra elevundersøkelsen)

Godmedvirkningfra elever
og foreldre
(Datafra elevundersøkelsen)

Trivsel
(7.tr. /10.trinn)
M estring
(7.trinn /10.trinn)
Mobbing
(7.trinn /10.trinn)

Dataforeligger
ikke ennå
Dataforeligger
ikke ennå

Tjenesteproduksjon

God ressursutnyttelse

Omfangpå tjenester
tilpassetbrukernes
behov

Elevresultaterpå linje med
eller over landsgjennomsnittet

Kommunenhar godkjente
skolebygg

Dataforeligger
ikke ennå
Dataforeligger
ikke ennå
Dataforeligger
ikke ennå

Dataforeligger
ikke ennå

Alle delmålfor elevresultaterer satt likt med eller noe høyereenn landsgjennomsnitteti 2015.

Kultur
Strategiske
utfordringer
Brukere
Tilstrekkeligkvalitet

Resultat
Område

Arbeidsmål

Delmål

Kultur-skole
og bibliotek

Økt andel barn i
kulturskolen

Kultur-skole

Medvirkning,
kulturskolen

Økefagtilbud
Andelbarn i
kulturskolen
Utlån
Besøk
Andelgjennomførte
elevsamtaler

Område

Arbeidsmål

Delmål

Økt bruk av biblioteket
God
brukermedvirkning

Strategiske
utfordringer

2016

Resultat-mål
2017

Status2.
tertial 2017

2

3

2

5,73 %

8%

6,00 %

75 607
68 307*

82 000
92 000

54 115
50 350**

83 %

85 %

87 %

Resultat

Resultatmål

2016

2017

Status1.
tertial 2017

Tjenesteproduksjon
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Godressursutnyttelse

Kultur-skole

Omfangpå tjenester
tilpassetbrukernes
behov

Bibliotek

Alle ansattelæreremå
fylle opp sinestillinger
med elever.
Økt tilgjengelighet,og
bredde på biblioteket

, augus t 201 7

Aktiv rekruttering
av elever
Selvbetjenings
-grad
Antall
arrangementer
Antall skole- og
bhg.besøk

91,5 %

90 %

88 %

48 %

60 %

47 %***

48

32

23

17****

44

25

Besøk
*Tall for 2016 kun for hovedbiblioteket
**Tall for 1. tertial 2017 for hovedbiblioteketog avd.Sokna
Selvbetjeningsgrad
***Prosenten er et anslag
Antall skole- og bhg. besøk
**** Tall for 2016gjenspeilerflytting/stengte avdelingerhalveåret

Helseog omsorg
Strategiske
utfordrin ger
Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Arbeidsmål

Delmål

Styrke
demensomsorgen

Antall ansattesomhar startetog
gjennomførtDemensomsorgens
ABC.
Antall personersom har mottatt
pårørendeoppl
æring.
Antall tilgjengeligeaktivitetsgrupper
for hjemmeboende
demente.

Økt selvhjulpenhet

Pasientsikkerhet

Resultat 2016

Resultatmål
2017

Status 2.
tertial
2017

-

106

58

-

85

19

4

6

3

Antall personersom har gjennomført
hverdagsrehabilitering.

32

74

24

Antall gruppearrangement
for
hjemmeboende
eldrei forebyggende
øyemedpr. år.
Andel ungdomsomhar falt ut/holder
på å falle ut av arbeidslivet,herunder
aktivitetsplikt for de som er lengepå
sosialhjelp,på etablert
arbeidsfremmende
tiltak for ungdom

0

10

0

90 %

79 %

(Iverksattfra
010117)

Elektroniskkvalitetssystemer
implementertog i bruk i alle enheter.

80 %

100 %

80 %

Andel digitale trygghetsalarmer.

50 %

50 %

50 %

15

60

21

100 %
(395 pers)

75 %

0
3

Ja
3

0
0

Resultatmål
2017

Status2.
tertial
2017

Antall Evondos(elektronisk
medisindosett).

Andel avdelingermed gjennomført
ALERT.

Brukermedvirkning

Opplevdgod
brukermedvirkning

Etablertebrukerutvalg.
Gjennomførteregelmessige
brukerundersøkelser.

Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Delmål

Resultat2016

100 %
(566 pers)

Tjenesteproduksjon
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God ressursbenyttelse

Omfangpå
t jenester
tilpasset
brukernesbehov

Effektiv
tjenesteproduksjon

Riktig
dimensjoneringav
tjenestene

Færreinnbyggereer
avhengigav
sosialhjelp

Det nyetablerte
boligkontoretsikrer
en helhetlig og godt
koordinert tjeneste

Gjennomsnittligliggetid på
sykehusetetter at pasientener
definert som utskrivningsklar
Andelkorttidsplasserbelagt med
korttidsplasser
Antall søknaderpå tjenester pr år.

1,6 døgn

0-3 døgn

3,7

85,2 %

90 %

92,9 %

2 415

2 400

1624

Gjennomsnittligantall på venteliste
i omsorgsboligpr. mnd.

20

18

20

Gjennomsnittligantall på venteliste
i institusjonpr. mnd.
Antall produsertetimer innen
ambulerendeog stasjonære
hjemmetjenestepr. mnd.
Antall brukere med sosialhjelpsom
hovedinntekt.
Gjennomsnittantall månederpå
sosialhjelp.
Antall mellom 18-24 år på
økonomisksosialhjelp.
Antall husstandersom har gått fra
leie til eie.
Antall inngåtte avtalerom
oppfølgingi bolig.

9

8

16

32 063

36 000

32 359

292

260

300

6,16

5,8

6,43

55

60

60

5

20

0

0

20

0

Kommentarertil tall:
* Antall Evondos(elektronisk medisindosett):Tallet per nå er 21 maskinerute. Det har gått tilbake med to stykkfra forrige
rapporteringgrunnet tjenestemottakeresom har gått bort, uten at man har fått økt antall maskinerut i sammetempo som
ønsket.
Fordeling:Heradsbygda9, Sentrum10, Haug2, Hov 0

* Antall gjennomført hverdagsrehabilitering:Totalt har 24 pasientergjennomførthverdagsrehabiliteringpr 31.7.2017.
Tallet er lavt av flere årsaker,noe gjenspeilerat det er brukeresom ikke egnersegfor hverdagsrehabilitering.Totalt er 41
kandidatervurdert, men 17 av dissevar ikke kandidatfor hverdagsrehabilitering.Det er ogsåflere sonersom ikke har
startet opp enda,slik som soneNes,Tyriboog Haug.Haughar så vidt startet opp i augustog Tyribostarter opp i september.
Nesstarter opp når Tyriboer i gangsidende har sammefysio/ergo.
* Antall gruppemøterfor hjemmeboendeeldre: Tilbudetstarter opp 4.septembermed 10 planlagtemøter. Ut ifra
deltakernesom har fordelt segujevnt på datoeneså vil noen av møtenebli samletopp slik at det blir totalt 8-9 møter.
Dette gir bedre oppslutningper gang.

* Antall ansatte som har startet og gjennomført Demensomsorgens
ABC:De 50 som gikk på perm 1 i 1. tertial har startet
på perm to i 2 tertial. Det er de samme50 personeneog det er ingen nye som har startet på kurs.

* Gjennomsnittligliggetid på sykehusetetter at pasientener definert som utskrivningsklar:Økningav antall liggedøgnpå
sykehuset i 2017 skyldesat det liggermangepasienterpå langtidsplasspå korttidsplassenepå Austjord.Det har ogsåvært
lite ledigeplasserpå våre andreinstitusjonerslik at det ikke har vært mulig å flytte langtidspasientenfra Austjordover til
våre andre institusjoner.Dette er ogsåårsakentil at ventelistenetil langtidsplasshar økt, mangeav de på ventelistaventer
på plassi anneninstitusjon.

* Antall produserte timer innen ambulerendeog stasjonærehjemmetjenestepr. mnd: Det ble foreslått å sette ned
resultatmålettil 33 000,dette ble i handlingsplanfor 2018justert ned til 31 000. Den gangenmålet ble satt var det totalt for
hjemmebasertog TTFfor bådehjemmehjelp,opplæringog hjemmesykepleie.Måltallet nå er kun produsertetimer
hjemmesykepleie.
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Samfunn
Strategiske
utfordringer

Område

Arbeidsmål

Brannog
redningstjenesten

Brannvesenetskalha et høyt
servicenivåut i fra antall klagerpå
saksbehandling,
hendelser,feiing
og tilsyn. Målt i antall klager.

Miljø- og areal

Teknisk
forvaltning

Antall dagerfra byggesøknad
(komplett) er mottatt til vedtaker
fattet
Antall dageri saksbehandlingstid
for sakeretter jordlov og
konsesjonslov
Andelkontroller innenfor jord/skog
som ikke er gjennomførtetter
lovkrav(5 % jord og 10%skog)
Andeloppmålingssakersom går
over fristen (16 uker)
Andelsalgav eiendomsinformasjon
som går over fristen (7 dager)
Andelfullført, digitaliseringav
byggesaksarkiv
Andelgjennomførte
oppstartsmøtersom går over
fristen (21 dager).Forutsetterat
der foreliggertilstrekkeligmed
innlevertedokumenter
80%av investeringsprosjekterskal
følgeoppsatt fremdriftsplan
ForbedrefosforrensingHallingby
RA

Område

Arbeidsmål

Resultat

Resultatmål

2016

2017

Status2.
tertial 2017

35

20

15

9

11

11

21

12

20

12,5 %

0%

0%

4%

>5%

0%

0%

>5 %

0%

8,8 %

60 %

22 %

50 %

>10 %

50 %

80 %

> 85 %

85 %

92-95 %

92 %

92 %

Resultat

Resultatmål

2016

2017

Status2.
tertial 2017

49 %

45 %

45 %

+ 9,5 %

-5%

-3%

Tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Utbygging

Strategiske
utfordringer

Tjenesteproduksjon
God ressursutnyttelse

Teknisk
Forvaltning

Reduserevanntappå nettet årlig
med 5%

Omfangpå
tjenester tilpasset
brukernesbehov

Teknisk
forvaltning
Brannog
redningstjenesten

Energieffektivisering– årlig
reduksjon5%
Brannvesenetskalbistå personell
eller dyr i nød i løpet av de frister
som er gitt i forskrift
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VEDLEGG3: Verbalforslag 2016
Verbalforslag
Rådmannengis i oppdrag å se på hvordan
man kan innføre 1 time fysiskaktivitet
hver dagi Ringeriksskolen.
Sakfremmes
for kommunestyretfør sommeren2016.

Rådmannengis i oppdragog fremme sak
for kommunestyreti løpet av våren2016
hvor man ser på alternativerfor å kunne
styrke opplæringeni ringeriksskolenfor de
lavestetrinnene.

Rådmannenferdigstiller forslagtil
kulturplan for høringinnen sommeren
2016.

Kommunestyretber rådmannengå i
samtalemed fylkeskommunenfor å
ut arbeideen samordnetplan for
kulturminner og kulturmiljøer.

Kommunestyretgir rådmanneni oppdrag
å utrede en arbeidsformfor plankontroll
for de regionale,overordnede
spørsmålenei samarbeidmed
fylkeskommunen.
Kommunestyretber rådmannensikre at
ressurseri 2016prioriteres inn i plan- og
byggesakersom fremmer en helhetlig
byutviklingog rigger Hønefossfor veksten
som utløsesav Ringeriksbanen/nyE 16.
Rådmannenetablerer et samarbeidmed
eiendomsutviklere/utbyggerepå
Ringerike,der i blant Ringbofor utbygging

Status2. tertial 2017
Sakenble lagt fram for kommunestyretvåren2016,Ksak82/16:
«1. Informasjonom mulighetenetil å innføre 1 time
fysisk aktivitet hver dagi Ringeriksskolen
tas til
orientering.
2. Det arbeidesfor at enkeltskolergjennomførerforsøk
innenfor området skoleåret2016/2017med inntil 30
min fysiskaktivitet hver daginnenfor dagensramme»
Dette leggesfrem i egensakom dette høsten2017.
Ringerikemottok 6 mill. kroner i øremerkedemidler til
styrking i barnetrinnene,1.-4. trinn i 2017.Pengenegår
til lærerstillingerog konkretestyrkingstiltak.
Styrkingav 1.-4- trinn fortsetter med øremerkede
midler. Tiltakenegår til økt personaltetthetfor bedre
oppfølgingav den enkelteelev og til målrettede tiltak
som intensivkursi bl.a. lesingfor elevgrupper.
K-sak81/16
65/17 Kulturplan
Vedtak:
Kulturplanfor Ringerikekommune2017 - 2025 ble
vedtatt juni (K-sak65/17). Planenrulleresetter fire år.
Det er utarbeidet tillegg til planenhvor betydningenav
RingerikeVGSsin rolle for utvikling av lokaleaktører
innen musikk,dansog dramavektlegges.
Ringerikekommuneer bevilgetkr. 250 000,- i tilskudd
for gjennomføringav kulturminneregistreringsprosjekt
i
Hønefossog tettbygde strøk i Ringerike.
Temautredningensom ble vedtatt formannskapet i
oktober 2016leggestil grunn i forslagtil
kommuneplanensarealdel.Kommuneplanenhar nylig
vært ute på offentlig ettersyn.Her foreslåsdet at
følgendeområdertas inn som hensynssonerfor
bevaringav kulturmiljøer: Follumåsen,Helgesbråten,
Løkka,Storgata/Søndretorg/Stabellsgate/Øya,
Nordsida/Blyberghaugen,
Steinssletta,Nikkelverketog
bygdetunetpå Svenskerud(Nakkerud).
Samarbeidsavtale
mellom Ringerike,Hole,Jevnakerog
Fylkeskommunener inngått. Plankontoreter lokalisert
midlertidig i modul ved Hønefossvgs.Innleid
koordinator er på plassfra juni 2017.Det pågår
rekruttering av nye medarbeidere.
Samarbeidsavtale
mellom Ringerike,Hole,Jevnaker og
Fylkeskommunener inngått. Plankontoreter lokalisert
midlertidig i modul ved Hønefossvgs. Det er leid inn
konsulentsom ivaretar rollen som plankoordinator.
Kommunenhar opprettet en egenenhet Boligtjenesten
fra 01.01.2017.Deter pr. tiden ikke etablert et formelt
samarbeidmed eiendomsutviklere/utbyggerefor
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Verbalforslag
av utleieboligerfor vanskeligstilte,
ungdomog flyktninger.
Rådmannenbeså gå i dialogmed
RingerikeBoligstiftelsemed tanke på å få
redusert kommunensårlige leie og
hvordaneiendommeneskalforvaltesnår
det gjelder oppussingog tomgangsleie mv.
Hønefosser nå vedtatt som sykkelby.
Rådmannenmå sikreat trafikkløsninger
som velgesgjør byen mer tilgjengelig for
syklendeog gående.Et første tiltak er at
sykkelfelteneog rundkjøringenemå
markereslangt bedre (eksempelvisrød
asfalt)og man ser på en utvidelseav
gågatearealet.
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Status2. tertial 2017
utbyggingav utleieboligertil vanskeligstilte.
Boligtjenestenjobber videre med saken.
Dialogener innledet, og vi avventerresultatene.Ny
leder for Boligkontoretstartet 1. januar 2017.
Boligkontoretfortsetter dialogen.

Det er en prosjektlederi 50 % stilling som er i gangmed
å få på plassøvrig prosjektorganisering.
I 2017 så er det avsatt 1 million til tiltak for å fremme
sykling.Ringerikeer bevilgetkr. 500 000 i tilskudd til
etableringav sykkelparkeringi sentrum.Det er
igangsatten «Sykletil jobben»-kampanjei samarbeid
med RIKog Kartverket, hvor alle som jobber eller bor i
Ringerikekan delta gratis.Over 400 personerdeltok i
denne sykkelkampanjen.Ringerikehar mottatt støtte
gjennomKlimasatsmidlenetil å utarbeideen strategi,
etablere sykkelparkeringog kjøre i ganget elsykkelprosjekt.
RingerikeKommuneskalutarbeideen
Det er utarbeidet en ståstedsanalyse
for IT i Ringerike
digitaliseringsstrategisom skalvære
kommune.Denneer framlagt politisk til orientering.
tverrsektoriellfor hele kommunen.Planen Rådmannenhar gjennomførtarbeidet med
skalomfatte overordnet bruk av IKT- i alle utarbeidelseav digitaliseringsstrategifor Ringerike
våre tjenester og forvaltning.
kommunei samarbeidmed Accenture.Konsulentene
leverte forslagtil strategi i juni 2017.
Digitaliseringsstrate
gien leggesfram til politisk
behandlingi november2017.
RingerikeKommuneskalover tid
Innkjøpskoordinatorstartet i Ringerikekommunei
planmessigskifte ut alle diesel- og
august2016.Enav de prioriterte oppgaveneer å få
bensindrevnebiler/rullende materiell med oversiktover kommunensinnkjøpsavtaler,herunder
lav-/nullutslippsbiler(elleasingavtalerpå biler og maskiner.Når tilstrekkelig
biler/hybridbiler/hydrogendrevnebiler) i
oversikter oppnådd, vil det bli utarbeidet rutiner for
alle sektorerder det er hensiktsmessigut
innkjøp av biler og maskiner,herunder leasingavtaler
fra arbeidetsog tjenestensart.
som beskriverhva slagsteknologisom skalvelgesved
nyanskaffelser.Dette arbeidet er løpendeogsåinn i
2017.
Ringerikekommunesier nei til sosial
Ringerikekommunehar gjennomrekruttering av nye
dumping.Kommunestyretber rådmannen medarbeiderestyrket oppfølgingav kontrakter med
innen første halvår2016om å komme
eksternesamarbeidspartnereog leverandørerfor å
med saksutredningtil hvordanRingerike
sikre at det ikke foregårsosialdumping.
kommunekan fatte vedtakmot sosial
Dialogenmed skatteoppkreverkontorets
dumping.
kontrollavdelingi kommunener styrket. Dissebesitter
spesifikkkompetansei forhold til tiltak som kan
iverksettesfor å bekjempearbeidslivskriminalitet,og
det et har vært nyttig å dele kompetansemellom
aktører med ulike innfallsvinklertil problemet.
Rådmannenfremmet for kommunestyretsak118/17
«SeriøsitetskravRingerikekommune»5. oktober 2017.
Rådmannen fremmer sakom hvordan
Vedtaki FS-sak216/16 den 15.11.2016:
beboerepå sykehjemkan få minimum 1
1. Aktivitetstilbudet for beboerepå sykehjemi
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Verbalforslag
times aktivitet per dag.Dette kan være
fellesaktiviteter,mulighet til å væreute i
friluft eller andre tiltak som er med på øke
livskvalitetenfor beboerne.

Status2. tertial 2017
Ringerikekommunetas til orientering.
2. Det utarbeideset felles oppsett for en rullerende
aktivitetsplanved sykehjemmene,samt en halvårsplan
over varierendeaktiviteter. Slikeoppsett skalvære
ti lgjengeligfor alle beboereog pårørende,bådeved
oppslagog på kommunensnettsider.
3. Formannskapetber rådmannenredegjørefor statusi
arbeidet med å implementere«minimum1 times
aktivitet for beboerneved sykehjemi Ringerike
kommune»innen juni 2017.
Avholdt temamøteom 1 times aktivitet på
institusjonenei Eldrerådetog Hovedutvalgetvåren
2017.
Rådmannenbesfremme sakfor politisk
Det har gjennom2016vært arbeidet med å styrke
drøfting om hvordantrepartssamarbeidet trepartssamarbeideti kommunen.Gjennomaktiviteter
i Ringerikekan revitaliseresog
i regi av AMU (blant annet felles opplæring),heldags
intensiveres.Hensiktener å belyse
workshopi forbindelsemed utarbeidelseav ny
hvordanbedre samarbeidmellom
arbeidsgiverpolitikkog arbeid i arbeidsgruppemed
tillitsvalgte, administrasjonog politikere
utarbeidelseav nye etiskeregler, er tre kan gi bedre resultater for kommunen.
partsamarbeideti Ringerikekommunebetydelig
styrket. Det gis tilbakemeldingfra bådetillitsvalgte og
politikere som har deltatt at dette er svært positivt.
Merking av kommunale
Kommunenhar ikke egnegjenvinningsstasjoner
annet
gjenvinningsstasjoner
og oppgraderingav enn avfallssorteringi kommunalebygg.
dem.
Punkt 3 i MDGsforslagsom oversendes
Hurtigladereer kostbareå etablere,typisk opp mot 0,5
rådmannenfor utredning:Hurtigladerefor mill. pr. etablering.Det er næringslivetsom så langt har
el-biler på flere normaleel-billaderei
etablert slikei kommunen.
sentrum.
Fra1.1.2017gjelder ny parkeringsforskrift. Her stilles
det krav til antall ladepunkteri % av antall parkeringsplasser.For Ringerikekommunesdel, innebærerdette
etableringav vel 20 nye ladepunkterpå kommunale
plasseri løpet av 2017(kravet gjelder fra 1.1.2018).
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VEDLEGG4: Verbalforslag 2017
Nr Verbalforslag

1

2

3

4

5

6

Rådmannenskalredegjøre
for hvordanverbalforslag
som vedtasunder
budsjettbehandlingenblir
fulgt opp. Dette skalgjøres
innen et halvt år etter
vedtak.
Dette gjelder også
verbalforslagvedtatt ved
forrige budsjettbehandling.
Kommunestyretber
rådmannenfrem til
strategikonferanseni 2017
gjøre en
risiko/konsekvensutredning
i
forhold til de investeringer,
låneopptaksom er foreslått i
handlingsplanfra 2018 til
2020.Kommunestyret
ønskermed dette en bedre
oversiktover hva disse
låneopptakenehar av
innvirkningpå
driftsbudsjett/driftsnivåi de
sammeårene.Det sammeer
hva som er konsekvensenav
å utsette dette.
Rådmannenbesi løpet av
første halvår2017 leggefrem
en analyseav samletgebyr
og avgiftsøkningfor
innbyggernesom følgeav de
rentable investeringenei
handlingsprogrammetfor
2017-2020.
Rådmannensørgerfor at
sektoransvarligehar oversikt
over - og søkerpå – søkbare
eksternemidler innenfor de
respektivesektorene.
Eksternbruk av
konsulenttjenesterover kr
500 000 rapporteresi
tertialrapporter.
Ved alle lokale
lønnsforhandlingerog ved
nytilsetting skal likelønn
vektlegges.I kommunens

Ansvarlig
kommunalsjef
Økonomi

Prosess

Forventninger

Egensakom statusog Ansvarog prosesspr
tenkt prosessi mai.
verbalforslag

Økonomi

Presentasjonpå
formannskapets
strategikonferanse
13. juni 2017med
gjennomgangav
vedtatte investeringer
i HP2017-2020med
fokus på rente- og
avdragsutgifterper
investeringog
beskrivelseav
konsekvenserdersom
investeringeneikke
gjennomføres.

Fåfrem
konsekvenserfor
tjenesteproduksjon
og tjenesteneved
eventuelle
effektiviseringskrav/
innsparinger.

Samfunn/
Økonomi

Egetsaksfremleggtil
november-møtet.
Ulike scenarioerav
befolkningsgrunnlag
og samarbeid.

Investeringeri
Monserudog
Kilemoen.I tillegg en
vurderingav
fremtidig
investeringsbehov
på vann og avløp.

Økonomi

Sak70/17 i
Kommunestyret
29.06.17

Fåoversiktog også
viseeventuell
egenandel i
prosjektene.

Økonomi

Innarbeidesi
tertialrapportene.

HR/ Økonomi

Tasmed i
årsberetning, første
gangi årsberetningen
for 2017.
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Nr Verbalforslag

7

8

9

Prosess

Forventninger

Oversiktover
tjenesteområdene.
Egenpolitisk saker
behandleti FSog KSi
september/oktober,
ref. sak2017/3577.
Brederetilbud og
flere fag ut fra
nasjonaleplaner og
føringer utredes.

Bør liggeinnenfor
statlig forventningtil
kommunenemed 1
pr 1000 innbygger.

Samfunn/
oppvekstog
kultur

Byggevidere på
Fylkeskommunens
utredningeri vår
kommune.

Oppvekstog
kultur

Videreutvikle
samarbeidetmed

Oppstart med
kartleggingi 2018
med politisk
behandling1. halvår
2019.Ekstern
kompetanse
vurderes.
Kommunalstøtte på
kr 200 000 er

årsmeldingskaldet spesifikt
framgåhvordankvinnerog
mennslønnsutviklingutvikler
seg.Kommunestyretber
rådmannenpassepå at ikke
likelønnsprinsippetfravikes.
Det utredeshvorvidt det er
HR
behovfor flere lærlingplasser
i kommunalvirksomhetfor å
støtte opp om de aktuelle
fagene.
Kommunestyretber
Oppvekstog
rådmannense på muligheten kultur
for å satsebredere i
kulturskolen,ved å innføre
flere kurs i flere kunstfagog
flere ulike instrumentaltimer.

Rådmannenutreder
støtteordningerfor barn i
familier som ikke har
ressursernok til at barnakan
delta på kulturskole,
kulturelle og idrettslige
aktiviteter.

Rådmannenbesgi en
redegjørelseom hvordan
driften av Røsholmstranda
10
gjennomføresut fra
gjeldendeavtalemed Røde
Kors.
Det utarbeidesen egen
kulturarvstrategii løpet av
handlingsplanperiode
11

12

Ansvarlig
kommunalsjef

Det er viktig at kommunen
støtter aktivt opp om

, augus t 201 7

Oppvekstog
kultur

Samfunn

Utvidelseav
fagtilbudet ble
behandleti K-sak
81/17
Tilbudetutvidesfra i
høst og rammenfor
kulturskolener
foreslått utvidet til
dette formålet i
forslagtil
Handlingsprogram
2018-2021
Koblesogsåtil andre Sakom større
saker,som kulturplan, graderingav
likemannskort.
betalingssatser
utredes i egensak
om vedtekter og
betalingi november.
Det er foreslått
avsatt 55 000 kr til
forslageti
økonomiplanen2018
Politisksak
januar/februar2018.
Fåmed erfaringerfra
sommerensdrift 2016
og 2017.
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Nr Verbalforslag
Karrieresenteretfor å
medvirketil at folk får
dokumentasjonpå sin
kompetanseog kan skaffe
segnødvendig
tilleggskompetansefor det
yrke de kvalifiserersegfor.
Det er viktig at kommunen
ogsåhjelper flyktninger på
denne måten.
Kommunestyretber
rådmannenkartleggeegnede
arealeri kommunenfor
byggingav et utendørs
flerbruksanleggfor
stimuleringtil økt aktivitet
for barn og unge.Dette kan
13 være mindre utendørs
anleggsom for eksempel
småklatreanlegg,BMXsykling,skateanleggog
aktiviteter som ikke har
tilrettelagte arealeri dag.
Arealeneskaltilpasseså
være lavterskeltilbud.
Ringerikekommunehar
innbyggeremed røtter fra
mangeland og etnisiteter.
Rådmannenbesundersøke
med de ulike f oreningersom
finnes om planlagte
festivaler/ høytider og lage
en aktivitets kalenderfor
15
kommunen.Mange
foreningerønskerat flest
mulig deltar på slike
markeringer/ festivalerog
det vil bli lettere blant annet
for politikere å planlegge
deltagelsepå slike
markeringer.
Rådmannenbes fremme en
egensaksom presenterer
avlastningstjenestene
for
funksjonshemmedebarn og
16
hvor det vurderesom dette
bør styrkesog utvides.Det er
svært viktig både for barna
og foreldrene at det er gode

– 2 . tert ia lrapport

Ansvarlig
kommunalsjef

, augus t 201 7

Prosess

Forventninger

Karrieresenteret.
Arbeidet ved senteret
følgesopp ved bl.a.
styrerepresentasjon
.

foreslått videreført i
Handlingsprogram
2018-2021.
Egetprosjekt med
karriereveiledningav
flyktninger
gjennomføresi 2018.

Oppvekstog
kultur/
Samfunn

Fåoversiktover
arealerog mulighet
for tilretteleggingpå
disse.

Politisksaki januar
2018.

Oppvekstog
kultur

Kontaktealle
registrerte
organisasjoner

Oversiktutarbeidesi
samarbeidmed
Integreringsrådet
høsten2017.
Det jobbesogså med
et prosjekt for å
utvikle en «app»
med informasjon
innen dette området.

Barnog unge

Sak17/2176
Orientering om
avlastningfor barn
og unge.
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Nr Verbalforslag
ordningerpå dette området
Rådmannenbesleggefrem
en sakfor å se på
mulighetenefor å kunne
realisereet nytt
terapibassengved
Ringeriksbadeti henholdtil
tidligere planer.
Ringeriksbadeter mye
benyttet og er til tider fullt,
dett e gjør at behovfor en
17 utvidelsemed et
terapibassenger aktuelt for å
bedre kunneivareta
satsningenpå forebyggende
helsearbeidog rehabilitering.
Det varmevannet gjør
terapibassengspesieltgodt
egnet for babysvømming,
svømmeopplæringog
terapitreningfor folk med
leddsykdommerog for eldre
Kommunestyretber
rådmannenleggefrem en
oversiktover kommunens
eiendommer,fortrinnsvis
som et ledd i byplanarbeidet.
Dette for å synliggjørehvilke
arealersom kan brukestil
allmennyttigeformål, eller
19 som kan makeskiftesfor
gjennomføringav det
kommendeplanverket.
Kommunestyretber samtidig
rådmannenredegjørefor
hvordandet aktivt arbeides
med utvikling, kjøp/salg,innog utleie av kommunale
eiendommeri dag.
Rådmannenfremmer en sak
om evalueringav nåværende
turistinformasjonssamarbeid
og mulig etableringav
turistinformasjonfor
20
Ringeriksregionen.
Etableringenkan skapeflere
grønnearbeidsplasserog vil
kunne løfte frem
Ringeriksregionens
unike

Ansvarlig
kommunalsjef

, augus t 201 7

Prosess

Forventninger

Helseog
omsorg

Sesi sammenheng
med kommunens
behov for
svømmeanleggi et litt
lengre perspektiv.
Politiskbehandleti
sak67/17 i
Formannskapet20/617.

Samfunn

Oppsummering
gatenavnog kart.
Boligkontoret
involveres.Både
kommunens
eiendommerog
boligstiftelsens.1.
kvartal 2018.

Rådmann
v/informasjonsrådgiveri
samarbeidmed
Ringerike
Utvikling

Destinasjonsselskapet Gjøresi samarbeid
har gjennomførten
med Jevnakerog
egenevalueringog det Hole.
ligger an til at de tre
kommunene
fortsetter sin
deltagelsei selskapet.
Enidentisk politisk
sakom dette
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Nr Verbalforslag

Ansvarlig
kommunalsjef

natur- og kulturverdier.

21

22

23

24

Rådmannenbesundersøke
med Buskerud
Fylkeskommuneog Brakar
om mulighet for å starte et
prøveprosjektmed lavere
priser på lokalbussi
Ringerike.Eksempelviskan
man starte med rute 228,
tidligere kjent som bybussen,
som kjører Nord – Sørakseni
Hønefoss.
Kommunestyretber
rådmannenom i løpet av
2017å leggefram en oversikt
over statuspå bruer på
kommunaleveier og en plan
for vedlikehold/oppgradering
av de bruenesom ikke
oppfyller gjeldendekrav.
Kommunestyretber
rådmannenom i løpet av
første halvår2017 å
iverksettekartleggingav
usikredeskoleveierved alle
barne- og ungdomsskoleri
Ringerike.
Samarbeidsutvalget
ved den
enkelte skoleskal involveresi
dette arbeidet.
Rådmannenleggerfrem en
revidert Miljø og klimaplan
(«Det grønneskiftet») i løpet
av 2017.
Følgendeunderpunktertas
med som innspill og
vurderingi det videre arbeid
med miljø og klimaplan.
1. Det vurderesen
etableringav en

Samfunn
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Prosess

Forventninger

fremmesi de tre
kommunenenå i
høst. Det er derfor
ikke noe grunnlagnå
for å evalueredette
på egenhånd med en
mulig etableringav
egen
turistinformasjonfor
Regionen.
Oppretter dialogmed
Fylkeskommunen.

Avklaring 2. halvår
2017.

Samfunn

Følgeopp tidligere
planer og politiske
vedtak.

Politisksak2. halvår
2017

Oppvekstog
kultur

Hente inn innspill fra
alle SUom
trafikkfarligeog
usikredeskoleveier.
Seesi sammenheng
med utarbeidelseav
trafikksikkerhetsplan

Kommunestyretveto
særligfarlige
skoleveieri
septemberK-sak
97/17
Trafikksikkerhetsplan
utarbeidesog
behandlespolitisk i
november.

Samfunn

Eksternkompetanse
må hentesinn.
Innspillog
vurderinger i
verbalforslaget
vurderesi
revideringen.

Oppstartav planeni
2018.
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Nr Verbalforslag
geoparki Hensmoen
området - et av de
mest populære
friluftsområdenei
Hønefoss.MDGhar
tidligere - i samråd
med
Miljøvernforbundetpekt på Hensmoens
unike geologiske
kvaliteter. Sabima
har ogsåpekt på
områdetsunike
biologiskemangfold.
MDGnevnte ideen
om en geoparkved
høringsuttalelse
(april 2016)til
grensedragningfor
masseuttaki
området.
Anleggshaverbør
eventuelt kunne
tilrettelegge for
dette tiltaket.
2. Det vurderes
opprettelseav et
geoinformasjonssent
er i
Ringeriksregionen.
Et
geosenterkommer
innbyggernetil gode
som en ressursnår
det gjelder reiseliv,
undervisningog lokal
identitetsbygging.
Senteretskal
fortrinnsvisha
hovedvektpå
kvartærgeologida
Ringerikehar
spesiellenasjonale
verneverdierpå
dette feltet. I tillegg
har vi Oslofeltets
unike geologii
umiddelbarnærhet.
Rådmannenbesta
opp et arbeid for

– 2 . tert ia lrapport

Ansvarlig
kommunalsjef

, augus t 201 7

Prosess

Forventninger

Samarbeidmed
Kartverket?

Samarbeide/
konfereremed
bondelaget/
småbrukarlaget?

Vurderesi planen

Vurderes/utredesi
planen

Vurderesi planen

Vurderes/utredesi
saken.

Vurderes/ utredesi
saken.

Vurderes/utredesi
36
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Nr Verbalforslag
lokaliseringav et slikt
vitensenter.
3. Det vurdereså
arbeidefor en
etableringav område
for parsellhageri
forbindelseav
utbyggingeni
Krakstadmarka.Slik
kan befolkningeni
Ringerikefå
mulighetentil å
komme segut og
erfare grønne
omgivelserhvor de
kan dyrke egne
grønnsakerog gi
barna mulighetentil
å lære om planter.
Parsellhagenekan
ogsådrivesi samråd
med skolene.
4. HRAprodusereri dag
biogass.Postens
biler og HRAsegne
biler bruker denne
gassen,men mye av
denne ressursen
kjøresut av vårt
distrikt. Det vurderes
om kommunenkan
ta i bruk denne
bioenergieni egne
større kjøretøy.
5. Det vurdereså
premiereinnbyggere
som velger
miljøvennlig
byggemetode.
Kommunestyretber
rådmannenvurdere
mulighet for å endre
dagens
betalingsreglement,
slik at dokumentert
miljøvennlige
byggeplanerkan få
lavere
betalingssatser/

– 2 . tert ia lrapport

Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess
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Forventninger

saken.
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Nr Verbalforslag

6.

7.

8.

9.

– 2 . tert ia lrapport

Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess

, augus t 201 7

Forventninger

prosentvisfratrekk i
avgifter.
Det vurdereså
undersøkeomfanget
av olje- og
parafinkaminersom
eksistererblant
kommunens
innbyggeresom
mottar kommunale
helsetjenester,
gjerne ogsåde som
er avhengigav
vedfyring.Etter
undersøkelsen
fremmessakfor
kommunestyretmed
hensikt (hvismulig)
om å fremskynde
utskifting av
eksisterendeanlegg
med varmepumper.
Det vurderesom at
alle tak på
kommunalenybygg
skalutstyresmed
solcellepanelog
mulighetenefor å kle
eksisterende
kommunalebygg
med solcellepanel.
Kommunenhar
tidligere vedtatt at
alle kommunale
nybyggskalvurderes
oppført i tr e. Det
vurderesom
kommunenvil gi en
generelloppfordring
til alle utbyggereom
ogsåå vurdere
nybyggi tre.
Rådmannenutreder
mulighetenfor å
etablere et
kommunalt
klimafond(ENØK
fond).
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VEDLEGG5: KSvedtak 2014-2017

År 2014
Dato

Sak

27.03

29/14

24.04

53/14

30.10

133/14

SAKSTITTEL
og vedtak
KONTROLLUTVALGET
- PROTOKOLL
NR.
1/14
Vedtak:
Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgetsmøte
07.02.2014tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyretber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:
«Kontrollutvalgettar rapporten fra
selskapskontrolleni VeienKulturminnepark
AStil orientering og oversenderdenne til
kommunestyretmed følgende
kommentarer:
1. Kontrollutvalgetuttrykker bekymring
for den økonomiskesituasjoneni
selskapet.
2. Det bør iverksettestiltak for å oppfylle
de forutsetningersom lå til grunn f or
etableringenav selskapet.
3. Styreinstruksbør utarbeides,og det
bør foreliggeen årlig egenevaluering.»
ÅRSRAPPORT
2013 - OPPFØLGING
AV
ENERGI
- OGKLIMAPLANEN
PROSJEKT
OPPF
ØLGING
Vedtak:
1. Årsrapport2013 for oppfølgingav
energi- og klimaplanentas til orientering.
2. Kommunestyretber om at energi- og
klimaplanenblir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.
BOLIGSOSIAL
HENDLINGSPLAN
2015 2022
Vedtak:
1. Ringerikekommunevedtar framlagte
forslagtil plan som Ringerikekommunes
«Boligsosialehandlingsplan2015-2022»,
men med den presiseringat det skal søkes
å ha tilstrekkeligmed boliger ut fra
behovet
2. De fem hovedstrategiersom er
beskreveti planen
- Økegjennomstrømningeni kommunale
utleieboliger
- Husleie(prinsippetom kostnadsdekkende

Status/ kommentar

Videre
oppfølging

Rådmannentar
kontakt med
øvrigeeiere for å
gjennomføre
vedtaket.

Oppstartav Energi
og klimaplanener
utsatt til 2018

Boligkontoreter nå i
en etableringsfase
hvor de ansatteskal
etablere nye måter å
arbeidei tillegg til å
etablere rutiner.
Lederav
Boligkontoret
arbeidertett med
kontaktpersoni

Ad. pkt. 5:
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husleie)
- Fra«Leietil Eie»
- Oppfølgingi bolig, med spesiellvekt på
boevne
- Samarbeidmed frivillig
skalværeførendefor utarbeidelseog
gjennomføringav tiltak innenfor
boligsosialtarbeid i Ringerikekommune.
3. Ringerikekommunedeltar i Husbankens
boligsosialeutviklingsprogram.
4. Det besfremmet en sak om byggingog
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglenefor fritak av merverdiavgift ved
nybygger blitt slik at det bare er
kommunensom kan få det.
5. Evalueringav prosjektet og
måloppnåelseskal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.
6. Utrede kompetanseog kapasitet i
miljøarbeidertjenesteni forhold til
ambisjonenei boligsosialhandlingsplan.
Utredningenleggesfram til politisk
behandling.

, augus t 201 7

Husbankenfor å
sette seginn i
Husbankensnye
kommuneprogram
«Boligfor velferd».
Administrasjonenvil
i løpet av andre
halvårkomme
tilbake med status
og rapporteringav
det boligsosiale
oppfølgingsarbeidet
på bakgrunnav
Boligsosial
handlingsplan.

Evalueringvil skje
iht. vedtak.
Ad. pkt. 6:
Oppgaven
gjennomføresi
regi av nytt
boligkontor

År 2015
Dato

26.03

Sak

SAKSTITTEL
og vedtak

44/15

LOKALISERING
AV LEGEVAKT
Vedtak:
1. Rapporten«Utviklingav ny legevaktog
fremtidig bruk av kommunaleøyeblikkelig
hjelp døgnplasser(KØH)»tas til
orientering.
2. Rådmannenbeså utarbeideen
mulighetsskissesom viserhvordan
Ringerikeinterkommunalelegevaktskal
organiseresi forhold til arealbehov,
kapasitetog innhold fra 2020.
3. Mulighetsskissenskalpresenteresunder
følgendeforutsetninger:
Legevaktensarealbehovfra 2020søkes
dekt ved nybygg.
Plasseringav legevaktenskalliggei
tilknytning/umiddelbarnærhet til Ringerike
sykehus.
Mulighetsskissenskali samrådmed
sykehusetsledelseavklaretomtevalgog
eierskaptil bygningsmassen.
To
alternativerdrøftes:
a) Sykehusetbygger,og Ringerike

Status/ kommentar

Videre
oppfølging

Behandletpolitisk
4.5.17i sak
54/17 i
kommunestyret.
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interkommunalelegevaktleier
b) Ringerikekommunebyggerog Ringerike
interkommunalelegevaktleier
4. Mulighetsskissenkoordineresmed det
arealplanarbeidetsom pågårved Ringerike
sykehus.Legevaktenslokaler søkesom
mulig samlokalisertmed prehospitale
tjenester, kommunaleøyeblikkelig-hjelp
plasserog andre aktuellelokaliteter
betinget av samhandlingsrefomen.
Dette
for å optimaliserefinansieringenog
utnyttelsenav de statlige
investeringstilskudd.
MANDATFORUTVALGFOR
RUSPROBLEMATIKK.
Vedtak:
Ruspolitiskutvalg er et rådgivendeorgan
beståendeav politiske representanter,
representanterfra næringslivetog
kommunalefaginstanser.
Utvalgetskalgjennomsamarbeid,
samhandlingog utvekslingav informasjon
utarbeidedelrapport til hovedkomiteenfor
omsorgog velferd, formannskapetog
kommunestyreti forbindelsemed
evalueringav alkoholpolitiskhandlingsplan
2012– 2016.
Følgendepersonertiltrer utvalget:
Politiskerepresentanter:
Vidar Nordby(Arbeiderpartiet/lederav
kontrollutvalgetfor salgs- og
skjenkebevillinger),ChristineGranlund
(Fremskrittspartiet)og Per Askilsrud
(KristeligFolkeparti).
Representanterfra næringslivet:
Berit Nyhagen(CoopØstafjells),AnneRua
(Bryggerikjelleren)og TageHybertsen
(Ringerikekultursenter)
Faginstanser:
SLT-koordinator,kommuneoverlege,en
representantfra politiet, og leder av
enhetenhelseog rus.
Rådmannen(eller dennesrepresentant)er
leder og sekretærfor utvalget.
Det står utvalget fritt å innkalle personer
med nødvendigkompetansei forhold til
nåsituasjonen,samt å avgjørebehovetfor
møter.
Komiteenskalha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.
OPPSTART
AV OMRÅDEPROGRAM
FOR
Planprogrammetfor

Følgesopp i 2017

Jobbesmed
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PLANARBEID
I HØNEFOSS
Vedtak:
1-Ringerikekommunestarter arbeid med
områdeprogramfor planarbeidi Hønefoss
2-Det skalgjennomføresen
mulighetsstudiei form av parallelle
arkitektoppdrag
3-Det avsettesmidler til arbeidet i
Handlingsprogrammet2016-2019.

26.11

136/15

Skole- og barnehagetilbudfor barn og
unge med sammensattbehov
Vedtak:
1. For barn og ungemed sammensatte
behovopprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehageog et samlettilbud i hele
grunnskolendersomtilbud i ordinær
barnehageog på nærskoleikke er
tilstrekkelig.
2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehagefor barn med tegnspråksom
førstespråk.Forsterketenhet ved Veien
skoleopprettholdes.
3. Ringerikekommuneoppretter ikke egne
alternativerarenaerfor elevermed sosioemosjonellevansker.Det forutsettes at
kommunenbenytter eksisterende tilbud,
eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdigealternativearenaer.
4. Opplæringstilbudetved Austjord
opprettholdes.

, augus t 201 7

områderegulering
Hønefosssentrum
ble lagt frem til
politisk behandlingi
april 2017.Sakenble
utsatt og
kommunestyretskal
ha en workshopom
temaet 1. juni og så
er målet å få sendt
planforslagetut på
høring før
sommerferien.Hva
er statusfor
områdeprogrammet
? Hvilke
retningslinjerog
muligheterer
trukket opp for
byutviklingen?

Det er i august2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud for barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.
Det byggesen
avdelingfor elever
med store og
sammensattebehov
som en del av ny
skoleHønefossSør.
Åpnesi januar 2019.

videre gjennom
2018 og forventes
ferdigbehandleti
2019

Tilbudet i
Heradsbygda
barnehage
fortsetter i 2018.
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År 2016
Dato

Sak

SAKSTITTEL
og vedtak

Status/ kommentar

Kommunensarbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyretber rådmannenårlig
rapportere til kommunestyretom
kommunensantikorrupsjonsarbeid.

28.01

2/16

Statuspå
arbeidet for å
bekjempe
korrupsjon
inkluderesi
kommunens
årsrapport.

1. Kontrollutvalgetgis i oppdragå vurdere
Ringerikekommunesarbeid med og
systemer for å forhindre og avdekke
korrupsjon.

Seriøsitetskrav
ble behandleti
sak118/17 i
Kommunestyret
5.10.17

2. Utvalgetbesom, basertpå evaluering,å
fremme eventuelleanbefalinger/forslagtil
kommunestyret,i løpet av 2016.
28.04

54/16

Videre
oppfølging

RingerikeUtvikling AS- oppfinansiering
Vedtak:
1. Eierstrategiendatert 21.08.15,tas til
etterretning.
2. Kommunestyretvedtar en tredobling av
tilskuddet til RUmed halvtårsvirkning fra
2016.Dette innarbeidesi forbindelsemed
den politiske behandlingenav 1. tertial.
3. Fra01.01.17vil tilskuddet fra Ringerike
kommunetil RingerikeUtviklingASvære
på 3,6 mill. årlig. Ringerikekommunevil at
RingerikeUtviklingASskalha dette
driftsgrunnlagetde kommende3 år.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivåer
vedtatt i budsjett
2017.

Årlig oppfølgingi
kommunens
eiermelding.

4. Kommunestyretforutsetter at det gjøres
en grundigevalueringav måloppnåelsen
våren2019,før en vurderer videre tilskudd.
5. Eierforventer at det gjennomføresto
eiermøteri året hvor selskapetleggerfrem
status og framtidsutsikter.
28.04

59/16

Barnevernsvaktfor kommuneneJevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad,Sigdalog
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Ringerike
Vedtak:
1. Fellesbarnevernsvaktfor Midt Buskerud,Ringeriksregionen
og Jevnaker
kommuneetableresfra sommeren2016 i
tråd med saksframstillingen.
2. Barnevernsvaktenorganiseressom et
interkommunaltsamarbeidhjemlet i
kommunelovens§ 5A. Samarbeideter et
administrativtvertskommunesamarbeid
etter kommuneloven§ 28-1 b.

Barnevernsvakten
startet opp
01.01.2017.
Samarbeidmellom 6
kommuner.

3. Barnevernsvaktenetableressom et
prosjekt.Prosjektetevalueresfram til
årsskifte2018-2019,med sikte på
implementeringav et eventuelt korrigert
driftskonsept fra 1. januar 2019.
4. Forslagtil samarbeidsavtalegodkjennes.
26.05

71/16

Tilvisningsavtale- et samarbeidmellom
husbanken,private utbyggereog
kommunen
Vedtak:
Ringerike kommunesøkersamarbeidmed
private utbyggerefor å benytte
tilvisningsavtaler.Dette for bådeå
stimuleretil økt boligbyggingog for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtalervil væremed på å sikre
vanskeligstiltepå boligmarkedeti
kommunentryggeog kvalitativt gode
boforhold i hensiktsmessige
bomiljø i tråd
med saksframstillingen.

26.05

77/16

Denneoppgaven
ligger i enheten
Boligkontoret
(etablert 01.01.17).

Invitasjon til samarbeidmed Haugsbygd
Idrettsforening Flerbrukshall- Haugsbygd
Arena
Vedtak:
1. Prosjektetom Haugsbygdarenatas til
orientering.
2. Ringerikekommunevil gå i dialogmed
HaugsbygdIdrettsforeningetter at

Samarbeidet
med Haugsbygd
IF fortsetter.
(Seogsåsak129/16)

HaugsbygdIF har
utviklet
forprosjekt til
mulig idrett shall
på skoleområdet
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barnehage- og skolebehovsanalysen
er
politisk behandlet.
26.05

85/16

i Haugsbygd

390 - Detaljreguleringsplanfor
Klekkenhagenboligområde- Planforslag
til 2. gangsbehandling
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i sakenunder denne
linjen
1. 0605_390Detaljreguleringfor
KlekkenhagenBoligområdemed tilhørende
Forespørseltil SVVer
bestemmelservedtas.
sendt,og sakener
2. Rådmannenretter en forespørseltil
under utredning der.
SVVfor vurdering av endring av
fartsgrensepå Fv.163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingenog Klekken.

30.06

107/16

Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud,- behovsanalyse
Vedtak:
1. Ringerikekommunesplanlagte
byggeprosjekterpå Hov og i Heradsbygda
videreføres.

Ny utvidet
behovsanalysevil
bli gjennomførti
2020

2. Videreplanleggingav nytt sykehjem,
herundererstatningfor Hønefosssykehjem
avventes,inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger2020.Rådmannenbes i tillegg se
på muligheterfor en mer optimal
utnyttelse av eksisterendeog planlagt
bygningsmasse
fram til 2020.
30.06

109/16

Plansamarbeidi Ringeriksregionen

Samarbeidsavtale
mellom Ringerike,
Vedtak:
Hole, Jevnakerog
-Kommunestyretgodkjennerden fremlagte Fylkeskommunen
foreligger.
skissenfor plansamarbeidi
Ringeriksregionen.
-Kommunestyretber rådmannenetablere
dette samarbeidetså snart som mulig,
rådmannengis fullmakt til å inngå
forpliktende samarbeidsavtalemed

Plankontoretble
åpnet desember
2016.
Økte kostnaderer
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partene.
-Økte kostnaderinnarbeidesi fremtidige
budsjetter.
29.09

129/16

24.11

153/16

15.12

164/16

Barnehage- og skolebehovsanalyse20162030
Vedtak:
Barnehage
- og skolebehovsanalyse
2016–
2030leggestil grunn for kommunens
planleggingsarbeid.
Rådmannen besom å prioritere arbeidet
med å følgeopp vedtaki sak57/16 (red.
anm. 77/16) om å gå i dialogmed
HaugsbygdIdrettsforeningom et
samarbeidfor å få byggetflerbrukshallen
HaugbygdArena
Aktivitetstilbud for beboerepå sykehjemi
Ringerikekommune
Vedtak:
1. Aktivitetstilbudet for beboerepå
sykehjemi Ringerikekommunetas til
orientering.
2. Det utarbeideset felles oppsett for en
rullerendeaktivitetsplanved
sykehjemmene,samt en halvårsplanover
varierendeaktiviteter. Slikeoppsett skal
væretilgjengeligfor alle beboereog
pårørende,bådeved oppslagog på
kommunensnettsider.
3. Formannskapetber rådmannen
redegjørefor statusi arbeidet med å
implementere«minimum 1 times aktivitet
for beboerneved sykehjemi Ringerike
kommune»innen juni 2017.
Valgav forliksrådsmedlemmermøtefullmektiger 2017-2020
Vedtak:
Påbakgrunnav fremkomneforhold i møte,
velgervalgnemndaå gi rådmanneni
oppdragå utrede nærmerebegrunnelser
for forliksrådetsfunksjonalitet.
Valgetblir utsatt til i januar 2017i forhold
til medlemog varamedlemi forliksrådet.
Alf Meier (Ap) medlemog BeateHeieren
(Sp)vara er Ringerikekommunes
representanterfrem til annet er bestemt.
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innarbeideti HP
2018-2021 (økningpå
3 mill. fra 2017-nivå).
Dialogmed
HaugsbygdIF
fortsetter.

Gjennomføresi tråd
med vedtak.

HaugsbygdIF har
utviklet et
forprosjekt til
mulig idrett shall
på skoleområdet
i Haugsbygd

Avholdt temamøte
om 1 times aktivitet
på institusjonenei
Eldrerådetog
Hovedutvalgetvåren
2017.
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År 2017
Dato

Sak

SAKSTITTEL
og vedtak

02.02

6/17

StåstedsanalyseIT
Vedtak:
1: Kommunestyrettar «Tilstandsvurdering
for RingerikekommunevirksomhetsområdeIT»til orientering.
2: Tilstandsvurderingen
avdekkerat
RingerikeKommuneikke har et modent
nok forhold til sikkerhetog risiko knyttet til
informasjonssikring.Dette kan i stor grad
seesi sammenhengmed at ansvarfor
sikkerheti kommunenper i dag ikke er
plassertpå et beslutningsmyndignivå i
organisasjonen.Énav konsekvenseneer
usikkerhetknyttet til overholdelseav
regelverk.
Rapportenpekerpå at kommunenbør
utnevneen sikkerhetsansvarlig
for
kommunen,og at det bør gjennomføresen
utvidet kartleggingav dagenssikkerhet- og
risikosituasjonfor å avdekkekritiske trusler
og avvikfra regelverk.
Kommunestyretmener at IT-sikkerhetog
beredskapskalinngåsom en sentral
forutsetningi kommunensIKTarbeid og
ber på bakgrunnav denne rapporten
rådmannenkommetilbake med en konkret
tiltaksplanfor utbedring av de svakheteri
informasjonssikkerhete
n som er avdekket.

02.02

02.02

7/17

12/17

Ny sentral parkeringsforskrift
Vedtak:
1. Ny sentral parkeringsforskrifttas til
orientering.
2. Det innføres2 timers gratisparkeringfor
el- og hydrogendrevnemotorvogner.
3. Ved etableringav nye ladepunkterpå
kommunalep-plasserforberedesdissefor
mulig f ramtidig innføring av betalingfor
ladestrøm.
Innbyggerinitiativ Nikkelverket
Vedtak:
Kommunestyretviser til innbyggerforslag
fra initiativtaker KaareFletenangående
Nikkelverket,gnr/bnr 270/9.
1. Innbyggerforslagettas til orientering.

Status/ kommentar

Videre
oppfølging

Rådmannenhar i
forslagtil Budsjett
2018 lagt inn midler
til å styrke
kompetanseog
kapasitetinnenfor
områdeneITsikkerhetog ITarkitektur som en
forutsetning for
gjennomføringav
digitaliseringsstrategi
en.

2) Skilterog
parkeringsskiver/ur
er bestilt og mottatt.
Avventerskiltvedtak.
3) Dialogmed RIK
om etableringav
ladepunkter

Sakom nye
ladepunkterfor
ladbare
motorvogner
kommer til
behandlingi
oktober 2017

Sakener under
arbeid. Avventer
tilbakemeldingfra
Nærings- og fiskeri-
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2. Forslagetspkt. 1 avvisesmed
begrunnelseat det ikke finnes hjemmeli
konsesjonslovenfor å nekte behandlingav
konsesjonssøknader
på eiendommen.
3. Forslagetspkt. 2 avvisesmed
begrunnelseat det ikke finnes hjemmel for
at kommunenkan nekte mutingsrett på
eiendommen.Undersøkelsesrettog
utvinningsrett må ivaretasav rett
myndighet.
Ringerikekommunestyreer opptatt av at
området der Nikkelverketpå Tyristrandlå,
blir ivaretatt som kulturminner, samt at det
blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen
som Nikkelverkethar ført til. Rådmannen
besi løpet av 2017fremme en sakmed
forslagtil strategi for å få til dette.
Helsefremmendeforebyggendetilbud til
eldre
Vedtak:
1. Ringerikekommuneetablerer
helsefremmendeog forebyggendetilbud til
eldre som et gruppetilbud,supplert med
hjemmebesøkfor å nå ut til flest mulig
eldre. Målgruppener 75 år, som
regjeringenanbefaling.
2. Ansvaretfor utvikling og organiseringav
tilbudet leggestil Austjord
Behandlingssenter
i tråd med
saksframstillingen.
2. gangsbehandlingreguleringsplan399 Ny skole og boligområdeBenterud
Vedtak:
1. 0605_399Detaljreguleringfor Ny skole
og boligområdeBenterudvedtas.
2. De deler av reguleringsplannr.
0605_311Benterudboligområdevedtatt
04.05.2006,som blir berørt av ny plan,
oppheves.
Et samletkommunestyreba rådmannen
om å bringe i orden de uavklarte
forholdenerundt Sogneselskap/naboog
kommetilbake med konklusjoni neste
kommunestyremøte.

departementet.

Etiskeretningslinjer for ansatte og
folkevalgte i Ringerikekommune
Vedtak:
1. Nye etiskeretningslinjer for folkevalgte
og ansattei Ringerikekommunevedtas.
2. Rådmannenbeså fremme en plan for
formannskapetpå hvordanretningslinjene

Nye etiske
retningslinjerfor
ansatteog
folkevalgte er
vedtatt.

Ca.180 personerhar
meldt segpå
fellessamlingeneom
helsefremmende
forebyggendetilbud
til eldre.
Gjennomføres
septemberog
oktober 2017.

Byggingenav
skolepågår.
Andre tiltak som
er en konsekvens
Avklaringmed
av reguleringsSogneskapetble
fullført, og notat med planen
forberedesog er
konklusjonble lagt
foreslått
fram i
finansiert i
kommunestyreforslagtil
møtet 06.04.17.
handlingsprogram2018
Workshopmed
relevantecase
om etiske
problemstillinger
ble avholdt med
kommunestyret
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skalimplementeresblant ansatteog
folkevalgteinnen mai 2017.

06.04

42/17

06.04

44/17

RingmoenVel - Flaskerudskole
Vedtak:
1. Ringerikekommunebenytter segav
tilbakefallsretteni h.h.t. skjøtepå
eiendommen,gnr. 300, bnr. 4,
Mastehaugen(tidl. Flaskerudskole).
Eiendommenleggesut til salgpå det åpne
markedvia eiendomsmegler.
2. Dersomlokaleideelle organisasjoner
melder sin interessefor å overta
eiendommenbesrådmannenom å
fremme egensakom dette
RefusjonNerbytunet Foreløpig
godkjenningav plan for utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien
Vedtak:
Etter plan- og bygningsloven§18-8
godkjennesplanenefor utførelse,
kostnadsoverslag
og forslagtil fordeling
med endringav beregnettotalbeløp for
refusjon.Totalbeløpetsom godkjennesfor
refusjonssak
en er kr 3 880 366. Andel i
refusjonssakensamt refusjonspliktigbeløp
fremkommerav vedlegg1: «Godkjent
fordeling av refusjonsandelerog
kostnader»datert 24.03.2017.
Rådmannenutfører varslingom vedtakav
godkjenningav forslagtil refusjontil
refusjonspliktige.Sakenfremmesfor
endeligvedtak om fastsettelseav refusjoni
kommunestyretnår refusjonsberettigede
tiltak er gjennomførtog regnskapfor disse
er innsendtog gjennomgåttav kommunen.
Rådmannenigangsetterevalueringav
arbeidet med refusjonssakenmed hensikt
å fremme politisk sakmed anbefalingom
håndteringav refusjonssaker.Sakentar
sikte på å avklarefølgendeforhold:
Anbefalingav organiseringog plasseringav
ansvarpå avdelingfor saksfremstillingog
vurderingav refusjonssaker.
Anbefaling om delegeringav myndighettil

, augus t 201 7

Det er valgt å ikke
4. mai 2017.
fremme en plan for
implementering,men
gå rett på
implementeringenog
gjennomføreen
workshopfor de
folkevalgte.
Sesi
sammenheng
med
Verbalforslag19,
sakkommer
1.kvartal2018

Planleggessaki
1.kvartal2018
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04.05

53/17

54/17

57/17

01.06

vedtaki refusjonssaker.
Anbefalingom beregningav gebyrved
saksbehandlingav refusjonssaker.
Salgav kommunal grunn – del av gnr. 49,
bnr. 256
Vedtak:
Vedtaketi KS23/2 pkt. 15 tas ut av liste av
objekter som skalselges.Dette i påvente
av byplanen.
Oppføringav nytt helsebyggfor Ringerike
interkommunale legevaktog prehospitale
tjenester (ambulansestasjon)
Vedtak:
Statusrapportfor nye lokaler til
interkommunallegevakttas til
etterretning.
Rådmannenfår fullmakt til å
ferdigprosjektereet nytt helsebyggpå
bygslettomt ved Ringerikesykehussom
skalinneholdelokaler til interkommunal
legevaktog ambulansestasjon
i tråd med
saksframstillingen.
Korpsi skole – rapport og videreføring
Vedtak:
Rapportenom Korpsi skoletas til
orientering.
FSønskerat Korpsi skolenpå sikt tilbys alle
eleverpå 3. trinn i Ringerikekommune.
Budsjettetfor Ringerikekulturskoleøkes
med 162.000kroner i 2017for å utvide
prosjektettil to nye skoler.Summen
innarbeidesi budsjettet ved 1.
tertialrapport.
Envidere plan for gradvisinnføringav
Korpsi skoleninnarbeidesi budsjett og
handlingsplanmed målsetting em et tilbud
på alle skolerinnen skoleåret2021/22.

58/17

Turskiltprosjektet
Vedtak:
Hovedutvalgetfor oppvekstog kultur tar
informasjonenom Turskiltprosjektettil
orientering,og bifaller en økt satsningpå
friluftsliv i Ringerikekommune.

61/17

Rehabiliteringav kommunalekjørebruer –
finansiering

, augus t 201 7

Tatt ut av lista, se 2.
tertialrapport 2017

Arbeiderjf vedtak.

Korpsi skolen
videreførespå
Helgerudog Veien,
og har startet opp
på to nye skoler,
UIlerål og Eikli.
Prosjekteter et
samarbeidmellom
kulturskolen,
grunnskoleneog
skolekorpsene.
Evalueringen
etter første år var
svært god.
Søkerne
iverksetter
prosjektet.
Kommunen
ivaretar sin rolle
og betaler ut
kommunalt
tilskudd ved
ferdigstillingi
2018 eller 2019.
Investeringsmidlerpå
4 mill. kroner er
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64/17

29.06

71/17

72/17

74/17

Vedtak:
Sakentas til orientering.
Nødvendigeinvesteringsmidlerinnarbeides
i behandlingenav 1. tertial 2017.
Nødvendigeinvesteringsmidlerpå 4
millioner kr innarbeidesi behandlingenav
2. tertial 2017.
Innspill til RingeriksbaneE16prosessen
Vedtak:
Ringerikekommuneønskerat det leggestil
rette for en veiforbindelsemellom tiltenkt
kryssi Styggedalenog stasjonenvia
storskjæringa.
Det er ønskeligat dette reguleresinn i den
statligeplanen.
Det bør avsettestilstrekkeligplassslik at en
mulig hensetting på Tolpinrudikke hindrer
en veiforbindelse.
Den statligeplanenbør ikke hindre en
mulig omleggingav eksisterendeAskvei.
2. gangsbehandling0605_406
Detaljreguleringfor Kistefos
Vedtak:
0605_406Detaljreguleringfor Kistefos
vedtas.
Planområdetligger i to kommunerog
fylker. Sakenskalbehandlesfor de arealer
som liggeri Ringerikekommune,sakenmå
seespå i sin helhet.
Den delen av plankart som overlappermed
plan nr. 389 E16Eggemoen– Olum,vedtatt
26.03.2015,er angitt med sonefor
videreføringav reguleringsplan.
Kommunestyrevedtar at planbestemmelse
7.1.1endresi tråd med brev fra
Fylkesmanneni Oppland,datert 13.06.17.
Statusplanarbeid og prioriteringer
fremover
Vedtak:
Kommunestyrettar rådmannens
prioriteringer og foreslåtte tiltak til
orientering.
Kommunestyretber om ny statusrapport
oktober 2017.
Tilstandsrapportkommunale
veier/Hovedplanvei
Vedtak:
Statusrapporthovedplanvei tas til
orientering.
Rådmannenbesom å innarbeide
tilstrekkeligedriftsmidler (inkl.
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innarbeideti 2.
tertial.

Utført

Sakener vedtatt i
kommunestyreti
Jevnakerkommunei
sak50/17

Vedtatt

Sakkommer i
november2017

Gjennomførtfor
2018
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75/17

78/17

79/17

81/17

vedlikeholdsmidler)i framtidige budsjetter
for å stanseog ta igjen forfall på veinettet.
Rådmannenbeså innarbeidenødvendige
investeringsmidler etter prioriterte behov.
Rådmannenleggerfrem forslagpå årlige
prioriterte tiltak i forbindelsemed
budsjettbehandlingenhvert år.
Hovedplanvei rullereshvert 4. år.
Ringerikekommunesseriøsitetskrav
Vedtak:
Arbeiderpartietstilleggsnotatundertegnet
Stein-RoarEriksen,oversendessakentil
rådmannenfor utredning og
kvalitetssikring.
Sakenleggesfrem i septembermøte.
Kommunalekriterier for tildeling av
startlån, - endringsforslag
Vedtak:
Ringerikekommunesretningslinjerfor
tildeling av startlån harmoniseresmed
husbankenskriterier. Dette innebærerat
kravet til at man må ha registrert bosted i
kommunenfor å væresøknadsberettiget
startlån, strykes.
KSber rådmanneni løpet av høsten
kartleggeog vurdereom endringav
kriteriene for startlån, fører til behov for
økt kapasitetved denneavd.
(Boligtjenesten).
Hvisdette er tilfelle innarbeidesdette i
budsjettforslag2018.
Samarbeidsavtaleom opplæringav
voksnemellom Hole-, Jevnaker- og
Ringerikekommune
Vedtak:
Det inngåset interkommunaltsamarbeid
mellom kommuneneHole,Jevnakerog
Ringerikeom grunnskoletilbudfor voksne
etter opplæringslovens§ 4a,
introduksjonsordningenog norskopplæring
for nyankomneinnvandrerei regi av
Læringssenteretfor voksne.
Samarbeidetorganiseressom et
administrativtvertskommunesamarbeid
etter kommunelovens§ 28-1 b.
Deltagerkommunenehar selvansvaretfor
å fatte enkeltvedtaketter opplæringsloven
om rett til grunnskoletilbudog vedtakom
introduksjonsordning.
Vedlagtesamarbeidsavtalegodkjennes.
Ringerikekulturskolesfagtilbud

, augus t 201 7

Sakenlagt frem 5.
oktober 2017

Det arbeidesjf.
vedtatte kriterier.
Praksisog erfaring
med nye kriterier vil
dannegrunnlagfor
vurderingav
kapasitet.

Hole har sluttet seg
til avtalen,det
avventes
underskrevetavtale
fra Jevnaker.

Samarbeidet
gjennomføresi
tråd med avtalen

Fagtilbudeter utvidet Det er lagt inn
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Vedtak:
fra høsten2017
Sakenom Ringerikekulturskolestilbud tas
til orientering.
Fagtilbudetsuppleresmed dans,teater og
tilrettelagt musikkfr a høsten2017.
Videreutvidelseav tilbudene vurderesi
arbeidet med Handlingsprogramfor
Ringerikekommunei 2018-2021.
Størregraderingav betalingssatserutredes
i sakom vedtekter og betalingsreglement
høsten2017.

midler til
videreføringav
utvidet tilbud i
forslagettil
Handlingsprogram20182021
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Nøkkeltall for økonomistyring
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune ønsker ikke å fastsette mål for økonomiske nøkkeltall for utarbeidelse av
budsjett.

Bakgrunn
I forbindelse med Formannskapets strategiseminar i juni 2017, ble det framlagt fire anbefalte
nøkkeltall for god langsiktig økonomistyring av kommunens økonomi.
Tre av dem er mye benyttet, mens det fjerde er mindre anvendt.
Nøkkeltallene er gode indikasjoner på kommunens økonomiske handlingsrom, og brukes
blant annet av Fylkesmannen i Buskerud for oppfølging av kommunenes økonomi.
Rådmannen ser at disse nøkkeltallene er gode styringsverktøy ved utarbeidelse av budsjettet,
men at det må brukes skjønn når man skal anvende de etter hvilken økonomisk situasjon
kommunen er i.
Fylkesmannen bruker følgende kategorisering:

Netto driftsresultat i
% av brutto
driftsinntekter

-

Netto lånegjeld i %
av brutto
driftsinntekter

Disposisjonsfond i
% av brutto
driftsinntekter

Lavere enn 1%
1 - 2%
Høyere enn 2%

Høyere enn 75%
65 - 75%
Lavere enn 65%

Lavere enn 5%
5 - 8%
Høyere enn 8%

Beskrivelse av saken
De tre nøkkeltallene som drøftes er:
 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter


Netto lånegjeld i kroner pr innbygger

Det siste nøkkeltallet er ikke mye brukt, og vil ikke bli omtalt.
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Dette nøkkeltallet gir ett bilde av kommunens buffer i inneværende budsjett, og forteller om i
hvor stort omfang kommunen kan takle uforutsette utgifter og sviktende inntekter.
Det anbefales at dette nøkkeltallet er minst 1,75%, og dersom investeringer skal
egenfinansieres, bør det være på over 3%.
Regnskapene til Ringerike kommune i perioden 2014-2016 viser følgende:
Netto driftsresultat i % av br.
driftsinntekter

2014
1,6%

2015
4,5%

2016
4,5%

B2017
1,8%

Grunnet god skatteinngang for både kommunen og landet for øvrig, er nøkkeltallet for 2015
og 2016 over 3%, og vi har bygget opp disposisjonsfondet.
Vedtatt budsjett for 2017 ligger like over anbefalt minstenivå.
I en periode med store investeringsprosjekter, ser rådmannen at det vil være svært krevende å
ligge på over 3%, men at det er mer realistisk å holde seg rundt anbefalt minstenivå.
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Etter å ha vært mange år i ROBEK, er kommunens gjeldsgrad lav.
KOSTRA-tall viser følgende:
Netto lånegjeld i % av brutto
driftsinntekter

2014
42,5%

2015
48,4%

2016
55,5%

Prognosen for 2017 viser at vi vil ha en gjeldsgrad på under 90 %.
Ringerike kommunes vedtatte handlingsprogram, viser at gjelden vil øke de neste årene, som
en konsekvens av investeringsprogrammet. Nøkkeltallet vil derfor de kommende årene ligge
godt over 100%.

-

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Dette er det nøkkeltallet som Fylkesmannen legger størst vekt på når det gjelder å vudere en
kommunes økonomiske handlingsrom.
Disposisjonsfondet bør være på minst 5%.
Ringerike kommune hadde ikke disposisjonsfond så lenge vi var i ROBEK. Vi har brukt de
siste årenes regnskapsmessige mindreforbruk til å bygge oss opp disposisjonsfondet.
Regnskapene til Ringerike kommune i perioden 2014-2016 viser følgende:
2014
0%

2015
1,5%

2016
3,6%

B2017
7,5%

Disposisjonsfond i % av brutto
driftsinntekter
Rådmannen vurderer at det er viktig for kommunes handlingsrom at disposisjonsfondet øker
de neste årene, slik at det er på 10%. Hvor lang tid det vil ta, avhenger av hvor stort netto
driftsresultat vi kan planlegge for, og ikke minst hvilke uforutsette hendelser med økonomisk
konsekvenser som vil oppstå de nærmeste årene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ønsker ikke å lage mål for nøkkeltall som gjør at budsjettprosessene i årene som
kommer blir for krevende. Ringerike kommune vil fortsatt bruke noen år til før vi kan si at vi
har en sunn økonomi med stort økonomisk handlingsrom. Dette ut fra at vi fortsatt må tilpasse
driften til de inntektene vi har, men ikke minst fordi vi de neste årene skal gjennomføre ett
investeringsprogram som vil gi økte finanskostnader i forhold til hva kommunen tidligere har
hatt.

Ringerike kommune, 13.10.2017
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Gyrid Løvli

-

-
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Gebyr / tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning.
Rådmannen kan ikke anbefale at Kommunestyret innfører sosiale ordninger som ikke har klar
hjemmel i lovverket.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret ber i sak 63/17 om en utredning av hvilke muligheter/handlingsrom kommunen
har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving av gebyr/tilkoblingsavgifter for offentlig
vann/kloakk.
Rådmannen har, ved skatt og avgiftskontoret, sett på om dette regelverket kan hjemle
ordninger underlagt skatt og avgift. Rådmannen kan, basert på samtale med KS og
gjennomgang av lovverket, ikke se at avdeling for skatt og avgift eller teknisk avdeling har et
regelverk som hjemler sosiale ordninger med muligheter/handlingsrom til dette med dagens
lovverk.
I dette saksframlegget er redegjørelsen avgrenset til å omhandle gebyr/tilkoblingsavgift av vann
og kloakk. Det er videre kun vurdert om det finnes muligheter i det regelverket som skatt og
avgiftskontoret eller teknisk avdeling disponerer.

Beskrivelse av saken
Fakturering og innfordringsrutiner Ringerike kommune

-

Skatt og avgiftskontoret fakturerer og forestår egeninnkassoen til Ringerike kommune.
Kontoret holder seg kontinuerlig oppdatert og det er gjeldende regelverk som regulerer
innfordringsrutinen til Ringerike kommune.
Det anbefales ikke at det lages egne rutiner for fakturering eller innfordring av krav som er
knyttet til stikkledninger. Generelt sett er en stor del av innfordringen av kommunale krav
rettet mot personer med dårlig økonomi. Både regelverk og likhetsprinsippet fører til at det
ikke bør gis andre rutiner for gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig kloakk/vann enn for andre
kommunale krav.
De ordningene som foreligger ved skatt og avgift per dags dato er at i de tilfellene kontoret blir
kontaktet av en person med betalingsproblemer vil det i hver enkelt sak bli vurdert om det
foreligger grunnlag for å gi betalingsavtale. Således vil personer som skal betale
tilknytningsgebyr ha samme mulighet til å be om en vurdering av om de kan få betalingsavtale
som alle andre som skylder kommunale krav.
Dette fører til at det i dagens praksis foreligger en sosial ordning for alle innbyggere i Ringerike
kommune som skylder kommunale krav og i tillegg har dokumentert dårlig økonomi.
Muligheter til å gi stønad/tilskudd
Rådmannen har gjort noen undersøkelser av andre kommuners forskrifter på området og det er
på det rene at enkelte kommuner praktiserer en stønad/tilskuddsordning. Det fremkommer ikke
i forskriftene vi har sett hen til hva slags regelverk kommunene bruker for å hjemle
stønads/tilskuddsordningen. Dette fører til at denne praksisen ikke nødvendigvis er i tråd med
gjeldende regelverk eller det er en mulighet for at disse ordningene er knyttet til et annet
regelverk.
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 slår fast eierens plikt til å betale vann- og/eller
kloakkavgift til kommunen der den faste eiendommen har tilknytning til kommunale vann- eller
kloakkledninger, enten direkte eller gjennom private stikkledninger. Det ble i Ot.Prp 58 ikke
åpnet adgang til å frafalle eller nedsette utlignet avgift, for eksempel billighetsgrunner
(rimelighetshensyn). Avgiftene måtte anses som ordinær betaling for en ytelse, på linje med
strøm eller telefon. Det er således kun ubebygd eiendom som kan fritas for avgift etter Ot.Prp
58.
Rådmannen har vært i kontakt med advokat Siri Toft ved KS for veiledning i denne saken.
Deres syn på saken er at det ikke foreligger hjemmel for å gi fritak for slike
gebyrer/tilknytningsavgift innenfor det regelverket som avdeling for skatt og avgift eller
teknisk avdeling disponerer.
Det er derfor på det rene at man ikke kan gi fritak for gebyr/tilknytningsavgiften. Når det
kommer til eventuelle anleggsbidrag er dette å anse at må dekkes etter selvkostprinsippet. Som
et eksempel til sammenligning er hovedregelen at kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer
på kommunale ledningene. Oppstår det derimot lekkasje i ledningsnettet som går fra disse og
bort til huset er dette normalt huseiers ansvar. Dette er kostnader i støørelsesorden fra 30 000
til 100 000 kroner.
Plan- og bygningsloven gir kommunen rom til å la være å pålegge tilknytning, dersom
tilknytning vil føre til uforholdsmessige kostander.

-

Juridiske forhold
Pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett kan kun gjøres med hjemmel i
forurensningsloven eller plan- og bygningsloven.
Tilknytning til ledningsnettet kan pålegges etter henholdsvis plan- og bygningsloven § 27-1
annet ledd og § 27-2 annet ledd når offentlig vann- og avløpsledning går over eiendommen
eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal. Kravet om pålegg etter §§ 27-1 og
27-2 gjelder ikke fritidsbebyggelse jf. § 30-6.
Skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter lov om
kommunale vass- og avløpsanlegg. Lovens § 3 slår fast at eierens plikt til å betale vannog/eller kloakkavgift til kommunen der den faste eiendommen har tilknytning til kommunale
vann- eller kloakkledninger, enten direkte eller gjennom private stikkledninger.
Hovedprinsippene i forurensingsforskriften av 1. januar 2007 kapittel 16 om kommunale vannog avløpsgebyrer er at bare kostnadsmessige og beregningstekniske hensyn skal legges til
grunn for gebyrberegningen. Gebyrberegningen skal baseres på selvkostprinsippet. Gebyrene
skal fordeles på brukere av fast eiendom slik at de i størst utstrekning gir uttrykk for hva det
koster kommunen å betjene den enkelte eiendom med vann- og avløpsanlegg og at brukerne av
fast eiendom fullt ut skal dekke alle kostander i forbindelse med kommunale vann- og
avløpsanlegg. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn jf.
forurensningsforskriften § 16-1.
Det er et prinsipp om at forurenser skal betale jf. forurensningsloven § 2 nr. 5. Noe som tilsier
at kommunen dekker alle kostnadene på avløpssektoren gjennom gebyrer.
Vil pålegg om tilknytning etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor
kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne annen ordning jf. plan og
bygningsloven § 27-1 annet ledd og § 27-1 annet ledd.
Avdeling for skatt og avgift arbeider i tråd med regelverket for innfordring, blant annet
forsinkelsesrenteloven, inkassoloven, foreldelsesloven, tvangsfullbyrdelsesloven,
skattebetalingsloven, panteloven og gjeldsbrevloven og tilhørende forskrifter.
Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet i Ringerike kommune fattet 20. januar 1992 vedtak om at teknisk sektor inntil
videre ble gitt myndighet til å administrere vedtak om betalingsutsettelse for anleggsbidrag og
tilkoblingsavgift for gruppen pensjonister/trygdede.
Vedtaket ble opphevet av Kommunestyret den 1. juni 2017 i sak 63/17.
Økonomiske forhold
Skulle kommunestyret velge et annet alternativ enn Rådmannens anbefaling bør det utredes hva
dette vil ha av økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune.

-

Alternative løsninger
Rådmannen har ikke utredet andre alternativer da det ikke er ønskelig å anbefale løsninger som
ikke har hjemmel i lov.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at med grunnlag i ovennevnte momenter vurderes det at det ikke er
hjemmel for fritak eller stønadsordning i det regelverket som avdeling for skatt og avgift eller
teknisk avdeling disponerer. Rådmannen kan heller ikke se at det å opprettholde dagens praksis
ved skatt og avgiftskontoret vil påvirke innbyggerne i Ringerike kommune. Dette ettersom det
tidligere vedtaket fra 1992 ikke var allment kjent og i all hovedsak har praksisen i Ringerike
kommune vært at de som har dårlig økonomi har fått en betalingsavtale. Rådmannen anbefaler
at dagens praksis som er i tråd med regelverket videreføres.

Ringerike kommune, 03.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder:
saksbehandler: Lisabeth Andersen

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2294-3

Arkiv: 663 &40

Sak: 27/17
Saksprotokoll - Oppgradering av fyrrom - Ringerikskjøkken
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med
en elektrokjel.
2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk
kokekar.
3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i
handlingsprogrammet for 2018.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.10.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2294-2

Arkiv: 663 &40

Oppgradering av fyrrom - Ringerikskjøkken
Forslag til vedtak:
1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med
en elektrokjel.
2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk
kokekar.
3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i
handlingsprogrammet for 2018.

Sammendrag
Innledning / bakgrunn
I desember 2016 ble det startet et forprosjekt for å avklare omfang og kostnader for å
oppgradere fyrrom og dampleveranse til Ringerikskjøkken. Det er i dag en oljekjel som
produserer damp til kokekar, kokegryte og roterende hurtigkjøler ved Ringerikskjøkken.
Oljekjelen har ved flere anledninger stoppet ved langtidskoking av mat om natten, med den
konsekvens at maten har blitt ødelagt.
Fyrrommet, som ligger i 2.etg, har sprekker i gulvbelegg. En eventuell lekkasje vil derfor
kunne renne gjennom etasjeskiller og ned i kjøkkenet.
Beskrivelse av saken
Den eksisterende oljekjelen ble anskaffet i 2012 i forbindelse med havari av daværende oljekjel.
Den raskeste løsningen for å sette produksjonen i gang igjen i 2012 var å anskaffe og installere
en brukt og overhalt oljekjel.
Hønefoss rørleggerbedrift, som har utført vedlikehold på oljekjelen de seneste årene, har
beskrevet tilstanden som relativt god, men det har vært problemer med driftsstans.
Det ble utført vedlikehold på eksisterende kjele våren 2017 etter anbefalinger fra servicepart.
Etter dette har kjelen fungert uten driftsavbrudd.
Virksomheten ønsker å erstatte dagens oljekjel med en elektrisk kjel for å sikre en stabil og
driftssikker matproduksjon.
-

Norconsult har utarbeidet en forprosjektrapport som beskriver tiltak og kostnader for å erstatte
dagens oljefyrte dampkjel med en elektrokjel. I tillegg beskriver rapporten nødvendige tiltak på
selve fyrrommet. Rapporten følger som vedlegg til saken. Rapporten viser også at det ikke vil
være mulig å benytte utstyret som benytter damp i anslagsvis 50 dager, mens arbeidet på
fyrrommet pågår. Ringerikskjøkkenet oppgir at de kan produsere opp deler av menyen i
forkant, i tillegg til å benytte elektrisk kokegryte på 60 ltr under arbeidene med kjelen.
Det er ønskelig å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere ved å installere en større
elektrisk kokegryte. Ved bortfall av elektrokjel vil elektrisk kokekar sørge for at produksjonen
kan videreføres, men med redusert volum. Ved bortfall av elektrokjel vil Ringerikskjøkken
måtte tilpasse menyen, for å redusere koke/stekebehovet.
En installasjon av elektrisk kokekar bør gjennomføres før kjelen skiftes ut, slik at produksjonen
til en viss grad kan opprettholdes under arbeidene. Kort vurdering fra Norconsult om
prosuksjonssikkerhet følger som vedlegg til saken.
Dagens oljekjel kan erstattes av mer miljøvennlig alternativ, basert på flis eller pellets, men
denne løsningen er ikke ønskelig fra virksomheten.
Enova støtter ikke konvertering til elektrokjel, men gir tilskudd på opp til 45% av
merkostnaden for konvertering til miljøvennlig alternativ eller maksimalt kr 1700 kr/KW for
konvertering til fyrkjeler med flis, briketter eller pellets. Det er en forutsetning fra Enova om at
søknad om økonomisk støtte til konvertering av oljekjeler til miljøvennlig alternativ, skal være
sendt inn før beslutning om gjennomføring foreligger. Søknad om støtte til konvertering til
miljøvennlig alternativ ble sendt inn 8.september 2017. Dette for å gjøre det mulig å velge et
miljøvennlig alternativ til kjele, med støtte fra Enova. Søknaden om støtte fra Enova trekkes,
dersom det vedtas å skifte ut oljekjelen med elektrokjel.
Et miljøvennlig alternativ til elektrokjel er ikke utredet, men det er antatt at kostnadene for et
kommunalt eid flisfyringsanlegg vil bli høyere enn for en tradisjonell elektrokjel.
Alternativet til å etablere et kommunalt flisfyringsanlegg er et anlegg etablert og driftet av
ekstern samarbeidspart. Ringerike kommune vil ved en slik løsning bare betale for «ferdig
varme». Tilsvarende energikontrakter er tidliger inngått for Austjord, Hallingby, Sokna og
Tyristrand etter egne anbudskonkurranser.
Forholdet til overordnede planer
I Energi og klimaplan, sak 129/10, er det et hovedmål at det skal stimuleres til økt bruk av
fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal
fases ut.
Regjeringen har sendt forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. januar 2020 på høring.
Bakgrunnen for forslaget er klimaforliket fra 2012 hvor Stortinget ba regjeringen om å innføre
forbud mot fyring med fossil olje. Vedtak i saken foreligger ikke pr. dags dato, men det antas
at forbudet vil bli vedtatt.

Økonomiske forhold
-

Rapport fra Norconsult konkluderer med et kostnadsestimat på kr 4 678 711,- inkludert
merverdiavgift for å konvertere oljekjel til elektrokjel. Inkludert i kostnadsestimatet er en
usikkerhetsramme på 25 %.
For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere planlegges det å skifte ut en eksisterene 50
ltr kokegryte med en større gryte. Behovet må kartlegges nærmere.
Nettpriser fra en leverandør av kokegryter til produksjonskjøkken, viser at en 300 ltr
kokegryte koster i underkant av kr 700.000,- eksklusive merverdiavgift. I tillegg vil
følgearbeider montasjearbeider, elektro, og VVS-arbeider etc. komme i tillegg. Et alternativ til
økt produksjonssikkerhet er bruk av to elektrokjeler, i stedet for en.
Anslått totalkostnad for økt produksjonssikkerhet på kr 2,3 millioner, men det er høy grad av
usikkerhet rundt dette.
Et miljøvennlig alternativ forventes å medføre behov for en høyere økonomisk avsetning, men
alternativet er ikke utredet. Merkostnadene med dette er ikke kjent, men må ses i sammenheng
med eventuell støtte fra Enova.
Behov for informasjon og høringer
Alternative løsninger
1. Alternativ vedtak 1
a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for å etablere et ny
miljøvennlig alternativ til kjel.
b. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk
kokekar i tillegg til etablering av ny kjel.
c. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i
handlingsprogrammet for 2018.
2. Alterntivt vedtak 2
a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for kjøp av ferdig
varme til matproduksjonen, der eksterne tar ansvaret for drift og investering av
kjele for dampproduksjonen.
b. For å forebedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk
kokekar i tillegg til etablering av ny kjel.
c. Finansieringen for tiltak til å øke produksjonssikkerheten ytterligere, anslagsvis
kr 2,3 millioner kroner, innarbeides i handlingsprogrammet for 2018.
Prinsipielle avklaringer

-

Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer det som svært viktig at Ringerikskjøkkenet som produserer mat for
institusjoner, omsorgsboliger og eksterne har en driftssikker produksjonslinje.
Rådmannen vurderer det derfor som nødvendig å gjennomføre utskiftning av oljekjelen og
tiltak for forbedre produksjonssikkerheten nå.
Vedlegg

Ringerike kommune, 06.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Roger Sørslett

-
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Sammendrag
Ringerikskjøkken er et kommunalt storkjøkken som lager varm mat til kommunale institusjoner og
private personer. Damp brukes til oppvarming av gryter og kokekar, samt rengjøring av utstyr.
Det er installert en oljefyrt dampkjel på Ringerikskjøkken. Denne tripper daglig og gjør f.eks.
langtidskoking av mat utover ordinær arbeidstid vanskelig. I tillegg må kjøkken personalet stadig vekk
sjekke manometre på damptilførsel for å sikre kontinuerlig matlaging.
Ringerikskjøkken ønsker derfor at eksisterende dampkjel, produsert i 1994 og kjøpt brukt og installert i
fyrrommet i 2010/2011, erstattes med en elektrokjel. Dette er også en del av kommunens plan om
utfasing av fossilt brensel. At eksisterende kjel erstattes med bioolje fyrt kjel er ikke et alternativ
Ringerikskjøkken ønsker.
I tillegg er gulvet i fyrrommet hvor kjelen står slitt og oppsprukket og det er registrert vannlekkasje ned
i etasjen under hvor kjøkkenet er plassert.
Norconsult AS har blitt bedt av Teknisk forvaltning Ringerike kommune om å lage en enkel utredning
som beskriver arbeidsomfang, tidsplan og kalkyle for å erstatte eksisterende kjel med en elektrokjel og
i tillegg utbedre gulvet i fyrrommet.
Ringerikskjøkken har 3 forbrukere av damp som er kokekar, kokegryte og roterende hurtigkjøler. De
har et totalt oppgitt dimensjonerende forbruk på ca. 600 kg damp pr. time. Den nye kjelen er planlagt
med ca. 20% ekstra kapasitet og vil kunne levere ca. 725 kg damp pr. time ved 10 bar(o)
leveringstrykk og da ha en elektrisk tilførsel på 500 kW gitt 98% kjelvirkningsgrad.
Oppgraderingen av fyrrommet på Ringerikskjøkken omfatter i hovedsak:
•
•
•
•
•

Fjerning av eksisterende dampkjel, røykgassrør og fødevannssystem
Utbedre gulv i fyrrommet
Installere ny elektrokjel og nytt fødevannsystem
Tilpasse eksisterende røranlegg til ny kjel og nytt fødevannsystem
Ny el. kabel fra lavspent hovedtavle til kontaktor-/betjeningsskap for ny kjel og fordeling
internt til nye pumper etc. i fyrrommet.

I tillegg må eksisterende inntakstrafo i bygget med kapasitet 630 kVA erstattes med en større trafo
med foreslått kapasitet 800 kVA.
Totalt samtidig elektrisk effektbehov på bygget vil kunne være 940 kW som er høyere enn ny trafo
kapasitet. Dette medfører at det installeres last regulator i hovedtavle som begrenser eksisterende el
kjeles pådrag i de perioder det er nødvendig.
I perioden med installasjonsarbeider i fyrrommet blir damp ikke tilgjengelig.
Total estimert kostnad for installasjon og idriftsettelse av nytt kjelanlegg er

: kr. 4.679.000,-

Tid fra prosjektstart til start installasjonsarbeider i fyrrom er

: 20 uker

Tid for installasjonsarbeider (stopp av mat produksjonen) er

: 10 uker

Total tid for prosjektgjennomføring er

: 30 uker
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Formål med rapporten
Ringerikskjøkken benytter damp til matlagingen. Den oljefyrte kjelen som leverer damp, har dårlig
driftsregularitet noe som medfører at langtidskoking av mat utenom ordinær arbeidstid er utfordrende.
Ringerikskjøkken ønsker å erstatte eksisterende kjel som er fabrikkert i 1994 og kjøpt brukt og
installert i 2010/2011, med en elektrokjel. De ønsker f.eks. ikke kjel fyrt med bio-olje som de mener
krever mer vedlikehold og oppfølging.
Denne rapporten beskriver nødvendige modifikasjoner, med tilhørende kostnader og tidsplaner, som
anbefales utført, i forbindelse med anskaffelse og installasjon av ny elektrokjel for dampproduksjon i
fyrrommet på Ringerikskjøkken.
Formålet med rapporten er at Ringerike Kommune ved Teknisk Forvaltning presenterer et
beslutningsgrunnlag for rådmann og kommunestyre slik at de kan ta en investeringsbeslutning for
nødvendig oppgradering av fyrrommet på Ringerikskjøkken.
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Dagens driftssituasjon
Ringerikskjøkken med tilhørende fyrrom og damp produksjon ble satt i drift i 2003.
Personellet på Ringerikskjøkken jobber vanlig 5 dagers uke mandag til fredag fra 08.00 til 16.00.
Kjelen startes mandag og stoppes tidlig fredag og skal ha damp tilgjengelig for kjøkkenutstyret i hele
denne perioden. Ved oppstart mandag morgen må trykket bygges opp i rørsystem, tar ca. 30 minutter.
Fyrrommet var opprinnelig utstyrt med en dampkjel fra Loos med kapasitet 1250 kg damp/time ved 10
bar(o) trykk. Kjelen havarerte i 2010/2011 (ingen av personalet vet helt sikker hvilket år). Kjelen ble
erstattet med en brukt Kvikk 600 kjel produsert i 1994 av Peder Halvorsen. Denne har en kapasitet på
600 kg/t damp v/ 10 bar (400 kW). Kjelen har en We ishaupt Monarch to-trinns brenner, type L3Z-A
med påstemplet maks kapasitet 70 kg/t (836 kWinnfyrt). Reguleringsområdet for brenneren er 25 – 100
% av maks kapasitet.
Kapasitet på eksisterende kjel er helt i grenseland i forhold til akkumulert dimensjonerende kapasitet
på dampkrevende utstyr i kjøkkenet. Tilhørende brenner er overdimensjonert og vil med
dimensjonerende dampbehov operere i nedre lastområde (25-50 %) i tillegg til mye start/stopp. Figur
under viser effektdekning for kjel basert på reguleringsområde for brenner (grønt område) gitt en
antatt forbruksprofil. I over 4000 av årets timer (blått område) må kjelen regulere med start/stopp.
Dette vil resultere i dårlig driftsøkonomi og mulig sotdannelse i kjel.

Dagens oljefyrte kjel tripper daglig og kjel må restartes manuelt. Kokkene sjekker derfor stadig vekk
manometere på damptilførsel. Dette gjør langtidskoking utover normal arbeidstid utfordrende da man
ikke har tiltro til kjelens tilgjengelighet. Spirax Sarco har tidligere vært på en rask befaring for å se på
problemet. De vurderte mulig årsak for tripping å være at nivåmåler/flottør ikke kommuniserer godt
nok (beveger seg tregt opp og ned) med automatikk systemet mht. høyt/lavt vann nivå i kjel. Det kan
igjen være forårsaket av tilsmussede elektroder, som en av flere mulige årsaker.
Ringerikskjøkken har avtale med lokalt rørleggerfirma i forhold til ett- og femårskontroller. Vi har ikke
fått tilgang til noen servicerapporter for eksisterende kjel.
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Designgrunnlag
Normal drift
Følgende kjøkken utstyr blir tilført damp fra dampkjelen:

Kokegryte
Denne startes opp om morgenen (07.30-08.00) med å sterilisere kokegryta. Deretter utfører man 2
kokinger per dag (eks. lapskaus og suppe med mengde avhengig av bestilling og logistikk). Det er
sterilisering mellom koking. Damp brukes til oppvarming av gryta enten for matlaging eller for
oppvarming av vann for sterilisering. Det ble opplyst under befaring at det kun er indirekte oppvarming
av kokegryte som benyttes, dvs. 100 % kondensatretur.
Gryta er også konstruert for direkte dampinjeksjon i maten som produseres, men dette vil aldri bli
benyttet ihht. personalet på Ringerikskjøkken.

Kokekar
Dette startes kl. 0800 og man koker kjøtt fra 4 til 15 timer, avhengig av type. Først legges kjøtt inn, så
fylles karet med vann. Det er maksimalt 250 kg kjøtt per koking. Indirekte oppvarming, dvs. 100%
kondensatretur.

Kjøletrommel
Damp brukes til sterilisering. Dette ønskes utført etter arbeidstid pga. høyt støynivå. Damp tilføres
direkte gjennom dyser, dvs. ingen kondensatretur.

Dampbehov
Basert på tilgjengelig informasjon er følgende maks imale dampbehov og damptrykk identifisert:
•
•
•

Gryte
Kokekar
Kjøletrommel

: ~ 352 kg damp/time
: ~ 150 kg damp/time
: ~ 100 kg damp/time

(7 bar(a))
(4 bar(a))
(4 bar(a))

(varme opp vann til 100 oC på 15 min)
(oppvarming av mat i vannbad)
(oppvarming av vaskevann)

Dampbehovet antas å kunne variere fra 0 – tre forbrukere, med maksimalt dampbehov som beskrevet
over. Det er mest sannsynlig at kun gryte og kokekar benyttes samtidig. 100% kondensatretur fra
gryte og kokekar, ingen kondensatretur fra kjøletrommel.
Variasjon i dampbehov er
•
•
•

Gryte (damp til kjelmantel rundt gryten)
Kokekar
Kjøletrommel

:0
- 352 kg damp/time
:0
- 150 kg damp/time
: 0 eller 100 kg damp pr time.
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Kjøkkenets dampforbruk vil dermed variere fra 0 – 602 kg damp pr. time i perioden mandag morgen til
fredag formiddag med tilsvarende krav til kjelens driftsområde. Vi har antatt at dampbehov vil ligge på
20% av maks kapasitet under kokeprosessen. Dette er kun en antagelse og er ikke verifisert av
utstyrsleverandør.
En antatt driftsprofil for dampbehov over ei uke er vist i figuren under. Profilen er basert på
dimensjonerende behov for utstyr og samtaler med ansatte på kjøkkenet ift. hvordan utstyret kjøres.

Figuren viser samtidig drift av kokekar og kokegryte om morgenen, sterilisering av kokegryte midt på
dagen og sterilisering av kjøletrommel om ettermiddagen. Grunnlasten utgjør koking av kjøtt i
kokekaret, koketid vil avhenge av type kjøtt.
Påfølgende produsert effekt fra kjel er illustrert i figur under. Her er forutsatt ingen kondensatretur fra
kjøletrommel og at all annen kondensatretur flashes av før eller i matevannstank.
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Effektprofilen er vist som en varighetskurve over årets timer i figuren under. Det er antatt at kjøkkenet
er i full drift utenom tre uker om sommeren.

Varighetsdiagrammet viser at det er knappe 200 driftstimer i året med fullt effektbehov. Nedre
effektbehov vil ligge på ca 20 kW, hvor vi har antatt 20% av maksimalt effektbehov for respektivt utstyr
under selve kokeprosessen. Varighet på nedre effektbehov vil avhenge av koketid på kokekaret, men
er i figuren vist til ca 3400 timer i året. I 4000 av årets timer er det ingen dampbehov.
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Dimensjonering av ny dampkjel
Det skal ikke tas høyde for fremtidig økning i produksjonen fra kjøkkenet ved dimensjonering av ny
kjel.
Ny kjel kan dimensjoneres basert på forskjellige forutsetninger;
•
•
•

Akkumulert dimensjonerende behov for alt dampkrevende utstyr (602 kg/t damp).
Sterilisering av kjøletrommel vil ikke kjøres samtidig med sterilisering av kokegryte og
oppvarming av kokekar (502 kg/t damp).
Ikke noe av utstyret kjøres på full effekt samtidig, dvs. maks effektbehov vil bli under samtidig
sterilisering av kokegryte og drift av kokekar (382 kg/t damp).

Vi vil anbefale at kjel dimensjoneres iht. første kulepunkt, da dette ikke vil medføre begrensninger i
produksjonen.
Kapasitet på ny kjel bør ligge på minimum 725 kg/t damp eller 490 kW v/ 10 bar(o) damp og tilført
matevann på 100 o C. Da har vi lagt inn en sikkerhet på 20 % i forhold til akkumulert dimensjonerende
kapasitet på dampforbrukende utstyr.
For en elementkjel vil dette si ca. 500 kW tilført effekt, gitt en gjennomsnittlig momentanvirkningsgrad
på 98 % over lastområdet.
En elementkjel har god regulering og vil normalt kunne regulere ned mot ca 10 % av maks
effektbehov. Sett opp mot varighetsdiagrammet vil dette tilsi en relativt god effektdekning innfor
reguleringsområdet, men med noe start/stopp, se figur under.
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Elektrisk effektbehov
Dagens elektriske anlegg
Dagens elektriske anlegg har to hovedfordelinger i lavspent hovedtavle med hver sin forbruksmåler:
•
•

300 kW el. kjel tilkoplet byggets varmeanlegg
Alle andre forbrukere som inkluderer kjølekompressorer, ventilasjonsaggregat, pumper,
belysning, kontorutstyr, etc.

Hver hovedfordeling er 415V/630A.

Effekt laster – dagens anlegg
Ringeriks-Kraft Nett har informert om følgende avleste maksimale belastninger i perioden 2014-2017:
•
•
•

300 kW el.kjel
Andre forbrukere
Maksimal samtidig belastning for trafo

: 168 kW (Januar 2016)
: 164 kW (Juni 2014)
: 260 kW (Februar 2016)

Andre forbrukere har størst belastning om sommeren når det er varmt ute og størst kjølebehov, mens
kurs med elkjel har størst belastning i fyringssesongen om vinteren. Vi har fått oppgitt at maksimal
effekt for andre forbrukere er ca. 140 kW i fyringssesongen.
I dag er det installert en trafo med overføringskapasitet 630 kVA og og Ringeriks-Kraft Nett har
presentert følgende estimat:
•

Dagens trafo 630 kVA – 260 kW= 370 restkapasitet,

hvor vi forstår at de har antatt 1:1 forhold mellom kVA og kW.

Dimensjonerende effekt med installasjon av el. kje l for damp produksjon
Ny el. kjel for dampproduksjon vil ha et maksimalt effektforbruk på 500 kW.
Ringeriks-Kraft Nett og Teknisk forvaltning Ringerike kommune anbefaler at man benytter 260 kW
som samtidig akkumulert dimensjonerende effekt, for 300 kW el. kjel og andre forbrukere.
Dimensjonerende last blir dermed 760kW.

Kraft tilførsel
Ekstern kraft tilførsel til Ringerikskjøkken er via en 22kV/0,415kV transformator med overføringskapasitet 630 kVA.
Transformatoren er koplet til byggets lavspent hovedtavle via en skinneplate med kapasitet 1200 A.
Denne skinneplaten kan gi en maksimal overføringseffekt på ca. 830 kVA til byggets forbrukere.
Ringeriks-Kraft Nett foreslår å erstatte eksisterende trafo med en 800 kVA trafo som utnytter 1113 A
av skinnepakkens totale kapasitet.
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Det kan i neste fase vurderes om en 1000 kVA trafo som utnytter 1200 A i skinne-pakken og gir
maksimalt 860 kVA bør installeres. Vi har blitt informert om at Ringeriks-Kraft Nett ønsker at det
installeres 800 kVA trafo og ikke 1000 kVA trafo som kan gi ca. 860 kVA overførings-effekt, pga.
større tap i trafo.

Effekt regulering av eksisterende 300 kW el.kjel
Total teoretisk samtidig maksimal effekt i fyringssesongen kan oppsummeres til:
•
•
•
•

Damp produksjon fra ny el. kjel
300 kW el. kjel for oppvarming av bygger
Andre forbruker
Total samtidig effekt belastning i fyringssesongen

: 500 kW
: 300 kW
: 140 kW
: 940 kW

Denne estimerte effekten overstiger trafo- og skinnepakke kapasitet. Vi foreslår derfor, ihht. Ringerike
kommune Teknisk forvaltnings ønske, å installere en effekt regulator i hovedtavlen. Ved høyt samtidig
forbruk begrenser effekt regulatoren uttaket til 300 kW el. kjel, slik at denne kjelen i eventuelt korte
perioder ikke får tilført mer effekt enn tilgjengelig (ca. 150 kW) når ny dampkjel og andre forbrukere får
tilført nødvendig effekt for normal produksjon.
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Forslag til modifikasjoner i fyrrom
Dampkjel inkl. matevannsystem
Dampkjel
Det installeres ny elementkjel for dampproduksjon med minimum kapasitet 725 kg damp/time ved 10
bar(o) leveringstrykk. Forslåtte elementkjel vil ha et tilført effektbehov på ca. 500 kW med oppgitte
kapasiteter.

Matevannsystem
Det installeres nytt matevannsystem med matevannstank, matevannspumpe og kjemikalidoseringssystem tilpasset vannkvalitet på vann inn til Ringerikskjøkken og elementkjelens krav til vannkvalitet.
Ferskvann fra kommunalt nett tilføres for å erstatte avdampning, kondensat drenering og damp for
bruk for vask av roterende kjøler.

Rørarbeider
Tilslutninger av rørsystemer må tilpasses nytt installert utstyr og omfatter bl.a.:
•
•
•
•
•

Eksisterende damprør ut fra kjelen.
Eksisterende matevann-/kondensat rør mellom ny matevannstank/pumpe og kjel.
Eksisterende kondensat retur rør fra kjøkken inn på ny matevannstank.
Eksisterende rør mellom dampkjel og matevannstank for oppvarming/temperaturvedlikehold
av matevann.
Eksisterende rør fra sikkerhetsventiler på kjel og ut igjennom yttervegg i fyrrom.

Elektro
Eksisterende kabel mellom lavspent hovedtavle og fyrrommet fjernes.
Eksisterende kabler fra oljekjelens automatikk skap til utstyr og instrumentering fjernes.
Det blir lagt ny kabel mellom lavspent hovedtavle og kontaktor-/betjeningsskap for ny elementkjel i
fyrrommet.
Det blir lagt nye kabler internt i fyrrommet fra kontaktor-/betjeningsskap til utstyr og instrumentering
etc.
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Automasjon
Det blir installert ny automatikk for regulering, styring og overvåking av elementkjel og
matevannsystem med kjemikaliedosering inkludert kabling av alle signaler i fyrrommet.
Automatikken kommer i et eget kontaktor-/betjeningsskap som er en del av leveransen for
dampkjelen.
Et system for varsling på SMS til kjøkkenpersonalet ved utfall av kjel skal inkluderes.

Gulv i fyrrom
Opplysninger fra Ringerikskjøkken og Teknisk Forva ltning Ringerike kommune
Gulvbelegg i fyrrommet er skadet, og en periode med dårlig vedlikehold har ført til mye saltsøl.
Langvarige lekk gulvbelegg har ført salter ned i betongen, og disse saltene kommer opp igjen. Det er
motfall mot sluk og vann samler seg på gulvet.

Observasjoner ved befaring 29-04-2017
Sveiseskjøter i gulvbelegg er sprukket og gulvbelegg synes påvirket av varme og kontraksjonskrefter.
Det er standard gulvbelegg 1,5 mm (2 mm?) med oppbrett langs vegger. Terskel ved dør er av stål og
ca. 2 cm. Det er videre dårlig fall mot sluk. Det er observert mye saltavleiringer i området rundt og
under elektrokjele.
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Forslag til rehabiliteringsarbeidet

Gulvflaten i teknisk rom deles i fire soner.
Sone 1 omfatter området under beredere
Sone 2 omfatter området under El kjelle
Sone 3 omfatter området rett innenfor dør
Sone 4 omfatter øvrig gulvflate

Avgrensningen mellom soner kan gjøres enkelt ved å
helklebe tre- eller metallekter mot eksisterende
gulvbelegg.

Sonene bør være så små at de ikke stikker utenfor rørkoblinger på tilknyttet utstyr,
men samtidig så store at det ikke blir problematisk å legge nytt belegg. Lektene må
være så høye at nytt gulvbelegg kan ha minst fem centimeter oppkant.
I sone 1-3 kan det vurderes om det skal etableres fuktføler. Innenfor sone 1 og 2 er
det ikke planlagt utbedringer. I sone 3 må det etableres en utjevning fra gulv i sone 4
ned mot terskel ved dør. Det etableres jevnt fall
I Sone 4 fjernes gammelt gulvbelegg og eksisterende betong etasjeskille renses og
skrapes. Gulvet primes og måles for fukt. Deretter støpes sokler for det nye utstyret i
denne sonen.
Etter at sokler er støpt, så kan det etableres fall
på gulv ved hjelp av gulvavrettingsmasse. Det må
sikres at fallet er ca. 1:100 på ferdig overflate m ot
sluket i senter av rommet. Dersom det er behov
for å skifte sluk eller fore opp sluket må dette
gjøres før gulvet har fått sitt nye fall. Dette gjelder
også for det andre sluket i rommet. Sluk nr. 2 kan
ha lokalt fall eller ligge i fallinjen da dette er ment å ta vann fra avløpsrør og ikke søl på
gulv.
Det kan legges et nytt gulvbelegg av PVC beregnet for gangtrafikk som for en korridor
i sone 4. Dette gir et gulvbelegg det kan være mulig å arbeide videre med når utstyr
skal skiftes i sone 1 og 2.
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Fjerning av eksisterende kjel, røykgassrør og skor stein.
Fjerning av eksisterende kjel
Eksisterende kjel fjernes gjennom ytterdør i kjølem askin/aggregatrom eller igjennom
inntaksrist/kammer for byggets ventilasjonsanlegg (gipsplatevegg fjernes temporært) og løftes ut fra
byggets andre etasje ved hjelp av stor truck.
Kjelen kan enten sendes til avfallsbehandling/gjenvinning eller bli gjenbrukt av leverandør av ny kjel.

Fjerning av eksisterende matevanns- og kjemikalied oserings system
Eksisterende matevanns- og kjemikalidoseringsystemer fjernes

Fjerning av røykgassrør og skorstein
Røykgassrøret inne i fyrrommet fjernes.
Hvorvidt skorstein fjernes med tilhørende arbeider på taket, eller kun kappes og påmonteres en hatt
blir bestemt i neste fase av prosjektet.

Modifikasjon av tak ved fjerning av skorstein
Dersom hele skorsteinen fjernes må taket tettes der skorstein går igjennom taket.

Inntransport av nytt utstyr
Fyrrommet er plassert i byggets andre etasje. Det må brukes stor truck for å løfte ny kjel inn gjennom
åpning i andre etasje for videre transport inne i bygget til fyrrommet. Transport av kjel vil skje til fyrrom
via en stor gang fra rommet hvor kjøle- kompressorer/aggregater og byggets ventilasjonsaggregat er
plassert.
Følgende åpninger må passeres ved ut- / inntransport av gammel/ny kjel:
•
•
•
•

Dør mellom fyrrom og gang
Dør mellom gang og kjølemaskin/aggregat rom
Bredde mellom kjøleaggregat og tank i kjølemaskin rom
Ytterdør fra kjølemaskin/aggregat rom
o
o

: (b x h) = 149 x 202 cm
: (b x h) = 165 x 202 cm
: (b x h) = 122 x - cm*
: (b x h) = 132 x 202 cm**

Er bredden for liten* fjernes en tank midlertidig for transport av kjel.
Er bredden for liten** (etter at dører er tatt av) fjernes gipsvegg og ventilasjoninntaksrist og kjel transporteres inn/ut igjennom ventilasjon -inntakskammeret.
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Oppgradering av trafo og hovedtavle
Transformatoren er plassert i et eget rom med tilgang via en ekstern dør fra utsiden.
Byggets lavspent hovedtavle er plassert i et rom ved siden av trafo rommet.
Trafo og hovedtavle er koplet sammen via en skinnep akke som går igjennom vegg, mellom trafo rom
og rom hvor hovedtavle er plassert.

Inntakskabel til trafo til Ringerikskjøkken
Det er en 11kV tilførselskabel til trafo. Denne tilførselskabelen har stor nok kapasitet for trafo
kapasitets oppgradering fra 630kVA til 800 kVA.

Oppgradering av transformator
Eksisterende 22kV/0,415kV trafo med overføringskapasitet 630 kVA erstattes med en 22kV/0,415kV
trafo med overføringskapasitet 800 kVA. Dette foregår ved at eksisterende trafo byttes med en trafo
Ringeriks-Kraft nett eller leverandør har på lager. Trafo vil bli frakoblet på kveld /natt pga. spenningsfri
tilførselskabel.

Skinnepakke mellom trafo og lavspent hovedtavle
Skinnepakken tåler 1200 A ihht. informasjon fra Ringeriks-Kraft Nett og gir da en maksimal
overføringseffekt på ca. 860 kVA. I dag utnyttes 876 A.
Ved å installere en 800 kVA trafo utnyttes 1113 A ihht. informasjon fra Ringeriks-Kraft Nett.
Det gjøres ingen endringer av skinnepakken.

Oppgradering av lavspent hovedtavle
Hovedtavlen må oppgraderes med et nytt kabinett med måler etc. for den nye elementkjelen.
Kabinettet plassere ved siden av kabinett for eksis terende hovedtavle.
I tillegg må eksisterende tavle oppgraderes for tilkopling til det nye kabinettet og det må installeres last
regulator for eksisterende 300 kW el. kjel for å sikre at trafo og skinneplate ikke overbelastes.

Innfasing av damp/vann varmeveksler
På systemtegningene for byggets varmeanlegg er det vist en varmeveksler mellom dampkretsen og
varmeanlegget. Vi har fått oppgitt at denne veksleren ikke er i bruk.
Vi foreslår at man vurderer å benytte/installere damp/varmtvann varmeveksler med nødvendig
regulering som sikrer nok damp til utstyret på kjøkkenet. Eksisterende 300 kW el. kjel vil da kun være i
drift når dampkjelen er stoppet. Denne løsningen forutsetter dagens driftsprofil.
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Fjerning av oljetank
Oljetanken for eksisterende oljekjel er nedgravd og plassering er uklar, men den antas plassert i
bakken i ved siden av bygget. Stuss for fylling av tank og tanklufting er ved vegg ved siden av dør til
trafo.
Tankens som er en glassfibertank, har et lagringsvolum på 12000 liter. Tanken skal fjernes og
nødvendige arbeider blir da:
-

Grave ned til og rundt tank slik at den kan løftes opp av hullet.
Tømming av oljerest.
Fjerne påfylling- og lufterør
Rengjøring/avgassing av tank.
Fjerne tank og transportere den til godkjent deponi for destruering.
Fylle igjen gravehull med oppgravde og tilførte m asser.
Asfaltere berørt areal.

Har det vært eventuell lekkasje fra tank og ut i grunnen må eventuell forurenset jord deponeres som
forurenset masse.
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Kontraheringsstrategi og entrepriseinndeling
Det antas at Ringerike kommune, basert på sine anskaffelsesprosesser og rammeavtaler, etablerer
endelig kontraktstrategi.
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Fremdrift
Hovedplan
Hovedaktivitetene som i sekvens gir total gjennomføringstid fra oppstart av gjennomføringsprosjektet
til ny dampkjel er idriftsatt er:
•
•
•
•
•
•

Etablere tekniske beskrivelser, kravspesifikasjoner og anbudsdokumentasjon
Leverandører utarbeider tilbud inkludert befaring
Tilbudsevaluering og kontraktstildeling
Anskaffelse av ny dampkjel og annet mekanisk utstyr
Modifikasjon og oppgradering av fyrrom (inkl. oppstart og opplæring)
Total gjennomføringstid

4 uker
4 uker
2 uker
10 uker
10 uker
30 uker

Anskaffelse av transformator og ny seksjon til hovedtavle skjer i parallell med anskaffelse av dampkjel
m.m.

Detaljplan – modifikasjonsarbeider

i fyrrommet

Modifikasjonsarbeidene i fyrrommet utføres i sekvens som er:
•
•
•
•
•
•
•

Fjerne kabler (el. og instrumentering) og eventuelle kabelbroer
Fjerne kjel-utstyr og nødvendige deler av røranlegget og røkgassrør
Oppgradere fyrromsgulv, støpe fundamenter, herding
Installere kjel-utstyr og tilpasse røranlegget til kjel-utstyret
Nye kabelbroer og trekke kabler til utstyr og instrumentering
Trykktest, funksjonstest, opplæring og overtakelse
Total gjennomføringstid for modifikasjon av fyrromm et

2 dager
8 dager
12 dager
17 dager
8 dager
3 dager
50 dager

Antall dager som er et overslag basert på diskusjoner med rørlegger og elektriker etc., er
arbeidsdager (5 dager pr. uke). I parallell med modifikasjonsarbeidene i fyrrommet utføres skifte av
trafo, oppgradering av lavspent hovedtavle og fjerning av nedgravd oljetank.

Produksjonsforstyrrelser
fyrrommet

for Ringerikskjøkken ved modifikasjon av

I perioden hvor modifikasjonsarbeidene i fyrrommet pågår blir det ikke mulig å benytte utstyret som
benytter damp produsert fra dampkjelen.
I en periode ved innfasing av ny trafo vil all strømtilførsel til Ringerikskjøkken være frakoblet.
I forbindelse med ombygging av hovedtavle vil all s trømtilførsel være frakoblet i ca. 2 dager. Dvs.
ingen strøm til kjølekompressorer og alt annet utstyr.
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Kostnader
Investering
Total kostnad og kostnad for hovedaktiviteter er oppsummert i tabellen under og dekker alle kostnader
fra oppstart av gjennomføringsprosjekt til idriftse ttelse og opplæring av personell er gjennomført.

Prisnivå: April 2017

Kroner

Prosjektdata:
1 Felleskostnader

40 000

2 Bygning
2.1 Fyrromsgulv

99 000

2.2 Gjennomføringer for el. kabel til fyrrom

10 000

3 VVS
3.1 Anskaffelse ny kjel og matevannsanlegg med kjemi kaliedosering

773 000

3.2 Fjerne eksisternde / installere nytt: oljekjel, matevannssystem, rør (og røkgass-rør)

561 500

4 og 5 Elkraft og Tele og Automasjon
4.1 Oppgradering av lavspent hovedtavle

225 000

4.2 Kabling fra lavspent hovedtavle og inn i og inte rnt i fyrrom (og nødvendig kabel fjerning)

387 000

4.3 Skifte 630 kVA trafo til 800 kVA trafo

36 000

4.4 Demontere 630 kVA og installere 800 kVA trafo

101 000

6 Andre installasjoner
HUSKOSTNAD(1-6) - basiskostnad

2 232 500

7 Utendørs
7.1 Fjerne nedgravd 12000 liter oljetank

163 000

ENTREPRISEKOSTNAD(1-7) - basiskostnad

2 395 500

8 Generelle kostnader
8.1 Prosjektering, spesifikasjon, anbudsgrunnlag

10 %

239 550

8.2 Administrasjon, kontrahering, oppfølging

15 %

359 325

BYGGEKOSTNADER(1-8)

2 994 375

9 Spesielle kostnader
9.1 Mva.

25 %

PROSJEKTKOSTNAD- basiskostnad

748 594
3 742 969

25%

Forventningstillegg / Margin
FORVENTNINGSVERDI
/ KOSTNADSRAMME

935 742
4 678 711

Budsjett priser og leveringstid er innhentet fra utstyrsleverandør, elektro installatør, rørlegger og
spesialist på våtroms-gulv/bygningsfysikk basert enkel utstyrsspesifikasjon og befaring på
Ringerikskjøkken.
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Drift (dagens vs. fremtidens)
Totale driftskostnader for Ringerikskjøkken blir ikke beskrevet i dette forprosjektet, men vi har sett litt
på forskjeller i brenselkostnader og antatte endringer i andre driftsutgifter mellom dagens situasjon og
fremtidens.
Kostnader fyringsolje

: 2015-15665 L/ kr. 115 272 eks. mva.

gir 9,19 NOK/l (inkl. mva.)

: 2016-20477 L. kr. 132 016 eks. mva.

gir 8,07 NOK/l inkl. mva.)

GCV = 36.000 MJ/m3 = 36 MJ/liter
2015

: 156.638 kWh (n= 100%)

gir 0,92 NOK/kWh

(inkl. mva.)

2016

: 204.770 kWh (n= 100%)

gir 0,81 NOK/kWh

(inkl. mva.)

Resulterende damppris for 2016 blir 0,95 NOK/kWh, basert på en antatt årsvirkningsgrad for
eksisterende oljekjel på 85 %. Dampmengde produsert vil være ca. 175 000 kWh, som brukes som
grunnlag for beregninger av forventet elektrisitetskostnad for ny elementkjel.
Elektrisitetskostnader for Ringerikskjøkken ved installasjon av den nye dampproduserende
elementkjelen, vil bestå av to ledd, kraftpris og nettleie. Vi har videre forutsatt at gjennomsnittlig maks
effektuttak for tre måneder i perioden november-april til å være 330 kW for den nye elementkjelen.
Vi kjenner ikke til hvilken kraftavtale Ringerike kommune har, men har her basert kraftpris på
historiske data 2016, Nordpool Spot, Sone Oslo. Vi har tatt et gjennomsnitt over året uten fordeling,
da dette er el til produksjon av prosessdamp.
Nettleien består av fastbeløp, effektledd og energiledd. Vi har forutsatt at Ringerikskjøkken har
effektmåling og betaler effektledd. Priser er hentet fra Ringeriks-Kraft Nett sin hjemmeside og er
gyldig fra 01.01.2017.
•
•

•

Fastbeløp kr. 6000 per år
Effektledd
o < 200 kW, 420 NOK/kW
o 200 – 1000 kW, 320 NOK/kW
Energiledd
o Vinter, 8,5 øre/kWh
o Sommer, 7,5 øre/kWh

Kraftprisen vil da bli 1,07 NOK/kWh, fordelt mellom kraftpris på 0,24 NOK/kWh og nettleie 0,83
NOK/kWh. Den høye nettleien skyldes høy maks effekt fordelt på få kilowattimer.
Resulterende damppris blir da 1,07 NOK/kWh.
Selv om resulterende damppris er høyere for ny elementkjel sammenlignet med eksisterende oljekjel
basert på energibehov for 2016, er det andre driftsmessige faktorer som utligner kostnadsforskjellene.
Disse er;
•
•
•

Generell drift og vedlikehold, lavere kostnader for elementkjel sammenlignet med
eksisterende oljekjel.
Utfall av kjel, langt mer stabil drift for ny elementkjel sammenlignet med eksisterende oljekjel.
Periodisk kontroller, lavere kostnader for elementkjel sammenlignet med eksisterende
oljekjel.
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Bioolje som alternativ
En mindre omfattende løsning enn å installere ny elkjel er å konvertere eksisterende kjel til bioolje.
Bruker man normert bioolje, vil konvertering i prak sis ikke innebære annet enn at man skifter ut til
bioolje og bruker eksisterende utstyr. Men eksisterende brenner er ikke optimal i forhold til hverken
kjelstørrelse eller dimensjonerende effektbehov, så vi vil anbefale utskifting av eksisterende brenner.
Kjelens kapasitet er også begrenset i forhold til dimensjonerende effektbehov, men hvis man velger å
følge dagens driftsmønster med de begrensninger dette medfører kan man beholde kjelen. I og med
at kjelen har nådd en viss alder, ca 25 år, og at det er registrert driftsproblemer på kjelen, vil vi
anbefale at det gjennomføres en tilstandskontroll og en nærmere kartlegging av de problemer som
foreligger.
Alternativet er å skifte ut eksisterende kjel/brenner med en ny kjel/brenner tilpasset normert bioolje
som brensel. Man kan likevel beholde eksisterende oljetank og tilførselsystem.
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Kjølemedier benyttet på Ringerikskjøkken
Det er oppgitt at følgende kjølemedier benyttes på Ringerikskjøkken:
•
•
•
•
•

Kjølerom
Fryserom
Hurtigkjøl
Aircondition
Prosesskjøling

: 404A
: 404A
: 404A
: 407C
: 407C

Dette er halokarboner (HFK) bygget opp av hydrogen, fluor og karbon.
R404A har en GWP (Global Warming Potential) verdi på 3922, mens for R407C er tilsvarende verdi
1774. ODP (Ozone Depletion Potential) er 0 for begge. På grunn av R404A sin høye GWP-verdi er
denne under press for utskifting.
Skjerpingen av F-gass forordingen (EU 517/2014), so m enda ikke er implementert i Norge, sier blant
annet at;
•

•

Mellom 2015 og 2025 fases det inn grenser for maksimal GWP for gass i mange kjøleanlegg
og luftkondisjoneringssystem. Reguleringen baseres på type anlegg, bruksområde, størrelse
mv.
Forbud mot bruk av gass med GWP >2500 for service av de fleste større kuldeanlegg (mer
enn 40 GWP-tonn fylling) fra 2020.

Kulepunkt 2 innebærer i praksis et forbud mot å bruke ny gass for service av kuldeanlegg > 40 GWP tonn installert gass fra 01.01.2020. Det vil imidlertid være tillatt å etterfylle anleggene med gjenvunnet
gass frem til 01.01.2030. For Ringerikskjøkken vil dette altså gjelde for kjølerom og fryserom, med
forbehold om at vi ikke kjenner til mengden R 404A i disse systemene.
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Forutsetninger og antakelser
Følgende antagelser ligger til grunn for beskrevet arbeidsomfang, definerte kapasiteter, tidsplaner og
estimerte kostnader:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Det er ikke andre dampforbrukere enn kokegryte, kokekar og kjøletrommel.
o Kokegryte har ikke samtidig oppvarming med damp til mantel og direkte innsprøyting
av sterilisert damp i maten som produseres.
Tilstanden til rørsystem for damp, kondensat, etc. er ikke vurdert mht. korrosjon og
gjenværende levetid.
Dampsystemet leverer i dag ikke damp til byggets varmesystem, selv om dette er vist på
systemtegning for varmeanlegget.
Oljetanken er gravd ned ved siden av og ikke under bygget.
Skorstein beholdes i høyde 1 – 1,5 meter over tak.
o Hatt/lokk settes på toppen av avkappet skorstein
o Dvs. ingen tetting av taket
Eksisterende 630 kVA trafo L122 byttes ut med en ny 800 kVA trafo uten at trafo-rom
modifikasjoner er nødvendig
Tid beregnet for utbedring av fyrromsgulv (og dermed prosjektets gjennomføringstid) må
verifiseres på nytt når støpemateriale for fundament for utstyr er valgt.
Alle oppgitte trykk på tegninger og i dokumenter etc. antas å være overtrykk, og ikke absolutt
trykk, dersom ikke annet er spesifisert.
For kostnadsestimatet antas at det ikke er lekkasje fra nedgravd tank.
Effekt regulator benyttes for eksisterende 300 kW elementkjel som produserer varme for til
byggets vameanlegg. Dette kan begrense varmeproduksjonen ved høyt dampproduksjon.
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Hei,
Med referansetil å forbedreproduksjonssikkerheten,
er vår forståelseat dereer opptattav å
kunneproduseremat utenomordinærarbeidstidmedhøy driftsregularitet.
Dvs. bruk av kokekaretsom benyttesfor langtidskokingav mat i opptil 13 – 15 timer.
- Problemeri ordinærarbeidstidser vi bort ifra, da vi regnermed at personaletordner
eventuelleproblemernår de er tilstede.
Vi tenkerderfor at produksjonssikkerheten
fokusererpå matlagingutenomnormalarbeidstid.
2 alternativerfor å øke produksjonssikkerheten
kan være.

Alternativ 1
Installere2 elektrokjelermed kapasitet60% og 40% i forhold til en kjel. Dette vil øke drifts
sikkerhetennoei forhold til en elektrokjel.
Vi har ikke vurdert
- om det er plasstil 2 kjeler
- tilknytning til eksisterendedamprørnett
- vannbehandlingssystem
- elektrisk kabling/tilknytningtil lavspenttavle inkludert oppgraderingav lavspent
hovedtavle
Alternativ 2
Erstatteeksisterendeelektriskkokekarmedet nytt størrekokekar.
Vi har ingenarrangemen
tstegningsom viser hvor mye størrekokekardet er plasstil å
installere.
- Det må avklaresnår man ser hva man har av plassog hva størrekokekarkrever av
plassfor at man fremdeleskan ha en effektiv/arbeidsvennligproduksjonmed større
kokekar.
Det er ogsåviktig å defineresamtidighet,dvs.omdettenye kokekaretvil bli benyttetsamtidig
med utstyretsom forsynesmeddampeller kun når detteutstyretikke er i bruk mht. elektrisk
effekt uttak.
Et størreelektrisk kokekarvil derfor kunne
- Påvirkestørrelsenpå ny trafo
- kreveat man erstatterdagenselektriskekabel med en størrekabel
- oppgradererlavspenthovedtavle

Med vennlighilsen
Tor Finsås
Sivilingeniør
TekniskDrift / Byggautomatiserin
g
Norconsult
Tlf. 93019522

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
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Sak: 37/17
Saksprotokoll - Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandling av budsjett 2018.

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017:
Trine Sandum (AP) fremmet p.v.a. AP følgende forslag:
«Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandling av budsjett 2018.»
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Sandums (AP) forslag p.v.a AP og Rådmannens forslag ble
Sandums (AP) forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp og SV) som Hovedutvalgets (HOK)
innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3174-4

Arkiv: 223 C00

Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter 2018
Forslag til vedtak:
Søknad om økt årlig tilskudd til Ringerike kultursenter fra 2018 avslås.

Sammendrag
Stiftelsen Ringerike kultursenter søker kommunene i Ringeriksregionen om et ekstra
driftsstilskudd for å kunne drifte den nye scenen, Bassgarasjen. Det søkes totalt om kr 600 000
i utvidet støtte. Ringerike kommunes andel av dette vil være kr 360 000.
Beskrivelse av saken
Stiftelsen Ringerike kultursenter har etablert en ny scene designet for et stående publikum.
Scenen, som heter Bassgarasjen, er etablert med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen
Ringerike, og gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet. Lokalene ligger utenfor den
delen av bygningen Hønefoss bru 3, som eies av Ringerike Kultureiendom AS, og det er
inngått en langsiktig leieavtale med huseier.
Bassgarasjen er ment å være et lavterskeltilbud for unge og er en scene som kan brukes både til
øvelse og konserter. Det er derfor satt en lav leiepris på lokalene.
Investeringene er dekket av gavemidler, men driften av Bassgarasjen vil koste Ringerike
kultursenter anslagvis kr 600 000 årlig.
Det søkes derfor kommunene i regionen om et utvidet tilskudd til Ringerike kultursenter på til
sammen kr 600 000 for å dekke de økte driftsutgiftene. Beløpet er foreslått fordelt med kr
360 000 til Ringerike, og kr 120 000 til hver av kommunene Hole og Jevnaker.
Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret vedtok i 2015 i en sak om sletting av gjeld til Regionalt Kulturhus Ringerike
as, (K-sak 21/15):

-

«Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes
generalforsamlingen i Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å
gjennomføre en aksjeemisjon fra 1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i
saken.»
Aksjeemisjonen var på kr 10 656 250, i den hensikt å sanere gjelden i selskapet.
Ringerike kommune sin andel av summen var 6,9 millioner kroner.
Emisjonen har gitt kostnadsreduksjon for stiftelsen Ringerike kultursenter, noe som igjen var ment
å gi en redusert husleie til lokale kulturaktører.
Økonomiske forhold /Prinsipielle avklaringer
Stiftelsen Ringerike kultursenter mottar årlig 970 000 kr fra Ringerike kommune i
driftstilskudd.
I en tidligere sak om kultursenteret ble økt økonomisk bidrag til Stiftelsen Ringeike kultursenter
problematisert ut fra EØS-reglene for offentlig støtte (K-sak 21/15). Dette utredes nå av
advokatkontoret.
Alternative forslag til vedtak
- Ringerike kommune gir et økt årlig tilskudd på kr 360 000 til Stiftelsen Ringerike
kultursenter.
- Ringerike kommune gir et økt årlig tilskudd på kr 360 000 til Stiftelsen Ringerike
kultursenter forutsatt at Hole kommune og Jevnaker kommune hver gir økt tilskudd på
kr 120 000.
En forutsetning for økt tilskudd er at den kan gis i tråd med reglene for offentlig støtte.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser positivt på at Ringerike kultursenter utvikler seg og utvider virksomheten for å
nå nye målgrupper og ha et lavterskeltilbud til unge lokale kulturutøvere. Et bredt kulturtilbud
med et regionalt kultursenter er en vesentlig faktor for en region i vekst.
Ringerike kommune bevilger et årlig driftstilskudd på 970 000 kr og har i tillegg støttet driften
ved at kommunene i regionen har betalt ned gjelden i eierselskapet, så driftsselskapet får lavere
husleie.
Rådmannen har ikke funnet rom for utvidet årlig støtte i forslaget til Handlingsplan for
perioden 2018 – 2021. En forutsetning for økt tilskudd er at det er ikke er i strid med EØSreglene for offentlig støtte. Det er og avgjørende at Hole kommune og Jevnaker kommune gjør
tilsvarende vedtak. Evt økt tilskudd må innarbeides i budsjettet for 2018.
Vedlegg
Søknad om økt årlig tilskudd til Ringerike kultursenter
Regnskap for Stiftelsen Ringerike kultursenter 2016
Årsrapport for Ringerike kultursenter 2016

Ringerike kommune, 02.10.2017
Tore Isaksen

-

rådmann
saksbehandler: Magnar Ågotnes

-

Å r s o p p g j ør 2016
for
Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Foretaksnr. 990457158

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Å r s b er et n i n g 2016

Virksomhetens art
Stiftelsen form ål er å frem skaffe lokaler og tilrettelegge for drift av Ringerike Kultursenter samt utleie av fast
eiendom i Ringerike kommune.

Fortsatt drift
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

A r b ei d s m i l j ø o g p er s o n al e
Stiftelsen har hatt 24 ansatte i regnskapsåret, herav 16 m enn og 8 kvinner-dette utgjør 5 årsverk. Styret
består av 1 kvinne og 5 m enn. Stiftelsen har ikke satt i verk tiltak i forhold til likestilling.
Det har ikke skjedd skader/ulykker i løpet av inntektsåret.

Mi l j ør ap p o r t
Stiftelsens virksom het påvirker ikke det ytre miljø.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat

Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent

2016
6 647 580
19 782
13 811

2015
6 300 117
292 768
225 036

31.12.2016
5 894 854
487 014
8,3%

31.12.2015
2 196 823
473 203
21,5%

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det frem lagte årsregnskapet.

Forskning- og utviklingsprosjekter
Stiftelsen har ingen igangsatte forskning- og utviklingsprosjekter.

Hønefoss, den 4. mai 2017

Per-Arne Hanssen
styreleder

Tor Eid
nestleder

Aud Wilhelmsen
styremedlem

Werner Jacobsen
styremedlem

Ole Magnus Grønli
styremedlem

Knut Erik Haugerud
styremedlem

Tage Hybertsen
daglig leder

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1
1

2016

2015

4 699 748
1 947 832
6 647 580

4 099 951
2 200 165
6 300 117

2 475 507
2 038 926
2 113 364
6 627 798
19 782

1 929 220
1 506 663
2 571 466
6 007 349
292 768

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

1 622
1 622

447
447

3 044
3 044
(1 422)

8 413
8 413
(7 966)

ORDINÆRT RES. FØR SK ATTEK OSTNAD

18 360

284 802

4 549

59 766

ORDINÆRT RESUL TAT

13 811

225 036

ÅRSRESUL TAT

13 811

225 036

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

13 811
13 811

225 036
225 036

Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Stiftelsen Ringerike Kultursenter
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Balanse pr. 31.12.2016
Note

31.12.2016

31.12.2015

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OML ØPSM IDL ER
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OM L ØPSMIDL ER
SUM EIENDELER

Årsregnskap for Stiftelsen Ringerike Kultursenter

2

3

1 000 000
1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000
1 000 000

69 501

33 770

476 896
419 265
896 162
3 929 192
4 894 854
5 894 854

221 649
150 811
372 460
790 593
1 196 823
2 196 823
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Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Balanse pr. 31.12.2016
Note

31.12.2016

31.12.2015

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

4

200 000
200 000

200 000
200 000

4

287 014
287 014
487 014

273 203
273 203
473 203

0
0
0

78 707
78 707
78 707

1 447 653
4 549
147 131
3 808 507
5 407 840
5 407 840
5 894 854

265 597
59 766
215 716
1 103 834
1 644 913
1 723 620
2 196 823
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Hønefoss, den 4. mai 2017

Per-Arne Hanssen
styreleder

Tor Eid
nestleder

Aud Wilhelmsen
styremedlem

Werner Jacobsen
styremedlem

Ole Magnus Grønli
styremedlem

Knut Erik Haugerud
styremedlem

Tage Hybertsen
daglig leder

Årsregnskap for Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Organisasjonsnr. 990457158

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i sam svar med regnskapslovens bestemm elser og god regnskapsskikk for små
foretak.

Driftsinntekter
Inntekstføring ved salg av varer skjer ved leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder.

Om l øp s m i d l er o g k o r t s i k t i g g j el d
Om løpsmidler og kortsiktig gjeld om fatter norm alt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag
i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Om løpsm idler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsm idler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være
av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være
til stede.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til
betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved
utgangen av regnskapsåret (24%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende m idlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattem essige verdier. I beregningen er det også
medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet
og nettoført.

Offentlig tilskudd
Stiftelsen har tidligere mottatt investeringstilskudd fra Kulturdepartementet og Sparebankstiftelsen.
Tilskuddene er regnskapsført til verdien av tilskuddet ved transaksjonstidspunktet. Investeringstilskudd er
ført mot kostpris (nettoføring).

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter
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Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 2016

No t e 1 - L øn n s k o s t n ad
Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.
Sp es i f i k as j o n av l øn n s k o s t n ad er
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I år

I fjor

1 759 923
282 162
79 437
-82 596
2 038 926

1 193 394
204 052
70 147
39 070
1 506 663

Selskapet er pliktig til å etablere obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ordning som tilfredsstiller
lovens krav.

Ytelser til ledende personer og revisor
Daglig leder
Revisjonshonorar, som består :
Lovpålagt revisjon
Beløpet er eksklusive merverdiavgift.

kr 727 711
45 655

Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler
Posten er i sin helhet aksjer i Regionalt Kulturhus-Ringerike AS.

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 84 388 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 60 001.

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter
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Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 2016

Note 4 - Egenkapital
Stiftelseskapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat

200 000
0

273 203
13 811

473 203
13 811

Pr 31.12.

200 000

287 014

487 014

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av rest mottatt støtte fra Kulturdepartem entet på kr 633 729
(opprinnelig 1 650 000) til å dekke påløpte byggekostnader i forbindelse m ed ferdigstillelse av
Kultursenteret samt tilskudd fra Sparebankstiftelsen på kr 2 685 720 (opprinnelig kr 7 500 000) til å dekke
ombygging av lokaler.

Note 6 - Betalbar skatt

Sp es i f i k as j o n av år et s s k at t eg r u n n l ag :
Resultat før skattekostnader
+ Permanente og andre forskjeller
+ Endring i midlertidige forskjeller
= Inntekt

18 360
212
-377
18 195

Sp es i f i k as j o n av år et s s k at t ek o s t n ad :
Beregnet skatt av årets resultat
= Sum betalbar skatt
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel
= Or d i n ær s k at t ek o s t n ad
Skattesats i inntektsåret

4 549
4 549
0
4 549
25

B et al b ar s k at t i b al an s en b es t år av
Sum betalbar skatt
= Betalbar skatt i balansen

4 549
4 549

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Organisasjonsnr. 990457158

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 2016

Utsatt skatt/utsatt skattefordel
2016
-99 615
-99 615

2015
-99 992
-99 992

Ut s at t s k at t
Negativt grunnlag utsatt skatt
= Grunnlag utsatt skattefordel

0
99 615
99 615

0
99 992
99 992

Utsatt skattefordel
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel
Ik k e b o k f ør t u t s at t s k at t ef o r d el

23 907
99 615
23 907

24 998
99 992
24 998

+ Utestående fordringer
= Grunnlag utsatt skatt

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Organisasjonsnr. 990457158

Årsrapport for 2016

Stiftelsen Ringerike kultursenter
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Forord
2016 har fortsatt den gode trenden for kultursenteret. Økning på
alle fronter, mere aktiviteter, mere publikum, gaverekord,
oppussing, flere ansatte og utvidelse av areal. Kanskje det året
hvor alt stemte.
Programmet bærer fortsatt preg av stor variasjon, fra
profesjonelle artister til lokale amatører. Mest økning er fra
lokale aktører. En ting er antall aktiviteter, men du ser en stor hevning på kvalitet fra år til år.
Gjennomføringen av arrangementene har vært god og billettsalget har vært stabilt i forhold til
tidligere år. Publikum kommer fra hele regionen og salgstallene viser fremdeles at andelen er
godt fordelt mellom de tre kommunene. Jeg er glad for å kunne se tilbake på nok ett år med
økt publikumsstilstrømming og i antall arrangement. Vi passerer 75 000 mennesker som er
innom og over 27 000 solgte billetter.
Etter 10 års drift er vi i førersetet for det lokale kulturlivet.
Skal jeg komme med noen ønsker for fremtiden så må det bli at kommunene kommer enda
mere på banen og ser viktigheten med ett kultursenter for regionen. At de setter seg ordentlig
inn i hvor viktig kulturen er for ett samfunn. Som både ett sosialt bindingsledd som både
publikum og utøver. Vi må møtte publikummet med deres ønsker og aktørene med deres
ambisjoner, visjoner og drømmer.
Et kultursenter som gir øvingsrom til alle som ønsker å drive med kultur, men også
muligheten til å gi det vi ikke har pr dags dato. Og her mener jeg selvfølgelig kjøp av ett
fremtidig kultursenter som gir øvingsrom i mye større grad av hva kultursentret kan stå for i
dag.
Kultur er sosialt, noe som gir trivsel, trivsel gir også god helse. Men kulturen betaler ikke seg
selv.

Tage Hybertsen,
Daglig leder
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Bakgrunn
Ringerike kultursenter ligger midt i Hønefoss
sentrum. Det er Stiftelsen Ringerike kultursenter
som står bak driften av regionens kulturhus.
Stiftelsen ble etablert i 2006 på initiativ fra
representanter for det brede kulturliv i regionen med
god støtte fra det offentlige og privat næringsliv.
Rådet er Stiftelsen Ringerike kultursenters øverste
organ, og består av representanter for brukere, lag og
foreninger og det offentlige.
Kultursenteret har følgende visjon:
Ringerike kultursenter skal være et levende
kulturhus basert på kulturlivets egne premisser og behov, med aktiviteter ”døgnet rundt”. Her
møtes regionens kulturliv, utøvere deler de gode kulturopplevelsene med publikum, og det gis
grobunn for videre utvikling.
Dette har ligget til grunn for styrets arbeid i 2016.

Tillitsverv i 2016
Styret
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Per-Arne Hanssen
Tor Eid
Aud Wilhelmsen
Knut Haugerud
Ole Magnus Grønli
Werner Jacobsen
Inger Helen Wien
Harald Helleseter

Rådet
Leder:
Nestleder:

Erik Haraldseth
Kristin Krogvold Eriksen
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Revisor
Ernst & Young Ringerike

Valgkommité
Ole Krokstrand
Børge Myhre
Guro Helleseter

Styrets beretning
Ringerike kultursenter er Ringeriksregionens kulturhus plassert midt i Hønefoss. Det finnes to
mindre saler for musikk, dans og drama, samt en rekke mindre saler for dans, kurs,
konferanser, møter og øving.

Dugnad
Selv om Ringerike kultursenter stadig blir mer profesjonalisert når det gjelder driften, har
dugnad vært en viktig del av kultursenterets grunnlag. Det er det fremdeles selv om det har
vært lagt opp til noe mindre dugnadsinnsats på konserter og andre forestillinger. Hver høst
avholdes det en helg med hoveddugnad hvor større oppgaver som maling, hovedrengjøring,
etc. gjennomføres. Her er spesielt amatørkorpsene, som er faste leietakere i kultursenteret,
medvirkende.
Flere av arrangementene som blir gjennomført er også basert på dugnad av aktører, frivillige
og foreldre for å holde kostnadene nede.
Dugnadsgruppa Kulturhusets venner, har igjen vært meget aktive i 2016. Gruppa møtes
tirsdag hver 14.dag og fremmøte varierer fra 5 til 15 personer. I løpet av året er det utført
over 500 timer med diverse forefallende arbeid. Denne gruppa sørger for at senteret sparer
mye penger til vedlikehold.
At det fremdeles, 10 år etter oppstarten, er så mye dugnadsinnsats gjør vårt kulturhus spesielt
i landssammenheng. Styret vil rette en hjertelig takk til alle som bidrar.

Økonomi
All erfaring viser at det tar tid å bygge opp et kulturhus fra bunnen av. De aller fleste av
landets kulturhus har kommunal drift. Private kulturhus, slik vi har i Hønefoss, er det svært få
som har erfaring med. Ringerike kultursenters historie er fremdeles nokså kort, og den store
utfordringen er ikke uventet økonomien. Det har derfor vært lagt større fokus på å sikre en
bred støtte til drift av kultursenteret. Regionens kommuner har gradvis økt sitt engasjement i
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Ringerike kultursenter, noe som på sikt vil bidra til en bedre og mer bærekraftig utvikling.
Driftsinntektene er øket med kr. 347.463 en økning på 5,53%. Driftsresultatet viser et
overskudd på kr. 19.782 mot et overskudd i fjor på kr. 292.768. Kommunale tilskudd er
redusert fra kr. 1.245.000 til kr. 1.145.000,-. En nedgang på på 8,0 %.
Årsresultatet er i sin helhet overført til annen egenkapital, egenkapitalen er nå på kr. 487.014,-

Sponsorer
Ringerike kultursenter er helt avhengig av et nært og godt samarbeid med det lokale
næringslivet. Dette skjer gjennom årlige sponsoravtaler og gjennom støtte til enkeltstående
arrangementer eller konsertserier.
Generalsponsor
Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Følgende bedrifter har vært hovedsponsorer i 2016:
Ringerikes Blad
Ringeriks-Kraft
Hønefoss Sparebank
Kuben Hønefoss

I tillegg kan det nevnes at konsertserien ”Akustisk aften” er gjennomført for åttende år på rad.
I år som tidligere har det vært solgt billettpakker til bedrifter, noe som har sikret både
publikum og en grunninntjening. Dette gir en trygghet for booking av artister til dette. 2016
var enda ett godt år for konsertserien.

Aktiviteter i 2016
Ringerike kultursenter hadde i 2016 ett veldig godt aktivitetsår. Det har vært stor variasjon i
programmet, fra profesjonelle artister til lokale amatører. Det er gledelig å registrere at det er
fortsatt økning i interesse fra flere lokale aktører som vil bruke huset. Flere
samarbeidsprosjekter i mellom aktører, noe som beriker det lokale kulturlivet enda mere.
Den store kulturdugnaden ”Krafttak for kultur” hadde i 2016 en liten nedgang fra året før rent
publikumsmessig. I løpet av 2 dager fikk kor, korps, kulturkirke og lokale artister presentert
seg på en god måte. Spesielt må nevnes kor & korps som har tatt skikkelig eierskap i dette
arrangementet. Kor og korps trekker nye sammensetninger hvert år for å skape variasjon på
scene fremførelse og samhold.
Artistgallaen under Krafttak har en fin utvikling på selve arrangementet. Fra å være en
konsert med mye cover låter har det nå blitt mere og mere en fremføring av eget skrevet
materiell, noe som også indikerer vekst.
Styret retter en stor takk til alle medvirkende for et meget godt arrangement som bidrar til
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kjærkomne inntekter til kultursenteret.
Høsten 2012 ga Ringerike Kultursenter ut sitt første programblad. Programbladet distribueres
til husstander i Hole, Ringerike og Jevnaker og informerer av kultursenteret om husets
innhold av aktiviteter. Det ble i 2016 gitt ut to utgaver som i all hovedsak ble finansiert av
annonsører. Anser dette som en viktig del av markedsføringen av kultursenteret.

Arrangementer og besøkende
Ringerike kultursenter hadde i løpet av 2016 130 arrangement med totalt ca. 38.000
besøkende. Dette er en oppgang på 8 arrangementer og ca. 4.000 besøkende fra året før.
I tillegg kommer alle de som øver før forestillinger, som opptrer under forestillinger og
de som øver fast eller midlertidig hos oss i løpet av et år.
Kulturakademiet, Ringerike Janitsjar, Musikalkollektivet og Hønefoss Ungdomskorps
har øvd fast hos oss hver uke. Samlet gir dette en stor aktivitet i senteret. Det er i
hverdagen, med så stor øvelsesaktivitet, at senteret virkelig syder av liv.
Musikal kollektivet flyttet permanent inn i kultursentret høsten 2016.
Barnas Dag ble presentert som en nyhet i 2016, dette ble godt tatt imot av små og store.
Dette håper vi vil være en fast tradisjon årlig. Økonomisk ble dette ingen suksess, men
hvor ofte er det det første gangen for noe?
Kultursentrum AS (som eies av Positiv Oppvekst og Sentrumkirken) er fast leietaker med
25% av brukskapasiteten i Bysalen Amfi med omliggende studioer.
Hønefoss Trekkspillmuseum leide lokaler i Ringerike kultursenter tidligere. I løpet av
2016 har de flyttet ut, lokalene brukes nå som lager da lagerkapasiteten har vært dårlig.

Administrasjon
Daglig leder i Ringerike kultursenter er Tage Hybertsen ansatt i 100% stilling. Styret er
svært godt fornøyd med den viktige innsatsen han har gjort for utviklingen av
kultursenteret, ikke minst med aktiviteter som er med på å utvikle kultursenteret for
fremtiden.
Kai Bråten har vært ansatt som kulturmedarbeider 100% stilling i hele 2016. Han har
ansvar for lagerstyring, barpersonalet, vaktlister, IT, renhold, bestillinger og mye andre
oppgaver. En viktig mann for huset.
Hilde Cathrine Bakken har vært ansatt som Driftkonsulent 50% stilling. Hun har hatt
ansvar for hjemmesider, sponsoroppfølging, barjobbing, reklame/markedsføring og
andre oppgaver. Hilde har vært viktig for huset på mange områder.
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Kjetil Moslåtten ble ansatt som teknisk leder fra 1 august. Han har ansvaret for booking
av mannskap til diverse arrangement, teknisk vedlikehold og andre oppgaver knyttet til
teknisk gjennomføring og behov. Rutinert kar med mange års bakgrunn fra Brageteatret
i Drammen.
Aneta Pedersen har vært ansatt 20% på renhold fra høsten 2016. Hver onsdag rengjør
hun hele senteret. Tidligere har renhold vært innleid på timer. Noe av renholdet blir
fortsatt det.
I tillegg har stiftelsens styremedlemmer, på frivillig basis, bidratt med administrative og
praktiske oppgaver.

Utsiktene for 2017
Bookingmessig ser det veldig bra ut for 2017. Det er nesten fullbooket ut ifra kapasitet på
gjennomføring. Vi kan se frem mot mye spennende både fra lokale aktører og landsdekkende
artister. 2017 vil også bære preg av nye innslag.
Musikalkollektivet vil være enda bedre etablert som en av husets faste leietakere. Dette er en
hardtarbeidende gjeng med mye bra og viktig kompetanse som kan gi huset mye moro.
Kultursentret har ansatt flere personer i 2016, dette har vært nødvendig for å kunne serve
etterspørsel og fornuftig drift. Det har vært og er mye overtidsjobbing på den lille staben
kultursenteret har. Med ny ansettelser så håper vi dette endres.

Hønefoss, 12 juni 2017

………………………………
Per-Arne Hanssen, styreleder

…………………………………
Tor Eid, nestleder

………………………………
Knut Haugerud

…………………………………
Ole Magnus Grønli

………………………………
Werner Jacobsen

…………………………………
Aud Wilhelmsen
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/770-4

Arkiv: 223 D10

Sak: 36/17
Saksprotokoll - Drifttilskudd - Ringkollen Parken
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:


Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de
økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn
med noen investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte».



Prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018.

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017:
Trine Sandum (AP) fremmet p.v.a. AP følgende forslag:
«Saken utsettes og prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018.»
Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag:
«Alternativt forslag til vedtak:
Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de økonomiske
utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn med noen
investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte».
Leder Mons-Ivar Mjelde (AP) foreslo følgende omforente forslag:


«Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de
økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til Kommunestyret det går inn
med noen investeringsmidler, eller annen økonomisk støtte».



Prioriteringen av tilskudd tas ved behandlingen av budsjett 2018.»

Avstemming:
Leder Mons-Ivar Mjeldes (AP) omforente forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets
(HOK) innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/770-2

Arkiv: 223 D10

Drifttilskudd - Ringkollen Parken
Forslag til vedtak:
Søknad om årlig tilskudd til skilanlegget Ringkollen Parken avslås.

Sammendrag
Ringkollen Parken ligger nedenfor Ringkollstua og driftes av Ringkollen skianlegg AS og
Hønefoss brettklubb. Det legges ned en stor dugnadsinnsats i driften av skiparken. Økonomien
er ikke i balanse og det søkes om årlige driftstilskudd fra Ringerike kommune.
Innledning / bakgrunn
Siden 1995 har det vært skianlegg på Ringkollen. Dette har vært med å gjøre Ringkollen til et
attraktivt aktivitetssenter for regionen og utfartsområde for Oslo og Akershus. Utviklingen av
Ringkollen-området har skjedd i regi av både private, frivillige organisasjoner, fagforeninger og
offentlige virksomheter.
Alpinanlegget ble i 2014 overtatt av Ringkollen skianlegg som driver og ønsker å videreutvikle
anlegget i samarbeid med Hønefoss brettklubb. Skianlegget endret i forbindelse med
overtakelsen navn til Ringkollen Parken for å signalisere en satsing på snøpark og utvikling av
skianlegget med fokus på lek og moro for barn og ungdom.
Anlegget består av en tallerkenheis og et skitau/barneheis. Hovedtraséen har lysanlegg, kiosk
og varmestue. Anlegget har snøanlegg som også benyttes av Skiforeningen på ski-lekeland og
langrennsstadion.
Anlegget er åpent hverdager 1700-2100 og 1000-1600 i helger og ferier. Det blir årlig lagt ned
over 2000 dugnadstimer i drift og vedlikehold av anlegget.
Beskrivelse av saken
De nye driverne ønsket å bygge opp en park av høy kvalitet, samt å få noen store
arrangementer i anlegget. Det har vært avviklet Norgescupen i snowboard og danske
mesterskapene i twintip og snowboard.

-

De ønsker å øke fokuset på anleggets allsidighet, og vise at parken ikke bare er for de aller
beste. Det arrangeres derfor flere lavterskel konkurranser og events som alle kan bli med på.
Søker opplyser at de fine forholdene i snowparken gjør at anlegget har blitt kjent over hele
Norge og mange kommer for å trene eller delta i konkurranse.
Økonomiske forhold
Økonomien i Ringkollen Parken er svak og preget av været og de sene vintrene. Bakken har
åpnet omkring jul, og har først fullt tilbud i løpet av januar måned. Sesongene har som regel
vart til slutten av mars/start april.
Parken har omkring 2 500 besøkende gjester / 50 000 turer i heisen per sesong.
Ringkollen Parkens årsregnskap for 2015 og 2016 viser begge underskudd på mellom 250 000
og 300 000 kr og en betydelig gjeld.
Ringkollen Parken søker om årlig støtte på kr 500 000 for å kunne overleve, dette begrunnet i
resultatene for 2015 og 2016, samt at man har måttet spare bort flere utviklings- og
vedlikeholdsprosjekter. Blant annet er anleggets billettsystem foreldet og det produseres ikke
lengre heiskort til dette systemet.
Ringkollen Parken foreslår løsninger slik at et eventuelt kommunalt tilskudd gir økt aktivitet og
skiglede til flere barn og unge. Parken er innom rabatterte eller gratis årskort og/eller gratis
ukentlige aktiviteter.
Søker opplyser at det ikke er tatt ut lønn ansatte etter at nåværende driver overtok, og
Hønefoss Brettklubb hjelper til i den daglige driften på dugnad. Målet er å opprettholde et bra
tilbud for kommunens innbyggere. Skianlegget og de fleste av aktivitetene er åpne for
offentligheten, og de fleste brukerne er egenorganiserte/uorganiserte.
Ringerike idrettsråd har behandlet saken på styremøte og ber kommunen være positive til
saken.
Alternative forslag til vedtak
 Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de
økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til kommunestyret det en går inn
med noen investeringsmidler.
 Ringerike kommune gir et engangstilskudd til parken på inn til kr 500 000
 Ringerike kommune gir årlig tilskudd til parken på inn til kr 500 000
Rådmannens vurdering
Det er ikke tidligere gitt kommunal støtte til Ringkollen Parken. Rådmannen ser at parken er
det eneste anlegg i kommunen av sitt slag og beriker kommunens vintertilbud til barn og unge.
Rådmannen ønsker å behandle slike søknader om driftsstøtte primært i sammenheng med
kommunens handlingsplan og budsjett, men har ikke funnet plass til driftsstøtte til Ringkollen
Parken i 2018-2021.
Rådmannen er og tilbakeholden med å tilrå tilskudd som vil bli en årlig utgift på kommunens
driftsbudsjett og ønsker ingen kobling mellom økonomiske støtte fra kommunen og
rabattsystemer knyttet mot visse målgrupper.

-

Ringerike kommune, 28.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Kari Gustavson

-
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An.

Rinskæååqn

Parken

Ringeríke idrettsrårJ har mottatt en søknad tíl uttalelse fra Ringkollen Parken om driftstØtte og vi har

bei¡endlet sakcn i vårt styremøte l-.februar.
Vi vet at kommunen nød¡g gir midler til drift av anlegg men vi mener kommunen bør gjøre et unntak

i

cJette tilfelle.

Alpinbakken oü Ringkollen ble bygget av private midler på 1980-tallet og har vært en bakke hvor
maflge av regionens barn og ungdommer har tatt sine første turer på brett eller alpinski.
Hønefoss Brettklubb benytter anlegget til tnening for sine utøvere men den største delen av aktivitet

utft¡res av uoi"ganiserte barn og unge.
Et slikt anlegg cr avhengig av gode og lange vintre noe de siste årene ikke har hatt og Anlegget sliter

økonomisk.
Som kjent er det krefter på gang for å få til kunstsnøproduksjon i langrennsløypene så en nedleggelse
av aipinbakken nå, vilvære meget kjedelig.

tli vicjeresender søknaden fra Ringkollen

Parken og ber kommunen være positive i saken og innkalle

Ringkollen Pari<en sammen med Hønefoss Brettklubb og oss til en drøfting siden søknaden

inneholder

a

lternative tilskudd.

HrtnefÕss 15. februar 2

qw

Bjøii'n Marseth

Leder

Kopi:

kari.gustavson@ringerike.kommune.no; çhristoffer@ rinekollçnpa rken.no.
korneliussen9 1 @live. no

;

Veciiegg: Søknad fra Ringkollen Parken er levert separat

Dokid:
1 701 5055
(17t770-1)
Søknad om kommunal drifflilskud

SØknad om

kommunal drifttilskud til Ringkollen Parken

1.

lnnledníng

Efter møte den L4. desember 2016 med ldrettskonsulent KariGustavson og leder av Ringerikes
idrettsråd Bjørn Marseth ønsker Hønefoss Brettklubb og Ringkollen Alpinanlegg as med dette at
sØke kommunen om en varig stØtte til driften av skianlegget på Ringkollen, Ringkollen Parken.

viforskjellige muligheter for en kommunal driftsstøtte t¡l
skianlegget, som f.eks. kunne være at støtten brukes til at sænke prisen på årskort for kommunens
barn og ungdom, eller at der gives et antall gratis årskort til et eller flere årstrinn på kommunens
skoler - dette vil bli utdybet i punkt 7 nedenfor.
På ovennævnte møte diskuterte

Vi snakkede også om viktigheten av offentlig transport, som en forutsetning for et bra
aktivitetstilbud på Ringkollen - og vi vil derfor også med denne søknad opfordre kommunen til at
overveje muligheten for f.eks. en busrute til Ringkollen i helgene.

2. Ringkollen

Alpinanlegg og HØnefoss Brettklubb

Ringkollen Porken
I regional uWiklingssammenheng er det en bevisst holdning i merkevarebyggingen av Ringeriksregionen å
satse på aktiviteter, områder og tiltak som kan gi regionen vår et positivt omdømme, både for de som bor

her og de som ønsker å besøke oss. Ringkollen-området er et viktigt område for god profilering av regionen
vår.

Siden 1995 er der blevet drevet skianlegg på Ringkollen. Driften av skianlegget har alltid været en
viktig del av arbeidet med at gjØre Ringkollen-området til et attraktivt aktivitetssenter for hele
Ringerikesregionen og utfartsområde for store befolkningsgrupper fra Oslo og Akerhus.

Utviklingen av Ringkollen-området har opp gjennom årene skjedd i regiav både private, frivillige
organisationer, fagforeninger og offentlige virksomheter.
Pr. i dag kan området sk¡lte med bl.a. følgende tilbud:

o
o
o
¡
r
o

Ringkollen Parken med et varieret tilbud for barn, unge og voksne for både alpinski, telemarkski,
snowboard og twint¡p. Alpinanlegget inneholder bl.a. snowpark og eget barneområde,
Skiforeningens ski-lekeland for barn,
Skiforeningens ski- og sykkel-løypenett for alle aldersgrupper,
Turistforeningens ski- og tur-løypenett for alle aldersgrupper,
Ringkollen hopparene med bakker i ulika størrelser,
Ringkollstua og Fossen Friluft AS serveringssted, butik for friluftliv og -aktiviteter, Frilufts SFO, samt
arbeide med handikappede barn,

o

a

Ringkollkapellet med et flott tilbud til de mange som ferdes i Marka og som føler behov for å finde
ro og ettertanke, en aweksling fra en travel hverdag, samt
Tilrettelagte tjenester for avfallsinnsamling og toalett for de mange som benytter Marka samt gode
parkeringsmuligheter.

Etter næsten 20 års drift blev alpinanlegget i2OL4 overtaget av Ringkollen Alpinanlegg AS, som ønsker at
videreuwikle og komplettere de mange positive aktivititetsmuligheter som allerede finnes på Ringkollen.
Skianlegget drives nu i samarbeide mellom Ringkollen Alpinanlegg as og Hpnefoss Brettklubb - og alle

jobber på dugnad.

Skianlegget endrede iforbinnelse med overtakelsen navn til Ringkollen Parken for at signalere en satsning
på snowparken og utvikling av skianlegget med fokus på lek og moro for barn og ungdom.

Anlegget består i dag av en tallerkenheis og et skitau/barneheis. Hovedtraseen har fullt lysanlegg, og i bunn
av bakken ligger vår kiosk og varmestue. Anlegget har eget sn6anlegg, som desuten benyttes av
Skiforeningen på ski-lekeland og langrennsstadium.
Skianlegget er åpent alle hverdager kl. 17-21 og kl. 10-16 i helgen og ferier. Der bliver hvert år lagt ned over
2000 dugnadstimer i den daglige drift og vedlikehold av anlegget

Ringkollen Alpinanlegg as

Bedriften blev stifter i september 2OL4 iforbinnelse med overtakelsen av driften av alpinbakken
på Ringkollen og eies 100% av danske Christoffer Hove.
Christoffer Hove er snowboardentusiast og har gjennom mange år arbeidet frivilligt for det danske
skiforbundet.
Christoffer mottok i høsten 2014 prisen som'årets skiløber/årets illsjell' av Danmarks Skiforbund og driver
nu Ringkollen Parken nettop som en illsjell, og i de to årene Ringkollen Alpinanlegg AS har driftet
skianlegget har der ikke blitt tatt ut lønn for det arbeide som har blitt gjort i anlegget. Les artiklen 'Fulgte
hjertet - valgte snowboard' om Christoffer i vedleg 1.

Hønefoss Brettklubb

Hønefoss Brettklubb er den største samarbeidspartner for Ringkollen Alpinanlegg as og klubben
bidra til den daglige drift av alpinbakken på dugnad. Her er der foreldre som hjelper med at passe
heis og kiosk, samt barna som hjelper i bakken med bygging og vedlikehold av snowparken.
Klubben hade sin storhetstid i 2OLO-2OL1 med over L00 medlemmer, men de sidste årene før
Ringkollen Alpinanlegg s overtakelse av skianlegget var der fallene aktivitet i både bakken og

klubben. Der har de sidste årene blevet arbeidet hårdt fra klubbens side for at snu denne utvikling
og få opp både medlemstallet og aktivitetsnivå. Klubben har nu ca. 65 medlemmer og arrangerer
mange bra aktiviteter iskianlegget. Les artiklen'Vilengasjere ungdom i bakken'ivedleg 2.
De aktive medlemmer er primært i aldersgruppen 9-18 år, og kommer fra Hønefoss, Jevnaker og

Hole.

Som en del av arbeidet med ny rekrutering og genoppbygging av klubben har vi i høsten 20L6

opprettet en twintip gruppe, og vilved førstkommende årsmøte ta opp spørgsmålet om
navneendring for at markere at klubben også er inkluderende for de mange brukere av skianlegget
som kjører på twintip ski og give et mer bredt aktivitetstilbud.

3.

Aktiviteter i Ringkollen Parken

Hønefoss Brettklubb har ukentlige treninger i Ringkollen Parken, og arrangerer desuten flere
events og konkurranser - både lavterskel og hØyt nationalt nivå.
Som lavterskelkonkurranser arrangeres hvert år JuleJib og NyttårsHopp, ligesom vi i fjor avholdt
Fanta Play Park i samarbeide med Fanta/Coca Cola. Desuten avholder vi hvert år begynnerkurs,
hvor alle kan komme og prøve snowboard under kundig veiledning av klubbens instruktører, samt
Ringkolldagen, som er et fellesarrangement for flere av aktørene på Ringkollen - Ringkollen

Alpinanlegg, Hønefoss Brettklubb og Ringkollstua/Fossen Friluft - med masser av gratis aktiviteter
for alle i og omkring skianlegget. Les artiklene ' Blåser nytt liv i alpinanlegget' og'Kul dag i
Ringkollen-parken på lørdag' ivedleg 3 og 4.
Klubben arrangerer desuten hvert år norgescup for snowboard, og konkurransen for vinteren 2017
har blitt rangert som national event - det høyeste ranking av norgescuppen. Vi håper, at vi fra

vinteren 2OL7/2Ot8 også kan blive arrangør av norgescuppen for twintip ski.
Ringkollen Alpinanlegg og Hønefoss Brettklubb har endelig et bra samarbeide med det danske
skiforbundet og har de sidste to årene været vert for de Danske Mesterskaper i twintip og
snowboard - en event som har blitt avholdt over en hel uke og med mer end 80 tilreisene
danskere, som har boet på Comfort Hotell i Hønefoss - samt arrangerer klubbture/-camps med
danske skiklubber som kommer på weekendbesøk. Se vedlegg 5 med uttalelse fra Danmarks

Skiforbund om samarbeidet.

4.

Fremtiden for Ringkollen Parken

Vår målsetning for Ringkollen Parken er ikke blot at få t¡l et bra skianlegg, men vi ønsker at skape
et rusfrit og venligt miljø, da lokale barn og ungdom kan komme seg ut i naturen - bevege seg og
have moro med vennene - samtidig med at vi ønsker at have en så høy standart på ski- og
snowboardforhold, som gir bra treningsfasiliteter for dem som ønsker at dyrke ski/snowboardsporten på konkurranseplan og gjØr anlegget attrakt¡vt at besøke for tilreisende

turister.
I løpet av våre første sesonger har vores fokus ligget på at bygge opp en bra snowpark av høy

kvalitet, samt at få nogen store arrangementer/events i anlegget. Det er lykkedes os at få både en
avdeling af Norgescuppen i snowboard og de danske mesterskaper itwintip og snowboard.

Våre events tiltrekker mange deltakere fra hele Norge og vi får bra tilbakemeldinger fra vår
samarbeidspartnere i både Snowboardforbundet og det danske skiforbundet. Ringkollen Parken
har desuten fått en masse bra omtale i diverse medier.
Flere av klubbens medlemmer gjør det utrol¡gt bra på konkurransenivå

-

bl.a. Fr¡dtjof S.
Tischendorf som i 2016 blev uttatt til snowboardlandsholdet og deltok i X Games Oslo (se fler av
klubbens sine profiler i neste avsnit).
Det at Hønefoss Brettklubb nu også har twintip gruppe og har blitt opptatt i Norges Skiforbund

betyder at vi også kan få arrangere norgescup for twintip/freeski.
Desuten Ønsker vi nu at få økt fokus på anleggets alsidighet - vise at snowparken ikke bare er for
de allerbeste. Vi har hele tiden byggd opp snowparken med elementer for alle nivåer, og dette
ønsker vi at få mer oppmerksomhet omkring. Derfor vil vi få flere lavterskel konkurranser og
events, som alle kan bli med på, ligesom vi har utvidet klubben til at bli både snowboard- og

twintipklubb.
tiltak som vi med denne sØknad til kommunen ønsker støtte til er ligeledes alle tiltak som skal
få fler barn og ungdom ¡ aktiv¡tet og gjøre skisporten og Ringkollens øvrige tilbud mer tilgjengelig
for alle. Les artiklen 'Målet er å øke hverdagsbruken' i vedleg 6.
De

5.

Klubbens profiler

HØnefoss Brettklubb har flere store profiler som gjør det bra ved nationale og internationale

konkurranser.

Fridtjof Sæther Tischendorf 19 år, fra Hønefoss og uttatt til landsholdet i snowboard. Fridtjof
deftog iX Games Oslo i 20L6.
Noro Frisvold L8 âr og fra Hønefoss. Nora deltok i ungdoms OL på Hafjell ¡ 2016, og blev desuten
Norgesmester i både halfpipe og slopestyle for junior jenter ¡ 2016.
Bendik Gjerdolen 19 år og fra Hønefoss. Bendik blev sammenlagtvinneren i gutter junior klassen

ved Norgescuppen 2OL4 ogtok førsteplass i World Rookie Tour.

Marius Bokken 20 år og fra Hønefoss. Marius har mange flotte resultater både i Norge og utlanet.
De bra forhold i snowparken betyder at anlegget har

blitt kjent over hele Norge, og mange reiser

langveis fra for at trene eller deltake i konkuranse i Ringkollen Parken, således valgte

snowboardstjernen Ståle Sandbech, som vannt sølvmedalje ved OL i Sochi, at legge trenningen sin
i Ringkollen Parken forut for fiorårets X Games. Les artiklene 'Brettstjerner trente i parken' og
'Møtte superstjernen i Ringkollen-parken' ivedleg 7 og 8.
'Det er kjempeviktig for de unge å ha en bakke som dette. Man er helt avhengig av det for å bli god.
Mange og korte turer etter skoletid, og ikke bare i helger, er viktig" citat fra Ståle Sandbech - Ol-sølv
vinner i Sochi 2OL4.

"Christoffer har gjort en sinnssykt god job med denne bakken. Heisen er kjapp, og han har folt bakken
med elementer, slik at det er noe som skjer hele veien. Det er slik vi opplever de gode bakkene fra
USA" citat Sondre Hvlland, Landslagstrener for snowboard i Norge.

6.

Økonomi

Vår økonomi i Ringkollen Parken er mye preget av været og de sene vintre de seneste årene.
Bakken har først fått åpnet omkring jul, og først full tilbud i løpet av januar måned. Sesongen varer
som regeltilslut mars/start april, så det blirr desverre nogen korte vintre.
Samlet har vi omkring 2.500 besøkende gjester, som har haft omkring 50.000 ture i heisen, pr.
Sesong, hvilket vi håper at kunne Øke denne vinter.

Vårt første årsregnskap for 201.5 (regnskapsperiode fra oppstarten i sep. 2014 til utgangen av 2015
- se vedleg)) viser et underskudd på nesten kr. 300.000,- og der forventes også underskudd for
20L6. Se årsregnskap for 2075 i vedleg 9.

ifare for at bli lagt ned om ikke vi klarer
at forbedre Økonomien * dette vilvære synd for både klubbens medlemmer og alle øvrige borgere
og gjester i Ringerike, som benytter skianlegget.
Vi står derfor nu i en situasjon, hvor Ringkollen Parken er

Det er på denne bakgrunn at visøker Ringerikes ldrettsråd/Ringerike Kommune om et varigt
drifttilskudd for at sikre skianleggets overlevelse og fortsat kunne tilby bra vinteraktiv¡teter på
Ringkollen.

7.

Støtte

Vår vurdering er at skianlegget trenger en årlig stØtte på kr. 500.000,- for at kunne overleve

-

dette begrundet i resultatet for 20L5, samt at vi både ¡ 2015 og 2016 har måtte spare bort flere
utviklings- og vedlikeholdelsesprojekter, som der ikke har vært råd til - bl.a. er anleggets
billetsystem (skidata 340) foreldet, og der produseres ikke lengere heiskort til dette system. Det vil
derfor bli nødvend¡gt at utsk¡fte billettsystemet inden for de nermeste årene.
Gratis eller roboterte heiskort

til den kommunale støtte kunne være en avtale om at støüen Øremerkes til at
tilbyde barn og ungdommer i kommunen billigere heiskort. Normalprisen for årskort er idag kr.
3750,- men med den ansøkte kommunale støtte kunne denne pris halveres og dermed bidra til at
få fler barn og ungdommer i aktivitet ¡ løpet av vinteren.
En bra løsning

En annen løsning kunne være, at kommunen som motytelse

for den årlige stgtte mottager f.eks.
500 årskort, som kan utdeles gratis til utvalgte årstrinn i kommunens skoler. Les hvordan en
liknende aWale er lavet mellom Bykle kommune og Hovden Skisenter ivedleg 10.

SnowFun doge

tilleg til rabaterte eller gratis årskort til utvalgte årgange kunne vi tilby SnowFun dage en gang i
uken med grat¡s aktiviteter for alle barn og ungdommer uten disse trenger at være medlem i
klubben - dette kunne f.eks. være instruksjon, barne skirenn og liknende.
I

Vi er ihvertfald mye åpne for at finde en bra løsning, så et eventuel kommunalt driftstilskud
Ringkollen Parken også giver økt akt¡v¡tet og skiglede til fler barn og ungdom.

8.

til

Transport

viktig forutsetning for at eventuelle tiltak for økt akt¡v¡tet i Ringkollen Parken og på Ringkollen
generalt blir suksessfulde er dog, at tilbudene er lett tilgjengelige for barn og ungdommer.
En

Der er i dag ingen offentlig transport til Ringkollen, og alle barna som bruker skianlegget er derfor
avhengige av foreldre som kan kjøre.
Vi håper at kommunen har forståelse for at der trengs offentlig transport til Ringkollen, og håper
at der på sikt kan jobbes på at etablere en busrute fra Hønefoss til Ringkollen.

Dette kunne f.eks. være en bustur opp lørdag og søndag morgenformiddag (k1.L1:00) og retur om
eftermiddagen (kl. 16:00)- eventuelt desuten en eftermiddag/kveld i løpet av uken (opp kl. L7:30
retur kl. 20:00) iforbindelse med klubbens sin trening (torsdage).

9.

Hvorfor skal kommunen støtte en pr¡vat bedrift?

Vivet at en kommunal støtte til driften av Ringkollen Parken egentlig ligger utenfor kommunens
normale retningslinier, da skianlegget er privat eied, men vi mener også at Ringkollen Parken har
en særlig status, som alligevel kan godtgjøre en sådan kommunal stØtte.

to årene skianlegget har blitt drevet av Ringkollen Alpinanlegg

blitt tatt ut lØnn
til nogen ansatte, og desuten hjelper Hønefoss Brettklubb i den daglige drift på dugnad - det er
således ikke vårt mål at drifte Ringkollen Parken for personlig vinnst, men vi gjør dette for at
kunne oppretholde et bra tilbud om vinterakt¡v¡tet for kommunens barn og undgom.
I de

as har der ikke

Skianlegget og de fleste av aktivitetene her er ligeledes åpne for offentligheten. Det er bare en
liten delav brukerne i anlegget som er medlemmer i klubben, mens lang hovedparten av
bru kerne er egenorganiserte/uorganiserte.
Vi vet at ikke alle barn finder sin plass i den organiserte idrett, men gjerne vil dyrke idretten på

egne premisser. Vi mener det er viktigt også at ha et bra tilbud til disse barn, så de kan komme sig
opp av sofaen og vek fra playstation. Både Ringkollen Alpinanlegg og Hønefoss Brettklubb arbeider

således for at legge

tilrette med bra aktiviteter - ikke bare for klubbens sine medlemmer, men for

alle brukere av Ringkollen Parken, uanset om disse er organisert i klubben eller ej.

Twintip- og snowboardsporten er kendetegnet for sin åpenhet og innkludering av alle - her møtes
utØverne på tvers av aldersgruppering og social bakgrunn, men i stedet er det gleden ved sporten
og det at utfordre seg sjelv med nye tricks (mestring), som er viktig. Vi ser ofte gutter i 20
årsalderen kjøre sammen med barn på LO-LZ år, og fortsat har det gøy sammen.
Vi mener, at denne åpenhet er helt unik for den egenorganiserte idrett, herunder twintip- og
snowboarding, og vi tror på at de tiltak vi her søker støtte til derfor desuten kan være bra til bl.a.

integrering av de barn og ungdommer med annen etnisk bakgrunn som bor i kommunen. Her vil
de få en mulighet for at knyte nye relasjoner til lokale barn og ungdommer, og delta i idretten på
like vilkår.
Vi håper derfor at Ringerikes ldrettsråd og Ringerike Kommune vil se positivt på denne sØknad, så
vi i Hønefoss Brettklubb og Ringkollen Alpinanlegg kan tilby bra vinteraktiviteter til mange barn og
ungdommer i årene fremover.

Med vennlig hil

éft\
Eskil Korneliussen

Christoffer Hove

Leder Hønefoss Brettklubb

Ringkollen Alpinanlegg as
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Fulgte hiertet - valgte snowboard
Av JAN TORKEL TORSTENSEN

30. desember 2014, kl. 'l 9:50 rz

Han tok en solid utdannelse og jobbet som jurist. Men Christoffer Hove ville noe mer

- derfor fulgte

han

hjertet. Nå driver han Ringkollparken.
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Christoffer Hove og Carsten Hansen har mye å ta seg til i Ringkollparken. Snøkanonene går uavbrutt i disse dager, men parken
er åpen, og heisen går. Foto:Jan Torkel Torstensen.
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ANNONSE

Stor firrs\iell p:i {¡megä-;¡ fra
frsk, krill {}g rriudåte
Er det på t¡de med et oljeskift?
Smilende kommer han mot meg med neven rett ut. Hos Christoffer Hove føler du deg velkommen. Riktig velkommen.
En

kikk i Ringkollparken viser med all tydelighet at værgudene ikke har vært på den nye eierens side denne høsten.

Riktignok daler snøfnuggene ned akkurat i skrivende stund, men en høst uten kuldegrader og snø, ville normalt giort en ny eier
rastløs og motløs. Men sånn er ikke Christoffer Hove.

- All sno hjelper. Dette er bedre enn ingenting, sier han, og myser oppover mot de lette snøfnuggene som daler fra
himmelen.
Ganske karakteristisk positiv tone fra 37-åringen.
Dansken som tok juridisk utdannelse, og trådte rett inn i en godt betalt A4-hverdag i Direktoratet for kriminalomsorg i København
Etter det jobbet han tre år som jurist i Statsfengselet i Helsingør. Da han så skulle skifte jobb i 201 1, dro hjertet ham i en annen
retning. Retning Alpene.
I

barndomsårene gikk turene alltid til Norge

-

med foreldrene. Etter hvert vendte reisepila '180 grader sørover, til Alpene.

- Som tenåring re¡ste jeg og min bror mye til Østerrike. Det var der jeg begynte å stå på snowboard, forteller Christoffer.
Ved siden av juristtilværelsen, jobbet Christoffer som frivillig for det danske skiforbundet

-

med snowboard.

-Jeg tjente godt, og jeg hadde en sikker jobb. Men jeg valgte å følge m¡tt hjerte. Gjøre min hobby til en levevei. Det var en
vanskelig beslutning å ta, sier Christoffer, som pakket vekk dressen og reiste til ltalia, der hanjobbet ¡ det østerr¡kske

firmaet QParks.

- I begynnelsen jobbet jeg med markedsoppgaver for dette firmaet, som hadde oppdrag for skiområdet som heter Dolomitt
Superski, hvor vi skulle være med å planlegge hele freestyle-området. Siden har jeg levd av dette. Jeg har vært bosatt i ltalia og
Østerrike. Deretter flyttet jeg til Norge, og bygget opp et anlegg í Vierli i Telemark, og deretter var jeg parksjef i Kvitfjell.

-

Ag nù er det Ringkollen?

-Jeg ble forelsket i dette stedet. Det er nær oslo, og det er fin natur her. Og så er Hønefoss en veldig hyggelig by, sier
Christoffer Hove med et sm¡l.
tES OGSA: Ringkollen Alpin er solgt
Etter at kuldegradene først kom, har Christoffer og hans medhjelper Carsten Hansen, stått på døgnet rundt.
Snøkanonene går ustanselig, og halve parken er nå åpen.

31112017
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valgte snowboard

- Vi fortsetter å produsere snø så raskt det lar seg gjøre, sier Hove.
I

begynnelsen av mars skal han arrangere dansk mesterskap i snowboard, noe han har gjort flere ganger før.

- Men for første gang i Ringkollen.
LES OGSA:

Så skal

vi arrangere norgescup i slopestyle i slutten av februar, sier Hove.

- Perfekte forhold på Ringkollen

Ellers kan vi nevne at Ringkollparken nå tilbyr helgekort, der du kan kjøre fredag kveld, og på dagtid lørdagog søndag.
Parken har åpent mandag-fredag kveld, samt på dagtid i helgene.
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CALANUS'OIL
har hjulpet mange i kampen
mot irritabel tarmsyndrom

PULS

SPoRT SNoWBoARD

Fa halv pris i dag

RINGKoLLEN

Vil engasfere ungdom i bakken
Av EMrL RruOnÉ ØSTEBØ, PULS-REDAKSJONEN
05.

februar 2016, kl. 09:09 .z

Ringkollen Parken, i samarbeid med Hønefoss Brettklubb arrangerte nylig et nybegynnerkurs i snowboard

Med fine forhold i bakken, var det ingen sak å arrangere brettkurs for nybegynnere. (Foto: Leserfoto)
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r{}-sotJ6 nürdmenn
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Se rådene for deq med irritabel tarm
PULS Ringkollen Parken, med danske Christoffer Hove i spissen, arrangerte sist helga sammen med Hønefoss Brettklubb et

nybegynnerku rs i snowboard.
Ti barn deltok i kurset, hvor de fikk opplæring av instruktører fra Hønefoss brettklubb både lørdag og søndag.

- På lørdag startet alle i barnebakken for å lære de mest grunnleggende tekn¡kkene på brett, men allerede i løpet av
søndagen var flere av deltakerne klare til å prøve seg i den store bakken. Her fikk de også prøve seg på de letteste
hoppene, og de enkleste boksene i parken, forteller Hove.
LES OGSA:

Bra

Tre lokale jenter

til

ungdoms-OL

tiltak

- Kurset ble arrangert av Hønefoss Brettklubb, hvor jeg siden desember har sittet ¡ styret. Jeg har selv i mange år hatt
stor fornøyelse av å være medlem av en skiklubb i Danmark, og har hatt mange gode arrangementer og ekt¡v¡teter der,
opplyser han.

Ringøikes Blad- Vil engasjereungdorn ¡ bakken
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Elias Løv(8), instruktør Herman HolterTorp og Håvard Novi (10) koste seg med brettkurs på Ringkollen Parken. (Foto:

Leserfoto)

Den danske alpinentusiasten håper at hans engasjement i Hønefoss Brettklubb kan bli med på å gi mange gode opplevelser til
ungdommer på Ringerike.
Han ønsker også at brettkurs og lignende kan være med på å skape mer liv og bedre miljø i skianlegget på Ringkollen.

Hønefoss Brettklubb som arrangører ønsker så klart at det skal bli vellykket, og har allerede fått gode tilbakemeldinger.
Hove er tydelig imponert over hvor fort ungdommen lærer brettkunstene, og håper de vil fortsette å stå på brett i parken.

Foreløpig er det usikkert på når neste helgekurs vil skje, ettersom agendaen

til Christoffer Hove og Brettklubben ser

relativt full ut.

DETTE SKJER I VINTER
'1

3. februar: I forbindelse med Event 16 avholdes det <Rail Jam> i Hønefoss Sentrum.

20-21. februar: Norgescup i Slopestyle avholdes i Ringkollen Parken.

1-2. mars (vinterferien): (Fanta Playpark>, et laWerskelevent over to dager hvor alle kan delta. Gratis for alle deltakere.
18. mars: Spring Meltdown Rail Jam.
Påsken: Det jobbes med å arrangere flere barne- og familieaktiviteter i bakken, blant annet konkurranser for twintip og

snowboard.

LES OGSA:

-

Nå mansler iee bare snøen

Melder gode forhold
Fra Ringkollen Parken kan det meldes at parken nå har massevis av snø den siste tiden, og med gradestokken på minus fire
grade¿ høy sol hele dagen, har det vært perfekt forhold til å øve seg i bakken.

- Om flere har lyst til

å komme i gang med å stå på snowboard eller ski, så har Hønefoss Brettklubb tren¡ng på Ringkollen

hver torsdag,opplyser Hove.

IË

Ringerikes Blad - Blåser nytt liv i alpinanlegget
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Blåser nytt liv i alpinanlegget
AV <A HREF=''MAILTO:EMILOESTEBOE@LIVE.NO''>EMII- ¡ruORÉ ØSTBØ</<>, PULS.REDAKSJONEN

27. f ebruar 2015, kl. 14:29
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Med nye eiere har anlegget på Ringkollen fått nytt liv. Denne uken har både små og store samlet seg for
stå på ski.
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Ringerikes Blad - Blåser nytt liv i alpinanlegget

Alpinanlegget har fått flere rails og er bygd på mer enn tidligere, mener blant annet Birk Rudrud Herdlevær, som her er på vei
over et av bakkens mange rails. (Foto: Emil André Østbø\
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Sist høst kjøpte danske Christoffer Hove opp Ringkollparken.

Sammen med kompisen Carsten Wiegeland-Hansen har Christoffer jobbet hardt for å gjøre parken så attraktiv som mulig.

-Jeg har jobbet som parksjef forskjellige steder og liker ideen om et lite skisenter, og mulighetene det bringer iforhold til de store
anleggene, forteller han.

- Beliggenheten til parken er veldig

bra, jeg liker Hønefoss godt. I tlllegg ligger Oslo like i nærheten. Derfor så syns jeg

Ringkollparken er en god mulighet, og har mye potensial.
Christoffer lever av drømmen sin, og forteller at han håper at han kan drive Ringkollparken

i

tiår framover.

Arrangementer
Christoffer forteller at parken egner seg godt til arrangementer og konkurranser for de fleste aldersgrupper.

- I parken har vi en slopestylebane hvor vi arrangerte Norgescup i helgen, som er en konkurranseserie med seks
konkurranser i løpet av vinteren, sier Christoffer.

-

Neste uke skal vi arrangere <Dansk mesterskap> i både twintip og snowboard. Det er bare for dansker, men alle andre er
selvfølgelig velkomne til å se på, legger han til.

g1tn17

Ringerikes Blad - Blåser nytt liv i alpinanlegget

De unge skientus¡astene synes det er bra at parken har fått nye roils. Foto: Emil André Østbø

Populært og ¡ nærheten
Skiparken er svært populær blant ungdom, og blant de unge skientusiastene som digger å stå på ski finner vi Sondre Fivelsdal (13)
og Birk Rudrud Herdlevær (12). I løpet av vinterferien har de besøkt Ringkollen flere ganger.

- Parken er bra! Detjeg liker er at hoppene er så store,

og at det er så mange nye rails i bakken! sier Sondre.

Birk sier seg enig. Han mener boksene og hoppene er det beste ved bakken. Det er også
et pluss at parken ligger kun et steinkast unna Haugsbygd, hvor han bor.
Guttene syns generelt bakken er bedre nå

3t1t2017
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Anders Backe reiser gjerne til Ringkollen. Foto: Emil André Østbø

Rutinert utøver
Skihelten fra Modum, Anders Backe, besøkte skiparken denne uken.
Med finaleplass i X Games og gode resultater i en rekke andre nasjonale og internasjonale konkurranser tidligere, er han omtalt
som en av Europas beste utøvere.
Nå harAnders lagt proffkarrieren på hylla, men ski skal han drive med ien god stund framover, forteller han.

g1tn17

Ringerikes Blad - Blåser nytt liv i alpinanlegget

Anders Bocke flyr over hoppet i bokken. Foto: Emil André Østbø

Alplnbakken på Rtngkotlen
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Ble startet opp i 1995

Ble kåret til årets snowpark i 2011
400 meter lang nedfart
Skiftet eier høsten 2O14, og byttet navn fra Ringkollen Alpin til Ringkollparken
Har et mål om å bli Norges beste terrengpark
Christoffer Hove kjøpte parken av Martin Brodahl, som har drevet parken i 1 9 år

I
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Ringerikes Blad - Kul dag i Ringkdlen'parken på lørdag
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Kul dag i Ringkollen-parken på lørdag
Av JAN TORKEL TO RSTENSEN

18. mars 2016, kl. 06:00 rz

Alt ligger til rette for en aktiv dag for store og små i Ringkollen-parken på lørdag

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!
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Ringerikes Blad - Kul dag i Ringkollen-parken på lørdag
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Kul dag: Christoffer Hove kan love en spennende dag med konkurranser, rebuser, grillmat og aftersk¡ med Damien-

konsert.
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Barneheisen er grat¡s hele dagen, og på formiddagen vil instruktører ira Hønefoss Brettklubb hjelpe deg med
alt fra å lære svinger på brett, eller øve ¡nn tr¡ks. Det blir også lagt opp en aktivitetsløype i skileiken ved
Ringkollstua. Her blir det morsomme akt¡viteter, bl.a. bungee-løp, tredem-sk¡ og mye mer.
Du kan også fylle dagen med å delta i påskerebusen, med poster rundt om i skibakken, skistadion og ved Ringkollstua.

-

Hold øyene godt åpne når du går rundt på Ringkollen denne dagen, for påskeharen harvært på besøk og lagt
påskeegg rundt om i snøen, sier Hove. På ettermiddagen er det superfinale i Spring Meltdown - railjam i Ringkollen
Parken, der noen av Norges beste snowboard - og twintipkjørere konkurrerer på en spesialdesignet bane i skianlegget.
Deretter er det klart for afterski på Ringkollstua og livekonsert med norske Damien.
Hove melder om perfekte forhold i bakken.

- Grillen

er tent hele dagen ved Ringkollstua, hvor dagens spesialitet er elg-burger av selvskutt elg, forteller Christoffer

Hove.
Les mer

om: sport Ringkollen ringkollenparken
Se

Flere saker

-

kommentarer

DANMARKS

SKIFORBUND

Oanmârk Sk¡forbund
ldrættêns hus

8røndbySt¡dion 20
DK-2605 8røndby

Ttt: 43262330

Fax: 43 2623 33
Mail:dsklf@dsklf.dk

w,skiportãl.dk

Brøndby, fredag den 15. august 2014
Til hvem det måtte vedrøre.

I Danmarks Skiforbund er vi meget fokuserede på et nærhedsprincip for valg af destinationer til træning og
konkurrence. Mens det har været oplagt for sjællandske klubber at lægge aktiviteter i Sydsverige og på
Hedeland ved Roskilde, hvor man har et kunstsneanlæg, så har det været svært at finde oplagte steder for de
jyske klubber.
Vi har både i Skiforbundet og i de jyske skiklubber, søgt efter egnede områder, hvor vi kunne lave nogle gode
aftaler om opbevaring af materiale, gode træningsmuligheder og mulighed for fleksible åbningstider, ikke for
langt fra Jylland.
Det lader nu til at veere muligt med de visioner Christoffer Hove har med driften af Ringkollen.
Da visamtidig, harvedtaget en sportslig satsning frem mod OL i2018 og2O22, hvorviforventeren øgning af
konkurrenceløbere i alle discipliner og dermed øget behov for træningsfaciliteter, er det et stort plus for
Danmarks Skiforbund, hvis vi kan få lavet en samarbejdsaftale med Ringkollen og Christoffer Hove.

Jeg var i marts 2014 personligt i Norge og besigtige Ringkollen. Jeg var meget imponeret over det trænings og
konkurrencemæssige potentiale stedet besidder og jeg glæder mig meget til at kunne sende veres seriøse ski
og snowboardløbere til træning på Ringkollens sne.
Med venlig hilsen.

Morten Agersnap
Udviklingskonsulent, Danmarks Skiforbund
ma@skiforbund.dk

-

5090 1083

Medlem af Danmarks ldrætsForbund

Ringerikes Blad - - Mået er å øke hverdagsbruken
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Målet er å øke hverdagsbruken

Av.JAN TORKEL TORSTENSEN
06. desember 2016, kl. 05:00 rz

Det blir norgescup, nyttårshopp og lavterskelevents i Ringkollen Parken ivinter også. Men hovedmålet er å
øke hverdagsbruken.
,,,,i:,i.i
Vi vil

:,, ,;,i

,i,i.i

gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

..å

u

Medhjelpere: Christoffer Hove har hjelp av de to danske medhjelperne Kristoffer Holtum og Stefan Schultz, Snart håper de å
kunne åpne bakken, og hver eneste kuldegrad er mer enn velkommen. ljula blir det også n¡tårshopprenn i Ringkollen
Parken. (Foto: Jan Torkel Torstensen)
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fra elendig livskvälitet
med irritabel tarmsyndrom
- Reddet meg

Les hvordan hun fikk hielp mot lBS.
Christoffer Hove smiler bredt. Han er tilbake i sitt ess - der han elsker
hiertebarn etter at han overtok for litt over to år siden.

På

å

være: Ringkollen Parken. Bakken som har blitt hans stØrste

rett p¡ass

- Jeg går løs på min tredje sesong her nå. Jeg elsker hver dag. Det er fantastisk å stå på i bakken og se utover på utsikten. Da er jeg
på rett plass, sier dansken, som kastet jus'en på havet for å satse på snowboard og ski-livet. Selve friheten.

- Bakken

her er fin. Veldig fin, og den får da også mye oppmerksomhet fra snowboardmiljøene i Norge. Også fra forbundsnivå,

sier Hove

q;#

e

Snart klar: Christoffer Hove vil ha mer kulde og produksjon av snø, slik at hverdagsbruken av bakken kan øke. (Foto: Jan Torkel
Torstensen)

Stjerner på besøk
I

fjor hadde han flere stjerner på besøk i trening. Ståle Sândbech var blant annet på besøk for

å

forberede seg til X-games

Norgescup på Ringkollen-jord har vært fast innslag i terminlista i Ringkollen Parken i en årrekke. Så også den kommende
sesongen.

31112017

Ringerikes Blad - - Målet er å øke hverdagsbruken

Det meste skjer i mars
- Det meste

av større arrangement skjer i mars. Det bliren travel måned. Norgescupen islopestyle åpner balletførste helgen

i

mars, forteller Hove til Ringerikes Blad.
I helgene

vil det skje litt av hvert i bakken, men det er hverdagsbruken som må opp. lngen brukere

-

ingen inntekt.

- Jeg håper virkelig at folk får opp øynene for hvor fin denne bakken egentl¡g er. Vi vil øke den daglige bruken, sier Hove,
som håper å åpne i midten av desember. Barnebakken og heisen er imidlertid allerede åpnet.

Lavterskel
Hove lovpriser hver eneste kuldegrad i disse dager.

-

Det må være kulde både dag og natt for at vi kan kjøre snøproduksjonsanlegget, sier han, og regner med klar bakke tiljuleferien

1.

januar blir det lavterskelarrangement.

Da skal vi ha nyttårshopprenn. Alt fra Big Air til mindre hopp, der alle kan delta. Her gjelder det å få flest mulig med, sier Hove.
som har fått med seg to unge danske gutter som medhjelpere denne vinteren. I tillegg har han inngått et tettere samarbeid med
Hønefoss Brettklubb, som skal jobbe dugnad med driften under årets sesong.

-

-

De vil bidra med alt fra å være heisvakter til å arrangere events. Jeg er veldig glad for at de ønsker å gå inn i driften på denne

måten, sier Hove.
Les mer

om: sport snowboard

Ringkollen Parken Christoffer Hove
Se

kommentarer
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Brettstferner trente i parken
Av JAN TORKEL TORSTENSEN
16. februar 2016, kl. 14:13 '¿

Landslagsstjernene Ståle Sandbech og Brage Bråten Richenberg brukte Ringkollen-parken som opplading til

renn i USA og X-Games i Oslo i neste uke.

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

ksrrlh{rfis}
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M HOLDE

HEIT!

BLI AEOHHEHT O€ FÅ VÅR EXSXLUSTVE
POHDUS-I(OPP I GAVEI

Ståle Sandbechfløy høyt undertren¡ng i Ringkollen-parken tirsdag. (Foto:Jan Torkel Torstensen)

Mandag kveld kom henvendelsen til eier og drifter av Ringkollen-parken med forespørsel om et par av landslagsstjernene til
Norge kunne trene i bakken.

- Selvsagt ikke nei i min munn. Det er gøy dt
LES OGSÂ: Vil engasjere

de vil komme hit

til bakken vår, sier Christoffer Hove stolt.

ungdom i bakken

Han ser på det som en stor tillitserklæring, og får da også de beste skussmål av så vel Ståle Sandbech, som landslagstrener Sondre
Hylland, som fulgte Sandbech og Richenberg under treningen i Ringkollen.

- Bakken er fin, og meget bra preparert. Vi hopper mest på det øverste hoppet. Der er landingsforholdene best, men
liten justering i landingene t¡¡ det nederste av de to store hoppene, så er bakken kjempebra og klar til norgescupen
førstkommende helg, sier Ståle Sandbech til Ringerikes Blad.

en

Ringerikes Blad - Bretbtjerner trente i parken
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Fulgte hjertet - valgte snowboard
Den X-Games-klare landslagsstjernen reisertil California allerede onsdag, og renn førstkommende helg, Deretter bærer dettilbake

til Norge, Oslo

og X-Games.

- Det er viktig for

oss å få

trent ¡ bakker som dette, sier landslagstrener Sondre Hylland.

-

Her finner vide rette linjene. Heisen er rask og fin, og hoppene gode. Dessuten får vi mange repetisjoner, og det er veldig bra.
Det er en fin dag, stråler landslagstreneren om kapp med sola og Christoffer Hove i Ringkollen-parken.

LES OGSA: Lar seg ikke

stoppe av en kort vinter
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Born to run
Btuce Springsteen

NORGES STøRSTE

BOKHANDEL

RINGKOLLENPARKEN

RINGKoLLEN cHRISToFFERHoVE SPoRT SNoWBoARD

Møtte superstfernen i Ringkollen-parken
Av JAN TORKEL TORSTENSEN
16. februar 2016, kl. 17:54

v

Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp møtte en av sine aller stØrste bretthelter i Ringkollen i går. Og
Ståle Sandbech stilte velvillig opp.

{

Møtte stjernen: Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp sammen med en av verdens beste brettkjørere, Ståle Sandbech,
Ringkollen-parken i går. Sandbech mener guttene er heldige som har et så flott anlegg i nærområdet. (Foto:Jan Torkel
Torstensen)
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L]nik oltven
senker blodtrykk
og gir økt energi
I går trente Ståle Sandbech og hans landslagskollega Brage Bråten Richenberg i Ringkollen-parken. For Sandbech er det siste
forberedelser f ør et stort renn i USA til helgen, og påfølgende X-Games i Oslo.

- Vikt¡g for oss å trene i en bakke der vi kan få mange repetisjoner. Denne bakken er perfekt for det, roser Sandbech.
Ståle Sandbech er blant verdens beste snøbrettkjørere, og foruten Ol-sølvet i slopestyle i 20'14, har han en sølvmedalje og tre
bronsemedaljer fra X-Games, i tillegg til to sammenlagtseirer i verdenscupen (freesÇle og slopestyle).
LES OGSA:

Brettstjerner trente ¡ parken

Tirsdag møtte han blant andre Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp fra Hønefoss Brettklubb. De to 16-åringene er like gamle
som det Sandbech selv var da han som tidenes yngste norske mannlige OL-deltakere debuterte i OL i Vancouver i 2010.
Sandbech er klar for X-Games i Oslo, og derfor var det viktige run som ble kjørt i Ringkollen i går.

- Klartvi stiller opp på bilde med Sandbech, sier de to litt "starstruck-rammede" tenåringene, som med stor iver bivånet det
Sandbech utførte på brettet.
Han mener unge talenter er heldige som har denne bakken.

- Det er kjempeviktig for de unge å ha en bakke som dette. Man er helt avhengig av det for å bligod. Mange
turer etter skoletid, og ikke bare i helger, er v¡kt¡g. Mange repetisjoner, sier Ståle Sandbech.

og korte

Landslagstrener Sondre Hylland fulgte Sandbech og Richenberg i Ringkollen.
god jobb med denne bakken. Heisen er kjapp. Han har fylt bakken med elementer, slik
at det er noe som skjer hele veien. Det er slik vi opplever de gode bakkene fra USA, roser Hylland.

- Christoffer har gjort en sinnssykt
-

De som skal kjøre norgescup

\
t',tÉ
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til helgen, bør glede

seg, sier Hylland.

I
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FLOTI: Christoffer Hove har gjort en god jobb i Ringkollen. (Foto:Jan Torkel Torstensen)

Les mer

om: ringkollenparken Ringkollen Christoffer Hove sport snowboard
Se

Flere saker
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Gratis kort til alle barn i alderen 7 - 16 år i Hwden! - Tacky
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Gratis kort til alle barn i
alderen7 16 år i Hovden!

AR

Ett spleisesamarbeid mellom Bykle kommune og
Alpinsenteret g¡ør at årskortet for barn i alderen 7 -

lø âr blir gratis!
Dec 4, 201 6
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SPAR PET{GER
KIøP SESOT{GKORT
FgR 1. DESEMBER

-
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Det handler om rekruttering, det er bra at barn og

unge kommer i aktivitet, men det handler også om

fì n

integrering.25o/o i denne målgruppa er innvandrere, og
vi tenker at dette kan bidra til integrering av denne
gruppa, sier Leif Kvinlog, rådgiver i Bykle kommune.

Kvitfjellôpner
10. november
()¡,1ì rO

KVITFIELL

Hovden tok initiativ
Det har væft et reduseft tilbud i mange ãr, men i är
hentet bare halvpaften ut sesongkort. Da tok Hovden

kontakt med kommunen og foreslo at det skulle være
helt gratis.
Kommunen gikk med på å gå inn med halve summen,
og så tok skisenteret den andre halvdelen. Så nå er det

gratis koft til alle barn som er folkeregistrert
kommunen!

i

,îe
#byensbesteutested

Ringkollen Alpinanlegg AS
Resu ltatopgørelse zAMl 201 5

08.09.14 -31.12.15
Regnskab per¡ode

lndtægter:
Salgsinntekt, høy mva (utleie)
Salgsinntekt, middel mva (kiosk)
Salgsinntekt, lav mva (heiskort)
Annen salgsinntekt

lndtægter i alt

kr.

kr. 37.040,00

kr.66.966,00
kr. 587.834,00
kr. 42.701,00

kr.734.541,00

Udgifter;
varerkostnad
lnnkjøp av råvarer og halvfabrikata
lnnkjøpte varer for videresalg
Annen personalekostnad
Av- og nedskrivninger
Kostnad lokaler (bl.a strøm)
Leie maskiner, inventar mv.
Verktøy, ¡nventar og dr¡ftsmatêriafer
Fremmed tjeneste
Kontorkostnad
Telefon, porto mv.
Kostnad transportm¡dler
Kostnad og godtgjørelse for reise, diett m.v.
Salgs-, reklame- og representåsjonskostnad
Forsikringspremie mv.
Lisens- og patentkostnad
annen kostnad

Udgifter i alt
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
8400 Ekstraordinær inntekt (korrlgerlng av mvâ ¡ 2014 rcgnskap)
ARETS RESULTAT FøR UDBYTTE

Udbytte
ARETS RESULTAT

kr. 7.012,00

kr.438,00
kr. 112.663,00
kr. 1.707,00
kr.220.841,00
kr. 1f 6.803,00
kr.7.630,00
kr. 125.288,00
kr.25.175,00
kr. 1 .431,00
kr. 6.056,00
kr.74.504,00
kr. 113,465,00
kr. 15.298,00
kr. 75-101,00
kr. 16.700,00
kr.39.814,00

kr.959.926,00
-kr. 225.385,00
kr. 0,00
kr. 84.983,00
kr. 18.287,00

-kr. 292.081,00
kr. 0,00

-kr.292.081,00

2

Balance pr. 31. december 2015
AKTIVER

Kr,

Konsesjoner
bygninger
Andre anleggsmidler
Maskiner og anlegg
Andre transportm¡dler
lnventar
mva til gode
kontant NOK

varelager

(est¡meret)

Aktiver i alt

kr. 5.463,00
kr. 378,065,00
kr, 550.645,00
kr. 1.417.91 1,00

kr.322.473,60
kr. 38.370,00
kr.57.633,00
kr. 26.980,60

kr.510,36
kr. ?.798.051,56

PASSIVER
Egenkapital:
Egenkap¡tal ved stifrelse 819-2014
Arets resultat før udbytte
Udbytte 2015

Egenkap¡tal i alt

kr. 300.000,00
-kr.292.081,00
kr- 0,00

kr.7.919,00

GæId:
Banklån
R¡ngkollen

Tråkkemaskin

kr.2.210.646,00
kr.271-791,00

Kredilorer
snowboard.dk
Christoffer Hove
bank - kassekred¡t

kr.24.275,62

kl.201.416,22
kr.82.003,72

Gæld i alt

kr.2.790.132,56

Passiver ¡ alt

kr. 2.798.051,56
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1016-14

Arkiv: L12

Sak: 60/17
Saksprotokoll - 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1.
gangsbehandling
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:
1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og
framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav
om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger,
reguleres området til LNF-formål.
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til
Formannskapet.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/1016-5

Arkiv: L12

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen –
1. gangsbehandling
Forslag til vedtak:
1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører
krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger, reguleres området til LNF-formål.
Sammendrag / bakgrunn
Ringerike vannverk Kilemoen er drikkevannskilde for over 20 000 mennesker i Hønefoss og
omegn. Nytt vannbehandlingsanlegg og utvida høydebasseng skal stå klart i desember 2017,
og vil gi bedre drikkevannssikkerhet og en betydelig større kapasitet framover. Dette er en
del av kommunens tilrettelegging for vekst i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.
Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeida, og kommunen ønsker å
hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i dette ble det
våren 2014 varsla oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.
Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden. Planforslaget innebærer
restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. Før 2. gangsbehandling av
planforslaget må arkeologisk registrering av planområdet være gjennomført, og avgrensning
mot områderegulering for Follummoen må være avklart.
Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 følgende vedtak:
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_354 områderegulering for Ringerike vannverk.

2. Forholdet til grusuttaket på gnr/bnr 52/1 skal avklares i planprosessen. Driver av
grusuttaket skal innkalles til et møte i høringsperioden, etter oppstart, angående
reguleringsplanens forhold til grusuttaket.
3. Kommunen sender forhåndsvarsel til grunneier om midlertidig forbud mot tiltak som
omfatter drift av grusuttaket på gbnr 52/1.
Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Området brukes til friluftsliv, noe skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknytta dagens
brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak.
Planforslaget
Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen
utarbeides som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en
kommunal plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet.
Planforslaget som foreligger til behandling består av:
- Plankart
- Reguleringsbestemmelser
- Planbeskrivelse med vedlegg
Oversiktskart i vedlegg 1 viser planområdets beliggenhet. Planavgrensning framgår av
plankartet, og omfatter nedslagsfeltet for drikkevannskilden.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune.
Det er også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen.
Beredskapsplanen er todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse
og beredskapsplanens operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21.
Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (BVF1 på plankartet). Ved
Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde /
reservevannkilde (BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil
tas i bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter.
Det er behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.
Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende
bestemmelser, som skal sikre at grunnvannet ikke blir forurensa. Sikringssonene er inndelt i
fem soner: 0, I, IIA, IIB og III. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av
temakart hensynssoner (vedlagt).
Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven
og eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra
bestemmelsene til hensynssonene.
Klausuleringsplan
I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og
grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for
området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og
det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert

2016, følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan. Sikringssoner er
beregna ut fra et maksimalt døgnuttak på 160 l/s.
Reguleringsplaner, gjeldende
Planområdet er i dag uregulert, men grenser til følgende reguleringsplaner, som alle legger til
rette for masseuttak:
- 226 Nedre Kilemoen
- 308 Vestsiden pukkverk
- 344 Kilemoen sanduttak
Reguleringsplan under arbeid - Follummoen
Planavgrensningen for Ringerike vannverk Kilemoen overlapper delvis med forslag til
områderegulering for Follummoen (nr. 424), som nylig var på høring og offentlig ettersyn.
Dette gjelder ca. 100 daa sørøst i planområdet. I områderegulering for Follummoen foreslås
dette arealet regulert til industri-datasenter, LNFR og friluftsformål med hensynssoner. Det er
satt krav om detaljregulering for området
Follummoen berører følgende sikringssoner for Ringerike vannverk:
 H110_Sone IIB Nedslagsfelt for drikkevann
 H110_Sone III Nedslagsfelt for drikkevann
Dersom deler av sikringssonene for Ringerike vannverk Kilemoen skal inngå i
områderegulering for Follummoen, må sikringssoner med tilhørende bestemmelser
innarbeides i planen. Endelig avgrensning mellom disse planene er ikke avklart, og forslag til
områderegulering for Ringerike vannverk inkluderer inntil videre hele nedslagsfeltet med
tilhørende sikringssoner.
Eiendomsforhold
Forslaget til planavgrensning omfatter følgende eiendommer, som er i privat eie: 51/1, 51/2,
52/1, 52/2, 52/3, 52/6 og 52/9. I tillegg inngår gnr/bnr 52/17 og 19 som er kommunens
eiendom i Dødisgropa og ved Tjorputten.
Uttalelser til planoppstart
Ringerike kommune varsla, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 13.03.2014. Videre ble oppstart kunngjort i Ringerikes
Blad og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt, med
unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er unntatt
offentlighet. Uttalelsene fordeler seg slik: åtte fra ulike offentlige myndigheter, fire fra
grunneiere i planområdet, en fra et politisk parti og en fra grunneier på motsatt side av
Begna. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kapittel 6.
Konsekvensutredning
Ved oppstart av planarbeidet vurderte kommunen at planen ikke utløser krav om
planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Nærmere
vurdering av dette er gitt i planbeskrivelsen kap. 2.3.
Planbeskrivelse og klausuleringsplan fokuserer hovedsakelig på forhold som er av betydning
for nødvendig sikring av vannkilden. Åpne grusmasser i planområdet gir kort vei ned til
grunnvannet. Eksisterende vegetasjonsdekke er en viktig beskyttelse mot forurensning, og

bør ikke fjernes. Ut fra dagens arealbruk er potensielle forurensningskilder i
tilrenningsområdet gjennomgått. Aktuelle forurensningskilder er: grusuttak, infiltrasjon av
forurensa elvevann, dyrka mark og beiting, skogbruk og friluftsliv.








Friluftsliv: Kilemoen er et mye brukt trenings- og friluftsområde og er klassifisert som
et B-område i kommunens verdisetting av bynære friluftsområder. Planforslaget vil
ikke endre muligheten for bruken av området til friluftsliv. I sone I er det foreslått
forbud mot organisert leirslagning og stevner.
Naturtypelokalitet: Det er registrert en naturtypelokalitet i planområdet; Kalkskog
(verdi A), sandfuruskog med rik soppflora. Denne naturtypen har begrenset
utbredelse i Norge, og lokaliteten på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt
naturmangfold. Tiltak ifm. Ringerike vannverk vil ikke medføre at
naturtypelokalitetens verdi blir redusert. Konsekvenser av ytterligere grusuttak i
området må imidlertid kartlegges nærmere i en eventuell detaljregulering for dette.
Grusforekomst: Det er registrert en grusforekomst i planområdet som er en del av en
nasjonalt viktig forekomst. Planforslaget fører imidlertid hverken til direkte eller
indirekte nedbygging av forekomsten. I kommuneplanens arealdel er det avsatt en
rekke områder til råstoffutvinning, og tilgangen på masser i kommunen anses å være
god.
Kulturminner: Arkeologiske undersøkelser er ikke gjennomført. Kommunen har bedt
fylkeskommunen vurdere omfang og undersøkelsesmetode nærmere. Begrunnelsen
for dette er hensynet til eksisterende drikkevannskilde, og at planens formål er å
hindre terrenginngrep i området. Kommunen er bekymret for risiko for forurensning
av drikkevannskilden, og er skeptiske til omfattende undersøkelser med en 15 tonns
gravemaskin i området. Sammenlignet med dagens situasjon, et uregulert område
avsatt til LNF i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner.
Registrering blir bestilt høsten 2017.

Grusuttak
I planområdet inngår et eksisterende grusuttak, som ikke er avklart etter plan- og
bygningsloven. Etter det kommunen kjenner til er det ikke tatt ut nye masser fra området de
siste åra. Hæhre AS har søkt direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon etter
mineralloven for Støen grusuttak. Kommunens uttalelse til søknaden 22.08.2017 følger
vedlagt. Kommunen mener driftskonsesjon ikke bør innvilges, og at direktoratet vil ha et
bedre grunnlag for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en
detaljregulering for uttaket.
Grusuttaket er den mest alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Uttak av masser
bidrar til å redusere umettet sone, og dermed nedsette magasinets naturlige renseevne. Videre
er det en forurensningsrisiko knytta til drift av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff,
kjemikalier etc.). Med bakgrunn i dette inneholder planforslaget restriksjoner når det gjelder
grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6 Hensynssoner.
Kommunen gjennomførte i januar 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er
berørt av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet.
Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot
grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155.

Den delen av uttaket som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med
krav om detaljregulering før videre uttak (plankrav). Dette er ca. 30 daa, og vesentlig mindre
enn det arealet det er søkt driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i søknaden).
Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i
befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet
og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen.
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, er planområdet avsatt til landbruks- natur- og
friluftsområde (LNF), og markert som "Nedslagsfelt for drikkevann".
Kommuneplanens arealdel er under revidering, og var på høring i perioden mai – september
2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR-formål, med hensynssone for
grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette
er den delen av området som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye
klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I
tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg.
Disse områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 (vannforsyningsanlegg) i forslag til
områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.
Juridiske forhold
Høring og offentlig ettersyn
Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut
til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for
miljø- og arealforvaltning og formannskapet.
Vannressursloven
Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven §
20 åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter
vannressursloven. Dette krever at reguleringsplanen beskriver vannuttaket og
overvåkningsrutinene. Dette er beskrevet i planbeskrivelsen kap. 4.9. NVE vil ved høring og
offentlig ettersyn av planforslaget vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at
samordning lar seg gjøre.
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som
retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i
saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Dersom kunnskapsgrunnlaget er
mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.
Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1.
Økonomiske forhold
Vannrensing og utvidet høydebasseng ved Ringerike vannverk på Kilemoen skal stå klart i
desember 2017. Midler til dette er avsatt i budsjett for 2017. Kostnader knyttet til

områdereguleringen inngår i dette. Etablering av supplerende vannkilde/reservevann er ikke
omtalt i gjeldende handlingsprogram, og vil bli foreslått innarbeidet senere.
Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen
ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anser at planforslaget er godt bearbeida, og at utredningsplikten er oppfylt med
unntak av at det mangler arkeologisk registrering av planområdet. Registrering må
gjennomføres før 2. gangsbehandling.
Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til steinbrudd/masseuttak
gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må
en eventuell detaljregulering utrede konsekvensene av masseuttak, på samme måte som
foreliggende planforslag legger opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i
høringsdokumentene slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at
planforslaget sendes på ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring.
Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og
drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og
terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak allerede gjeldende gjennom
eksisterende klausuleringsavtale for området.
Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal
ha en hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal
være strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et
klart overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet
og vurdert, og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta
drikkevannet. Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.
Vedlegg
1. Oversiktskart, planområdets beliggenhet
2. Forslag til plankart
3. Forslag til reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse
a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016
b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak,
datert 07.09.2015
c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017
d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016
e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak
5. Uttalelser til oppstart av planarbeidet
a. Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014
b. Buskerud fylkeskommune 08.05.2014
c. Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.2014

d. Mattilsynet 07.04.2014
e. Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014
f. Statens vegvesen 09.05.2014
g. Miljøretta helsevern Ringerike kommune 09.04.2014
h. Hans Anton Støen mai 2014
i. Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Hans Anton Støen 15.05.2014
j. Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 07.05.2014
k. Marthe Kihle
l. Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth, datert 09.05.2014
m. Ringerike venstre 13.05.2014
6. Kommunens uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grusuttak, datert
22.08.2017

Ringerike kommune, 22.09.2017

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold
Saksbehandler: Guro Li og Mari Solheim Sandsund
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Reguleringsformål
Områdetsom er regulerter innenforplanavgrensningen
som er vist på plankartet.
Områdetregulerestil følgendeformål og hensynssoner,
jf. pbl. §§ 12-5 og 12-6:
Feltnavn
Bebyggelseog anlegg
Steinbruddog masseuttak(1201)
Vannforsyningsanlegg
(1541)
Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
Kjøreveg(2011)
Landbruks-, natur- og friluftsformål
LNF-arealfor nødvendigetiltak for landbrukog gårdstilknyttet
næringsvirksomhet
basertpå gårdensressursgrunnlag
(5100)
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområdei sjø og vassdragmedtilhørendestrandsone(6620)

VNS

Hensynssoner
Sikringssoner.Områdefor grunnvannsforsyning
Sikringssoner.Nedslagsfeltfor drikkevann

H120
H110

Bestemmelsessone
– krav om detaljregulering

#1

BSM
o_BVF 1-3
SKV
LNF

I parentesbak hver bestemmelse
er det vist til § i pbl. som gir hjemmelfor bestemmelsen.
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§ 1. Fellesbestemmelser
§ 1.1 Kommunaltekniske anlegg (§ 12-7 nr. 2)
Tiltak i forbindelsemed kommunaltekniskanleggkan tillates, ogsåi LNF-områder.
§ 1.2 Bevaring av vegetasjonog terreng (§ 12-7 nr. 1 og 9)
Eksi sterende vegetasj on skal bevaresså l angt det l ar seg gj øre i anl eggsperioden.
Inngrep i si deterreng skal ti l bakef øresti l oppri nnel i g bruk (skog, myr ell er åpeneng).
Det skal brukesstedegen vegetasj on ved f erdi gstil l el seav anl egget. I anl eggsperioden og
når anl egget er i dri f t, skal vir ksomheten i kke påvir ke naturområdetog det bi ol ogi ske
mangf ol det negati vt.
§ 1.3 Gjødsel og sprøytemidler (§ 12-7 nr. 3)
Bruk av gj ødsel skal skj e iht. gj ødsel pl an. Bruk av godkjentesprøytemidlerskal
dokumenteres,
og kun brukesav autorisertpersonell.Nærmerebestemmelser
er gitt i §
6 Hensynssoner.
§ 1.4 Terrenginngrep og aktivitetsendringer (§ 12-7 nr. 2)
A ll e terrengi nngrep og akti vit etsendri nger i nnenf or pl anområdetsomi kke er særli g omtal t i
regul eri ngsbestemmel sene, skal f orel eggeskommunenog dri kkevannsmyndi ghetenef or
godkj enni ng f ør eventuel l e ti l tak gj ennomf øres.
§ 1.5 Avløpsanlegg(§ 12-7 nr. 2)
Etabl eri ng av større/f el l esavløpsanl egg basert på i nf i l trasj on i grunnen ti l l ates i kke.
§ 1.6 Skilting (§ 12-7 nr. 9)
Vannverkseierskal setteopp og vedlikeholdeskilt med kart som opplyserom
vannforsyningenog bestemmelsene
for bruk av nedslagsfeltet.
§ 1.7 Kulturminner
Dersomdet underanleggsarbeid
skulle framkommeautomatiskfredetekulturminner,må
arbeidetstraks stanses,og kulturmyndighetenevarsles,jf. kulturminneloven§ 8 andreledd.

§ 2. Bebyggelseog anlegg
§ 2.1 Steinbrudd og masseuttak(BSM)
1. Krav om detaljregulering(§ 12-7 nr. 11 og 12)
Før videreuttak i BSM skal det utarbeidesen detaljreguleringfor uttaksområdet.
Planenmå inkluderehele bestemmelsesområde
# 1 vist på plankartet.
Områdereguleringmed sikringssonerskal ligge til grunnfor en eventuelldetaljregulering.
Det skal utarbeidesen konsekvensutredning
for konsekvenserav tiltaket. Temaeri
konsekvensutredningen
må avklaresnærmere,men følgendemå i alle fall utredes:
a. Hensyntil vannverkog drikkevann
b. Avgrensningav uttaksområde
c. Avslutning og istandsetting,ogsånår det gjelder arealberørtav tidligere masseuttak
(helebestemmelsesområde
#1 vist på plankart)
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§ 2.2 Vannforsyningsanlegg(o_BVF 1-3)
1. Formål(§ 12-7 nr. 2)
Områderfor vannf orsyni ngsanl egg skal kun nyttesti l akti vit et knyttet ti l dri f t av
vannverket. Det kan etableresbrønnermed brønnhusf or el -i nstal l asj oner og
dri f tskontroll .
2. Framdriftsplan(§ 12-7 nr. 12)
Det skal utarbeidesen framdriftsplanfor utbyggingav reservevannforsyningen
.
Denneskal godkjennesav kommunenfør igangsettingstillatelse
for dettearbeidetgis.
3. Inngjerding(§ 12-7 nr. 4)
Det skal etabl eresi nngj erdi ng med l ås rundt produksj onsbrønner i BVF 2 og BVF 3.
Hver brønntopp skal ha egen i nngj erdi ng på minimum 10 x 10 m. Gj erdet skal ha en
høyde på mi ni mum 1,8 meter. Inngj erdi ng rundt BVF 1 skal oppretthol des.

§ 3. Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
§ 3.1 Kjøreveg (SKV)
SKV skal væreprivat og nyttestil nødvendigdrift av vannverket,landbruksdriftog som
adkomstfor eiendommene.

§ 4. Landb ruks -, natur - og friluftsformål
§ 4.1 LNF -areal for nødvendigetiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdensressursgrunnlag (LNF)
Områdenekan nyttesti l j ordbruk, skogbruk og fril uft sli v, innenforde begrensningersom
framgårav § 6 Hensynssoner
.

§ 5. Bruk og vern av sjø og vassdrag
§ 5.1 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone(VNS) (§ 12-7 nr. 2 og 12)
M asseutf ylli ng, bygg, høyderegul eri ng el l er andre i nngrep som reduserer elvasverdi som
bi otop og rekreasj onski l de er ikke tillatt . Eventuel l e ti l tak f or å hi ndre erosj on skal
konsekvensutredes og f orel eggeskommunen og vassdragsmyndigheter
for godkj enni ng.
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§ 6. Hensynssoner
§ 6.1 Fellesbestemmelserfor sikringssoner
Restriksjonergitt for en sonegjelderogsåfor alle sonerinnenfordenne.
Sikringssonenerundt brønneneer inndelt i fem soner:0, 1, 2A, 2B og 3.
Disseer vist på plankartetsom Områdefor grunnvannsforsyning
H120 og Nedslagsfeltfor
drikkevannH110. Se ogsåegettemakartsom viser hensynssonene.
§ 6.2 Sikringssoner – område for grunnvannsforsyning (H120) (§ 12-7 nr. 1, 2, 3, 4, 9)
Sone0
Sonenskal kun benyttesti l akti vit et knyttet ti l dri f ten av vannverket.
Sone1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Forbudmot uttak av grus.
Forbudmot etabl eri ng av al l e andre brønner enn f or dri f t og overvåkni ng av
vannverket.
Forbudmot l agri ng el l er f yl li ng av dri vstof f og all e andre mi l j øf arl i ge kj emi kali er.
Forbudmot organi sert l eir sl agni ng, stevner, milit ærøvel ser etc.
Forbud mot al l annentraf i kk av kj øretøyer enn det somer nødvendi g f or dri f t av
vannverket, j ordbruk og skogsdrift .
Forbudmot bruk av pl antevernmi dl er.
Forbudmot nydyrking og beiting. Dettebetyr at det ikke tillates jordbruk i sone1.
Forbudmot lagring/opplastingav tømmer.

§ 6.3 Sikringssoner – nedslagsfeltdrikkevann (H110)
Sone2 A
a.
Forbudmot uttak av grus under kote 155,00(normal grunnvannsstand er regnet f ra
kote 147,00).
b.
Uttak av grus skal gj øres iht. godkj ente dri ft spl aner. Lagri ng og f ylli ng av
dri vstof f i f orbi ndel se med uttak må skj e utenf or denne sonen, på pl asser med tett
underl ag. Sl i ke pl asser skal godkj ennes av M attil synet.
c.
Forbudmot bruk av naturgj ødsel .
d.
Forbudmot l agri ng av mi l j øf arli ge kj emi kali er med saml et vol um over 50 l pr.
ei endom, og ol j e og andre petrol eumsprodukter med saml et vol um over 300 l pr
ei endom. A l l e l agertanker må stå på tett underl ag med kanter støpt høye nok ti l å
saml e opp hel e tankensi nnhol d. Tankeneskal være l ette å i nspi sere f or l ekkasjer.
Forbudet gj el der i kke dri vstof f tanker på kj øretøy.
e.
Forbudmot l agri ng og deponeri ng av f ór somhal ml uti ngsanl egg og surf orsil oer.
Forbudet gj el der i kke mell oml agri ng av rundball er.
f.
Forbudmot bruk av sprøytemi dl er (skog og dyrket mark) ti l hørende gruppe2:
Pr epar ater somhar enten høyhel sefar e og l av spr edni ngsi ndeks ell er l av hel sefar e
og høyspr edni ngsi ndeks” og gruppe3: Pr epar ater med høyhel sefar e og høy
spr edni ngsi ndeks, defi nert i M atti l synets veil eder Br uk av pl antever nmi dl er nær
vannkil der (2005). V anl i ge ugrasbekj empendesprøytemi dl er som
vanli gvi s benyttesved grasproduksj on, f.eks.Rambo og all e typer Roundup,
ti l l atesbrukt iht. gj ødsel pl an.
g.
Forbudmot etabl eri ng av campi ngpl asser og parkeri ngspl asser.
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Sone 2 B
a.
Forbudmot uttak av grus under kote 152,00.Uttak av grus skal gj øres iht. godkj ente
dri ft spl aner. Lagri ng og f yl l i ng av dri vstof f i f orbi ndel se med uttak skal skj e på pl asser
med tett underl ag, og sli ke pl asser skal godkj ennes av M atti l synet.
b.
Forbudmot ny bebyggel semed unntak av enkl e bygni nger (uten i nnl agt vann)
ti l knyttet l andbruk (vedl ager, fl yttbare skogsbrakker etc.). Større bygni nger (boli ghus,
f j øsetc.) i ti l knytni ng ti l eksi sterende bebyggel sekrever godkj enni ng fr a M atti l synet.
c.
Forbudmot nedgravde ol j e- ell er kj emi kali etanker. Maksi mum l agertank f or ol j e og
ol j eprodukter er 1,5 m3. A ll e l agertanker må stå på tett underl ag med kanter støpt høye
nok ti l å saml e opp hel e tankensi nnhol d. Tankeneskal være l ette å i nspi sere f or
l ekkasj er. M aksimal t 1 tank pr. ei endom i nnenf or sone2 B.
d.
Forbudmot i nf i l trasj on av avl øpsvann i grunnen.
e.
Forbudmot omf attendegravearbei der i el vel øp. Eventuel l e ti lt ak f or å hi ndre erosj on
skal konsekvensutredes og f orel eggesdri kkevannsmyndi gheter og
vassdragsmyndi gheter f or godkj enni ng.
f.
Forbudmot etabl eri ng av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuel t
grunnvannsuttak av grunnei er ti l eget f orbruk etter avtal e. Brønner ti l
j ordbruksvanni ng omf attes av f orbudet.
Sone3
a.
Forbudmot etabl eri ng av bedri f ter, vi rksomheter ell er anl egg som kan utgj øre en
potensi el l f orurensni ngstrussel mot grunnvannet. Bestemmel sene omf atter også
bedri f ter som bruker sli ke stof f er som råstof f i produksj onen. Forbudet omf atter i kke
oppf øri ng av bygni nger i til knytni ng ti l eksi sterende bebyggel se.
b.
Forbudmot deponeri ng av hushol dni ngsavf all , kl oakksl am og annetorgani sk avf al l
(gj el der ogsåmell oml agri ng av kl oakksl am ti l bruk på dyrket mark).
c.
Forbudmot ubeskyttet l agri ng utendørs av stof f er med utvaskbare kj emi kali er.
K unstgj ødsel kan l agres ute på pal l dersom emball asj en hi ndrer utvaski ng.
d.
Forbudmot l agri ng av dri vstof f , pl antevernmi dl er el l er kj emi kali er i større mengder
enn det somer nødvendi g f or gårdsdri f t og hushol dni ng (maksi mum 1 års f orbruk).
e.
Forbudmot større/f el l es avl øpsanl egg basert på i nf i l trasj on i grunnen.
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HENSIKT
MEDPLANEN

Området ønskes regulert med bakgrunn i Ringerike kommunes mål om å beskyt t e deler av
grunnvannsf orekomst en på Kilemoen,som er enest e vannkilde t il Ringerike vannverk Kilemoen.
Det kommunale vannverket f orsyner Hønef ossog omegn med drikkevann, t ilsvarendeom lag
23 000 innbyggere. Vannverket skal t il enhver t id dekke vannf or bruket i regionen.
For å øke sikkerhet en i vannf orsyningen har Ringerike kommune etablert t o f ullskala
prøvebrønner ved Tjorput t en på samme forekomst , som skal f ungere som supplerende
vannkilde/r eservevannkilde for vannverket . Denne delen av vannf orsyningen skal også sikres.
Beskyttelsessonene
i ny klausuleringsplaner beregnetut fra et maksimaltdøgnuttak på 160 l/s
fordelt med 90 l/s fra brønnenei Dødisgropaog 70 l/s fra brønnenei Tjorputten. Hvis
vannforbruketi framtiden blir vesentlighøyereenn 160 l/s , må det vurderesny revisjonav
sonegrensene.Gjennomsnittliguttak for 2015 er stipulert til 105 l/s .
Klausuleringsplanen
tar for seghensynknytta til nødvendigbeskyttelseav vannkilden,og
behandlerikke søknadskravfor tiltak for eksempeletter plan- og bygningslovenog
mineralloven.
Hensikt en med planen er å regulere gnr/bnr 52/17 og 52/19 samt deler av 52/1 til
vannforsyningsanlegg.
Øvrige deler av 52/1, samt arealer innenf or gnr/bnr 51/1, 51/2, 52/2,
52/3, 52/6 og 52/9 som ligger innenfor sikringssonenefor vannforsyningen,foreslåsregulert til
LNF-formål. Deler av eksisterendegrusuttakpå gnr/bnr 52/1 foreslåsregulert til steinbruddog
masseuttak.Dette er en oppdateringav planformåli forhold til dagensbruk. Det stilles krav om
detaljreguleringfor dette område før videre uttak. Nødvendigkonsekvensutredningfor dette
tiltaket blir en del av en eventuelldetaljreguleringfor grustaket.
Videreforeslåsdet hensynssoner i form av sikringssonerfor å ivareta behovet for beskyttelsei
tråd med ny klausuleringsplan
. Planområdet vil totalt sett omfat te alle sikringssonene 0, I, IIA,
IIB og III rundt brønnområdene, slik de f ramgår i soneinndelingskartet i forslaget t il ny
klausuleringsplan
(vedlagt).
Eksisterendebrønnområde består av seks brønner i Dødisgropa, mens de to nyetablerte
brønnene er plassert i hvert sit t brønnområde ved Tjorputten om lag 500 meter lenger nordøst .
Brønnområdeneutgjør sikringssone0. Øvrige areal ut gjør sone I, IIA, IIB og III der de ulike
hensynssonene sammenfaller med utbredelsenav sikringssonene rundt brønnene, og er
def inert som Område for grunnvannsforsyning og Nedslagsfelt f or drikkevann.
Et område parallelt med elvekanten lengst nord i planområdet foreslåsregulert t il
Naturområde i sjø og vassdrag med t ilhørende strandsone. Arealet er en del av sikringssoneIII.
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PLANSTATUS
OGRAMMEBE
TINGELSER

2.1 Planstatus– kommuneplanens
arealdel
I kommuneplanensarealdelvedtatt 30.07.2007er planområdet i sin helhet avsatt t il LNFområde. Områdeter ogsåmarkert som område for grunnvannog vanninntak.
Kommuneplanens
arealdeler under revidering, og var på høringi periodenmai – september
2017.Her er planområdetforeslått avsatttil LNFR
-formål, med hensynssonefor
grunnvannsforsyning
(H120).Delerav området er foreslått avsatttil råstoffutvinning.Dette er
den delen av området som per i dager berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye
klausuleringssoner
og bestemmelserfor Ringerikevannverkkan væreaktuelt å tillate uttak. I
tillegg er to områderforslått avsatttil andretyper nærmereangitt bebyggelseog anlegg.Disse
områdenetilsvarerto av områdeneforeslått regulert til vannforsyningsanlegg
(BVF1og BVF3)i
områdereguleringfor RingerikevannverkKilemoen.
I forbindelsemed revisjonav kommuneplanener det ogsåutarbeidet en temautredningom
masseforvaltning
.

2.2 Tidligerevedtakog avtaleri saken
Eksist erendevannf orsyning som baserer seg på grunnvann f ra seks brønner i Dødisgropa har
vært i drift i over 20 år. Det er t idligere inngåt t avt aler mellom kommunen og grunneiere om
t illatelse t il brønnboring, et ablering, prøvepumping og drift av dissebrønnene. Ringerike
kommune eier nå dett e brønnområdet (52/ 19).
Det er ogsåinngåt t avt aler i forbindelse med gjennomf øringen av supplerende
grunnvannsundersøkelser ved Tjorput t en, samt for boringen av de nye brønneneog
prøvepumping av disse.En av brønnene er plassert innenf or Ringerike kommunes eiendom
(52/ 17). Den andre ligger innenf or gnr/bnr 52/ 1. De nye brønnene vil inngå som supplerende
vannf orsyning/r eservevannf orsyning.
De nyetablert e brønnene ved Tjorputt en er vurdert av NVE i forhold t il konsesjonsplikt en. NVE
har ut i fr a innsendt mat eriale best emt at t ilt aket kan behandles gjennom reguleringsplanen.
Man kan benyt t e § 20 i vannressursloven f or vannutt aket i forbindelse med høring av
reguleringsplan f or klausulering av vannkilden. Dett e krever at reguleringsplanen beskriver
vannutt aket og overvåkingsrut inene, jf . kapittel 4.9.
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2.3 Krav om konsekvensutredning
og planprogram
2.3.1

Aktuellebestemmelser

Aktuellebestemmeri forskrift om konsekvensutredninger
(2017)er:
§ 6 bokstava) fastslårat områdereguleringersom fastsetter rammer for tiltak i vedlegg1 og 2
alltid skalkonsekvensutredes
og ha planprogram.Relevantepunkt i vedleggeneer:
Vedlegg1 er punkt 11: Anleggfor grunnvannder den mengdenvann somtas ut eller
infiltreres utgjør minst 10 millioner m3 hver år.
Vedlegg2 punkt 2a: Mineraluttak
§ 8 omhandlerplaner som skalkonsekvensutredes
men ikke ha planprogram,dersomde kan få
vesentligevirkningerfor miljø eller samfunn(jf. kriterier i § 10).
§ 8 bokstav a) fastslårat dette gjelderreguleringsplanerfor tiltak i vedleggII, med mindre det
konkretetiltaket er konsekvensutredeti en tidligere plan og reguleringsplanener i samsvar
med denne.Relevantpunkt i vedlegg2 er punkt 2a: Mineraluttak.

2.3.2

Vurdering av krav om KU og planprogram

Planforslagetsetter rammer for grunnvannsanlegg.
Beregningerviserimidlertid at grensenfor
vannmengdensom tas ut eller infiltreres ikke passeres.
Områdereguleringenregulererca 30 daa t il steinbrudd/masseuttak.Dette arealet er avsatttil
LNF-formål i gjeldendearealdelfra 2007,men avsatttil råstoffutvinningi forslagtil ny arealdel
som har vært på høringog offentlig ettersyn i 2017.Dette er en oppdateringtil eksisterende
arealbruk,og ikke i strid med gjeldendeklausuleringav vannverksområdeteller forslagtil ny
klausuleringsplanog områdereguleringfor området.
I forslagtil ny klausuleringsplanog planbeskrivelsefor områdereguleringener behovet for
beskyttelseav vannkildengrundigutredet og vurdert. Området omfatter kun areal som i dag er
berørt av tidligere masseuttak,og omfatter altsåikke uberørte LNF-områder.
Reguleringsbestemmelsene
stiller krav om detaljreguleringfor videre grusuttaki dette
området. Kommunenleggertil grunn at nødvendigeutredninger knytta til konsekvenserav
videre grusuttakmå utredesi en eventuellplanprosessfor detaljreguleringav området. Her vil
krav om planprogramog konsekvensutredning
etter forskriften kunnebli aktuelt.
Med bakgrunni dette vurderer Ringerikekommune at planforslagetikke utløser krav om
konsekvensutredning
og planprogrametter forskrift om konsekvensutredninger.
Planbeskrivelsen
skalimidlertid belysevirkningeneav planen,jf. bestemmelseri plan- og
bygningsloven.
Dersomdet etter høringog offentlig ettersyn av planforslagetvisersegat reguleringtil
steinbrudd/masseuttaklikevelgjør det nødvendigå utarbeideplanprogramog
konsekvensutredning,
vil arealet regulerestil LNF-formål. Videremå en eventuellprivat
detaljreguleringinneholdenødvendige utredninger,på sammemåte som foreliggende
planforslagleggeropp til.
Ringerikekommune
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DAGENS
SITUASJON

3.1 Beliggenhet og dagens arealbruk
Grunnvannsbrønnene er lokalisert på Kilemoenca. 5 km nord f or Hønef osssent rum, og nord
f or f ylkesveg 172. Brønnområde 1 Dødisgrupaer brønnene som ut gjør hovedvannf orsyningen
ved vannverket. Brønnområde 2 og 3 markerer områdene f or hver av de nyetablert e fullskala
prøvebrønnene ved Tjorput t en. Det er en dist anse på 150 meter mellom brønnene ved
Tjorputt en, og de blir dermed li ggende i hvert sit t brønnområde. Avst anden mellom brønnene i
Dødisgropa og brønnen ved Tjorputt en er ca. 500 met er. Se Figur1 for plassering av
brønnområdene.
Foruten drif t av eksist erende vannforsyning ved Ringerike vannverk, benyt t es planområdet i
dag t il rekreasjon/ friluft sliv, skogsdrift og jordbruk. Det har ogsåvært drevet grusutt ak i
området. Planområdet ligger for det aller meste i utmark.

Figur1: Oversiktskartmed alle brønnområderpå Kilemoeninntegnet.
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Figur2: Oversiktover registrert arealbruki området (Kart: NGU).

3.2 Grunnforhold
3.2.1

Berggrunnog løsmasser

Berggrunnen best år av gabbro/ amf ibolit t , glimmerskif er og diorit t isk-granit t isk
gneis/ migmat it t , jf . Figur3.
Det er ikke rapport ert om uheldige hendelser i forbindelse med ut glidninger ved
vannf orsyningsanleggene. Ingen av vannforsyningsanleggene skal være utsat t f or skred.
Avsetningen er dominert av fr iksjonsjordart er ned t il til dels st ore dyp.
Området er preget av breelvavsetninger, jf . Figur4. Kilemoen er et isranddelt a som ble avsatt
mot sør. Brønnområdene ligger i deler av avsetningen der iskant en lå under oppbyggingen av
delt aet eller deler av dett e. Tidligere undersøkelser av NGU viser at den sørlige delen best år av
sand- og gruslag. I de sentr ale deler er det påvist f insandmekt ighet er på over 60 met er, mens
det i den nordlige delen er avsatt grovere masser. Boringer viser over 30 met er med grove
masser av sand og grus med god vanngjennomgang. I brønnområdet ved Tjorputt en er den
umet t ede sonen ca. 3-5 m, mens området rundt har en umet t et sone mellom 10 og 30 m. I
brønnområdene i Dødisgropa og ved Tjorputt en er det et opptil 10 m t ykt lag av f insand/silt
over selve grunnvannsmagasinet. Selve grunnvannsmagasinet består av grusog grusig sand.
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Figur3: Berggrunnsgeologisk
kart (Kart: NGU).

3.2.2

Forurensning

Ut fr a dagens arealbruk og eksisterendeklausuleringsbest emmelser gjennomgås pot ensielle
f orurensningskilder innen t ilrenningsområdet til brønnenei Dødisgropaog Tjorputten. Det er
ikke fast bebyggelse eller off ent lige veger innen tilr enningsområdet . Grusuttaketer den mest
alvorligeforurensningskildeni tilrenningsområdet.
Grusuttak.Det foregår tidvis uttak fra et grustaki tilrenningsområdettil brønnene.Grustaket
ligger både innenfor klausulerings
soneI og IIA. Masserskalblant annet ha vært tatt ut i
forbindelsemed vegprosjektet Rv. 7 Ramsrud.Dagenssituasjoner at det tas ut masser
sporadiskinnenfor gnr/bnr 52/1. Uttaket er ikke i strid med eksisterendeklausuleringsplanfor
området, som sier at det kan tas ut masserinntil 155 moh. og 152 moh. i hhv. soneI og IIA.
Naturlig grunnvannstander 147 moh.
Infiltrasjon av forurenset elvevann.Man må regnemed at Begnaer noe forurensetfra
kloakkutslipp,avrenningfra dyrket mark, avrenningfra fyllinger/forurensetgrunn etc. For kort
oppholdstidfra vannet infiltreres i elvebunnen/elvebreddenog til det når brønnene,kan
dermedføre til dårlig vannkvalitet.
Dyrket mark og beiting. Et områdemed dyrket mark mellom Dødisgropaog Begnakan gi noe
forurensning.Områdetligger innenfor soneIIA og IIB i dagenssoneinndeling.I løpet av 20 års
drift er det ikke påvistbakterier eller næringsstofferrelatert til gjødslingeller beiting i
drikkevannet,slik at det dyrkedearealetikke representerernoen forurensningsfareslik det
drivesi dag.Områdetrundt brønneneer ikke mye belastetmed beiting per i dag,men det kan
væreaktuelt å benytte området til dette senere.
Ringerikekommune
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Skogbruk.Skogsdriftmed maskineltkjøretøyog eventuellsprøytingav skogkan representere
potensielleforurensningskilder.I eksisterendeklausuleringsplaner det ikke lagt spesielle
begrensningerpå skogsdriftså lengedette ikke innebærerlagringav helsefarligeprodukter og
drivstoff. Det er forbud mot lagringog fylling av drivstoff innenfor soneIIA. Vannanalyser fra
prøvepumpingog 20 års drift viseringentegn til at dennearealbrukenpåvirkergrunnvannet.
Den godenaturligebeskyttelseni form av stor umettet sone,samt at skogsdriftskjer relativt
sjelden,gjør at dennearealbrukenrepresentereren liten trussel mot grunnvannet.
Fril uft sli v. Området er noe brukt t il fr iluft sliv. Med den gode nat urlige beskytt elsen t il
grunnvannsmagasinet , represent er t ved en relativt mekt ig umett et sone st edvis best ående av
f insand/ silt , ut gjør friluftsliv ingen t russel mot vannkvalit eten. Det er imidlerti d f orbud mot
organisert leirslagning, st evner, milit ærøvelser etc. innen sone I.
Tot alt set t kan det konkluderes med at grunnvannsf orekomst en gir lit en belastning på dagens
arealbruk.

3.2.3

Hydrogeologi

Grunnvannsmagasinet ligger i en grunnvannsf orekomst som er karakt erisert i t råd med EUs
vannrammedirekt iv (grunnvannsdirekt ivet). Forekomst 012-972-G Kilemoen inngår i vannregion
Vest -Viken og vannområde Tyrifj orden. Tot alt areal er beregnet t il om lag 5,7 km2. Området er
en del av den st ore breelvavsetningen på Kilemoen.

Figur4: Løsmasse
kart. Utbredelsenav breelvavsetningenvist med oransjefarge (Kart: NGU).
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PåKilemoener det påvist 10-50 m tykke sand- og grusmasser med meget god
vanngjennomgang. Umett et sone (sonen over grunnvannsnivået ) har en mekt ighet på opptil 50
met er og best år av f inere sediment i f insand/ silt -fr aksjonen.
Den tykke umett ede sonen av finkornigesedimenterbidrar t il å gi en god beskytt else av
f orekomst en mot forurensning som infil tr eresfr a overf laten.
Den nat urlige gradient en t il grunnvannsspeilet f ølger gradient en t il Begna. Den nat urlige
grunnvannsstrømmen (ut en pumpebelast ning) går fr a Begna/ Tjorput t en og mot sør-sørøst .
Denne grunnvannsstrømmen er st yrt av et lavereliggende elvenivå nedenfor et str yk i Begna
sørøstfor Kilemoen. Hast ighet en på den nat urlige grunnvannsst rømmen er ca. 2 m/ døgn, men
vil sikkert variere fr a mindre enn 0,1 m/ døgn i f insand/sand t il over 10 m/ døgn i gr ov grus.
Nydannelsenav grunnvannskjer hovedsakeligved infiltrasjon fra Begna, mensca. 10 % (10-15
l/s) vil dannesved nedbørsinfiltrasjonpå avsetningenog innenfor influensområdet. En
uttaksmengdepå inntil 100 l/s vil utgjøre kun 0,12 % (1,2 ‰ ) av midlere vannføringi Begna.

3.3 Landskap
Avsetningen på Kilemoenst rekker seg over t o landskapsregioner, der man i nord f inner
landskapsregionen Nedredalbygderpå Øst landet og i sør Innsjø- og silurbygdene på Øst landet
(jf. Figur5). Planområdet best år for det meste av utmark. Det er noe bebyggelse i planområdet s
nordvestr e del. Kvart ærgeologisk er området int eressant og vikt ig ved at avsetningen markerer
et randtr inn (breranddelt a) et t er sist e ist id, der det er t ydelige spor ett er ishavssmelt ningen.
Landskapet er t ypisk f or et iskont akt delta med dødisgroper.

Figur5: Landskapsregioner
- Nedredalbygderpå Østlandetmed beigeog innsjø- og silurbygdenepå Østlandetmed gult (Kilde:
NIBIO).
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3.4 Naturverdier
Det er registrert én naturtypelokalitet; Kalkskog(verdi A) innenfor planområdet.
Sandfuruskogmed rik soppflora.Skogenhar trolig et potensialefor flere artsfunn av sopp
utover de to rødlisteartenesom ble påvist i forbindelsemed konsekvensutredningen(blåfot
storpigg,VU og furufåresopp,NT).Middels verdi.
Sandfuruskogenpå Kilemoener verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vurdert å værenoen av de mest verdifulle sandfuruskogenemed henhold til
soppforekomsteri Ringerike.
I forbindelsemed områdereguleringKilemoensanduttakble det i 2015 gjennomførten
supplerendekartleggingog vurderingav utbredelsenav sandfuruskogpå Kilemoen
(Kartleggingav sandfuruskogpå Kilemoen2015, vedlagt). Formåletmed registreringenevar
blant annet å oppdaterer beskrivelseog avgrensningav lokaliteten. Somfølge av
registreringerble det gjennomførten grov avgrensningav Sandfuruskogpå Kilemoen.

Forutensandfuruskogmed tilhørendeartsforekomstersom omtalt ovenfor, er det det er
ikke registr ert art sf orekomst er eller nat urt yper innenfor området som krever at spesielle
hensyn må t as ved utbyggingen/ drift . Av art sforekomst er er det i planområdetgjort
regist reringer av blant annet hjort evilt , sopp, skogsfugl,ugler, karplant er og flaggspett .
På motsat t side av Begnaf inner man Henstjer n, som anses som en spesiell og vikt ig
nat urt ype. Tilt aket vil ikke berøre dett e området .
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Brønnområde 2 og 3:
Tjorputten
Brønnområde 1: Dødisgroa

Figur6: Artsforekomster/rødlistearter(Kart: Arealis,ngu.no).

3.5 Friluftsliv/rekreasjon
Kilemoener et mye brukt bynært trenings- og friluftsområde,og nyttes bl.a. til friluftsliv,
rekreasjon,jakt, fiske,turgåingog orientering. Kommunengjennomførtei 2013 en
kartleggingog verdisettingav bynærefriluftsområder rundt Hønefoss.Kilemoenble her
klassifisertsom et B-område.Somretningslinjefor saksbehandlingfor B-områdergjelder
følgende:
I disseområdenebør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eksisterende
reguleringsplan,utover tiltak som er ledd i tilretteleggingfor friluftsliv eller tiltak som
ikke forringer områdetsverdi som friluftsområde.Det bør ikke igangsettes
reguleringsplanermed formål som forringer områdetsverdi somfriluftsområde.Hvis
det likevelåpnesfor tiltak/reguleringsformålsom forringer områdetsverdi som
friluftsområdebør avbøtendetiltak vurderes.Friluftsverdienskal til enhvertid være
ivaretatt.
Områdereguleringfor Kilemoensanduttak(SvelviksandAS)ble vedtatt 06.04.2017.Av
hensyntil sandfuruskogenble uttaksområdetredusert i forhold til det som er avsatt til uttak
i kommuneplanensarealdel.Veduttak i tråd med vedtatt områdereguleringvil
friluftsområdenepå Kilemoenover tid bli betydeligredusert.Kilemoener altsåunder press
fra flere kanter, og det er et stort engasjementlokalt for å ivareta området som et treningsog friluftsområde.
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3.6 Kulturminnerog -miljø
Det er registr ert et t arkeologisk funn innenfor planområdet. Regist reringen er gjort på dyrket
mark innenf or hensynssoneH110– soneIIA. Kulturminneter et innlevert løsf unn av en
steinøksmed uvissalder, og vernest atus er per 7.10.2015uklar. Steinøksaoppbevarespå
Ringerikemuseum(Kilde: Riksant ikvaren). Funnet har lokalit et s-ID 3838 (Engehaugen).
Det er regist rert f lere kult urminner sør for planområdet. Dissevil ikke bli berørt av tiltaket,
men viserat det har vært aktivitet her i lang tid . SEFRAK-bygninger er registr ert i nord på
grensa mellom sikringssoneIIB og III, men vil ikke bli berørt av t ilt aket .

Figur7: Registrertekulturminneri RiksantikvarensdatabaseAskeladden(Kilde:Askeladden).
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3.7 Eksisterende teknisk infrastruktur
Tekniske installasjoner/ inf rastr ukt ur preger området , som veger (f ylkesveg, gr usveger),
høyspent, gårdsbruk/ bebyggelse i nordvest, samt vannverket s inst allasjoner i Dødisgropa og
ved Tjorput t en.
Fylkesvegen går inntil planområdets sørvestlige del. Fra f ylkesvegen går det av veg blant
annet mot vannverket . Dett e er privat grusveg som leder ned t il brønnområdet og pumpehus
i Dødisgropa, og pumpehus/ inf ilt rasjonsbasseng ved Tjorputt en. Det går ogsåen grusveg
ned til grusuttaket.Det er etablert adkomst i f orm av grusveg t il alle brønner som er
t ilknyt t et vannverket på Kilemoen,inkludert de nyetablert e brønnene ved Tjorputt en. Vegen
ned t il Tjorputt en ble opparbeidet i forbindelse med bygging og drift av inf il tr asjonsanlegget
ved vannverket , som li gger på nordsiden av vannet .
Av eksist erende infr astr ukt ur t ilknytt et vannverket er brønner med brønnhus, adkomst veger
(grusveger), f ullskala prøvebrønner ved Tjorput t en, pumpehus, infiltr asjonsanlegg og
ledningst rasefr a inf iltr asjonsanlegg t il vannforsyningsanlegg BVF1, og ledningstr asefr a dett e
anlegget t il behandlingsanlegg som ligger utenfor planområdet .

3.8 Vassdragsregulering/kraftproduksjon
På st rekningen fr a Hen t il Hønef osser det fire kraft st asjoner, som alle påvirkervannføringen
i Begna.
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PLANFORSLAGE
T

4.1 Planområdet
Planområdeter 1 823 664 m2.

Figur8: Planområdetvist med blå stiplet avgrensning.
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4.2 Planlagtarealbruk
Tabell1 viseroversiktover formål og hensynssonerinnenfor planområdet.
Tabell1: Oversiktover formål og hensynssonerinnenforplanområdet.

Formål/hensynssone Feltnavn
/bestemmelser
§ 12-5 Arealformål
1. Bebyggelseog anlegg
o_BVF1

Steinbruddog
masseuttak(1201)

Areal

Beskrivelse

3 955 m2 Brønnområde eksist erende

o_BVF2

100 m2

o_BVF3

4 753 m2

BSM

29 910 m2

vannforsyning. Det t e inkluderer
brønn 1-6 i Dødisgropa, samt
brønnhus, pumpehusog deler
av adkomst veg.
Brønnområde for brønn 1 ved
Tjorputt en, supplerende
vannf orsyning/ reservevann,
samt eksist erende
inf iltr asjonsanleggog fr amtidig
pumpehus.
Brønnområde for brønn 2 ved
Tjorputt en, supplerende
vannf orsyning/ reservevann,
samt eksist erende
inf iltr asjonsanlegg, fr amtidig
pumpehusog øvrig arealpå
landsideninnenf or kommunens
eiendom(gnr/bnr 52/ 17).
Eksisterendegrusuttakinnenfor
sikringssone2A.

2. Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
Kjøreveg(2011)
8 415 m2 Eksisterendekjørevegeri
SKV
planområdet.Reguleresmed 6
meters bredde.
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål
LNF-areal for
1 585 349 m2
LNF
nødvendigetiltak for
landbrukog
gårdstilknyttet
næringsvirksomhet
basert på gårdens
ressursgrunnlag(5100)

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområdei sjø og
VNS
vassdragmed
tilhørendestrandsone
(6620)

Ringerikekommune
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§12-6 HENSYNSSONER
Sikringssoner.
H120
Områdefor
grunnvannsforsyning
Sikringssoner.
Nedslagsfeltfor
drikkevann

Sone0
Sone1

4 155 m2
350 720 m2

Sone2A
Sone2B
Sone3

492 764 m2
310 390 m2
665 635 m2

H110

§ 12-7 BESTEMMELSER
#1

49662m2 Eksisterendegrusuttaki sone1

og 2A. Kravom detaljregulering
for videre uttak i sone2 og
avslutning/istandsettingi sone
1.

4.3 Bebyggelseog anlegg
4.3.1

Vannforsyningsanlegg
– BVF1,BVF2og BVF3

Eksisterendevannforsyningsanlegg
i Dødisgropamed brønn 1-6, brønnhusog deler av
adkomstvegregulerestil BVF1.Brønnområdefor brønn 1 ved Tjorputten, supplerende
vannf orsyning/ reservevann, samt eksist erendeinf iltr asjonsanleggog fr amtidig pumpehus
regulerestil BVF2. Brønnområde for brønn 2 ved Tjorputt en, supplerendevannf orsyning/
reservevann, samt eksist erendeinf iltr asjonsanlegg, fr amtidig pumpehusog øvrig areal på
landsideninnenf or kommunenseiendom(gnr/bnr 52/ 17) regulerestil BVF3.
Vannforsyningsanleggeneskalværeoffentlig eid.
De nye brønnene ved Tjorput t en vil beskyt t es med brønnhus, og brønnområdene skal
gjerdesinn på permanent basis. Gjerdet vil ha låsbar por t med høyde min. 1,8 met er. Det vil
senere bli mont ert t et t brønnhodesikring og brønnene vil bygges inn i brønnhus. Det skal
også set t es opp et pumpehus nede ved Tjorputt en.

4.3.2

Steinbruddog masseuttak– BSM

For områdesom foreslåsregulert til steinbrudd/masseuttakstilles det krav om
detaljreguleringfor videre uttak, jf . bestemmelsessone
#1 og tilhørende
reguleringsbestemmelser
. Det er f orbud mot grusut t ak innenf or sone I. Det er lagt
innskjerpede rest riksjoner på sonene IIA og IIB. Ut over det t e gjelder t il enhver t id
best emmelser i godkjent e drift splaner, og krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven.
Eksist erendeklausuleringsplan (1984) har fr am t il nå git t anledning t il grusutt ak i sone I og II
så lenge best emmelsene vedrørende forurensende st off er og dybden på ut t aket f ølges. Det
har vært lagt rest riksjoner på t illat t utt aksdybde i sone I og IIA. NGUs GiN-veileder nr. 7
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omhandler beskyt t else av grunnvannsanlegg. Det fr amgår i revidert ut gave av veilederen,
dat ert april 2011, at det i sone I ikke bør t illates grusut t ak. Utt ak i sone II kan t illates,men da
på vissevilkår.
Med hensyn til den f orurensningsrisiko som er knytt et t il eksist erende grusutt ak på grensen
mellom sone I og IIA, er det i revidert klausuleringsplan f oreslått innskj erping på rest riksjoner
i sone I og II, mens det i sone III ikke er lagt rest riksjoner utover de krav som st illes t il
drift splaner og lagring av kjemikalier/ ut st yr/ drivst off . Seplankartog bestemmelserfor
oversiktover sonerog restriksjoner.

4.4 Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur
4.4.1

Kjøreveg– SKV

Det er etablert adkomst i f orm av grusveg t il alle brønner som er t ilknyt t et vannverket på
Kilemoen,inkludert de nyetablert e brønnene ved Tjorputt en. Vegen ned t il Tjorputt en ble
opparbeidet i f orbindelse med bygging og drift av inf iltr asjonsanlegget ved vannverket , som
ligger på nordsiden av vannet . Disseadkomstvegene skalbenyttesvidere.Adkomsttil
brønnenemå sikresgjennomprivatrettsligeavtaler.Kjørevegerreguleresi 6 meters bredde
for å ha rom for mindre utbedringeri fremtiden.

4.5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål
4.5.1

LNF-areal

Områderregulert til LNF-areal er eksisterendeLNF-arealerog liggerinnenfor sikringssonene
for vannforsyningsanlegget.
Eventuelleinngrep i t err eng ved anleggelseav teknisk
infrastruktur skal minimeres, og t ilbakef øring skal skje t il opprinnelig bruk. Fylling og graving
skal ut f øres på et t idspunkt og på en slik måt e at det ikke f orurenser omkringliggende miljø.
Det er vikt ig å et ablere vegetasjon raskt, slik at risiko for er osjon minimeres.

4.6 Sikringssoner
Det er vikt ig å sikre området mot f orurensning, som kan ut gjøre en t russel mot
grunnvannsforekomst en. Fem ulike soner regulerer og beskriver arealbruken for å sikre at
grunnvannet ikke blir forurenset . I hovedsak er det etablert fire soner f or beskyt t else
(sonene 0, I, II og III), men sone II er videre inndelt i t o soner som følge av
grunnvannsmagasinet s beskaff enhet. Sonene er: sone 0, sone I, sone IIA, sone IIB og sone III.
Sone 0 er selve brønnområdene og skal gjerdesinn. Dett e området er allerede inngjerdet for
eksist erende produksjonsbrønner i Dødisgropa. Sikringssoneneer vist på plankartet som
hensynssonerH120(sone0 og I) og H110(soneIIA, IIB og III).
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4.7 Bestemmelser
Eksisterendegrusuttaker i sin helhet markert med bestemmelsessone
#1 på plankartet.
Dersomdet utarbeidesen detaljreguleringfor BSM, krevesdet at det samtidiglagesen
plan for avslutningog istandsettingav resten av bestemmelsessone
#1, det vil si areal
berørt av tidligere masseuttaki soneI.

4.8 Anleggsvirksomhet
Anleggsvirksomhet knyt t es t il ut byggingen av reservevannf orsyningen. Tilt aket innebærer at
det fr amf øres ny vannledning parallelt med ny st røm- og signalkabel fr a de nye
grunnvannsbrønnene ved Tjorput t en og opp t il f orsyningsledningen fr a Dødisgropa.
Forsyningsledningen fr a eksist erendeanlegg går videre mot høydebassenget / renseanlegget
på Kilemoen.Det skal legges høyspent fr a Tjorputt en t il Dødisgropa (jordkabel). Det anses
mest hensiktsmessigå anleggenye rør og ledningerlangseksisterendevegtraséfor å
minimerenaturinngrep.
Anleggsvirksomhet en skal ut f øres på en slik måt e at den ikke f orurenser eller skader
nat urområdet . Det t e kan skje med regulering av anleggs- og byggevirksomhet en med
t idspunkt på dagen og året. Det skal ut arbeides f ramdrift splan som skal godkjennes av
kommunen.
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4.9 Beskrivelse av vannuttaketog overvåkingsrutiner
4.9.1

Grunnvannsbrønner

Brønneri Dødisgropa
Vannverketforsynesper mars2016 fra to Ø400mm brønnerog tre Ø300mm brønner i
Dødisgropa
. Densjette brønnenved vannverket,brønn 2 (Ø400mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjonpå grunn av for høyemanganverdier,og benyttesnå kun til
avvergingspumping
for å holde mangankonsentrasjonen
nede i de andre brønnene.
Vannverkethar hatt problemermed for høyekonsentrasjonerav mangani grunnvannetfra
2006.De to eldste Ø400mm-brønneneer plassertdypesti magasinet,mensde tre nyeste
brønnenemed Ø300mm har kortere filter, som er satt høyerei profilet (se Figur9).

Figur9: Oversiktover brønnenesfilterlengdeog dybdei magasinet.
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Figur10: Skisseog bilde av brønnenei Døsisgropa.Brønn4-6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første brønnene(B1-B3)i Dødisgropable alle dimensjonertfor grunnvannsuttakpå
100 l/s hver, mensde tre nye brønnene(B4-B6)med kortere filter er dimensjonertfor et
maksimaltuttak på ca. 40 l/s. Til sammenproduseresdet nå i gjennomsnittca.100 l/s fra
dennedelen av magasinet.Årlig gjennomsnittligvannforbrukhar i perioden2005 -2013 økt
fra 78 -103 l/s. Vannforbrukethar ikke økt særligsiden2013.
Dentotale brønnkapasitetener dermed mye større enn uttaksmengden,og dette gir en god
sikkerheti vannforsyningenved eventuellebrønnkollapsereller pumpehavari.
Nyetablerte
brønnervedTjorputten
For ytterligere styrkingav sikkerheteni vannforsyningenog for å utrede mulighetenefor å
kunneta ut grunnvannmed laveremanganinnholdble det etablerte to stk. Ø273mm
løsmassebrønner
ved Tjorputten (se Figur11). Dissebrønneneskalfungeresom supplerende
vannkilde/reservevannved vannverket.
Resultatenefra prøvepumpingenviserat brønnkapasitetenfor beggebrønner ved
Tjorputten tilfredsstiller kravenetil reservevannforsyning/supplerende
vannforsyningved
RingerikevannverkKilemoen,dvs.at de samletkan levere 100 l/s. Det anbefalesat uttaket
per brønn ved Tjorputten ikke overstigertil 60 l/s. Hvisdette ikke er tilstrekkelighar
vannverketmulighetentil å koble til to alleredeetablerte løsmassebrønner
som benyttestil
infiltrasjon av vann fra Tjorputten.
Grunnvannetsnaturligekvalitet er meget god. Det er ikke påvistlevendebakterier i
grunnvannet,og innholdet av humuser lavt. Dette viserat grunnvannethar god
oppholdstidog at grunnvannsmagasinet
bidrar til tilbakeholdelseav partikler/humusog

Ringerikekommune

AsplanViakAS

Planbeskrivelse
- RingerikevannverkKilemoen

24

smittestoffer. Forutentidvis for høyeverdier av manganoppfyller grunnvannetalle kravene
til drikkevann.Forhøyedemanganverdierknyttes til inntrekningav redusert grunnvann.

Brønn 1

Brønn 2

Figur11 Brønntegningerav brønn1 og 2 ved Tjorputten
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Totalbarrierehøyde
og vannbehandling

Drikkevannsforskriften
krever at vannforsyningenskalinneholdeto uavhengigehygieniske
barrierer. For grunnvannsanlegg
vil normalt rensingi grunnenutgjøre en hygieniskbarriere. I
dette tilfellet , hvor grunnvannettas ut fra en dyp sand/grusavsetning
, vil filtrering i grunnen
væreen sikkerhygieniskbarriere. Dette er dokumentert gjennomprøvepumpingog lang
drift av brønneri Dødisgropa,samt prøvepumpingav brønnerved Tjorputten. I tillegg vil
klausuleringav tilrenningsområdetgi en ekstrahygienisksikring.
I dag bestårvannbehandlingenkun av lufting før vannet går på nett. Vannverkethar
desinfeksjoni reserve.Pågrunn av grunnvannetshøyemanganinnholdog de bruksmessige
problemenedette har medført sidenproblemet oppstodi 2006,har Ringerikekommune
planlagtå byggeet vannbehandlingsanlegg
beståendeav ozoneringfor fjerning av jern og
mangan,marmorfilter for korrosjonskontrollog pH-justering,samt UV for en ekstra
hygieniskbarriere. Anleggetsom vil bli bygdved eksisterendehøydebassengog
vannbehandlingsanlegg
sørøstpå Kilemoener planlagtferdig desember2017. Dette
anleggetliggerikke innenfor planområdet, og vil derfor ikke omtalesvidere i denne
planbeskrivelsen.

4.9.3

Overvåkningav grunnvannstand
og vannkvalitet

For videre overvåkningog kontroll med hvorvidt potensielleforurensningskilderpåvirker
grunnvannet,og om grunnvannsuttaketgir endringeri de naturgitte forholdene,vil det i
forbindelsemed driften av grunnvannsanlegget
bli utarbeidet planer for overvåkningav
grunnvannsnivåog grunnvannskvalitet.Det er i forbindelsemed prøvepumpingi begge
uttaksområder,etablert et større antall peilerør på forekomsten,som kan benyttestil denne
overvåkningen.I t illeggskaldet installeresautomatiskenivåmålereog vannmålere,slik at
det til enhvertid kan avlesesvannstandog uttaksmengdefor hver brønn.
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KONSEKVENSER
AV PLANFORSLAGET

5.1 Beliggenhetog arealbruk
5.1.1

Landbruk, jordbrukog skogbruk

Grunnvannsut t aket vil ikke medføre behov for omf att ende restr iksjoner i f orhold t il jordbruk
og skogbruk, men visserestriksjoner på gjødsling og sprøyt ing av dyrket mark vil være
nødvendig. Beit e og nydyrkingt ill ates ikke i sone I. Det er f orbud mot bruk av nat urgjødsel
innenfor sone IIA, mensdet innenf or sone I vil bli f orbud mot beit ing og nydyrking.Det
finnesikke dyrket mark og det foregår ikke beiting i soneI i dag. Tilt aket vil dermed f å en
svært begrenset negativ konsekvens.
Det er git t restriksjoner på sprøyt ing knytt et t il skogbruk. Ut over dett e gjelder de krav som er
st ilt t il skog/jordbruk i godkjente drif t splaner. Utover forbud mot lagringog lastingav
tømmer innenfor soneI, samt forbud mot lagring og f ylling av drivst off innenfor sone IIA, er
det ikke lagt spesiellebegrensninger på skogsdrif t. Det forut set t es at driftsplanerf ølges.
Tilt aket vil ikke ha noen særlig negat iv konsekvens f or skogbruk.

5.1.2

Grusuttak

Det foreslåsen innskjerping av restriksjonerfor grusutt ak. Det er lagt innskjerpede
restr iksjoner på sonene IIA og IIB, og det vil bli f orbud mot utt ak innenf or sone I. Videre
stillesdet krav om detaljreguleringfor område som foreslåsregulert til
steinbrudd/masseuttak.Restriksjonenekan innebæreøkonomiskekonsekvenserfor
kommunen.

5.1.3

Bebyggelse

I henhold t il best emmelsene i klausuleringsplanen og reguleringsplanen er det ikke t illatt å
etablere ny bebyggelsei sone0, I og IIA. I soneIIB tillates det ikke etablert ny bebyggelse
med unntak av enkle bygninger(uten innlagt vann)tilknyttet landbruk(vedlager,flyttbare
skogsbrakkeretc.). Størrebygninger(bolighus,fjøs etc.) i tilknytning til eksisterende
bebyggelsekrever godkjenningfra Mattilsynet. I soneIII er det ikke noe genereltforbud mot
etableringav ny bebyggelse,men det er forbud mot etableringav bedrifter, virksomheter
eller anleggsom kan utgjøre en potensiellforurensningstrusselmot grunnvannet.
Bestemmelseneomfatter ogsåbedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen.
Forbudetomfatter ikke oppføringav bygningeri tilknytning til eksisterendebebyggelse.
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5.2 Grunnforhold
5.2.1

Berggrunnog løsmasser

Heleplanområdetliggerinnenfor en stor breelvavsetningbeståendeav sandog grus.Det er
ikke registrert fare for ras eller skred,og det er heller ikke rapport ert om uheldige hendelser i
forbindelse med ut glidninger ved vannf orsyningsanleggene. Dennesituasjonenforventes
ikke endret.

5.2.2

Forurensning

Klausuleringsplanen
med restriksjonpå arealbruksom kan medføreforurensningav
grunnvannbidrar til en generellreduksjonav forurensningsfareninnen planområdet.Dette
gjelder særligfor aktiviteter knyttet til grusuttakog landbruk.Planen leggerogsåklare
begrensningeri ny bebyggelseog annenvirksomhetsom kan gi økt forurensningsfare.
Utbyggingav brønnområdetved Tjorputten med tilhørende infrastruktur vil gi midlertidig
økt forurensningsfare,men som for all annenaktivitet vil det bli satt strengekrav til at
arbeidet utføres med minst mulig risiko for forurensning.
Grusuttak.Somfølgeav økt framtidig uttak og brønnetableringenved Tjorputten er
soneinndelingskartetendret, og grusuttaketvil nå berøre bådesoneI og soneIIA.
Med hensyntil den forurensningsrisikosom er knyttet til eksisterendegrusuttakpå grensen
mellom soneI og IIA, er det i klausuleringsplanen
foreslått forbud mot grusuttaki soneI (se
kap.5.1.2). Det er ogsåforetatt innskjerpingpå restriksjoneri soneIIA og IIB med hensyntil
tillatt uttaksdybde,mensdet i soneIII ikke er lagt restriksjonerutover de krav som stillestil
driftsplanerog lagringav kjemikalier/utstyr/drivstoff.Normalt blir det stilt krav om at det
ikke skaltas ut masserdypereenn 2-3 m over grunnvannsstanden.
I soneIIA bør grusuttak
kun tillates under forutsetningav overvåkning,overholdelseav maksimalttillatt uttakshøyde
og etter grunnundersøkelser
for nærmerebestemmelseav løsmasserover grunnvannsnivå.I
dennesonenskaldet ikke lagreskjøretøyeller drivstoff/kjemikalier.
Infiltrasjon av forurenset elvevann.Man må regnemed at Begnafortsetter å værenoe
forurensetfra kloakkutslipp,avrenningfra dyrket mark, avrenningfra fyllinger/forurenset
grunn etc., men situasjonenforventesikke å forverrespå noen måte. Oppholdstidenfra elv
til brønnerer imidlertid såpasslang at det oppnåsen god rensingav vannet.
Dyrket mark og beiting. Det er i klausuleringsplanen
og reguleringsbestemmelsene
foreslått
forbud mot nydyrkingog beiting innenfor soneI.
Skogbruk.I den nye klausuleringsplanen
foreslåsdet, i tillegg til eksisterendekrav, forbud
mot lagringog opplastingav tømmer i soneI. Dette innføresfor å begrensekjøringmed
hogstmaskinerog tømmertransporti brønnenesnærområde.
Fril uft sli v. Det er forbud mot organisert leirslagning, st evner, milit ærøvelser etc. i sone I.
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Tot alt set t kan det konkluderes med at grunnvannsf orekomst en gir lit en belastning på
dagens arealbruk. Enkelt e t ilt ak kan imidlert id være akt uelt i anleggsfasen f or å avverge
forurensning av f orekomst en. Ut over dett e er det ikke planer om akt ivit et som vil endre
situasjonen.

5.2.3

Hydrogeologi

I kap.3.2.3 er det gitt en beskrivelseav hydrogeologieninnen planområdet,og kap. 4.8.1
beskriverbrønnenemed uttaksmengderog vannkvalitet.
Økt grunnvannsuttakmed et supplerendegrunnvannsanlegg
ved Tjorputten vil få
konsekvenserfor grunnvannsstrøm
ningeni området. Over 90 % av nydannelsenav
grunnvann til brønneneved Tjorputten vil skje ved inf iltr asjon fr a Begna, mensresten vil
dannesved nedbørsinf ilt rasjoni inf luensområdet . Økt elveinfiltrasjonskjer ved at det
oppståren større hydrauliskgradientfra elva og inn mot brønnenesom følge av en senkning
av grunnvannsspeiletrundt brønnene under utt ak.
Klausuleringsplanen
tar utgangspunkti framtidig uttak på innt il 160 l/ s. Dette vil ut gjøre kun
0,19 % (1,9 ‰) av midlere vannf øring i Begna. Utt aket på innt il 160 l/s kan fordelespå de
ulike brønnene (de ulike brønnområdene)ett er behov. Undersøkelserog vurderinger uf ørt
av NGUog AsplanViak viser at grunnvannsmagasinet s t åleevne er over 160 l/ s, men at man
ved store uttak over lang tid muligensmå infiltrere vann fra Tjorputten ned i
grunnvannsmagasinet.
I forbindelsemed utbyggingenav de første brønnenei Dødisgropa
ble det bygd infiltrasjonsanleggmed vanninntakfra Tjorputten og infiltrasjon i dype
løsmassebrønner.
Ved utt ak fr a Dødisgropaer det registrert senkning av grunnvannsnivået i hele
t ilrenningsområdet (ytt ergrensenav soneIIB), og grunnvannsst rømmen går dermed mot
brønnenei Dødisgropa f ra hele det t e området . Senkningen av grunnvannsnivået ved
Tjorputt en som følge av utt aket i Dødisgropaer ca. 1 m. Dette dokumentererat det er god
hydrauliskkommunikasjoni hele tilrenningsområdet,noe som igjen viserviktighetenav å
leggerestriksjonerpå arealbruksom kan medføreforurensningav grunnvannet.

5.3 Landskap
Vannf orsyningsanlegg BVF1 ligger i en dødisgrop, en f orsenkning i t errenget inne på
delt aflaten. Vannf orsyningsanlegg BVF2ligger ca. 150 met er sørøst f or Tjorputt en og om lag
500 met er fr a vannf orsyningsanlegg BVF1. Vannforsyni ngsanlegg BVF3 er lokalisert innt il
Tjorput t ens sørlige bredd.
Nord og nordvest f or brønnene finner man gårdsbruk i t ilknyt ning t il jordbruksarealene på
avsetningen. Funn av kult urminner viser at det har vær t akt ivit et her i lang t id (se kapittel
3.6). Det er dominerende barskog i området , som regnes å ha middels-svær t høy bonit et.
Tekniske installasjoner/ inf rastr ukt ur preger området , som veger (f ylkesveg, gr usveger),
høyspent, gårdsbruk, samt vannverkets installasjoner i Dødisgropa og ved Tjorput t en.
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5.4 Naturverdier
5.4.1

Forholdettil naturmangfoldloven
kap. II § 8-12.

Somdet framgårav naturmangfoldloven(nml.) § 7 skalprinsippenei lovens§§ 8-12 legges
til grunn som retningslinjerved utøvelseav offentlig myndigheti arealplanleggingen.
En
vurderingav planenopp mot dissebestemmelseneskalfremgåav beslutningsgrunnlaget.
En
vurderingav områdereguleringfor RingerikevannverkKilemoen, i henholdtil nml. §§ 8-12 er
presentertunder. Lovtekstener vist i kursiv.
§ 8 Kravtil kunnskapsgrunnlaget
Offentligebeslutningersom berørernaturmangfoldetskal så langt det er rimelig byggepå
vitenskapeligkunnskapom arters bestandssituasjon,
naturtypersutbredelseog økologiske
tilstand, samt effektenav påvirkninger.Kravettil kunnskapsgrunnlaget
skalstå i et ri melig
forhold til sakenskarakter og risiko for skadepå naturmangfoldet.
I tråd med dette prinsippet er det gjort en vurderingav områdetsnaturverdier.
Kunnskapsgrunnlaget
vurdereså værerimelig godt i forhold til tiltaket s art og innenfor
lovenskrav selv om det ikke er gjort nye feltregistreringerspesifiktinnenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget
baserersegpå eksisterendeinformasjonsom liggertilgjengeligpå
Miljødirektoratetsnaturbase,Artdatabankensartskart og flybilder.
§ 9 Føre-var-prinsippet
Når det treffes en beslutninguten at det foreliggertilstrekkeligkunnskapom hvilke
virkningerden kan ha for naturmiljøet, skaldet tas sikte på å unngåmulig vesentligskadepå
naturmangfoldet.Foreliggeren risiko for alvorlig eller irreversibelskadepå naturmangfoldet,
skalikke mangelpå kunnskapbrukessom begrunnelsefor å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
Føre-var-prinsippet t aler i utgangspunktetfor at nytt feltarbeid bør gjøres,men det er en
liten del av arealetmed natur innenfor planområdethvor det faktisk skalgjøres
tiltak/inngrep. Kunnskapsgrunnlaget
er ogsånoksågodt, og det vurderesderfor at føre-varprinsippetikke kommertil anvendelsei den forstand at nytt feltarbeid er nødvendigfor
tilstrekkeligsikkerheti vurderingene.Det vurderesat det ikke foreliggerfare for irreversibel
skadepå naturmangfoldetsom følge av vannverket,men for grusuttaketmå det gjøres
nærmereutredningeri en evt. detaljregulering.
§ 10 Økosystemtilnærmingog samletbelastning
Enpåvirkningav et økosystemskal vurderesut fra den samledebelastningsom økosystemet
er eller vil bli utsatt for.
Inngrepet i området er begrenset t il brønntopper, brønnhus, pumpehus, samt anleggelseav
rør/ledningerlangsadkomst veg. Vannledning, str øm- og signalkabel vil graves ned parallelt
med adkomst veg i st ore deler av ledningstr aseens ut st rekning. Tilt aket vil derfor ikke
medføre vesentl ige endringer i landskapsbildet . Ved behov kan deler av tr aséen reveget eres.
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De ulike ut byggingsalt ernat ivene legges sålangt det lar seg gjøre i alleredeberørt e områder.
Det t e vil bidra t il å minimere omfanget av arbeidene.
Naturområdene i planen skal ikke endres eller påvirkes på negativ måt e. Det er vikt ig å verne
området fr a alle t yper f orurensende virksomhet. Reguleringsbestemmelsene
sammenf aller
med best emmelser for klausulering av sikringssonene. Med planen kommer området i
fr emt iden t il å f å en bedre beskyt t else av nat uren og nat urverdiene enn i dag.
Inngrep i t err eng skal minimeresog t ilbakef øring skal skje t il opprinnelig bruk. Fylling og
graving ut føres på et t idspunkt og på en måt e som ikke f orurenser omkringliggende miljø.
Det er vikt ig å et ablere vegetasjon raskt slik at risikoen for erosjon minimeres.
Påvirkningenfra grusuttakmå vurderes på nytt etter naturmangfoldloven i en eventuell
detaljregulering.
§ 11 Kostnadeneved miljøforringelseskalbæresav tiltakshaver
Tiltakshaverenskaldekkekostnadeneved å hindre eller begrenseskadepå naturmangfoldet
som tiltaket volder,dersomdette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadenskarakter.
Ringerikekommunevil bærekostnaderved gjennomføringav eventuelleavbøtendetiltak
for å begrenseskaderpå naturmangfoldetsom følge av vannverket. Eventuellgjennomføring
av avbøtendetiltak som følge av grusuttaketmå bæresav tiltakshaverfor grusuttaketog
avbøtendetiltak skal ogsåbehandlesnærmerei eventuelldetaljregulering.
§ 12 Miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder
For å unngåeller begrenseskaderpå naturmangfoldetskaldet tas utgangspunkti slike
driftsmetoderog slik teknikkog lokaliseringsom,ut fra samletvurderingav tidligere,
nåværendeog fremtidig bruk av mangfoldetog økonomiskeforhold, gir de beste
samfunnsmessige
resultater.
Anleggsvirksomhet en skal ut f øres på en slik måt e at den ikke f orurenser eller skader
nat urområdet . Det t e kan skje med regulering av anleggs- og byggevirksomhet en med
t idspunkt på dagen og året. Det skal ut arbeides f ramdrift splan som skal godkjennes av
kommunen.

5.5 Friluftsliv/ rekreasjon
Grunnvannsut t aket og ut byggingen av reservevannf orsyningen vil ikke endre mulighet ene
for bruken av området t il f riluf t sliv/r ekreasjon (jakt / fiske). Når det gjelderbarn og unges
muligheterfor aktiviteter og uorganisertlek skalikke planenleggebegrensningerfor dette.
Med hensyn t il rekreasjon/ fr iluft sliv vil det imidlertid innenf or sone I ikke t illates leirslagning,
st evner etc., men området vil ellers kunne benytt es som f ør. Når det gjelderstevnersom er
spesieltnevnt i klausuleringsbes
temmelseneer det ikke noe i veien for å arrangeref.eks.
orienteringsløp,men start/mål bør ikke leggesi soneI og det må gjøresen vurderingav
forurensningsfarenved gjennomføringmed tanke på parkeringfor deltagerne.Slikbruk av
området (sone I) er imidlert id svært beskjeden og et ableringen av reservevannf orsyningen vil
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få lit en innvirkning på fr iluf t sliv/r ekreasjon samlet set t . Inngjerding av brønnområdene ved
Tjorput t en vil ikke legge beslag på vikt ige rut er/ st ier.
Tilt aket vil kunne f å en midlert idig negat iv konsekvens med hensyn t il anleggsarbeider og
ulemper f or utøvelse av fr iluft sliv.

5.6 Kulturminnerog –miljø
Det enestekjente kulturminnet i området er fjernet og oppbevarespå Ringerikemuseum, og
tiltaket f år f ølgelig ingen virkninger for dett e kult urminnet .
Arkeologiskeundersøkelserer ikke gjennomført.Kommunenhar bedt fylkeskommunen
vurdereomfangog undersøkelsesmetode
nærmere.Begrunnelsenfor dette er hensynettil
eksisterendedrikkevannskilde,og at planensformål er å hindre terrenginngrepi området.
Sammenlignetmed dagenssituasjon,et uregulert områdeavsatt til LNF i kommuneplanen,
vil ferdig regulert områdeha strengererestriksjoner.Registreringblir bestilt høsten2017.

5.7 Tekniskinfrastruktur
De nyetablert e fullskala prøvebrønnene som inngår i vannf orsyningsanlegg BVF2og BVF3vil
sammen med øvrig t eknisk infr ast rukt ur inngå i det nye anlegget. Tilt aket innebærer at det
fr amf øres ny vannledning parallelt med ny str øm- og signalkabel fr a de nye
grunnvannsbrønnene ved Tjorput t en og opp t il forsyningsledningen fr a Dødsropa.
Forsyningsledningen fr a eksist erendeanlegg går videre mot høydebassenget / renseanlegget
på Kilemoen.I den akt uelle ledningstr aseener løsmassene dominert av f insand/silt nær
brønnområdene, som går over i let t gravbare sand/ grusmasser mot øst og sør.Det anses
mest hensiktsmessigå anleggenye rør og ledningerlangseksisterendevegtraséfor å
minimerenaturinngrep.

5.8 Støy
Det er ikke foret at t st øyvurderinger i området . For denne virksomhet en ansesdet t e som
unødvendig. Noe st øy må imidlert id påregnes i anleggsf asen. Det er ikke støyømfintlig
bebyggelsei vannverksområdet.

5.9 Trafikksikkerhet
Det vil værenoe trafikkøkning t il og f ra området i bygge- og anleggsf asen. På lang sikt blir det
ingen særlig t raf ikkøkning, da enest e tr af ikk t il brønnområdene er knytt et t il rutinemessig
kontr oll (prøvetaking, overvåkning av grunnvannsnivå) og drift / vedlikehold av anlegget .
Eksist erendeadkomst t il Tjorputt en har på kort t id, som f ølge av eksisterendegrusut t ak, nå
blit t uoversikt lig og det mangler sikring. Vegen ligger nå på t oppen av en skrent i utkanten av
områdefor grusuttak, som er pot ensielt skredfarlig da masser som ligger nær rasvinkel kan
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gli ut . Adkomst t il Tjorputt en må sikrespå en forsvarligmåte slik at den er i henhold t il de
krav som st illes t il sikkerhet .

5.10 Vassdragsregulering/kraftproduksjon
Ringerikevannverkhar tatt ut grunnvannfra brønner på Kilemoensiden 1980 og har
ervervet nødvendigerettigheter til dette. Enfordeling av uttaket mellom brønner i
Dødisgropaog brønner ved Tjorputten vil ikke ha betydningfor vannføringeni Begna.
Grunnvannsut t aket bestårav over 90 % grunnvann dannet ved elveinf il tr asjon, der et bidrag
også vil komme gjennom såkalt indusert nydannelse,det vil si nydannelsesom skyldes
senkningav grunnvannsnivået rundt produksjonsbrønner.Dett e utgjør mindre enn 0,2 % av
middelvannf øringen i Begna. Ut t aket vil f ølgelig ikke komme i særligkonflikt med
reguleringen av vassdraget og kraft produksjon.

5.11 Risiko- og sårbarhet (ROS)
ROS-analyseer utarbeida av en arbeidsgruppei Ringerikekommune.Det er ogsåutarbeida
en beredskapsplanmed utgangspunkti ROS-analysen. Beredskapsplanen
er todelt, og
består av en administrativ del og en operativ del.
ROS-analyseog beredskapsplanensoperative del er unntatt offentlighet jf.
offentlighetsloven§ 21.
Ut byggingen av vannkilden ved Tjorput t en vil f å st atus som reservevannf orsyning/
supplerendevannf orsyning, og vil f ølgelig bidra t il å øke beredskapen ved vannverket . Selve
t ilt aket vil ikke bidra t il å redusere områdest abilit et en. Ut byggingen av
reservevannf orsyningen vil ikke berøre områder med marin leire.
Det er identifisert muligeuønskedehendelserfor kilden, inntaket, behandlingsanlegg
et og
distribusjon.Deretter er det utført en risikoanalyseav de uønskedehendelsenemed
vurdering av sannsynlighetog konsekvens.Deretter er det angitt eksisterende
beredskapstiltakog gitt forslagtil eventuellenye forebyggendetiltak.
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PLANPROSESS
OGMEDVIRKNING

I forkant av planarbeidet har man rådf ørt seg med enkelt e offent lige myndighet er. Det t e er
NVE, Matt ilsynet og miljøret t et helsevern i kommunen.
Oppstartav planarbeidet ble varsleti 2014,med brev til berørte grunneiereog offentlige
myndigheter,samt kunngjøringi Ringerikesblad og på kommunensnettsider. Det ble
avholdt informasjonsmøtemed berørte grunneiere31.01.2014.Det vil bli avholdt et nytt
informasjonsmøteved høringog offentlig ettersyn av planforslaget.
Det kom inn 14 uttalelser ved varselom oppstart. Seoversikti tabell nedenfor. Uttalelsen fra
Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskaper unntatt offentlighet. Uttalelsenhar ikke
direkte konsekvenserfor planforslaget.
Påde neste sideneer de enkelte uttalelseneoppsummertog kommentert.
Tabell2: Oversiktover innkomneinnspillved varselom oppstart av planarbeidet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fylkesmanneni Buskerud
Buskerudfylkeskommune
Norges vassdrags
- og energidirektorat
Mattilsynet
Direktoratet for mineralforvaltning
Statensvegvesen
Miljøretta helsevern,Ringerikekommune
HansAnton Støen,grunneiergnr/bnr 52/1
AdvokatfirmaetHjort v/adv. Innjord på vegneav HansAnton
Støen
Inger HeleneOppenGundhusog EllenOppen,grunneieregnr/bnr
52/9
Marthe Kihle,grunneiergnr/bnr 51/1
Hen gjestgiveriv/EinarRokseth
Ringerikevenstre
Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskap– unntatt
offentlighet

Ringerikekommune

02.04.2014
08.05.2014
14.05.2014
07.04.2014
08.05.2014
09.05.2014
09.04.2014
Mai 2014
15.05.2014
07.05.2014
Udatert
09.05.2014
13.05.2014
26.03.2014
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Oppsummeringav uttalelser
1 Fylkesmanneni Buskerud
Ber om at forhold knytta til vassdrag,naturmangfold,landskap,
friluftsliv, barn og unge,trafikksikkerhetog støy blir tilstrekkelig
utredet og ivaretatt i tråd med nasjonaleføringer.
Grustaketbør reguleresdersomdet er aktuelt med videre uttak.
Fylkesmannenvil i så fall komme tilbake med innspill til dette. Hvis
kommunenkommer til at uttaket ikke skalfortsette, forutsettes
det at planengir føringer om istandsettingav uttaksområdet.
Det må redegjøresfor hvordannaturmangfoldloven§§ 8-12 er
vurdert og fulgt opp. Landskapog geologiskmangfold,f.eks.
kvartærgeologiskeelementersom dødisgroperomfattes ogsåav
loven.
Det er en rekkestier i området, og fylkesmannenber om at det
leggesvekt på å ivareta friluftsinteresserog allmennhetens
tilgjengelighet.
Barnog ungesmuligheterfor aktiviteter og uorganisertlek må
vurderes,samt trafikkmessigeforhold, spesielthensyntil
trafikksikkerskolevei.
Det forutsettes at virksomhetenikke påførernærliggende
støyømfintligbebyggelsestøynivåerover anbefaltegrenseverdieri
tabell 3 i retningslinjeT1442/2012.Evt.nødvendige
skjermingstiltakmå innarbeidesi planen.
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Kommentarfra Asplanviak
Fylkesmannenskrav til ulike tema og
redegjørelsermå etterkommes.Det skali
planarbeidetkartleggeshva som evt. går tapt,
og konsekvensenefor naturmangfoldog i
forhold til naturmangfoldlovenskalbeskrives.
Klausuleringener med på å bevare
naturmangfoldet. Det sikrer bl.a. dødisgroper.
Når det gjelder barn og ungesmuligheterfor
aktiviteter og uorganisertlek skalikke planen
leggebegrensningerfor dette. Det vil ikke
væretillatt å slå leir i området, men lek forbys
ikke. Når det gjelder stevnersom er spesielt
nevnt i klausulerings
-bestemmelseneer det
ikke noe i vegen for å arrangeref.eks.et
orienteringsløp,men start/mål bør ikke leggesi
sone1 og det må gjøres en vurderingav
forurensningsfaren ved gjennomføring,spesielt
med tanke på parkeringfor deltagerne.
Det er ikke foretatt støyvurderingeri området.
For dennevirksomhetenansesdette som
unødvendig.Noe støy må imidlertid påregnesi
anleggsfasen.Det er ikke støyømfintlig
bebyggelsei vannverksområdet.
Det stilles i reguleringsbestemmel
senekrav til
opprydding/istandsettingav grusuttakdersom
det avsluttes.Opprydding/istandsettingved
avslutningav grusuttakskalogsåvære tema i
evt. detaljplanfor grusuttaket.
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Rådmannenskommentar

Planforslagetstiller krav til
detaljreguleringfor videre
uttak av masser.
Det er redegjort for
forholdet til
naturmangfoldloveni kap.
5.4.1i planbeskrivelsen.
Hensiktenmed
planarbeideter blant
annet å unngå
terrenginngrep,og dette
vil igjen gjøre at
naturmangfoldvil bli
ivaretatt.
Støyog skolevegmå
utredesnærmereved en
evt. detaljreguleringfor
masseuttak.
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Formåletmed planarbeideter
å beskytte
grunnvannsforekomsten,
herunderå hindre
terrenginngrepved bruk av
sikringssoner.
Undersøkelsesmetode
og
tidsbruk virker svært
omfattende.Rådmannenhar
høsten2017bestilt
undersøkelser,samt bedt
fylkeskommunenom å
vurdere omfangog
undersøkelsesmetode
nærmere.

2 Buskerudfylkeskommune
Har ikke opplysningerom automatiskfredete kulturminner i
planområdet.Det er funnet en steinøkspå gnr/bnr 52/2, noe som
tyder på bosetningi området i yngresteinalder.
Kan ikke uttale segom planenvil komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminner før planområdeter registrert. Viser til
kulturminneloven§§ 8 og 9 om undersøkelsesplikt.
LNFåpner for en rekke tiltak som kan kommei konflikt med
automatiskfredete kulturminner.Dette gjelder spesielti dyrka
mark. Sikringssonervil ikke gi t ilstrekkeligvern av eventuelle
kulturminner. Registreringer derfor nødvendig.
Det er aktuelt å sjaktemed gravemaskini dyrka/beitemark.
Tidsbrukberegnestil 225 tim er, hvorav150 til gravemaskin,
budsjettert til kr 210 125,-.
Ingenkommentarertil nyere tids kulturminner.

3 Norges vassdrags
- og energidirektorat
NVEvil bli holdt orientert i det videre arbeidet.
Visertil brev 13.02.12der de har vurdert at tiltaket er
konsesjonspliktigetter vannressursloven
§§ 44, 45, 66 og 8.
Dersomdet utarbeides reguleringsplansom omfatter de hensyn
vannressursloven
skalivareta,kan planenerstatte konsesjonetter
vannressursloven,
jf. § 20. NVEvil ved offentlig ettersyn av planen
vurdereom tiltaket er godt nok beskrevetslik at samordninglar seg
gjøre.
Ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet og bistår gjerne
med informasjoneller veiledningved behov.
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Tastil orientering.Vannuttak
og overvåkningsrutinerer
beskreveti planbeskrivelsen
kap. 4.9.
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4 Mattilsynet
Planenvil gi entydigebestemmelserfor hva som
Mattilsynet forvalter bestemmelsenei matloven,herunder
tillates innenfor hver av hensynssonene
(tidligere
drikkevannsforskriftensom gir bestemmelserom forbud mot
forurensningav vannforsyningssystem
(§ 4). Drikkevannsforskriften klausuleringssoner).
§ 14 omhandlervannkildeog vannbehandling.Viserogsåtil
vannforskriften,som gir bestemmelserom drikkevann(§ 17).
Hygieniskebarrierer er viktig for sikkervannforsyning.Et viktig
prinsippi norskvannforsyninger at man så langt som mulig velger
godevannkilderog beskytterdissemot forurensning,slik at
vannkildeni segselv fungerersom hygieniskbarriere.I motsatt fall,
må det kompenseresved omfattende vannbehandling.Risiko
leggestil grunn for å vurdere hvor omfattende barrierer må være.
Vannkildenbeskyttesbest ved at aktivitet i nedbørsfeltet
begrensesved klausulering.Vannverkseierhar ansvarfor å sikre
helsemessigtrygt drikkevann,iverksettetiltak basertpå
risikovurderingerog om nødvendigerververettigheter til å
beskyttevannkilden.Der det er mulig skalnedbørsfeltavsettesog
beskyttesi arealplaner.
AsplanViakhar på vegneav kommunenutarbeidet forslagtil
klausuleringsplanfor helhetligområdebeskyttelseav nedslagsfelt
til løsmassebrønnene
i Dødisgropaog Tjorputten.
Beskyttelsessoner
er foreslått med utgangspunkti retningslinjerfra
Folkehelseinstituttet.Mattilsynet støtter segtil fagekspertenes
undersøkelserog vurderingernår det gjelder hydrologiskeforhold.
Mattilsynetsinntrykk er at det liggeret grundig arbeid til grunn for
foreslåtte klausuleringsbestemmelsene.
Mattilsynet ser at det kan være en konflikt mellom
drikkevannshensyn
og grusuttaki området. Målet må væreå
kommefrem til mest mulig entydigeklausuleringsbestemmelser,
som ut fra drikkevannshensyn
og vannverkseiersbehov,gir
tilstrekkeligog best mulig vern i et langt perspektiv.All inngripeni
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Tastil orientering.

Det foreslåså regulereden
delen av grusuttaketsom
liggeri soneIIA til steinbrudd
og masseuttak,med krav om
detaljregulering.Den delen av
uttaket som ligger i soneI,
hvor det i klausuleringsplanen
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nedbørsfeltet må vurderesnøyemht. mulig negativpåvirkningav
vannkilden.Drikkevannshensyn
må veie tungt i arealplanlegging.
Det er av betydningat beskyttelsestiltakenerespekteres.

er forbud mot uttak av grus,
foreslåsregulert til LNF.

5 Direktoratet for mineralforvaltning
Forslagetvil leggebegrensningpå grusressursen,
Det er registrert en grusforekomsti planområdet,klassifisertsom
og belysesi planforslaget.
nasjonaltviktig.
Gjør oppmerksompå minerallovenskrav om driftskonsesjonog
driftsplan for uttak på mer enn 10 000 m3 masse,jf. § 43. Konsesjon
gis bare til den som har utvinningsrett.Konsesjonskalinneholde
opplysningerom tiltakets statusetter plan- og bygningsloven.

6 Statensvegvesen
Forutsetterat det blir tatt hensyntil at det kan bli en økningi
trafikken i området, spesieltmed tanke på naboer(støy),samt
gåendeog syklende(trafikksikkerhet),selvom det ikke blir på lang
sikt. Vegvesenetantar at det bl.a. gjelder Fv.172.
Minner om at endret bruk av avkjørselnormalt krever ny
avkjørselstillatelse.

Ringerikekommune

Kravenefra SVVmå etterkommesog at dette evt.
gjelder boliger og endrete trafikkforhold for
grustaket.
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Rådmannener klar over at
grusforekomsteni
planområdeter en del av en
nasjonaltviktig forekomst.
Planforslagetfører imidlertid
hverkentil direkte eller
indirekte nedbyggingav
forekomsten.Det visestil
kommunensuttalelsetil
søknadom driftskonsesjon
datert 22.08.2017.
Infrastruktur og t rafikk er
omtalt i planbeskrivelsenspkt.
3.7 og 5.9. Tiltaketvil gi noe
økt trafikk i bygge- og
anleggsfasen.Påsikt blir det
ingensærligøkning,da eneste
trafikk til brønnområdeneer
knytta til rutinemessigkontroll
og drift/vedlikehold.
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7 Miljøretta helsevern,Ringerikekommune
Kommuneoverlegens
vurderingav valgav vannkildeog beskyttelse Uttalelsetas til orientering.
av denneinngåri Mattilsynets godkjenningav valgt vannkilde.
Støtter forslag om reguleringav klausulertområdefor å få en
fortsatt god og sikkervannkildefor store deler av Ringerikes
befolkning.
Grusuttaki området må reguleresi samsvarmed plan- og
bygningslovensbestemmelserfor slik drift, og slik at annenbruk av
grusuttaketikke medføreren risiko for forringelseav
drikkevannskvaliteteller redusertsikkerheti vannleveransen.
8 HansAnton Støen,grunneier gnr/bnr 52/1
Det har vært grustaksdriftpå eiendommeni mer enn 40 år.
Vegvesenetproduserteoljegruspå 70-tallet.
Har samarbeidetlojalt med kommunensiden2010om
planarbeidetog tillatelser til prøveboringo.l.
Det er til nå tatt ut ca. 500 000 m3 grus,uten at det er skjedduhell
eller blitt registrert forurensetgrunn. Gjenværendegrusressurspå
eiendommener beregnatil ca. 2 mill. m3.
Kommunenla stor vekt på at drift av uttaket fortsatt skullevære
tillatt innenfor rammeneav klausuleringsbestemmelsene
ifm.
klausuleringog skjønnsom foregikk fram til 1990.Støenmener
dette må bety at drift av uttaket må sespå som en godkjent
virksomhetfra kommunen.I gjeldendekommuneplans
retningslinjerfor massetakstår det: Igangværendegodkjente
virksomheterkan fortsette.
Områdetligger usjenerttil for naboerog bebyggelse.Det er ikke
registrert truede arter, artsforekomstereller naturtyper,
kulturminner eller spesiellefriluftsinteresserknytta til området.
Støenviser til;
- Plan- og utredningsprogram- Kilemoenvannverk,foreløpig

Ringerikekommune

Plan- og bygningslovensetter rammer for hva som
skalerstattesog på hvilkenmåte.

Det foreslåså regulereden
delen av grusuttaketsom
liggeri soneIIA til steinbrudd
og masseuttak,med krav om
detaljregulering.Den delen av
uttaket som ligger i soneI,
hvor det i klausuleringsplanen
er forbud mot uttak av grus,
foreslåsregulert til LNF.

Uttalelsentas til orientering.

Når det gjelder spørsmåletom
grusuttaketer en godkjent
virksomhetvisesdet til
tidligere korrespondansei
saken.
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utkast av 18.01.2011.
Planbeskrivelse
- Ringerikevannverk- Kilemoenutgave1 201305-27.
- AsplanViaksrapporter, utgave2 datert 2012-11-20 (merknad:
antar riktig årstall er 2013)
- Utgave3 datert 2014-02-16.
Kommentererat forslagtil klausuleringhar blitt innskjerpet.
Forslagetrepresentereret formidabelt inngrepoverfor Støens
eiendom, og innebæreri praksiset forbud mot å ta ut det
vesentligeav gjenværendegrus- og steinressurser.Det visestil
Asplansrapport, utgave2 hvor det står: Erstatningeri forhold til
innskjerpingerpå grusuttak beregnessom volum. Støenhar en
avtale med HæhreASom grusuttak,som til nå har til godeuttak av
grustil en verdi av flere hundre tusen kroner. Forbudmot
grusuttakmå ansessom et ekspropriasjonsartetinngrep,og ikke
vederlagsfribåndleggingetter plan- og bygningsloven.
Ut fra kommunensformål med planener det uaktuelt å utarbeide
en privat reguleringsplanfor uttaket. Støendeltar gjerne i et
samarbeidmed kommunen,men presisererat dette ikke begrenser
erstatningskravsom følgeav eventuelleinnskjerpingersom
vanskeliggjøreller setter forbud mot uttak av gjenværendegrus- og
steinressurser,og som kommer i tillegg til tidligere klausulering.
Støenforutsetter at det leggesvekt på følgendei det videre
planarbeidet:
- Soneinndelingen,kan f.eks.sone1 krympes?
- Hvor stor mektighet av gruskrevesfor å sikregrunnvannet,sett
i lys av 40 års drift, bl.a. med produksjonav oljegrus,uten
påviseligeforurensningerav grunnen?
- Beregningerav hvor store grus- og steinvolumsom blir
båndlagtunder de aktuellebestemmelsenei ulike alternativer
for klausulering.
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Det er riktig at forslagtil
klausuleringer blitt
innskjerpet.Kommunens
overordnahensyner å ivareta
drikkevannsikkerhet.Det er
imidlertid ikke ønskeligå gå
lengerenn det som er helt
nødvendignår det gjelder
restriksjoneri planområdet.

Det er ikke grunnlagfor å krympesone1.
Utvidelsenav sone1 i forhold til tidligere
klausuleringer begrunnetmed etableringav
brønner ved Tjorputten, samt et økt framtidig
uttak av grunnvannsom gir økt hastighetpå
grunnvannetinn mot brønneneog mindre
oppholdstid.I følge NGUog Folkehelseinstituttet
skalvann i grunnvannssonen
ved yttergrensen
bruke minimum 60 døgnfram til brønneneunder
full belastning.

AsplanViakAS

Når det gjelder
soneinndelingen er denne
grundigvurdert av Asplan
Viak, som har fagkompetanse
på dette området. Foreslått
avgrensningav soneneer
nødvendigfor å gi nødvendig

Planbeskrivelse
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beskyttelseav grunnvannet.

Planforslagetkan ha store økonomiskekonsekvenserog er langt
mer komplisertenn en ordinær saketter plan- og bygningsloven.
Har sett segnødt til å engasjereadvokat,bl.a. fordi kommunenselv
stiller med eksternadvokati møter. I forrige runde med
klausuleringer,ledet av en politisk styringsgruppe,tilbød
kommunenå dekkeslikeadvokatutgifter.Støenfinner det urimelig
om kommunenikke gjør det sammedennegangen.

Når det gjelder dekningav
advokatutgiftervisesdet til
tidligere tilbakemeldingerom
dette.

9 Advokatfirmaet Hjort v/adv. Innjord på vegneav Støen,grunneier
gnr/bnr 52/1
Innledningenredegjørfor bakgrunnenfor innspillet og rettslig
utgangspunkt,bl.a. grustaketshistorie og avtaler gjort ved
klausuleringi 1984. Ved etableringav de første
grunnvannsbrønnene
i området ble det i 1984vedtatt
klausuleringsbestemmelser
som satte begrensningerfor videre
masseuttak.Bestemmelseneble forankret i en avtale med
grunneierne,og det ble gjennomførtavtaleskjønntil fastsettelse av
erstatningfor de tap grunneierneble påført.
Innjord mener ny soneinndelingog bestemmelseri stor grad vil
væretil hinder for videreføringav etablert arealbrukpå gnr/bnr
52/1.
Ut fra de opplysningersom foreligger,syneskommunenå være av
den oppfatningat Støener avhengigav tillatelse etter plan- og
bygningsloven(pbl.) for å fortsette driften av det etablerte uttaket.
Innjord mener dette i så fall beror på en misforståelse.Pbls.regler
om søknadspliktknytter segtil nye tiltak, jf. § 20-1 sammenholdt
med § 1-6. Det er heller ikke slik at kommunengjennomen ny
reguleringsplankan forby alleredeetablert arealbruk,jf. pbl. § 124, 1. ledd. Kommunenstår fritt til å utarbeidereguleringsplanfor
uttaket, men noe grunnlagfor å stille krav om reguleringsplansom
betingelsefor fortsatt drift av det eksisterendegrustakethar

Ringerikekommune

Visertil kommentarer
ovenfor.

HæhreASsøkteom
driftskonsesjon1.12.2014.

AsplanViakAS
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kommunenikke, i følge Innjord. Ønskesdriften stanset, må det skje
enten ved ekspropriasjoneller ved en avtalemed Støen.
HæhreASvil ivareta krav om driftskonsesjon m.v. etter
mineralloven.
Stiller spørsmålved behovet for de betydeligerestriksjonersom
foreslåsinnført mht. arealbruki området.Påpekerat det så langt
ikke er påvistforurensningav grunnvannetsom følgeav
virksomhetensom hittil har foregått i samsvar med klausuleringen
fra 1984.Det forutsettes at nødvendighetenav foreslåtte
innskjerpingergis en grundigvurderingi det videre planarbeidet.
Støener positivt til samarbeidom en reguleringsplansom også
omfatter masseuttakpå gnr/bnr 52/1. Dette kan leggetil rette for
løsningersom i størst mulig grad ivaretar de kryssendehensynsom
gjør seggjeldende,og som innebærerat kommunenikke
unødvendigpådrar segkostnaderknyttet til inngrepi etablert bruk.
Kommunenmå i så fall ta initiativ til slikt samarbeid.
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Soneinndelingenbaserersegpå NGUsveileder
«Grunnvann– Beskyttelseav drikkevannskilder».
Det er ingenting ved grunnforholdeneakkurather,
som tilsier at anbefalingenefra NGUkan lempes
på.

Direktoratet for
mineralforvaltningsendte
dennepå høring30.06.2017.
Kommunenuttalte segtil
søknaden22.08.2017.

Et slikt samarbeidble vurdert
tidligere i prosessen.
Rådmannenvalgteimidlertid å
gå videre med å utarbeideen
områdereguleringmed krav
om detaljreguleringfor evt.
masseuttak.

10 Inger HeleneOppenGundhusog EllenOppen,grunneiere
gnr/bnr 52/9
Fremtidig bruk av Trehørningen52/9 er enten grusuttakeller
bebyggelse(boligfelt eller industri). Avstandtil Hønefossog E16er
kort, og det er store planer for utvikling av regionen.Klausulering
er en begrensningfor utnyttelse av eiendommen.Førde tar
kontakt med aktuellefirmaer for uttak av grus/bebyggelse,ønsker
de å få avklart hvilke klausuleringersom vil liggepå eiendommen.
Storedeler av gnr/bnr 52/9 er kartlagt av NGUog registrert som
forekomstav nasjonalkvalitet. De ber derfor om at eiendommen
innlemmesarbeid med temautredningav pukk- og grusressurser
,
og anbefalessom aktuelt område for grusuttak.
Anmoderom at klausuleringsområde
3 på 52/9 oppheves.
Ber om begrunnelsefor avgrensingav klausuleringsområdet,i

Ringerikekommune

Det gjøresingenendringeri omfangog utstrekning
av klausuleringssone
3, men det vil bli lettelser i
bestemmelseneift. gjeldendeklausulering.
Klausuleringsbestemmelsene
for sone3 endresslik
at det åpnesfor lett boligbebyggelseog lett
industri. Det må likevel søkesetter plan- og
bygningslovensom normalt.
Yttergrensenpå sone3 markereryttergrensenfor
planområdet.Sone3 defineressom det ytre
verneområde– dette er et areal som kanskjekan
innvirke på grunnvannetskvalitet. Yttergrensener
ikke endret i forhold til eksisterende
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Jf. gjeldendekommuneplaner
fr amtidig anvendelseav 52/9
landbruks-, natur- og
friluftsformål (LNF).Dette
betyr at det i utgangspunktet
er byggeforbudi området.
Grunneieresom ønskeren
annenarealbrukbør formidle
dette som et innspill til
revisjonav kommuneplanens
arealdel.Rådmannenhar ikke
mottatt innspill som berører
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forhold til faktiskefarer for forurensning.I følge planbeskrivelsen
2014-02-16 pkt. 2.3 skjer nydannelseav grunnvannhovedsakelig
ved infiltrasjon fra Begna,mensen mindre andel grunnvanndannes
ved nedbørinfiltrasjonpå avsetningeninnenfor området. Ved
senkning av grunnvannsspeiletrundt brønnenevil mer elvevann
matesinn i magasinet.Elveinfiltrasjonvil stå for mer enn 90 % av
nydannelsenav vann.Derfor mener Gundhusog Oppenat den
vestligedelen av Trehørningen52/9, mot fv172 ikke er en
potensiellforurensningsfareog ikke skalklausuleres.Dersomen
mindre sonepå eiendom52/9 skalopprettholdes,kunne man
bruke sammeprinsipp som for sone0 og slå en sirkel med sentrum
i sone0 (Dødisgropa)med en radiuspå 250-300 meter og innenfor
dette området klausuleresom sone 3.
Ber om konkretiseringav klausuleringsbestemmelsene,
spesielt
pkt. 1 om etableringav bedrifter/virksomheter/anlegg.Hvordan
definerespotensiellforurensningstrussel?
For et potensieltmasseuttakpå 52/9 kan man anslagsvisberegne
en dybdepå 15-20 m. Arealet på 200 000 m2 vil da med en høyde
på 17 m kunneberegnestil en massepå 3 400 000 m3.
Grunnvannsnivåer 147 moh. I sone1 og 2A kan det tas ut masser
inntil hhv. 155 og 152 moh. Trehørningenliggerpå ca. 195 moh., så
et uttak inntil ca. 175 moh. vil liggegodt over dette. Restriksjoner
for sone3 begrensermulighetenefor utnyttelse av arealet.
Gundhusog Oppenmener det er urimelig at det ikke er praksiså gi
erstatningfor områdersom ligger innenfor sone3, og vil be om
kompensasjonfor de ulemper og begrensningersom er påført
eiendommen,dersomklausuleringikke blir opphevet.
Bebyggelsevil væreboligfelt eller industri. Klausuleringenhar flere
forbud mot dette. Det visestil punkteneovenfor, da samme
forhold gjelder for evt. bebyggelse.

Ringerikekommune
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klausuleringsplan(1984).

gnr/bnr 52/9 ifm. pågående
revisjonav kommuneplanen.
Ringerikekommunevelgerå forholde segtil
Når det gjelder grusuttakviser
soneinndelingenslik den foreliggerfra AsplanViaki utredning i forbindelsemed
notat datert 7.3.2014og ønskerikke å legge
kommuneplanenat det er
unødigeføringer i området. Nevntenotat gir en
store arealeravsatt og
grundigvurderingav grensenefor soneI, og det
regulert til dette formålet per i
blir ogsågitt en begrunnelsefor utvidelseav
dag.Dette vil dekkebehoveti
sonene.Forrigeklausuleringsplanbyggetpå et
lang tid. For andre viktige
uttak på opptil 100 l/s fra brønnenei Dødisgropa, ressursersom ikke er avsatttil
mensdagensforslagbyggerpå et maksimaltuttak uttak, er det viktig for
på til sammeninntil 160 l/s fra Dødisgropaog
kommunenå sikre dissefor
Tjorputten. Klausuleringsplanen
tar ogsåhøydefor framtida ved å unngådirekte
at anleggetfor kunstiginfiltrasjon av vann fra
og indirekte nedbyggingav
Tjorputten kan bli brukt for å styrkenydannelsen
disse.
av grunnvann.Heleområdet rundt Tjorputten er
derfor tatt med i soneI.
For sone3 gjelder generelleretningslinjerfor
grusuttak.Normalt tillates det uttak ned til 2-3 m
over grunnvannsnivået.For uttak ned mot dette
dypet krevesdet observasjonsbrønn
for
dokumentasjonav grunnvannsnivå.Dette må
presiseresi bestemmelsenefor sone3.
Kompensasjonfor ulemperer tatt i forbindelse
med oppstart av vannverket.

AsplanViakAS

Det er ingenendring i omfang
av sone3. Men som Asplan
Viakskriverer det noen
lettelser i restriksjoner,i
forhold til forrige runde.
Kompensasjonfor ulemper er
tatt i forbindelsemed oppstart
av vannverket.
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11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1
Vei ned til masseuttakpå gnr/bnr 52/1 eiesav 52/1, 52/2 og 51/1.
Halvpartenav veien liggerpå 51/1 ned til eksisterendegrusuttak.Veien
nyttes til skogsdrift,fremtidig grusuttakog som generelladkomsttil
nordre del av eiendommen.
Bemerkerat forslag til klausuleringssonene
2A, 2B og 3 er for
omfattende,og leggerunødvendigebegrensningerpå 51/1.

12 Hen gjestgiveriv/Einar Rokseth
Pådet tidligere impregneringsverketved Ådalselvapå Hen ble det
funnet en markant økningi arseninnholdet i grunnvannet i en av
brønnene(NGI-notat 30/1-13). Hvilkentype virksomhettillater
kommunenpå den tidligere industritomta mtp. arseneti grunnen?
De mener risikoenfor at arsenspresgjennomgrunnvannetog til
det kommunalevannverketsabonnentermå utredes.
I januar 2012sankbrønnenpå Hen gjestgiverimed flere meter.
Andrei nabolagetopplevdedet samme.Ensammenhengmed
prøvepumpingensom foregikksamtidigi Ringerikevannverker
sannsynlig.Rystelsenei grunnen,som pågikki over to år, kan også
sesi sammenheng.Nivåeti brønnener nå på det normale og
rystelsenehar gitt seg.Baserervannverketsegfortsatt på å pumpe
opp grunnvannslik at grunnvannsspeiletsynker og private brønner
likeså?

Ringerikekommune
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Vegenvil bli regulert som privat veg.
Klausuleringsbestemmelsene
som nå blir
hensynssoner,endresslik at punktet om
bebyggelsei sone3 strykesog at det i stedet kan
tillates oppføringav bygninger/lett industri som
ikke er i konflikt med vannverksinteresser.
Det må
søkesom byggetillatelseetter plan- og
bygningsloven.Soneinndelingenbaserersegpå
NGUsveileder«Grunnvann– Beskyttelseav
drikkevannskilder». Det er ingenting ved
grunnforholdeneakkurather, som tilsier at
anbefalingenefra NGUkan lempespå.

Det er ingenendring i omfang
av sone3. Men som Asplan
Viakskriverer det noen
lettelser i restriksjoner,i
forhold til forrige runde.
Kompensasjonfor ulemper er
tatt i forbindelsemed oppstart
av vannverket.

Sakener tidligere vurdert i AsplanViak-notatene
Visertil kommentarerfra
datert hhv. 11.6.2010(Vurderingav forurensning
AsplanViak.
fra Hen treimpregneringstomt)og 23.8.2012
(Vurderingav bortfall av vann fra privat brønn).
Førstnevntenotat konkluderermed at det ikke er
risiko for spredningav forurensningfra tomta til
brønnene.I sistnevntenotat ble det vurdert som
usannsynligat uttaket til vannverketgir bortfall av
vann i brønnenepå andre sidenav Begna.
Prøvepumpingav brønneneved Tjorputten (over
12 måneder)og analysepå CCA-forbindelseri
denneperiodenhar heller ikke gitt noen
indikasjoner på at grunnvannetsom vannverket
benytter segav er forurensetav virksomhetensom
har foregått på treimpregneringstomta.
Det har vært kontinuerliguttak fra Dødisgropa
sidenvannverketførst ble opprettet på 80-tallet.
Prøvepumpingenved Tjorputten pågikki over ett
år, men er avsluttet.

AsplanViakAS
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NGI-RAPPORT
datert 30.1.2013foreliggerhos
kommunen,ved Nybråten.

13 Ringerikevenstre
Gir honnør til kommunenfor grundigsaksutredningi en komplisert Ringerikekommunevelgerå forholde segtil
soneinndelingenslik den foreliggerfra AsplanViak,
sak.Vannsikkerhetog kvalitet kan vanskeligkompromissesom.
Det er grunn til å se på hvilke konkretefysiskebelastningeruttak og og ønskerikke å leggeunødigeføringer i området.
Det er gjort grundigvurderingav grensenefor sone
transport av grushar på grunnenog vannmagasinet/
1 av AsplanViaki notat datert 7.3.2014(se
grunnvannsforhold. Kanbruk av dumpere,gravemaskiner,tunge
kommentarside15).
transportbiler medførerystelser,forskyvningeri sand- og gruslag
og/eller endringerpå mettethetsgradi gruslag,og dermedendret
vanngjennomstrømning/hastighet?
Spørsmålenebør være tema
ifm. forundersøkelserrundt videre masseuttaklengerframme/sør
på moen, og som skjer i retning drikkevannsområdet,mot sone3.
Børikke hele sone2 omfattes av forbud mot grusuttak,i likhet med
sone1 og 0, når uttak i sone2A og B jf. ekspertuttalelserer
beheftet med så mye usikkerhet?Venstredeler rådmannens
bekymringfor at grusuttakog hendelsei uttaket kan påvirke
nåværendeog framtidig vannkvalitet.I sakersom denne,som
gjelder tilgangtil livsviktigegoder,skaldet mye til før restriksjoner
på tiltak som iverksettes,opplevessom for strenge.

Ringerikekommune
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I plan- og bygningsloven§ 127 står det at det i en
reguleringsplankan gis
bestemmelseri nødvendig
utstrekning.Det er ikke
ønskeligat bestemmelseneer
mer omfattende enn
nødvendig.Beskyttelse av
vannkildener hovedprioritet.
Behovetfor sikringssonerog
bestemmelserer grundig
utredet og vurdert. Med
bakgrunni dette mener
rådmannenforeslåtte soner
og bestemmelsergir en
tilstrekkelig beskyttelseav
vannkilden.Det vises for øvrig
til uttalelsefra Mattilsynet,
som støtter vurderingenesom
er gjort.
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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kommune for å bistå med hydrogeologisk
rådgivning i forbindelse med Ringerike vannverk Kilemoen. Denne rapporten erstatter
klausuleringsplaner for vannverket som ble utarbeidet i 2009 og 2012, og tar også inn
endringer omtalt i tilleggsnotat datert 7.3.2014. Bakgrunnen for siste revisjon er økt
dimensjonerende vannbehov og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Jostein
Nybråten og Guro Skinnes er Ringerike kommunes kontaktpersoner for oppdraget.
Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og har hatt ansvar for gjennomgang og
revidering av forslaget til ny klausuleringsplan. Mari Vestland har bidratt med rapportering.

Sted, dato
Trondheim, 11.03.2016

Bernt Olav Hilmo
Oppdragsleder
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Bernt Olav Hilmo
Kvalitetssikrer
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SAMM ENDRAG
Asplan Viak bistår Ringerike kommune med hydrogeologisk rådgivning i for bindelse med
vannforsyningen ved Ringerike vannverk Kilemoen. Denne rapporten er en oppdatert versjon
av klausuleringsplanen som ble utarbeidet i 2012. Planen tar høyde for et maksimalt
døgnbehov for 160 l/s (13 824 m3/døgn fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i
Dødisgropa og 70 l/s fra to nye løsmassebrønner ved Tjorputten. Disse brønnene er ennå
ikke tatt i bruk, men vil fungere som supplerende vannkilde fra ca. 2020.
Klausuleringsplanen gir en helhetlig områdebeskyttelse for brønnene i Dødisgropa og ved
Tjorputten. Videre er planen basert på erfaringer fra ca. 30 års drift av brønnene i
Dødisgropa og diverse fagrapporter fra undersøkelsesfasen, utbyggingen av anlegget og
senere utvidelser av anlegget med flere brønner.
Selve forundersøkelsene for bestemmelse av brønnplassering for brønnene ved Tjorputten
og prøvepumpingen av disse har inngått i et eget prosjekt for kommunen. Grunnlaget for
vurdering av vannforsyning fra brønnene ved Tjorputt en er basert på resultatene fra
prøvepumping i nesten ett år.
Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU. Sonenes yttergrenser er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser,
vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart.
Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser.
Beskrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsregulerende bestemmelser framgår av kap. 5.
Denne oppdaterte klausuleringsplanen inngår som et vedlegg til planbeskrivelsen i
forbindelse med pågående arbeid med regulering av tilrenningsområdet for brønnene til
Ringerike vannverk, Kilemoen.
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Hovedvannforsyningen ved Ringerike vannverk er basert på grunnvann som tas fra fem
løsmassebrønner i ei dødisgrop på Kilemoen. Vannverket forsyner i dag ca. 23 500
personer, og skal til enhver tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvarer et
gjennomsnittlig uttak på ca. 100 l/s.
For å øke sikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala
prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde/reservevannkilde
ved vannverket. Disse brønnene ble prøvepumpet i ca. 7 måneder fra august 2011.
Før arbeidet med å etablere nye brønner ved Tjorputten ble igangsatt ønsket imidlertid
kommunen en revisjon av eksisterende klausuleringsplan for vannverket, i og med at
etablering av nye brønner ville gi endret soneinndeling rundt brønnene, og at det i den
forbindelse også kunne kreves nye grunneieravtaler. En revidert plan ble laget i 2009.
Mattilsynet har i brev datert 19.8.2010 følgende kommentarer til bakgrunnsdata for
utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan:
-

Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten mangler.
Det bør foreligge en bedre dokumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene.
Det bør gjøres en mer utførlig vurdering av enkelte tillatte aktiviteter i sone I (bruk av
plantevernmidler, husdyrgjødsel, beite).

I 2011 ble det utført supplerende undersøkelsesboringer, for å bestemme nøyaktig
plassering av nye brønner. Med bakgrunn i resultater fra prøvepumpingen, samt nevnte
innspill fra Mattilsynet, ble det i 2012 utarbeidet et forslag til revidert klausuleringsplan.
Siden denne planen ble utarbeidet har Ringerike kommune besluttet å øke det
dimensjonerende vannbehovet fra 100 l/s til 160 l/s. Dette vil ha betydning for klausuleringen
i og med at det krever en større hastighet på grunnvannsstrømmen inn mot brønnene.
Kilemoen er et lett tilgjengelig område med gode grunnforhold, og er derfor et attraktivt
område for diverse utbygging. I tillegg finnes det betydelige sand- og grusressurser med en
gunstig beliggenhet i forhold til store potensielle forbrukere. Ringerike kommune har besluttet
å benytte grunnvann fra Kilemoen som hovedvannkilde i lang tid framover, og står nå foran
en omfattende utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg. For å sikre
grunnvannsforekomsten har kommunen derfor gått i gang med å utarbeide en
reguleringsplan for Ringerike vannverk. Denne planen vil ta utgangspunkt i denne oppdaterte
versjonen av klausuleringsplanen.

1.2 Formål
Det stilles krav til vannverkseier om at man skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg). En klausuleringsplan har som formål å
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hindre utilsiktet forringelse av vannkvaliteten på grunnvannet, som følge av arealbruk og
aktiviteter i tilsigsområdet til grunnvannsanlegget. Dette oppnås gjennom opprettelsen av
sikringssoner rundt anlegget, der man legger restriksjoner på aktiviteter og/eller arealbruk.
Hensikten med denne rapporten er å presentere en versjon av klausuleringsplanen for
Ringerike vannverk, som erstatter eksisterende utgave og forslaget til revidert plan fra 2009
og 2012. Rapporten skal også fungere som grunnlag for utarbeidelse av nye
grunneieravtaler og regulering av området til drikkevannsformål.

1.3 Grunnlagsmateriale
Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn
til ny soneinndeling og arealrestriksjoner som følger av etableringen av et nytt brønnområde
ca. 150 m sørøst for Tjorputten. Klausuleringsplanen er videre utarbeidet på grunnlag av
følgende data (tabell 1):
Tabell 1: Grunnlagsmateriale.
Kilde

Beskrivelser

NGU-rapporterfra 1974
NGU-rapportfr a 1979og 1980

Tidligere grunnvannsundersø
kelseri nærhetenav Tjorputten
Resultaterfra prøvepumping
Denneklausuleringenbyggerpå tidligere grunnvannsundersøkelser
og en
over ett år lang prøvepumpingsperiode
av en brønni Dødisgropamedet
uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdetble bestemtut fra målingerav
grunnvannsnivåi 8-10 peilebrønner.
o Sone0 Brønnområdeti Dødisgropa.Områdeter
Tidligere soneinndelingog forslag
inngjerdet.
til klausuler(1984).
o SoneI Det nære infiltrasjonsområdet.Dette området
bestårav en 8-kant medyttergrense185-200 m fra
Områdetsomomfattesav
brønnene.
restriksjonerer inndelt i 4
o SoneII. PåvisttilrenningsområdeutenforsoneI. Sonen
hovedsonernummerertfra 0-III.
er delt i en soneII A medrelativt rask
grunnvannstransport
og mindreumettetsoneog en
soneII B utenfor medlav grunnvannstransport
og stor
umettetsone.
o SoneIII. Sikringssonehvorfra grunnvannetkan
transporteresmot brønneneunderspesielle
forutsetninger.
Diversematerialefra Ringerikekommuneangåendebyggingav infiltrasjonsanlegg.
AsplanVi ak-rapport2007
Nye undersøkelsesboringer
ved Tjorputten
AsplanViak-rapport2009
Forslagtil ny klausuleringsplanRingerikevannverk
AsplanViak-rapport2010
Vurderingav forurensningsfarefra Hen treimpregneringstomt
AsplanViak-rapport2011
Undersøke
lsesboringerved Tjorputten
AsplanViak-rapport2011
Foreløpige resultaterfra prøvepumpingenav brønn1 og 2 ved Tjorputten
Søknadom konsesjonfor grunnvannsuttak
til Ringerikevannverk
AsplanViak 2012
Kilemoen,datert4.7.2012
AsplanViak-rapport2012
Klausuleringsplanfor RingerikevannverkKilemoen, datert20.11.2012.
Tilleggsnotattil klausuleringsplandatert20.11.2012.Endringeri
AsplanViak-notat2014
soneinndelingsom følge av planerom økt grunnvannsuttak.
AsplanViak-notat2015
Beskrivelserav sand- og grusressurser
på Kilemoen,versjon2
AsplanViak-rapport2016
Områdereguleringfor RingerikevannverkKilemoen (underarbeid)
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2 OMRÅDEBESKRIVELSE
2.1 Beliggenhet og kvartærgeologi
Grunnvannsbrønnene er lokalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hønefoss sentrum.
Brønnområde 1 angir beliggenheten til brønnene som utgjør hovedvannforsyningen ved
vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. Brønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver
av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er en distanse på 150 meter
mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt
brønnområde. Avstanden mellom brønnene i Dødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca.
500 meter (figur 1).

Figur 1 Oversiktskar
t M = 1:50 000. Ringerikevannverkmedbrønnområde
ne på Kilemoen

Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av
avsetningen der iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere
undersøkelser av NGU viser at den sørlige delen består av sand- og gruslag. I de sentrale
deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens det i den nordlige delen er
avsatt grovere masser. Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser:

-

Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av
grovere sediment.
Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga
deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter
isavsmeltningen ble det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved
Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler
av brønnområdene (se figur 2).

Ringerike Kommune

Asplan Viak AS

Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen

10

3 VANNVERKS - OG BRØNNDATA
3.1 Generelt
Ringerike vannverk Kilemoen er et kommunalt grunnvannsanlegg, som bidrar til å forsyne
ca. 23 500 personer i Hønefoss og omegn. Vannverket forsynes fra fem løsmassebrønner i
ei dødisgrop i en stor breelvavsetning på Kilemoen. Vannverket forsyner boliger,
næringsmiddelindustri, skoler, helseinstitusjoner, gårdsbruk og hytter /fritidsboliger, camping
med mer. Vannverket er nå i ferd med utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg for fjerning
av jern og mangan.

3.2 Grunnvannsbrønner
Vannverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa. Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Vannverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm-brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 2-3).

Brønner i Dødisgropa

Figur 2: Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 3: Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 -6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første brønnene (B1-B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4-B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sammen produseres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
denne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 -2013 økt
fra 78 -103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013. Dersom det er behov kan alle
brønnene levere samlet opp mot 300 l/s.
Den totale brønnkapasiteten er dermed mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brønnkollapser eller pumpehavari.
Nyetablerte brønner ved Tjorputten
For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grunnvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 4). Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/reservevann ved vannverket.
Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnkapasiteten for begge brønner ved Tjorputten
tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike
vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. Det anbefales at uttaket per brønn
ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s. Hvis dette ikke er tilstrekkelig har vannverket
muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til infiltrasjon av
vann fra Tjorputten.
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Brønn 2

Figur 4 Brønntegninger av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4 HYDROGEOLOGISK B ESKRIVELSE
4.1 Generelt
Grunnvannsmagasinet ligger i en grunnvannsforekomst som er karakterisert i tråd med EUs
vannrammedirektiv (grunnvannsdirektivet). Forekomst 012-972-G Kilemoen inngår i
vannregion Vest-Viken og vannområde Tyrifjorden. Totalt areal er beregnet til om lag 5,7
km2. Beskrivelsene i del 4.2-4.8 av grunnvannsstand, strømning og vannkvalitet i magasinet
vil i størst grad basere seg på de siste resultater fra prøvepumping av nyetablerte brønner
ved Tjorputten, da denne dokumentasjonen ligger til grunn for revideringen av
klausuleringsplanen.

4.2 Magasintype og innstrømningsområde
Området er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se Figur 5).

Innstrømningsområde

Ut strømningsområde

Figur 5: Løsmassefordeling med inn- og utstrømningsområder.

Boringer viser over 30 meter med grove masser av sand og grus med god
vanngjennomgang. I brønnområdet ved Tjorputten er den umettede sonen ca. 3-5 m, mens
området rundt har en umettet sone mellom 10 og 30 m. I brønnområdene i Dødisgropa og
ved Tjorputten er det et opptil 10 m tykt lag av finsand/silt over selve grunnvannsmagasinet.
Dette gir en meget god naturlig beskyttelse. Selve grunnvannsmagasinet består av grus og
grusig sand. Til tross for finstoffholdige løsmasser over enkelte deler av magasinet, regnes
forekomsten som en åpen akvifer.
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4.3 Nyd annelse
Opp-pumpet grunnvann fra brønnene stammer fra:
1) Nedbør som infiltreres i grunnen og danner grunnvann.
2) Naturlig grunnvannsstrøm i sand- og grusmassene, hovedsakelig dannet ved
elveinfiltrasjon.
3) Indusert nydannelse.
4.3.1 Nedbørsinfiltrasjon
En andel grunnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon innenfor avsetningens tilsigsområde.
Tilsigsområdet til magasinet er regnet fra yttergrensen av sone II. Dette tilsvarer et areal på
ca. 1,3 km2. Ved avlesning fra avrenningskart kan spesifikk kapasitet settes til 10-12 l/s · km2.
Det må presiseres at dette er data fra referanseperioden 1930-1960, og trykt kartutgave
(NVE 1987). Bidraget fra nedbørsinfiltrasjon er estimert fra spesifikk avrenning i området og
tilsigsområdet til brønnene:
Q = Areal · (Nedbør – Evapotranspirasjon – Overflateavrenning)

Nedbør tilgjengelig for infiltrasjon til magasinet (netto nedbør) er estimert til 13 l/s, noe som
tilsvarer ca. 8 % av maksimalt uttak på 160 l/s.

4.3.2 Elveinfiltrasjon
Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraulisk grense, der det mates inn
grunnvann til magasinet. Nydannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra
Begna. Den naturlige grunnvannstrømmen går fra elva og mot sør-sørøst med en gradient
på ca. 0,5 % (0,005). Se figur 4. Denne grunnvannsstrømmen er styrt av et lavereliggende
elvenivå nedenfor et stryk i Begna sørøst for Kilemoen og defineres som magasinets
utstrømningsområde i ubelastet tilstand. Ut fra en gradient på 0,5 %, en hydraulisk
konduktivitet på 1x10-3 m/s, og en effektiv porøsitet på 20 % blir hastigheten på den naturlige
grunnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere fra mindre enn 0,1 m/døgn i
finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus. Hvis man antar 500 meters bredde og 30 meters
tykkelse på denne grunnvannsstrømmen får man en mengde på:
Q = 500 m x 30 m x 2 m/døgn x 0,2 = 6000 m3/døgn = ca. 70 l/s.
Denne mengden vil være sterkt avhengig av vannføringen i elva da mengden infiltrert vann
øker ved økende elvevannstand.
På grunn av reguleringene i vassdraget er vintervannføringen relativt stor. Vannføringen er
vanligvis størst i mai og begynnelsen av juni i forbindelse med snøsmelting. De største
flommene opptrer enten som en følge av regn og snøsmelting om våren eller som en følge
av kraftig regnvær om høsten (Kilde: NVE). For perioden 1947 – 2001 er midlere flom 343
m³/s. Reguleringene i Begnavassdraget har i følge NVE ført til en reduksjon av midlere flom
med omkring 150 m³/s eller omkring 30 %.
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NVE har i forbindelse med flomvurderinger for Hønefoss inkludert vurderinger av
Begnavassdraget/Ådalselva. Her er middelvannføring i Ådalselva stipulert til 88 m3/s ved
utløpet av Sperillen (NVE 2002 b). NIVA har utført resipientundersøkelser i blant annet
Begna, og middelvannføring oppgis for perioden februar 2010- februar 2011 å være 84 m3/s.
Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsøkte grunnvannsuttak på inntil 160 l/s tilsvare knapt
0,2 % av den gjennomsnittlige vannføringen i elva og ca.1,3 av alminnelig lavvannføring.
Grunnvannsuttaket vil fortsatt ha liten innvirkning på vannføringen i Begna. Det presiseres at
dette er et konservativt anslag på lavvannføringen.

4.3.3 Effekt av pumping – indusert nydannelse
Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene under uttak, vil strømningsgradientene
inn mot brønnene føre til at mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse), enn
hva som er tilfellet uten pumping. Andelen grunnvann som nydannes fra elveinfiltrasjon vil
følgelig øke. Undersøkelser av NGU viser at ved uttak fra Dødisgropa er denne mengden
nær 80 l/s, mens den under flom vil kunne økes til 200 l/s. Ved uttak fra brønnene ved
Tjorputten vil andelen som nydannes ved indusert elveinfiltrasjon være enda større enn det
som er tilfellet ved Dødisgropa (> 90 %).

4.3.4 Grunnvannsmagasinets

tåleevne

Prøvepumpingen av brønnene i Dødisgropa på 80-tallet viste at magasinet på årsbasis
balanserer et uttak på 100 l/s (Kilde: NGU). Betydelig større uttak over lang tid vil kunne gi
en netto senkning over året. Gjennomsnittlig uttak fra brønnene i Dødisgropa er imidlertid i
dag ca. 100 l/s. Grunnvannstanden vil overvåkes gjennom registrering av grunnvannsnivå i
etablerte peilebrønner og produksjonsbrønner. For å minske belastningen på
grunnvannsmagasinet er det planer om å kjøre anleggene parallelt for å fordele uttaket i
magasinet.
Ca. 7 måneder med prøvepumping av brønnene ved Tjorputten viser at grunnvannstanden
stabiliserer seg etter en tid når det har oppstått en likevekt mellom grunnvannsuttaket og
innmatingen til magasinet. Det presiseres at det gjennom hele prøvepumpingen ble
produsert om lag 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa, noe som betyr at samlet uttak fra
magasinet har vært ca.160 l/s i siste del av prøvepumpingsperioden. Uttak av over 70 l/s fra
brønnene ved Tjorputten har ikke hatt negativ virkning for brønnene i Dødisgropa, verken
med hensyn til endringer i grunnvannstand eller grunnvannskvalitet. Ved bruk av kunstig
infiltrasjon av overflatevann ved Tjorputten, kan uttaksmengden øke ytterligere. For
nærmere informasjon om prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten henvises det til egen
rapport fra 2011. Det er dermed vist at grunnvannsmagasinets tåleevne er større enn
160 l/s.
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4.4 Strømningsforhold
Strømningsbildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømningsmønster
ved Tjorputten før og etter oppstart prøvepumping. Kartene representerer ulike situasjoner
for denne delen av grunnvannsmagasinet.
Ved uttak fra Dødisgropa er det registrert senkning av grunnvannsnivået i hele
tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og grunnvannsstrømmen går dermed mot
brønnene i Dødisgropa fra hele dette området.

Figur 6: Strømningsbilde ved Tjorputten før pumpestart 17.8.2011 (brønnområder er vist i øvre kartutsnitt med blå
sirkler).
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Senkningen av grunnvannsnivået ved Tjorputten som følge av uttaket i Dødisgropa er ca. 1
m. Strømningsbildet ved Tjorputten før pumping 17.8.2011 er dominert av en
grunnvannsstrøm som går sørover. Grunnvann mates inn fra elva/Tjorputten og strømmer
mot sør-sørøst. Det skjer en svak dreining mot vest ved brønn 1 og 2 (figur 6). Endringen i
strømningsretning tilskrives her påvirkning fra grunnvannsuttaket i Dødisgropa.
Grunnvannets strømningsmønster endres som følge av grunnvannsuttaket fra brønnene ved
Tjorputten (se figur 7).

Fi gur 7: Strømningsbilde ved Tjorputten 9.3.2012 ved et uttak på 70 l/s fra Tjorputten og ca. 90 l/s fra Dødisgropa
(brønnområder er vist med blå sirkler i øvre kartutsnitt).
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Strømningsbildet i figur 7 viser situasjonen med et samlet uttak på over 70 l/s fra brønnene
ved Tjorputten, samt et uttak på ca. 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa. Grunnvann mates inn
fra elva/Tjorputten og fra områdene sør og øst for brønnene. Det foregår en strømning fra
området ved Pb4 og mot brønnområdene. Influensområdet strekker seg dermed sørover mot
Pb 4.
Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denne delen av
magasinet (se figur 7). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn
grunnvann til magasinet fra Begna gjennom indusert nydannelse, dvs. at senkningen av
grunnvannstanden ved pumping oppretter strømningsgradienter fra elva og mot
brønnområdet. Nydannelsen til magasinet skjer i form av elveinfiltrasjon (indusert
grunnvannsnydannelse), og gjennom infiltrasjon av nedbør på forekomstens overflate (se del
4.3).

4.5 Hydrauliske beregninger
4.5.1 Beregning av grense for 60 døgns oppholdstid
Ved hydrauliske beregninger er det tatt utgangspunkt i et samlet uttak på 90 l/s fra brønnene
i Dødisgropa og 70 l/s for brønnene ved Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i framtida,
kan dette medføre behov for å justere enkelte sonegrenser, spesielt for sone I og II
(tilsigsområdet).
Tabell 2 Beregning av areal innen sone 1 for brønnene i Dødisgropa og Tjor putten

Dødisgropa

Tjorputten

Effektiv porøsitet neff

20 %

20 %

Tykkelse på vannførende
masser

40 m

20 m

Maks. uttak

90 l/s

70 l/s

Uttak i 60 døgn

520560 m3

362880 m3

Areal av sone 1

65070 m2

90720 m2

Avstand fra brønn til grense
for sone 1 med sirkulær form

144 m

170 m

På grunn av en naturlig grunnvannsstrøm fra nord til sør vil utbredelsen av sone 1 rundt
brønnene få større utstrekning mot nord enn mot sør. Hastigheten på grunnvannsstrømmen
ved Tjorputten er estimert til ca. 2 l/s uten uttak, mens hastigheten med uttak øker jo
nærmere brønnen man kommer (se figur 7). Dette betyr at avstanden mot nord bør være i
størrelsesorden 180 – 220 m, mens mot sør holder det med 100-130 m fra brønnene og mot
grensen for sone 1.
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4.5.2 Oppholdstid t fra infiltras jonsbrønner v ed Tjorputten til uttaksbrønner
Infiltrasjonsbrønnene har ikke vært i bruk under prøvepumpingen. Det kan være aktuelt å
benytte seg av anlegget i framtiden dersom det viser seg at det er behov for økt kapasitet
ved anlegget. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene til uttaksbrønner er derfor estimert ut
fra hydraulisk konduktivitet k, hydraulisk gradient i, løsmassenes effektive porøsitet n og
avstanden mellom infiltrasjonsbrønner og uttaksbrønner l:

8,2 døgn.
Hydraulisk gradient er satt til 1,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet
er stipulert til 3 x 10-3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden
er høyst usikker, men den viser at infiltrasjonsbrønnene vil gi vann med mye kortere
oppholdstid enn naturlig infiltrasjon fra Tjorputten/Begna. Infiltrasjon av forurenset elvevann
via infiltrasjonsbrønnene vil dermed også være den mest alvorlige forurensningskilden.
4.5.3 Estimert utbredelse av influensområdet
Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert
senkning i magasinet under prøvepumpingen. Influensområdet strekker seg i retning sør mot
Pb4. Influensområdet til brønnene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrensen til
tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II A og II B må det også tas
hensyn til løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på
prøvepumpingen av brønner i Dødisgropa. Det er derfor ikke foretatt en justering av denne
yttergrensen.

Det må bemerkes at sone I og II A vil bli justert med bakgrunn i nye
grunnvannsundersøkelser i området rundt massetaket på eiendom 52/1. Dette vil bli utført
våren 2016.
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sårbarhet

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets
nærområde kan forringe grunnvannskvaliteten. Sårbarheten til magasinet er i stor grad
avhengig av mektighet på umettet sone og løsmassenes egenskaper. I tillegg må dette ses i
sammenheng med belastning fra eksisterende aktiviteter og arealbruk.
Under prøvepumpingen reagerer magasinet hydraulisk som om det skulle være et åpent
magasin, og følgelig klassifiseres akviferen som åpen. Med dette menes at
grunnvannsspeilet står i direkte kontakt med atmosfæren via porer i umettet sone.
Mektigheten på den umettede sonen er ca. 6 meter ved brønn 1 ved Tjorputten, mens
mektigheten på sonen er noe mindre nede ved brønn 2. Måling før pumpestart viste at dyp til
grunnvannsspeil var ca. 3 meter. I perioder med høy vannstand i Begna vil grunnvannsnivået
stige og umettet sone avtar noe. Dette vil være mest avgjørende i flomperioder. Motsatt vil
umettet sone øke i perioder med lavvannføring. Umettet sone varierer ellers med topografien
og grunnvannets sesongvariasjoner (se del 4.4).
Det er påvist tettere lag av finsand/silt over aktuelt nivå for filtersetting i alle brønnområdene.
Dette gir en god sikring av grunnvannet mot eventuelle forurensninger fra overflaten.
Brønnfiltrene er plassert > 10 meter under naturlig terrengnivå. Erfaring fra tidligere viser at
man da sjelden erfarer problemer med bakterier, selv om brønn 2 ligger relativt nær
Tjorputten/Begna.
Grunnvannsmagasinets kontakt mot Begna (lavere enn kote 147) er preget av finstoff som
nedsetter infiltrasjonskapasiteten noe. Grensen mot Tjorputten består trolig også av finstoff,
som bidrar til å redusere infiltrasjonen herfra. Gjennom mer enn 20 års drift av brønnene i
Dødisgropa og 7 måneder prøvepumping av brønner ved Tjorputten er det ikke detektert
levende bakterier i grunnvannet. Foruten tidvis forhøyede verdier av mangan er også den
fysisk-kjemiske vannkvaliteten god.
Ut i fra en samlet vurdering av mektighet på umettet so ne og løsmassene s
egenskaper , vurderes den naturlige beskyt telsen til grunnvanns magasinet som god .
Magasinet er imidlertid sårbart med hensyn til eksisterende grusuttak innenfor sone I
og IIA . Denne arealbruken bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes
magasi nets naturlige renseevne . Det er en forurensningsrisiko knyttet til selve driften
og uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, kjemikalier etc.).
Dagens aktivitet i g rus tak et i disse delene av magasinet medfører en stor
forurensningsrisiko for grunnvan net med hensyn til eksisterende og framtidig
vannforsyning. Del 5 og 6 gir en utdypning og forslag til innskje rpelser .
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4.7 Vannkvalitet
Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnvannet har god oppholdstid
og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og smittestoffer.
Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene til drikkevann.
Forhøyede manganverdier knyttes til inntrekning av dypt grunnvann med lavt
oksygeninnhold. Det er ikke påvist stoffer i grunnvannet som kan knyttes til aktivitet i
nærliggende grustak.

4.7.1 Vannkvalitet i brønner fra Dødisgropa
Driften av grunnvannsbrønnene i Dødisgropa dokumenterer at grunnvannet som tas ut fra
denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske
egenskaper som man ser for brønnene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man
forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødisgropa, og dette har vært et vedvarende
problem siden. Høye verdier av mangan er knyttet til bruksmessige problemer. I tabell 6 gis
en generell karakteristikk av vannkvaliteten på grunnvann fra Dødisgropa, der man ser at
mangankonsentrasjonene varierer over tid og med brønn. De siste data fra vannverket viser
at det er en svakt økende trend i alle brønner.
Tabell 3: Generellbeskrivelseav vannkvalitetpå grunnvannfra Dødisgropa.

Parameter

Enhet

Beskrivelse

Bakteriologi

-

Meget god

Kalsium

mg Ca/l

Ca. 15 mg/l

Surhetsgrad

pH

Mangan

mg Mn/l

Jern

mg Fe/l

Ca. 7,35 (råvann),7,5-7,7 (nettvann,luftet)
0-0,8 (varierermedbrønnog over tid, har værten
økendetrend fra 2006).
0-0,2 (varier betydelig)

Total organisk karbon (TOC)

mg TOC/l

<0,5

Alkalitet

mmol/l

1,1 (basertpå en analyse)

Fargetall

Mg Pt/l

Mindre enn 1
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Tabell 4 Mangan i råvann i brønner fra Dødisgropa 2015 (fra Ringerike kommune mars 2016)

Måned
10.02.15
07.04.15
19.05.15
23.06.15
07.07.15
04.08.15
29.09.15
17.11.15
Snitt
Maks
Min

Brønn1

Brønn3

mg/l

mg/l

0,68
0,74
0,68
0,70

0,40
0,42
0,40
0,39

0,64
0,67
0,74
0,69
0,74
0,64

0,42
0,43
0,40
0,41
0,43
0,39

Brønn4 Brønn5
Mangan
mg/l
mg/l
0,01
0,00

Brønn6
mg/l

0,00
0,00
0,00
0,00

0,04
0,05
0,02
0,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,02
0,00
0,02
0,02
0,05
0,00

0,08
0,02
0,04
0,03
0,08
0,00

Det er en klar tendens til at de brønnene med dypest filter har høyest manganinnhold. Når
man kuttet ut brønn 2 som opprinnelig hadde høyest manganinnhold, økte manganinnholdet
i brønn 1 og 3. Det er derfor sannsynlig at brønn 4-6 vil få økende manganinnhold hvis man
kutter ut brønn 1 og 3.
På grunn av det høye manganinnholdet er kommunen i ferd med å planlegge et
vannbehandlingsanlegg basert på ozonering og med UV for å oppnå en ekstra hygienisk
barriere. Denne utbyggingen vil både gi en bedre kjemisk kvalitet og en sikrere hygienisk
kvalitet. Selv om den hygieniske barrierehøyden øker vil vi ikke anbefale å redusere kravene
til sikring av tilrenningsområdet.

4.7.2 Vannkvalitet i brønner ved Tjorputten
For nærmere beskrivelse av vannkvaliteten under prøvepumping av brønnene ved Tjorputten
henvises det til egen rapport fra prøvepumpingen.
Tabell 5 oppsummerer vannkvaliteten i brønnene ved Tjorputten. Sammenlignet med
grunnvannet i Dødisgropa har grunnvannet ved Tjorputten litt lavere pH, lavere konduktivitet
og innhold av løste mineraler, særlig kalsium og lavere manganinnhold. Det er også verdt å
merke seg at det er påvist 4,4 mg NO3/l, noe som indikerer påvirkning fra gjødsling av dyrket
mark. Analyser av krom, arsen og kobber indikerer at grunnvannet ikke er påvirket av
industri på motsatt side av Begna.
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Tabell 5: Oppsummeringvannkvalitetpå grunnvannfra Tjorputten.

Parameter

Beskrivelse

Bakteriologi ske parametere:
Kimtall v/ 22 °C

Kimtallet avtargjennomprøvepumpingen,
og ligger langt under
grenseverdien(100/ml).

E.coli, koliforme,
intestinaleenterokokker,
Clostridium perfringens

Det er ikke detektert levendebakterieri representative
grunnvannsprøver.

Fysisk/kjemiske parametere:
Surhetsgrad

Grunnvanneter svakt surt til nøytraltmedpH-verdier i området6,57,2.

Alkalitet

Alkaliteten er målt til 0,18-0,23 og 0,25-0,4 mmol/l i hhv. brønn1 og
2. Grunnvannethar noelav bufferkapasitetmedhensyntil de relativt
lave verdieneav pH, alkalitet og kalsium.

Elektrisk ledningsevne

Grunnvannetinneholdergenereltlite løstemineral.Dettereflekteresi
en lav elektriskledningsevne.Det er riktignok tydeligeforskjeller
mellom brønnene,der brønn2 produserergrunnvannmedde høyeste
verdiene(4,76-7,28 mS/m).Grunnvannfra brønn1 har verdieri
området3,23-4,97 mS/m.Det kan sesen sammenheng
mellom økt
manganinnhold,kalsiuminnholdog elektriskledningsevnei
grunnvannfra brønn2 (sevedlegg4).

Fargetall

I alle grunnvannsprøver
er fargetalletunderdeteksjonsgrensen
(< 2
mg Pt/l). Det lave innholdetindikererat innholdetav humusstofferer
lavt. Det lave humusinnholdeti grunnvannetviser at oppholdstidenpå
grunnvanneter god nok for reduseringav organiskstoff.

Turbiditet

Mengdenpartikler/suspendert
stoff i grunnvanneter analysertsom
turbiditet (ftu). Grunnvannethar lave turbiditetsverdier,som tilskrives
lite slam(leir/silt) og lavt innhold av partikulærtjern/mangan.Høyeste
verdi i brønn1 er 0,19 ftu, mensden i brønn2 er 0,43 ftu.

Total organiskkarbon
(TOC)

Total organiskkarbon(TOC) i grunnvannet,somogsåer en parameter
for å avdekkeinnholdetav humus,eller naturlig organiskmateriale
(NOM). TOC -verdiener ogsålav. Målte konsentrasjoner
er i området
0,46-1,2 mg TOC/l, og verdieneer høyesti brønn2.

CO2-innhold

Konsentrasjonene
av fritt karbondioksider estimerttil 4,04 mg CO2 /l
og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn1 og brønn2. (Beregnetfra
temperaturmålinger
på grunnvanneti felt, samtlaboratoriemålingerav
alkalitet, pH og kalsium.)

Mangan

Ringerike Kommune

Mangankonsentrasjonen
har overstegetkravenei
drikkevannsforskrifteni grunnvannfra beggebrønner(> 0,05 mg
Mn/l), menligger nå li ke undergrenseverdienpå ca. 0,03-0,035mg
Mn/l. Fargetalleter i alle prøverunderdeteksjonsverdien,
og dette
sammenmedlav turbiditet indikererat forhøyedemanganverdieri stor
gradskyldesat metalletf oreliggerpå løst form.
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Jern

Jerninnholdeti brønn 1 er lavereog mer stabilt enn hva somer tilfellet
for mangan, og ligger godt undergrenseverdien(< 0,2 mg Fe/l). For
brønn2 kan manse at innholdetav manganog jern i størregrad
samsvarerenn i brønn1.

CCA-forbindelser
Krom, kobber,arsen

Det er analysertpå krom, kobber,arseni grunnvannfra beggebrønner
gjennomheleprøvepumpingen.I 15/16prøverfra beggebrønnerer
arsenkonsentrasjonen
undergrenseverdienfor detteanionet(<10 µg
As/l), og i samtligeprøver(16/16) er ogsåkrom under
deteksjonsgrensen
(<1 µg Cr/l). Kobberfinnes naturlig i sedimentene
og representerer
«bakgrunnsverdien»
i løsmassene.
Metallet
forekommerfølgelig i småkonsentrasjoner
i grunnvannet,fra under
deteksjonsgrensen
til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevanner 100 µ g Cu/l.

Hovedioner

Kationer – kalsium, natrium, magnesium,kalium: Av de analyserte
kationerog anioneri grunnvannetfinner mankalsium i høyest
konsentrasjoner,
derettermagnesium,natriumog kalium.
Kalsiuminnholdeti grunnvannet3,1-3,8 mg/l i brønn1 og 5,4-7,3 mg/l
i brønn2.
Anioner– sulfat, klorid:
Sulfat forekommeri noe høyerekonsentrasjoner
ennklorid. Lave
konsentrasjoner
av disseanionenereflektereret grunnvannsomer lite
påvirket av marineavsetninger.Høyesteverdierer målt til hhv. 6,4 mg
SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvannfra brønn2.

Næringsstoffer

Innholdetav næringsstoffer(nitrat, nitritt, ammonium)er lavt. Det er
målt noe forhøyedeverdierav nitrat i enkelteprøverfra brønn2
utover høsten,som kan tilskrives jordbruksavren
ning. Maksimal
konsentrasjoner 4,4 mg NO3/l, noe somlikevel er langt underkravene
til drikkevann(44 mg NO3/l).
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5 FORSLAG TIL BESKYTTE LSE AV FOREKOMSTEN
5.1 Arealbruk og potensielle forurensningskilder
Området rundt brønnene består av skog. Nord for brønnene i Dødisgropa og vest for
brønnene ved Tjorputten er det en del dyrket mark, mens det foregår sporadisk uttak av grus
fra et massetak sør for veien mellom Dødisgropa og Tjorputten. Ellers benyttes område til
diverse former for friluftsliv. Det ligger et industriområde nord for Tjorputten på motsatt side
av Begna, men det er ikke påvist forurensning fra dette området, verken i brønnene i
Dødisgropa eller Tjorputten.

Figur 8 Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU).

Ut fra dagens arealbruk og eksisterende klausuleringsbestemmelser drøftes følgende
potensielle forurensningskilder innen tilrenningsområdet:
5.1.1 Grusuttak
Den mest alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet til brønnene i Dødisgropa og
Tjorputten er grusuttak.
Ringerike kommune opplyser at det tidvis foregår uttak fra et grustak i det definerte
tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I og IIA. Masser skal blant annet ha vært tatt
ut i forbindelse med arbeider med vegprosjektet rv. 7 Ramsrud. Dagens situasjon er at det
tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 9. Uttaket er i tråd med
klausuleringsplanen fra 1984 for området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh
og 152 moh i hhv. sone I og IIA (naturlig grunnvannstand er 147 moh). Som følge av
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brønnetableringen ved Tjorputten må soneinndelingskartet endres, og grusuttaket vil da
berøre store deler av sone I og deler av sone IIA.

Brønnområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1:
Dødisgropa

Grusuttak

Figur 9: Utbredelseav grusuttakinnenforsoneI og IIA (Kart fra GisLink.).

Klausuleringsplanen fra 1984 har gitt anledning til grusuttak i sone I og II så lenge
bestemmelsene vedrørende forurensende stoffer og dybden på uttaket følges . Det har vært
lagt restriksjoner på tillat uttaksdyp i sone I og IIA, men ellers har uttak kunnet foregå fritt.
NGUs GiN-veileder nr. 7 omhandler beskyttelse av grunnvannsanlegg. Det framgår i revidert
utgave av veilederen, datert april 2011, at det i sone I ikke bør tillates grusuttak. Uttak i sone
II kan tillates, men eventuelt på visse vilkår. Med hensyn på den forurensningsrisiko som er
knyttet til eksisterende grusuttak på grensen mellom sone I og IIA, er det i dette forslaget til
ny klausuleringsplan foreslått forbud mot grusuttak i sone I. Det er også foretatt innskjerping
på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til tillatt uttaksdyp, mens det i sone III ikke er
lagt restriksjoner utover de krav som stilles til driftsplaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff. I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning av
overvåkning, overholdelse av maksimalt tillatt uttakshøyde og etter grunnundersøkelser for
nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I denne sonen skal det ikke
lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.
Det er planer om å regulere et område inntil sørlige grense for vannverkets sone III til
masseuttak. Dette skjer i forbindelse med en utvidelse av eksisterende grusuttak på denne
delen av grunnvannsforekomsten som driftes av Svelviksand as. Det tas i dag ut masser ned
til kote 160. Grusuttaket drives nordover mot vannverket, med planlagt drift på om lag 100 år.
Uttaket regnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det
avgrensede planområdet satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen,
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og det vil da bli satt restriksjoner på tillatt uttaksdyp. Ved istandsetting av uttatt a real er det
planer om at området tilbakeføres til landbruksformål.
Eventuelle framtidige aktiviteter innen sone III rundt vannverket, bør imidlertid forelegges
drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i forhold til
grunnvannet.

5.1.2 Infil trasjon av forurenset elvevann
Man må regne med at Begna er noe forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark,
avrenning fra fyllinger/forurenset grunn etc. For kort oppholdstid fra vannet infiltreres i
elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan dermed føre til dårlig vannkvalitet.
Oppholdstiden fra Begna til brønnene i Dødisgropa er beregnet til over 100 døgn, og dette er
betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved
Tjorputten og til produksjonsbrønnene i Dødisgropa er sannsynligvis mindre enn
oppholdstiden til naturlig infiltrert elvevann, men den vil opplagt være over 60 døgn som er
grensen for sikker bakteriologisk nedbryting. Stabil temperatur, lavt fargetall og meget god
bakteriologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra
Dødisgropa.
Brønnene ved Tjorputten gir grunnvann med kortere oppholdstid, og særlig kan
oppholdstiden mellom infiltrasjonsbrønner og produksjonsbrønner bli for kort til å oppnå
sikker bakteriologisk nedbrytning. Det er imidlertid ikke detektert levende bakterier i opppumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet
har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus, bakterietall og
temperatur.
For å få en sikrer dokumentasjon på hvordan infiltrasjonsanlegget påvirker
grunnvannskvaliteten vil vi anbefale at infiltrasjonsanlegget settes i drift under en ny
prøvepumping av brønnene ved Tjorputten.

5.1.3 Dyrket mark og beiting
Et område med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe forurensning. Området
ligger innenfor sone II A og II B i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års drift av brønnene i
Dødisgropa er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsli ng eller beiting i
drikkevannet. Prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten viste meget god bakteriologisk
kvalitet, men noe forhøyede konsentrasjoner av nitrat som kan relateres til gjødsling av
dyrket mark. Påviste verdier var kun 10 % av grenseverdien i Drikkevannsforskriften, så det
dyrkede arealet representerer derfor svært liten forurensningsfare slik det drives i dag. I
henhold til eksisterende klausuleringsplan er det forbud mot bruk av naturgjødsel i sone II A
og et generelt forbud mot jordbruk i sone I. Området rundt brønnene er ikke mye belastet
med beiting per i dag, men det kan være aktuelt å benytte området til dette senere.
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5.1.4 Skogbruk
Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensningskilder. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke innebærer lagring av helsefarlige produkter
og drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A. Den gode
naturlige beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt sjelden,
gjør at denne arealbruken representerer en liten trussel mot grunnvannet. Vannanalyser fra
prøvepumping og 20 års drift viser heller ingen tegn til at denne arealbruken påvirker
grunnvannet.

5.1.5 Friluftsliv
Området er noe brukt til friluftsliv. Med den gode naturlige beskyttelsen til
grunnvannsmagasinet, representert ved en relativt mektig umettet sone stedvis bestående
av finsand/silt, utgjør dette ingen trussel mot vannkvaliteten. Det er imidlertid forbud mot
organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I.

5.1.6 Oppsummering
Tabell 6 viser potensielle forurensningskilder som kan være knyttet til aktivitetene landbruk
og masseuttak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder:
Tabell 6: Potensielleforurensningskilder.
Kilder

Aktivitet

Type forurensning

Gjødsling
Plantevern
Sprøyting

Kjemikalier, plantevernmidler, gjødselstoffer

Diffuse
Jordbruk
Skogbruk

Plantevernmidler

Punkt
Uttak av grus
Lagring av drivstoff,
maskiner,kjøretøy

Oljeprodukter,metaller,kjemikalier

Skogbruk

Bruk av kjøretøy

Oljeprodukter

Jordbruk

Husdyrhold
Lagring av kjemikalier

Organiskestoffer, mikroorganisme
r (bakterier,virus,
parasitter), kjemikalier

Gruvedrift/masse
uttak

Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutslipp fra biler/kjøretøy. Det skal ikke
kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved
vannverket. Innkjøringen til vannverket bør fortsatt være stengt for uvedkommende med
låsbar bom, og skilt ved innkjøringen bør tydelig signalisere at man befinner seg nær et
drikkevannsområde.
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5.2 Grunnlag for soneinndeling og bestemmelser
5.2.1 Generelt om soneinndeling
Vannets oppholdstid i umettet og mettet sone har stor betydning både for grunnvannets
kjemiske og hygieniske kvalitet. Det anbefales at grunnvann som skal brukes til drikkevann
bør ha en oppholdstid i grunnen på minst 60 døgn for å oppnå tilfredsstillende bakteriologisk
rensing og dermed kunne leveres forbruker uten permanent desinfeksjon. For å beskytte
grunnvannskilden brukes en soneinndeling, basert på grunnvannets oppholdstid. Med
hensyn på inngåelse av avtaler og inntegning i arealplaner er det benyttet eksister ende
eiendomsgrenser, markslagsgrenser, høydedrag, veier, etc. så langt det er mulig.
Restriksjonene som gjelder for en utenforliggende sone, er fortsatt gjeldende i sonen(e)
innenfor.
For sonene er det satt opp restriksjoner som avtar i styrke med økende avstand fra
uttaksstedet:
Sone 0:
Sone I:

Sone II:
Sone III:

Brønnområde
Det nære tilrenningsområdet hvor grunnvannet bruker mindre enn 60 døgn
på å nå brønnen med en pumpebelastning som tilsvarer maksimalt
døgnforbruk. Baseres på prøvepumpingen og vurderinger av oppholdstid.
Det fjerne tilrenningsområde. Resten av det sikre infiltrasjonsområdet.
Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på
grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet
som drenerer mot tilsigsområdet).

Det gjøres oppmerksom på at soneg rensene er basert på et maksimalt vannuttak på
13824 m 3/døgn (160 l/s ), fordelt på opptil 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og opptil 70
l/s fra brønnene i Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i f ramtida, kan dette
medføre behov for å justere enke lte sonegrenser, spesielt sone I og II (tilsigsområdet).
Brønnene i Tjorputten vil ikke bli tatt i bruk før ca. 2020. Fram til den tid vil uttaket fra
Dødisgropa overstige 90 l/s, men dette vil ikke få kon sekvenser for soneinndelingen.
Sone I og II A forbi massetaket innenfor eiendom 52/1 kan også bli justert som følge
av nye grunnvannsundersøkelser som vil bli utført våren 2016.

5.2.2 Soneinndeling
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten medfører en ny soneinndeling. Med
hensyn til forslaget til ny avgrensning av sonene har ikke brønnetableringen fått noen
konsekvenser for soneinndelingen utover at man får to brønnområder ved Tjorputten i stedet
for ett. I forhold til eksisterende soneinndeling/klausuleringsplan for brønnområdet i
Dødisgropa vil det bli behov for følgende endringer (se kart i vedlegg 1):
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Sone 0: Brønnområdet
Det er avgrenset to brønnområder ved Tjorputten, som følge av avstanden mellom de to
brønnene (ca. 150 meter). Brønntoppene vil bli liggende i hvert sitt brønnhus.
Brønnområdene må gjerdes inn, der adgang kun skal skje gjennom låsbar port. Høyden på
gjerdet må være min. 1,8 meter. GiN-veileder nr. 7 anbefaler at gjerdet plasseres 10-30
meter fra brønnene (NGU). Størrelsen på disse områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x10
meter, dvs. det må være min. 5 meter fra gjerdet til brønnene. Peilebrønn 1 og 2, som ligger
nærmest produksjonsbrønnene bør fortrinnsvis inkluderes i inngjerdingen. Totalt areal settes
til 100 m2 rundt hver brønn.
Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen:

Eiendom (g.nr/br.nr.)

Økning i areal i sone0
(da)

52/1 (B1)

0,1

52/17(B2, Ringerikekommuneer hjemmelshaver
)

0,1

Sone I: Det nære tilrenningsområdet
Grensen for 60-døgnssonen er basert på utregning av nødvendig areal for å få et tilstrekkelig
volum på 60 døgns produksjon, samt beregninger av hastigheten på grunnvannsstrømmen
inn mot brønnene. Grunnvannets strømningshastighet er igjen beregnet ut fra
prøvepumpingsdata, samt fra hydraulisk konduktivitet ut fra kornfordelingsanalyser og
gradienten på grunnvannsnivået. Betingelser for avgrensning av sonen er gitt i del 4.5.
Med avgrensning av sone I kun på bakgrunn av kravet om 60 døgns oppholdstid hadde det
blitt to separate soner rundt brønnområdene ved Tjorputten og Dødisgropa, der grensene
hadde blitt liggende ca. 100 m fra hverandre. For å forenkle det videre arbeidet med
soneinndelingen har vi valgt å ha en felles sone I for begge brønnområdene. Ut fra disse
vurderingene er det på kartet i vedlegg 1 skissert en ny felles sone I. Totalt omfatter sone I et
areal på ca. 345 dekar fordelt på følgende eiendommer:
-

52/2,3: 159 dekar, en økning på 48 dekar i forhold til tidligere klausuleringsplan fra
1984. Denne økningen omfattes av et areal øst for Tjorputten som i planen fra 1984
lå innenfor sone II B.

-

52/1: 159 dekar, en økning på 153 dekar i forhold til tidligere klausulering. Økningen
omfatter arealer rundt Tjorputten som i planen fra 1984 lå innenfor sone II A.

-

52/17: 29 dekar. Området rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.
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Areal sone1 (da)

52/2,3

159

52/1

159

52/17(Ringerikekommuneer
hjemmelshaver)
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I kap. 4.5.1 ble totalt nødvendig areal for sone 1 beregnet til ca. 156 da. Foreslått areal for
sone 1 er over det dobbelte av dette arealet. Dette skyldes at sone 1 ble gjort
sammenhengende mellom brønnområdet i Dødisgropa og ved Tjorputten, samt at det er tatt
hensyn til inhomogene forhold som gir økt strømningshastighet på grunnvannet og dermed
større avstand til grensen for 60 døgns oppholdstid.
Som tidligere nevnt kan det bli behov for justeringer av sonegrensen etter nye
grunnvannsundersøkelser våren 2016.
Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet

og resten av influensområdet

Influensområdet rundt brønnene i Dødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene
her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av influensområdet rundt
brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til influensområdet
stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II) gjort
på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannsstand.
Sonen er delt i en sone II A og en sone II B. Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt
ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på ca. 480
dekar (uten elveareal). Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet
av sone II B.
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B.
Følgende eiendommer blir berørt av sone IIA:
-

52/2,3: 193 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten
var i sone II A.

-

52/1: 57 dekar hvorav 12 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.

-

51/1: 197 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.
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Areal i soneII A (da)

52/2,3

238

52/1

50

51/1

191

Sone II B har et totalt landareal på ca. 273 da. Dette fordeler seg på følgende eiendommer:
Eiendom (g.nr/br.nr.)

Areal i soneII B (da)

52/2,3

22,8

52/1

3,5

51/1

190,4

51/2

56,3

Sone III: Det ytre verneområde
Sone III beholdes som før inne på selve forekomsten. Det er ikke praksis for å gi erstatning
for områder som ligger innenfor denne sonen. Innenfor sone III er det derfor ikke behov for
endring i grunneieravtalene.

5.3 Forslag til tiltak og restriksjoner i og omkring brønnområdet
Eksisterende klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 30 årene vannverket har vært
i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold
til klausuleringsplanen fra 1984 og forslaget til ny plan fra 2009. Dette begrunnes med
retningslinjer fra Folkehelseinstututtet, Mattilsynet og NGU, samt at kommunen satser på
Kilemoen som vannkilde i mange tiår framover. En sikring av vannressursen er derfor et
meget viktig tiltak i forvaltning av naturressurser og langs iktig arealplanlegging.
Restriksjoner foreslått for en sone gjelder også for innenforliggende soner såfremt de ikke er
innskjerpet. For revidert soneinndelingskart henvises til vedlegg 1.

Sone III
Foreslåtte restriksjoner og arealbruk innenfor denne sonen styres i stor grad av
kommunenes arealplaner (kommuneplan og kommunedelplan) og annet lovverk som
Forurensningsloven, Vannressursloven og Plan- og bygningsloven. Terrenginngrep og
aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende ska l forelegges
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drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes
forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III:

i

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell forurensningstrussel mot grunnvannet. Bestemmelsene omfatter også
bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen. Forbudet omfatter ikke
oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

2. Forbud mot deponering av husholdningsavf all, kloakkslam og annet organisk avfall
(gjelder også mellomlagring av kloakkslam til bruk på dyrket mark).
3. Forbud mot ubeskyttet lagring utendørs av stoffer med utvaskbare kjemikalier.
Kunstgjødsel kan lagres ute på pall dersom emballasjen hindrer utvasking.
4. Forbud mot lagring av drivstoff, plantevernmidler eller kjemikalier i større mengder
enn det som er nødvendig for gårdsdrift og husholdning (maksimum 1 års forbruk).
5. Forbud mot større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen.

Det til lates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring
og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og
slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.
Sone II B
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B i forhold til gjeldende
plan. Innenfor sone II B er dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle
forurensningskilder. Sonen er karakterisert av noe langsommere strømningshastighet, noe
mektigere umettet sone og dermed bedre beskyttelse enn sone IIA. Følgende
arealrestriksjoner foreslås:
6. Forbud mot uttak av grus under kote 152,00 (normal grunnvannsstand er regnet fra
kote 147,00, dvs. det skal være minst 5 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak). Uttak
av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av drivstoff i
forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og slike plasser
skal godkjennes av Mattilsynet.
7. Forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann)
tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare skogsbrakker etc.). Større bygninger (bolighus,
fjøs etc) i tilknytning til eksisterende bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet.
8. Forbud mot nedgravde olje- eller kjemikalietanker. Maksimum lagertank for olje og
oljeprodukter er 1,5 m3. Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt
høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere
for lekkasjer. Maksimalt 1 tank pr. eiendom innenfor sone II B.
9. Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen.
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10. Forbud mot omfattende gravearbeider i elveløp. Eventuelle tiltak for å hindre erosjon
bør konsekvensutredes og skal forelegges drikkevannsmyndigheter og
vassdragsmyndigheter for endelig godkjenning.
11. Forbud mot etablering av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuelt
grunnvannsuttak av grunneier til eget forbruk etter avtale. Brønner til
jordbruksvanning omfattes av forbudet.
Det tillates bruk av gjødsel og godkjente sprøytemidler i jord- og skogbruksområder i
henhold til godkjent gjødselplan.

Sone II A
Sonen ligger inntil sone I og grenser over i sone IIB og sone III. Yttergrensen for sone II A er
utvidet mot øst helt ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Utvidelsen vil gå på
bekostning av arealer som tidligere var omfattet av sone II B. Innenfor sone II A er grusuttak,
dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder. Sonen er
karakterisert av raskere strømningshastighet og mindre mektighet på umettet sone enn sone
IIB. Følgende arealrestriksjoner foreslås derfor:
12. Forbud mot uttak av grus under kote 155,00 (normal grunnvannsstand er regnet fra
kote 147,00, det vil si det skal være minst 8 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak ).
Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av
drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne sonen, og må videre skje
på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.
13. Forbud mot nydyrking.
14. Forbud mot bruk av naturgjødsel.
15. Forbud mot lagring av miljøfarlige kjemikalier med samlet volum over 50 l pr. eiendom
og olje og andre petroleumsprodukter med samlet volum over 300 l pr eiendom. Alle
lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele
tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for lekkasjer. Forbudet gjelder
ikke drivstofftanker på kjøretøy.
16. Forbud mot lagring og deponering av fór som halmlutingsanlegg og surforsiloer.
Forbudet gjelder ikke mellomlagring av rundballer.
17. Forbud mot bruk av sprøytemidler (skog og dyrket mark) tilhørende gruppe 2:
”Preparater som har enten høy helsefare og lav spredningsindeks eller lav helsefare
og høy spredningsindeks” og gruppe 3:”preparater med høy helsefare og høy
spredningsindeks”, definert i Mattilsynets veileder ”Bruk av plantevernmidler nær
vannkilder (2005)” Det presiseres at vanlige ugrasbekjempende sprøytemidler som
vanligvis benyttes ved grasproduksjon, for eksempel Rambo og alle typer Roundup,
tillates brukt i henhold til gjødselplan.
18. Forbud mot etablering av campingplasser og parkeringsplasser.
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Sone I
Innenfor sone I er grusuttak, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder .
19. Forbud mot uttak av grus.
20. Forbud mot etablering av alle andre brønner enn for drift og overvåkning av
vannverket.
21. Forbud mot lagring eller fylling av drivstoff og alle andre miljøfarlige kjemikalier.
22. Forbud mot organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc.
23. Forbud mot all annen trafikk av kjøretøyer enn det som er nødvendig for drift av
vannverket, jordbruk og skogsdrift.
24. Forbud mot bruk av plantevernmidler.
25. Forbud mot beiting.
Sone 0 (br ønnområdet)
Sonen skal kun benyttes til aktivitet knyttet til driften av vannverket. Brønnområdet i
Dødisgropa er inngjerdet og det må etableres en tilsvarende inngjerding rundt nye
produksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får egen inngjerding (ca. 10 x 10 m).
Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må skje via låst port.
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5.4 Forholdet til annet lovverk
I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjente vannverk ha godkjent klausulering av
vannkildens nedslagsfelt. En endelig godkjenning inklusiv soneinndeling med
arealrestriksjoner rundt grunnvannsbrønnene, skal foretas av Mattilsynet. Kommunen må
søke Mattilsynet om en plangodkjenning av utbyggingen av nytt brønnområde ved
Tjorputten. Oppstartstillatelse skal utformes i egen søknad.
Ringerike kommune har i arealdelen til kommuneplanen avsatt et område til
drikkevannsformål. Det anbefales at det søkes godkjenning for brønner og regulering av
området i henhold til Plan- og bygningsloven.
Et nytt grunnvannsuttak ved Tjorputten er på grunn av sin størrelse konsesjonspliktig, og
kommunen utarbeider søknad til NVE for tillatelse til grunnvannsuttak i tråd med
Vannressursloven med bistand fra Asplan Viak. Hovedregelen ved konsesjonsbehandlingen
er at uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler.

6 AVTALER MED GRUNNEIER
I følge § 47 i Vannressursloven er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til skyld for skade eller
ulempe på eiendom eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak. På grunnlag av en
godkjent klausuleringsplan med restriksjoner på arealbruk, må det derfor utarbeides nye
avtaler med berørte grunneiere innenfor sone 0, I og II. Innenfor sone III er det ikke foretatt
behov for endring i grunneieravtalene i og med at arealbruken er styrt av annet lovverk
(kommunens arealplan, plan- og bygningsloven og forurensningsloven). Erstatningen må
beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forhold til innskjerpinger
på grusuttak beregnes som volum.
Dersom det er ønskelig vil Asplan Viak være behjelpelig med å utarbeide forslag til avtale
med berørte grunneiere.
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Vedlegg 1: Forslag til soneinndeling rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten – datert 6.3.2014 (revidert 2014)

Betingelser for soneinndelingskart:
Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner
ved Tjorputten.
Dette forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 160 l/s, fordelt med 90 l/s fra
brønnene i Dødisgropa og 70 l/s fra brønnene ved
Tjorputten.

Sone II B
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Sone II A
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Dødisgropa
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Sone II A
Sone III

Sone II B
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1 INNLEDNING
Utgangspunktet for dette notatet er pågående revidering av eksisterende klausuleringsplan
(fra 1984) for Ringerike vannverk, Kilemoen. Det er nødvendig å revidere dagens plan
grunnet etablering av supplerende vannkilde/reservevannkilde ved Tjorputten, som ligger ca.
500 meter fra eksisterende vannforsyning. Under gjennomgangen av arealbruk/aktiviteter i
brønnenes tilsigsområde ble det identifisert en mulig konflikt med grusuttak på grensen
mellom sone I/IIA, like sørøst for brønnområdet ved Dødisgropa og sørvest for nyetablerte
brønner ved Tjorputten. Ringerike kommune (Kommunalteknikk) ønsker derfor en
gjennomgang av eksisterende datagrunnlag som finnes i forbindelse me d grusforekomsten
på Kilemoen.
Dette notatet oppsummerer hovedpunktene fra et kvartærgeologisk forprosjekt, som ble
utført av Norges geologiske undersøkelser (NGU) mai-juni 1980. Fokuset ligger på å
presentere informasjon som kan benyttes til å karakterisere de deler av grusforekomsten
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som vil kunne berøres dersom forslag til innskjerpede restriksjoner på grusuttak vedtas.
Notatet baserer seg på NGU-rapport nr. 1633/1B (1980): Grunnvannsanlegg Kilemoen:
Volum- og kvalitetsvurderinger av sand- og grusforekomstene innenfor sone IIA. Rapporten
sammenstiller også resultatene fra tidligere rapporter fra området, samt opplysninger fra
NGUs databaser for grunnvann (Granada) og Grus og pukk.
NGU-rapporten omtaler sone I og IIA i henhold til det opprinnelige forslaget til soneinndeling
fra SIFF, og dette gjelder også for beskrivelser i det følgende med mindre annet er nevnt.

2 KORT HISTORIKK
2.1 Klausulering
Statens institutt for Folkehelse (SIFF, nå Folkehelseinstituttet) delte opprinnelig inn området
rundt brønnområdet i Dødisgropa i fire restriksjonssoner. Det ble foreslått forbud mot
grusuttak i sone I rundt brønnene i Dødisgropa og forbud mot uttak i sone IIA på sted og
måte som ikke var godkjent av Folkehelseinstituttet. Denne soneinndelingen er vist i figur 1:

Figur 1: Forslagetfra SIFF til soneinndelingrundt brønnenei Dødisgropa(Kart fra NGU-rapport 1980).
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NGU ble i 1980 kontaktet for å gi en vurdering av grusforekomsten med hensyn på
behandling av erstatningsspørsmål og evt. søknader om uttak innenfor sone IIA. Det ble
utført et boreprogram mai-juni i 1980 med hensikt å karakterisere forekomstens kvalitet og
volum innenfor sone IIA. Undersøkelser av forekomsten inkluderte boringer og seismikk. Fra
tidligere refereres det til grunnvannsundersøkelser i forbindelse med grunnvannsanlegget.
Sammenlagt ga disse borehullene en prøvetetthet/borehullsdekning på 20 punkter per km2.
Endelig klausuleringsplan for grunnvannsanlegget på Kilemoen ble gjort gjeldende fra 1984,
og representerer eksisterende plan for området. Det ble i forbindelse med denne gitt
skjønnsmessige grunneiererstatninger for restriksjoner knyttet til grusuttak innenfor sone I og
IIA, med bakgrunn i at det i sone I ble forbudt å ta ut grus under kote 152 og i sone IIA forbud
mot uttak under kote 150 (naturlig grunnvannstand er oppgitt til ca. 147 moh).
Våren 2012 ble eksisterende klausuleringsplan gjennomgått etter ønske fra Ringerike
kommune. Dette ble gjort med fokus på soneinndeling og bestemmelser, som et resultat av
nevnte nyetablering av brønnområder ved Tjorputten. Her blir det foreslått å innskjerpe
restriksjonene på grusuttak i sone I, IIA og IIB. Det foreslåes forbud mot grusuttak i sone I,
samt forbud mot uttak dypere enn kote 155 og 152 i hvv. sone IIA og IIB. Begrunnelsen for
disse innskjerpelsene er den forurensningsrisiko som virksomheten medfører, dagens
aktivitetsnivå på grusuttaket, samt anbefalinger og føringer gitt i bl.a. GiN-veileder nr. 7, som
omhandler beskyttelse av grunnvannsforekomster i løsmasser og fjell og veileder til
drikkevannsforskriften (vannforsyningens ABC).

3 AKTIVE GRUSUTTAK PÅ FOREKOMSTEN
3.1 Grusuttak innenfor eiendom gnr/bnr 52/1
Ringerike kommune har opplyst at det tidvis foregår grusuttak fra et område i det definerte
tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I/IIA. Avgrensningen av uttaksområdet
framgår i figur 2 og på flyfoto i figur 4 på side 6.
Masser skal blant annet ha vært tatt ut i forbindelse med arbeider med veiprosjektet rv. 7
Ramsrud. I dag foregår det i følge data fra NGUs Grusregister sporadisk uttak av masser
innenfor eiendommen (gnr/bnr 52/1). Uttaket er i tråd med eksisterende klausuleringsplan for
området, som sier at det kan tas ut masser inntil 152 moh og 150 moh i hhv. sone I og IIA
(naturlig grunnvannstand er 147 moh).
Som følge av brønnetableringen ved Tjorputten er soneinndelingskartet endret slik at
grustaket nå vil berøre større deler av sone I og deler av sone IIA. Grustaket som er
lokalisert innenfor eiendom 52/1, vil i forslaget til ny klausuleringsplan ligge på grensen
mellom sone I og IIA (figur 4, side 8). Med hensyn til framtidig uttak vil en utvidelse med stor
sannsynlighet være mest aktuelt mot nord, som følge av at masser allerede er tatt ut i sørlige
deler av eiendommen. Framtidig uttak vil kunne bli lenger inn i sone I dersom forslaget til
revidert utgave blir gjort gjeldende. Endelig utgave blir først gjort gjeldende etter godkjenning
av den lokale drikkevannsmyndigheten, og vil også avhenge av hvilke tillatelser
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som finnes for grustaket.

Massetak 3

Figur 2 Utsnitt fra NGUs database Grus og Pukk. Vi ser at hele området ligger innenfor en grusressurs med sikker
avgrensning. Data fra massetak 3 er registrert i 2014.
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3.2 Svelviksand as
På den sørlige delen av forekomsten er det i dag aktivt grusuttak i regi av Svelviksand AS.
Aktiviteten er i tråd med kommuneplaner, og en reguleringsplanprosess er igangsatt for
erverv av framtidige uttaksområder lenger nord for dagens uttaksområde. Et område inntil
vannverkets sone III vil reguleres til masseuttak. Ut fra forslaget til ny klausuleringsplan er
det ingen konflikt mellom dette grusuttaket og grunnvannsuttaket som forsyner Ringerike
vannverk Kilemoen. I det følgende omtales kun grustaket innenfor gnr/brn 52/1.

4 KARAKTERISERING AV GRUSRESSURSEN
4.1 Geografisk beliggenhet
Grusforekomsten er lokalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hønefoss sentrum. I NGUs
database står hele sand- og grusforekomsten oppgitt med et areal på ca. 2,55 km2 og et
volum på 77 mill. m3.

4.2 Geologi
Hele området er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se figur 2). Kilemoen er
et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av avsetningen der
iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere undersøkelser av
NGU viser at den sørlige delen består av vekselvis sand- og gruslag. I de sentrale deler er
det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens man i den nordlige delen finner igjen
grovere masser.
Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser:

-

Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av
grovere sediment.
Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga
deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter
isavsmeltningen ble det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved
Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler
av brønnområdene. Figur 3 og figur 4 på neste side viser hvor finsand/silt ligger over
anvendbare grus/sandmasser.
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Figur 3: Skravertområdeviser de deler av forekomstensomligger under finstofflagav finsand/silt. Avgrenset
områdeligger innenforsone2A i tidligere soneinndeling.(Kart fra NGU-rapport 1980).
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4.3 Undersøkelsesbrønn (borehull II) nord for dagens
uttaksområde
Nærmeste undersøkelsesbrønn, brønn II, er lokalisert nord for dagens uttaksområde (nord
for grusvei). Brønnen ligger et par hundre meter fra grusveien, på grensen mellom skog og
åker. Undersøkelsesbrønnen er satt ned ved eksenterboring med foringsrør til hele 75 meter
og det er tatt ut masseprøver fra 25 nivåer, som hver representerer dybdeintervaller på om
lag tre meter. Massene er i hovedsak sand/grus, der 17 av 25 nivåer består av masser med
gjennomsnittlig kornstørrelse >0,3 mm. Metoden som er benyttet kan imidlertid føre til noe
underrepresentativitet av finstoff. For ytterligere informasjon om prøvetakingsmetodikk
henvises til NGU-rapport nr. 1633/1B (1980). Brønnen er tegnet inn i figur 4 nedenfor.
I figur 4 er forsøkt illustrert utbredelsen av finstoff i forhold til sone I slik sonen er foreslått lagt
i revidert utgave. Grus/sand som ligger under finstoff kan være mindre aktuelt for uttak da
dette vil være noe mer kostnadsdrivende. Dette gjelder områdene nord og nord-øst for
dagens uttaksområde.

Undersøkelses brønn II (NGU)
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Finstoff over grus

Brønner ved Tjorputten

Sone 2A
Undersøkelsesbrønn
II (NGU, 1980)

Grus

Finstoff over grus

Sone 1

Brønnområdet
i dødisgropa
Grus

Figur 4: Skissesomviser utbredelseav finstoff i forhold til foreslåttplasseringav soneI i revidert utgaveav
klausuleringsplanen,samtlokaliseringav brønneri Dødisgropaog ved Tjorputten.

4.4 Anvendbarhet
Til bruk som byggeråstoff regnes forekomsten som godt egnet med hensyn på bergarts- og
mineralinnhold. Dette er utredet i tidligere rapporter av NGU. I byggeteknisk sammenheng
egner grusen seg til veg- og betongsformål. NGU knytter derfor sin anvendelsesvurdering til
volumberegninger, der masser med middelkornstørrelse 0,3 mm er satt som grense mellom
egnet og uegnet råstoff. Dette ble da regnet som nedre grense for mørtelsands midlere
kornstørrelse. Slik har NGU beregnet at totalt løsmassevolum innenfor sone I og IIA er ca. 35
mill. m3, som inkluderer både masser over- og under grunnvannsspeilet. Volumet av
anvendbare masser (middelkornstørrelse > 0,3 mm) over grunnvannsspeilet er anslått
til 12 mill. m 3. Se figur 5.
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Figur 5: Løsmassemektigheter
over grunnvannsnivået(Kart fra NGU-rapport 1980).

Av dette er imidlertid om lag 2 mill. m3 overdekt med finstoff (middelkornstørrelse < 0,3 mm),
fordelt slik som vist i figur 5 på forrige side. Ved grusuttak i disse områdene må topplaget
fjernes dersom det skal etableres uttak av anvendbare masser.
Tidligere klausuleringsplan tillot uttak av sand og grus ned til kote 152 moh i sone 2 A og 155
moh i sone 1. Båndlagt volum sand- og grus over grunnvannsspeilet tilsvarte ca. 4 mill. m3,
noe som betyr at det var ca. 8 mill. m3 uttakbar sand og grus hvorav 2 mill. m3 ligger under
finkornige masser. Grunneier opplyser i forbindelse med høringsuttalelser for ny
reguleringsplan at det er tatt ut ca. 0,5 mill. m3 med grus.
I det nye forslaget til klausuleringsplan fra 2012 er det forbud mot grusuttak i sone 1, forbud
under kote 155 moh i sone 2A og kote 152 moh i sone 2B. Dette innebærer at det innenfor
sone 1 og 2A båndlegges ca. 8 mill. m3 med sand- og grus. Forskjellen i båndlagt volum
sand og grus mellom ny og gammel klausuleringsplan er dermed ca. 4 mill. m3. Som nevnt er
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en del av dette allerede tatt ut, mens en annen del er mindre tilgjengelig på grunn av
overdekning med finkornige løsmasser.
Alle volumanslag har en betydelig usikkerhet som knyttes både til undersøkelses- og
beregningsmetodikk.

5 KOMMENTAR TIL GRUNNEIERERSTATNING
Hvis det blir aktuelt med grunneiererstatninger for forbud mot grusuttak anbefales det å gjøre
nye volumberegninger basert på:
-

Vedtatt klausuleringsplan med ny soneinndeling.
Detaljerte feltundersøkelser med bruk av geofysiske målinger (georadar) og flere
sonderboringer.
Nye målinger av grunnvannsnivå i etablerte brønner og eventuelt nye
observasjonsbrønner.
Mer nøyaktige terrengmodeller.
Mer avanserte metoder for volumberegninger (GiS).
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Notat: Kartleggingav sandfuruskogpå Kilemoen2015
RuneSolvang,AsplanViak, 01.12.2015
Innledning
I forbindelsemed reguleringsplanfor uttak av sandpå Kilemoener det høsten2015 gjennomført en
supplerende kartlegging og vurdering av utbredelse av sandfuruskogen på Kilemoen.
Konsekvensutredningenpå naturmiljø er ikke oppdatert med data fra 2015, men resultater fra
kartleggingeni 2015er oppsummerti dette notatet. Fylkesmanneni Buskerudog Ringerikekommune
har stilt krav om en slik vurdering. Sandfuruskogenpå Kilemoen er i forbindelse med nasjonal
kartleggingav sandfuruskogvurdert som svært viktig (A) (Brandrudm. fl. 2014). For mer inngående
kunnskapom sandfuruskogvises det til (Brandrudm. fl. 2014) eller søk på sandfuruskog på nett.
Sandfuruskogslokaliteter
fra Kilemoener pr i dag ikke rapporter i Naturbasen.
Formålet med registreringenei 2015 var å oppdatere beskrivelseog avgrensningav lokaliteten, og
spesieltse på reduksjoneni arealeneN1 (ca. 100 daa)samt vurdere arealenepå NedreKilemoen. For
å verdisette og avgrensesandfuruskogermå det gjennomføressoppregistreringerfor at avgrensning
og verdisettingskalbli mest mulig riktig. Avgrensningav sandfuruskogkan være krevende,og det kan
være vanskeligå «skille klinten fra hveten» dvs. de viktige sandfuruskogenefra de mindre viktig
sandfuruskogene.Rune Solvang samt Gunvor Bollingmo og Terje Spolen Nilsen fra Ringerike
soppforeningutførte kartleggingi 2015,hovedsakeligi områdeN1 og på NedreKilemoen.

Figur1. Brattkant ned mot NedreKilemoen.Brattkantener dominert av blåbærmed svaklågurtpreg i
de undersøkteområdene.
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Figur 2. Figuren viser uttaksområde N1 samt reduksjon i uttaksområde N1 (nedre tegning) samt
potensiellsandfuruskogpå NedreKilemoen(sistnevntemørk grønnfarge).
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Løsmassekart

Figur 3. Løsmassekartover sentrale deler rundt Hønefoss.Brunt: Breelvavsetningerpå Kilemoen,
Hensmoen og Eggemoen. Blått: Tykke marine avsetninger. Gult: Elveavsetninger. Lilla:
Forvitringsmateriale.

ResultatKilemoen2015
Det har vært et dårlig soppår i sandfuruskogpå Ringerikei 2015 med lite sopp å registrere Gunvor
Bollingmo,Ringerikesoppforeningpers.medd.samt egneregistreringer).Registreringenehar dermed
ikke gitt et representativtbilde av soppfloraeni området. Selvarter som er tallrike i gode soppårvar
knapt nok oppe i 2015.Noen nye soppfunnble allikevelgjort. For å få et representativtbilde bør man
helst kartleggeover flere år (minimum 3 år med 3-4 besøkgjennomsesongen),men «den langsomme
naturen» er sjeldent synkront og forenelig med ønsketframdrift i planprosesser.På Kilemoener det
tidligere registrert verdifull sandfuruskogbåde innenfor og utenfor uttaksareal,men på grunn av den
dårlige sopphøsent ble det ikke noe særligmer kunnskapvedrørendeeksaktfordeling av rødlistearter
og andre viktige arter innenfor og utenfor uttaksområdeeller reduksjon i areal N1. Det reduserte
området av N1 er strukturmessigog dermed ogsåtrolig artsmessigganske likt som øvrigedeler av N1
såen reduksjonav arealetvil medføreat mer av sandfuruskogenblir ivaretatt, men at det pr i dagikke
er kjent om dette eventuelt vil bidra til at flere forekomster av for eksempelrødlistearter vil bli
ivaretatt.
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ResultatNedre Kilemoen
Sørøstredelen av Nedre Kilemoener ogsåsandfuruskogtypemed bærlyng-vegetasjon.I østligedeler
ligger den ikke på så mektige avsetningersom på selveKilemoen.NedreKilemoenbestår av furuskog
med et større innslagav gran og boreale løvtrær i fuktigere områder, spesielt inn mot den bratte
terrasseskråningenopp mot selveKilemoenog i brattkanten ut mot Begna,se for øvrig beskrivelsei
vedlegg. Spesieltut mot Begnaer det sandfuruskogmen på mindre mektige avsetningerenn oppe på
Kilemoen.Nordre(vestre)delen av det mørkt grønneområdet i figur 2 har et dødisgroppreg. Det var
dessverreogsåher sværtlite soppå finne, og det som ble funnet var hovedsakeligvidt utbredte arter.
NedreKilemoener dårlig undersøktfor sopp i et godt soppår,og framtidige undersøkelserav spesielt
sopp vil medføre bedre kunnskapfor å verdisetteog eventuelt avgrenselokaliteten bedre.

Figur 4. Rødbrunsteinsopp.En typisk representant for sandfuruskogenepå Ringerike.Foto: Rune
Solvang.
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Resultatersandfuruskogerpå Ringerike
En rekke lavereliggendesandfuruskogerpå Bymoen, Helgelandsmoen,Sørmoen, Prestmoen og
Lamoener kartlagt i høst ifbm med naturkartleggingplanarbeidE16/Ringeriksbanen
(Solvang,Reiso&
Hofton 2015)(Dennerapporten oversendesfor øvrigStatensVegvesen1.12.2015). Eggemoener også
bedre kartlagt i 2014 (se Brandrud 2014). På grunn av en dårlig sopphøst ble antall funn ifbm
planarbeid E16/Ringeriksbanenogså mangelfulle. Men flere sandfuruskogerble avgrenset som
verdifulle basert på struktur som indikerer potensielt verdifulle sandfuruskogeri tillegg til at det var
kjent en rekke funn av rødlistearterfra før slik at man kunne danneseget bilde av hvor de rødlistede
artene opptrer i sandfuruskogifht til vegetasjonsstrukturer,vannpåvirkningog løsmasse
forhold. Dette
er blant annet store lav- og mosemattersom kan ha forekomsterav rødlistedesoppertil forskjell fra
lyngdominertfuruskogermed tykke råhumusmattersom har mindre potensial.Nå er det samlet sett
en bedre oversiktover hva som er viktige og hva som er mindre viktige sandfuruskogerpå Ringerike.
En lang rekke sandfuruskogeri Norge ble vurdert i rapporten til Brandrud & Bendiksen(2014).
Sandfuruskogenpå Kilemoen er den viktigste på Ringerike, sammen med Eggemoenog muligens
Prestmoen, oppsummerer Brandrud & Bendiksen(2014). Nyere kunnskap etter de to siste års
kartlegginggjør at selvePrestmoener vurdert som B-verdi (svaktforbehold om økt verdi på grunn av
sjeldnesoppfunnved nærmerekartlegging)og dermed ikke av sammeverdi som Kilemoen (A-verdi).
Prestmo-skrentenderimot (dvs. den bratte sørvendteskrenten ned mot Storelva)er vurdert som Averdi, og av en spesielt sjelden utforming da den er en meget rik sandfuruskogbotanisk (og trolig
soppmessig)og i tillegg består av gammelog grov lavlandsfuruskog.I tillegg er et mindre areal med
den størsteforekomstenav den sterkt truede planteartenbittergrønni Norgeregistrert på Prestmoen.
Dennelokaliteten er gitt A-verdi.
Ingen nye sandfuruskogermed A-verdi (utenom Prestmo-skrenten) er registrert på de øvrige
furumoene som ble registrert ifbm E16/Ringeriksbanen
i høst. Det er mulig at enkelte delområderpå
de andre furumoene ogsåhadde fått A-verdi hvis man hadde gode soppregistreringerover flere år,
men trolig er ingen like verdifulle som Kilemoenog Eggemoen(Tor Erik BrandrudNINA pers.medd). I
følge Brandrudskiller Kilemoenog Eggemoenseg ut. Tor Erik Brandrudskriver i e-post: Kilemoener
den biologiskmest verdifulleav de større, intakte sandfuruskogsmoene
på Ringerike.Moen har store
arealer med velutviklet, tørr, noe rikere, lavdominert sandfuruskogmed et tynt humuslag.Denne
utformingener et viktig habitat (hotspothabitat)for enkeltesjeldne/rødlistedekarplanter,insekterog
en rekke sopparter (sandfuruskogssopper).
Soppinventaret (fungaen) er dårlig undersøkt (pr 2015
fremdelesdårlig undersøkt), men nyligeregistreringer,bl.a. i samarbeidmed RingerikeSoppforening,
har vist at alle deler av Kilemoenhuserstore bestanderav sandfuruskogsarter
.
Etter en gjennomganghøsten 2015 er de største delene av den store sandfuruskogenpå Prestmoen
som nevnt vurdert som verdi (B-viktig), blant annet på grunn av at Prestmoenhar ganskestore arealer
med blåbærdominertfuruskog, og dermed mindre arealer med lav- og mosematter på velutviklet
struktur for sjeldne og rødlistede sopper. På Prestmoener dog to områder utskilt som mindre Alokaliteter. og bratte terrassekantenav Prestmoenned mot Storelva.
I vurderingeneav sandfuruskogpå Eggemoenskriver Brandrud (2014): Rikeresandfuruskoger “ny”
som naturtype med forvaltningsfokus,og det er derfor foretatt forholdvisbegrensedekartleggingerav
dennenaturtypen på Ringerike.Basertpå dagenskunnskapkan følgendevurderingergjøres:
1. Moene langs Randselva
-Storelva-Begna på Ringerike er et av de tre viktigste områdene for
biologisk verdifull sandfuruskogi Sør-Norge, og Ringerikekommune har såledeset regionaltnasjonaltansvari å ta vare på disse(jfr. Brandrud& Bendiksen2014).
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2. Eggemoeni vid forstand, inkludert brattskråningenemot Randselva(ved Viul), er en av de tre
biologisk mest verdifulle sandfuruskogsområdenepå Ringerike, sammen med Kilemoen og
Prestmoen(altsåpr 2014)(muligenser Hensmoenogsåi sammeklasse,men mangfoldeter mindre
dokumentert her). Alle dissetre moene har forholdsvisstore arealer som kvalifiserertil A-verdi.
Samtidiger sentralearealerpå Eggemoenbetydeligfragmentert pga.utbygging,noe som trekker
verdienened i dennedelen av området.
3. Eggemoenskiller seg ut ved større arealer med (kalk)rik utforming av sandfuruskog.Det gjelder
særligbrattskråningeneved Viul i øst-sørøst,men ogsåblåveisrikearealerhelt nord på Eggemoen
(Marigårdsmoen).Disseutformingeneer mer eller mindre unike for Eggemoen(finnesbare svakt
utviklet på andre moer). De sentraledeleneav Eggemoensom nå planleggesutbygd har ikke disse
unike utformingene.
4. Den tørre, lav/mosedominerteutformingen av sandfuruskog,som er biologiskviktig i de sentrale
delene av Eggemoen(inkl. næringsparkområdet),er i regionalsammenheng aller best utviklet på
Kilemoen.
Kilder
Brandrud, T. E. & Bendiksen,E. 2014. Sandfuruskogog sandfuruskogsopper.Viktige område for
biologiskmangfold.NINA rapport 1042.
Brandrud,T. E. 2014.Vurderingav verdifulle sandfuruskogerfor biologiskmangfold på Eggemoen,og
sett i sammenhengmed moenefor øvrigpå Ringerike.
Solvang,R.,Reiso,S.& Hofton, T. H. H. 2015.VerdivurderingernaturmangfoldE16-Ringeriksbanen.
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Vedlegg:LokalitetsbeskrivelsesandfuruskogKilemoenog Nedre Kilemoen

Lokalitetsnr

1. Kilemoen

Naturtype

Sandfuruskog

Utforming

Intermediærsandfuruskog

Verdisetting

Sværtviktig (A)

2

1

Figur5. Avgrensningav lokaliteten Kilemoen.
Innledning:
Lokalitetener basert på kartleggingi forbindelsemed reguleringsplanmed konsekvensutredningfor
mulig utvidelseav eksisterendesandtak på Kilemoen.Lokalitetenble befart av RuneSolvang,Asplan
Viakden 18.9.2011.Lokalitetenble i tillegg befart for sopp av Terje SpolénNilsen05.10.2011.Tor Erik
Brandrud, NINAog Ringerikesoppforeninghar befart de nordre deler av lokaliteten i forbindelsemed
nasjonalkartleggingav sandfuruskogeri 2013. Lokalitetener igjen befart av RuneSolvangog Gunvor
Bollingmo 9.9.2015samt flere gangerav Ringerikesoppforeninghøsten2015 ifbm med oppfølgende
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undersøkelser konsekvensutredningav det eksisterende sandtaket på Kilemoen. For øvrig er
lokaliteten undersøktved enkelte tilfeller av medlemmeri Ringerikesoppforening de sisteårene.
Beliggenhetog naturgrunnlag:
Lokalitetenbestårav store og mektigeløsmasseavsetninger
nord for det eksisterendesandtaket deler
av Kilemoenbestårav. Lokalitetengrenseri nordøstmot et par hogstflater.Lokalitetener dermedikke
sammenhengendemed lokaliteten NedreKilemoen.For øvrig er lokaliteten avgrensetav vegeri vest
og nord (riksvegen172 i vest og grusvegtil sandtaketi nord) samt sandtaki sør og nord.
Naturtyper,utforminger og vegetasjonstyper:
Lokalitetenbestår av sandfuruskoghovedsakeligav «lavskogi lav-furu-utforming» (vegetasjonstype
A1a i Fremstad1997)med vanligelavarter som lys reinlav,islandslavog kvitkrull. I områder med mer
sluttet vegetasjonfinnes en tykk mosematte beståendehovedsakeligav furumose og etasjemose.
Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her klassifiseresvegetasjonstypensom «blåbærskog i blåbærutforming» (vegetasjonstypeA4ai Fremstad1997).

Figur6: Sandfuruskogpå Kilemoenmed et utbredt nett av stier (foto: RuneSolvang).
Artsmangfold:
Tresjikteter nesten100 %dominert av furu på selveKilemoen.Karplantefloraeni naturtypelokaliteten
er fattig og triviell med dominerendearter som blåbær,tyttebær, krekling, stri kråkefot og marimjelle.
Vanlijerot forekommer spredt. Det er gamle registreringer av mogop (NT) på Kilemoen gjort av
botaniker Ove Dahl i 1889, men dagensstatus for mogop er usikker. Soppfloraenderimot er rik.
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Gjennom registreringeri 2011 ble det påvist 29 arter, inkludert de to rødlistedearter, beskstorpigg1
(VU) og furufåresopp Albatrellus subrubescens(NT). Ellers ble det registrert vanlige sopparter som
riddermusserong, brunkjøtt bukkesopp, sennepslørsopp, rustbrunpigg, rødskivekanelslørsopp,
rødrandkjuke, vanlig svovelsopp, furuskjellpigg, furuskrubb, rødbrun steinsopp, rimsopp,
dråpemusserong,rødbrunpepperriske,seigkusopp,brungulmusserong,rød stubbemusserong,
vanlig
lakssopp, meltraktsopp, fiolkjuke, furuskjellpigg, sleipslørsopp,fløyelspluggsopp,aprikosslørsopp,
sotvokssopp,gullkjuke,flekkjukeog kantarell.I 2013ble ytterligere rødlistedesopparterfunn og andre
sjeldne arter som ennå ikke er vurdert i rødlistesammenheng.Dette var moslørsopp(Cortinarius
pinophilus VU; ett funn i nordre del), furufåresopp (Albatrellus subrubescensNT; flere nye funn),
rosenfotkremle (RussularoseipesNT; flere steder), lakrismusserong(Tricholoma apium NT; flere
steder), Cortinariusviolilamellatus(NT) og billeslørsopp(CortinariuscoleopteraDD; mangesteder). I
tillegg er det funnet (til dels større) forekomsterav en del sjeldneog spesialisertesandfuruskogsarter
som slørsoppene Cortinarius pinigaudis, C. clarobrunneus
, kremslørsopp (C. leucophanes
),
glødeslørsopp(C. odhinni), mørk moslørsopp(C. suberi), trevlesoppenInocybesambucina, ustripet
kastanjemusserong (Tricholoma stans), blå brunpigg (Hydnellum caeruleum) og teglrød
kragemusserong(Tricholoma focale). I 2015 er det svarthvit sølvpigg (Phellodon niger NT) også
registrert. Totalt er dermedseksrødlistedesopparterregistrert på Kilemoen.
Fremmedearter: Ingenfremmedearter er registrert.
Bruk,tilstand og påvirkning:
Et nettverk av store og små turstier krysser gjennom lokaliteten. Turstiene ansessom positivt for
naturverdieneda dette medfører noe slitasjeog blottet mineraljord som er gunstigfor en del sopp.
Derfor opptrer en rekke rødlistearterlangsstier på lokaliteten. Skogstrukturenbeståroverveiendeav
høyreistefurutrær, men skogen er ikke spesieltgammelog det er lite død ved og biologiskgamletrær
på grunn av utstrakt plukkhogstav eldre trær. Fåfurutrær har en omkrets over 1.00 meter i omkrets.
Det mesteav skogenpå Kilemoenskalha blitt hogd ned på begynnelsenav 1930-tallet av Ole G. Kihle
(Gnr51, bnr 1), men hvorvidt det sto igjen frøtrær eller om hele området ble flatehogder usikkert.
Skjøtselog hensyn:
Skogenbør optimalt sett få lov til å utvikle segfritt. Særligflatehogster ødeleggende,mensplukkhogst
trolig vil være akseptabelt for å sikre dagensdokumenterte verdier. Åpen trefrøstillingshogster
negativt. Det er lite død ved i området og det ville være positiv om dødved-mengdenøkesover tid.
Sjeldnesopparteri området lever i direkte tilknytning til furutr ærne(gjennommykorrhiza)slik at hogst
av furutrær ved forekomsteneav sjeldnesopparterkan ødeleggelivsvilkårenefor dissesoppene.
Verdisetting:
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av at dette er en av de aller mest verdifulle
sandfuruskogenepå Ringerikeog i regionenfor øvrig.Kilemoener den biologiskmest verdifulle av de
større, intakte sandfuruskogsmoene
på Ringerike, spesieltav den tørre og lavdominertetypen. Moen
har store arealer med velutviklet, tørr, noe rikere, lavdominert sandfuruskogmed et tynt humuslag.
Denne utformingen er et viktig habitat (hotspothabitat) for enkelte sjeldne/rødlistedekarplanter,
insekter og en rekke sopparter(sandfuruskogssopper).
Pr 2015 er sju rødlistedesopparter registrert.
Blant annet av den meget sjeldneslørsoppenCortinariusviolilamellatus.

1

Denne var tidligere bestemt til blåfotstorpigg Sarcodonglacopusmen ved en gjennomgangav det norske
materialet dreier dette seg om besk storpigg. Blåfotstorpigger trolig ikke registrert i Norge, men den nært
beslektedeSarcodonpseudoglacopustrolig er det.
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LokalitetsnrNaturbasen

2. NedreKilemoen

Naturtype

Sandfuruskog

Utforming

Intermediærsandfuruskog

Verdisetting

Lokaltviktig (C)

2

1

Figur7. Avgrensningav lokaliteten NedreKilemoen.
Innledning:
Lokalitetener basert på kartleggingi forbindelsemed reguleringsplanmed konsekvensutredningfor
mulig utvidelseav eksisterendesandtakpå Kilemoen.Lokalitetenble befart av RuneSolvang,Asplan
Viakden 9.9.2015 (brattkantenned fra Kilemoen)og 17.11.2015(helelokaliteten). Enkeltedelområder
av lokaliteten er i tillegg befart av Ringerikesoppforening.Det er en stor usikkerhet knyttet til
avgrensning.Spesielt gjelder de helt flate moene ned mot industriområdet som ved nærmere
kartleggingav sopp kanskjeikke kvalifiserersom naturtypelokalitet,i hvert fall ikke alt. Noen mindre
småflatermed ungskoginngårsom en del av arronderingen.
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Beliggenhetog naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger øst og nordøst for og nedenfor kanten av de mektige løsmasseavsetningene
på
Kilemoen. Mot Begna består lokaliteten av flate furumoer, mens de nordre delene består av et
småkupert dødislandskapmed variert topografi inklusive nord til østvendte brattkanter ned mot
Begna. Lokalitetengrensertil hogstflaterog ungskog, i sør mot en stor hogstflatemot industriområdet
på NedreKilemoenog i nord mot hogstflater,ungskogog traktorveger.I sør er grensaskarp,mensden
i nord er glidende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokalitetenbestårav sandfuruskogog er ført til utforming intermediærsandfuruskog,men store deler
av lokaliteten består av blåbær(lyng)furuskogmed. Svaklågurtskog og partier med småbregneskog
opptrer også.
Artsmangfold:
Tresjikteter furudominert men innblandingav granog boreale løvtrær. Det er et større innslagav gran
og boreale løvtrær som gråor, rogn, bjørk og selje i fuktigere områder, spesieltinn mot den bratte
terrasseskråningen
opp mot selveKilemoenog i brattkanten ut mot Begna. Ogsåi dødisgropeneinngår
det en del løvtrær. Karplantefloraeni naturtypelokaliteten er hovedsakeligfattig med røsslyng,
krekling, tyttebær, hårfrytle, linnea, myk kråkefot, stri kråkefot og storbregner (nedvisnet på
kartleggingstidspunktet 17.11).Fingerstarr,gjøksyreog snerprørkveinforekommer i brattkanten mot
Begna.Rikerelågurtvegetasjonble ikke registrert.Vaniljerot forekommerogsåher spredt.Soppfloraen
er lite undersøkt. Billeslørsopp(CortinariuscoleopteraDD) og furufåresopp(Albatrellussubrubescens
NT er registrert. Potensialetfor rødlistedejordboendesopp vurderessom størst i brattkanten ut mot
Begnasamt trolig i og ved dødisgropene.For øvriger en rekkevanligforekommendesopperregistrert.
Det er et potensial for rødlistede vedboendesopp på død ved i brattkanten ut mot Begna,men
potensialetvurderessom svakt.
Fremmedearter:
Ingenfremmedearter er registrert.
Bruk,tilstand og påvirkning:
Et nettverk av store og små turstier krysser gjennom lokaliteten. Turstiene ansessom positivt for
naturverdieneda dette medfører noe slitasjeog blottet mineraljord som er gunstigfor en del sopp.
Lokalitetener død ved fattig da det er drevet et aktivt skogbruki hele området, men de bratteste
partiene mot Begnahar en del død ved av furu og bjørk samt gadd av gråor. Et fåtall bjørk med grov
sprekkebark(opp mot 1.55m i omkrets)er registrert. Furutrærmed beskjednedimensjonerdominerer
(0.70 m i omkrets),men furutrær opp mot 1.60 m i omkrets opptrer i brattkanten. Enkeltestier går
gjennomlokaliteten.
Skjøtselog hensyn:
Skogenbør optimalt sett få lov til å utvikle segfritt , men sidenspesieltde flate nedre delenepå Nedre
Kilemoener attraktive skogbruksarealvil det trolig bli gjennomført hogst her senere. Flatehogst er
ødeleggende,men plukkhogsttrolig vil være akseptabeltfor å sikre dagensdokumenterte verdier.
Åpen trefrøstillingshogst er negativt. Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til
furutrærne (gjennommykorrhiza)slik at hogstav furutrær ved forekomsteneav sjeldnesopparterkan
ødeleggelivsvilkårenefor dissesoppene.Det er lite død ved i området og det ville være positiv om
dødved-mengdenøkesover tid.
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Verdisetting:
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da deler av området består av sandfuruskogmed et
potensialfor funn av rødlistedesopper.Nærmeresoppundersøkelser
bør gjennomføresover flere år
for å dokumentereforekomstav rødlistedeog sjeldnearter knyttet til naturtypen.
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Ringerikekommune
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10/960-27

Løpenr.
11656/14

Arkivkode
L12

Deresref.

Dato
09.05.2014

UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR RINGERIKE VANNVERK

Det visestil: Saksprotokoll,formannskapet
, 11.3.2014,sak44/14 og tilhørende
saksdokumenter.
Hjemmelfor uttalelse:Folkehelseloven,kapittel 3. Miljørettet helsevern,Forskrift om
miljørettet helsevernog Forskrift om vannforsyningog drikkevann(Drikkevannsforskriften).
Kommuneoverlegens
vurderingav valg av vannkildeog beskyttelseav denneinngåri
Mattilsynetgodkjenningav valgtevannkilde. V i støtterforslagetom reguleringav klausulerte
områdefor å en fortsattgod og sikker vannkildefor storedelerav Ringerikesbefolkning.
Etter vårt syn må grusuttaki områdetreguleresi samsvarmed plan- og bygningslovens
bestemmelser
slik drift og annenbruk av grustaketikke medføreen risiko for forringelseav
drikkevannskvaliteteneller redusertsikkerheti vannleveransen.

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarligfor miljørettethelsevern
telefon:905 62 030

POSTADRESSE
KONTORADRESSE
Postboks123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Storgaten13
email-adresse:postmottak@ringerike.kommune.no

TELEFAX

TELEFON
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Marthe Kihle
Kile Gård(51/1)
Kilealleen23
3516 Hønefoss

Ringerikekommune,areal- og byplankontoret
Postboks123 sentrum
3502 Hønefoss

Angående354 Ringerikevannverk,oppstart av områderegulering.(sak 44/14)

Someier av Kile Gård(gbnr 51/1) har jeg følgendemerknadertil reguleringsarbeidet.

1. Figurto, side 10, planbeskrivelse:Grusveienned til sandtakpå gårdsnr52/1 (Støa)
Veieneiesav 52/1, 52/2 og Kile Gård(51/1). Halvpartenav veien ligger på eiendommen51/1
ned til eksisterendegrusuttak.
Veienvil benyttestil skogsdrift,fremtidig grusuttakog som generelladkomst til nordre del av
eiendommen.
2. Vil i tillegg bemerkeat forslagettil klausuleringssonene
2A, 2B og 3 er for omfattende, og
leggerunødvendigebegrensningerpå arealet til 51/1.

Mvh
Marthe KristineKihle
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7441 TRONDHEIM
Saksnr.
14/815-30

Løpenr.
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Gnr/bnr 52/1 - Uttalelse til søknad fra Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon for
Støen grusuttak
Vi viser til høringsbrev datert 30.06.2017. Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle
fagområder i kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill.
1. Planstatus
1.1 Kommuneplanens arealdel
Støen grusuttak er i gjeldende kommuneplan avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål
(LNF) og markert som nedslagsfelt for drikkevann.
Kommuneplanen er for tiden under revisjon, og forslag til ny arealdel er på høring og offentlig
ettersyn med høringsfrist 25.08.2017.
I forslag til ny arealdel er deler av
eksisterende uttaksområde foreslått
avsatt til råstoffutvinning (se
kartutsnittet til høyre). Dette er den
delen av området som per i dag er
berørt av tidligere uttak, og som det iht.
nye klausuleringssoner og bestemmelser
for Ringerike vannverk kan være
aktuelt å tillate uttak.
Avsatt område er 30 daa, altså vesentlig
mindre enn arealet det søkes
driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i
søknaden).
Området for øvrig er foreslått avsatt til LNFR-område. Videre er det lagt inn en hensynssone
(Sikringssone – Område for grunnvannsforsyning H120) som tilsvarer klausuleringsområdet
for Ringerike vannverk.
1.2 Reguleringsplan
Støen grusuttak er per i dag ikke regulert, men inngår i planområdet for reguleringsplan for
Ringerike vannverk som er under utarbeidelse. Formålet med denne planen er å sikre
drikkevannskilden.
I området der det eventuelt åpnes for råstoffutvinning i ny kommuneplan og ny reguleringsplan,
vil det stilles krav om egen detaljregulering for dette.
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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2. Miljø og omgivelser
2.1 Ringerike vannverk
Støen grusuttak ligger i influensområdet for hovedvannkilden for Ringerike vannverk.
Vannverket forsyner i dag ca 23 000 pe, og har en planlagt utvidelse med kapasitet opp mot
60 000 pe fram i tid.
Det foreligger en klausuleringsplan for området fra 1984 (sonekart og bestemmelser følger
vedlagt). Området det søkes driftskonsesjon for ligger i sone 2 og 3 i klausuleringsplanen.
Nye krav fra NGI har gitt behov for ny klausulering, og kommunen ønsker å fastsette dette i en
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Forslag til ny klausuleringsplan med sonekart og
beskyttelsesbestemmelser er utarbeida av Asplan Viak. Dette følger vedlagt. Her er det mer
informasjon om bakgrunnen for soneinndelingen og bestemmelsene. Ny klausuleringsplan
danner grunnlag for hensynssoner og bestemmelser i forslag til ny reguleringsplan for området.
Av hensyn til vannkilden er det lite ønskelig med ytterligere utvidelse og drift av eksisterende
grusuttak. I denne forbindelse viser vi også til uttalelse fra Miljørettet helsevern i kommunen,
som følger vedlagt.
Området består av åpne grusmasser som gir en kort vei/tilgang til grunnvannet, og fjerning av
dette vil gjøre grunnvannet sårbart for forurensing. Vegetasjonsdekket som er i terrenget i dag
er en viktig beskyttelse/buffer for «sur» nedbør og forurensing, og bør ikke fjernes. Det er
allerede i dag bekymring i forhold til eksisterende uttak, da masseuttak bidrar til å redusere
umettet sone, og dermed nedsettes magasinets naturlige renseevne. Det er videre en
forurensningsrisiko knytta til selve driften av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff,
kjemikalier etc.).
Vi gjør oppmerksom på at området er hovedkilde og reservekilde til Ringerike vannverk. Ved
bortfall av disse kildene vil man ikke klare å levere vann til Hønefoss og omegn. Nærmeste egna
overflatevannkilde er Tyrifjorden eller Sperillen som vil medføre at det vil gå lang tid før en
kilde er på plass.
Rett nord for grusuttaket går en bilvei som er adkomstvei ned til Tjorputten (brønnområde). På
kart som følger søknad om driftskonsesjon er uttaksreal markert helt inntil adkomstveien.
Denne adkomstveien må bestå, og det må settes av en sikringssone for å trygge denne veien. I
deler av uttaksarealet er det i dag tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt
skråning fra veien og ned i uttaket.
2.2 Naturmangfold; sandfuruskog
Uttaket ligger i et område med sandfuruskog, som er en naturtype med begrenset utbredelse i
Norge. Sandfuruskogen på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt naturmangfold (verdi
A). I Ringerike forekommer sandfuruskog på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen.
Landbrukskontoret vurderer at den samla belastningen på sandfuruskog i Ringerike har nådd
smertegrensen. En stor del av sandfuruskogen er nedbygd, planlagt nedbygd, allerede tatt i bruk
som masseuttak eller regulert til framtidig masseuttak.
Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet, og vurdert å være en av de mest
verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige soppforekomster. Verdien
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begrunnes bl.a. med områdets størrelse og innhold av en rekke krevende rødlista
sandfuruskogarter.
Områderegulering for Kilemoen Sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06.04.2017.
Planvedtaket er påklaget, og klagebehandling pågår. Av hensyn til sandfuruskogen ble
uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak i kommuneplanens arealdel. Etter
reduksjonen gir planforslaget mulighet for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser. Uttakets levetid er
anslått til ca 55 år, gitt en årlig uttaksmengde på 330 000 tonn.
Sandfuruskog på Kilemoen ble kartlagt av Asplan Viak i 2015. Området som ble kartlagt
omfatter ikke området det nå søkes konsesjon for, men vi antar at skogen i dette området er av
tilsvarende type som ellers på Kilemoen. Naturmangfold må kartlegges før det eventuelt åpnes
for ytterligere grusuttak i området.
2.3 Friluftsliv
Støen grusuttak ligger på Kilemoen, som er et mye brukt bynært trenings- og
friluftsområde. Kommunen gjennomført i 2013 en kartlegging og verdisetting av
bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her klassifisert som et Bområde. Som retningslinje for saksbehandling for B-områder gjelder følgende:
I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i
eksisterende reguleringsplan, utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for
friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets verdi som friluftsområde.
Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner med formål som forringer
områdets verdi som friluftsområde. Hvis det likevel åpnes for
tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi som friluftsområde
bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftslivsverdien skal til enhver tid være
ivaretatt.
Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble som nevnt vedtatt 06.04.2017. Ved
uttak i tråd med denne planen vil friluftsområdene på Kilemoen over tid bli betydelig
redusert. Kilemoen er altså under press fra flere kanter, og det er et stort
engasjement lokalt for å ivareta området som et trenings- og friluftsområde.
3. Avslutning
3.1 Eksisterende uttak og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven
Kommunen anser at det er skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak
etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995. Det er uenighet
mellom grunneier og kommunen om dette temaet. Grunneier mener drift av uttaket
er lovlig, og at det ikke foreligger søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.
Kommunen sendte 05.04.2016 et forhåndsvarsel om pålegg om stans til Hæhre
Entreprenør AS. Dette brevet følger vedlagt. Her er kommunens vurdering av saken
nærmere beskrevet, herunder kommunens vurdering av klausuleringsavtalen fra
1985.
3.2 Konsesjonsområdet
I konsesjonssøknaden er omsøkt areal oppgitt til 130 daa. På kartet som følger
søknaden, er konsesjonsområde og uttaksareal vist. Arealmåling i vårt kartsystem
viser at markert konsesjonsområdet er ca 92 daa, og uttaksareal ca 75 daa. Det er
altså et relativt stort avvik mellom oppgitt areal, og kartfesta areal.
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Dersom konsesjon innvilges ber vi om at det blir nøye klarlagt hvilket område det
gis konsesjon for.
Kommunen har foretatt en innmåling av kanten rundt eksisterende uttak, og har
kommet til at om lag 40 daa er berørt av tidligere uttak.
3.3 Kommunens vurdering av konsesjonsspørsmålet
I høringsbrevet ber dere offentlige etater ut fra eget ansvarsområde, vurdere om det
er forhold som tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges, eventuelt om det skal
stilles vilkår om avbøtende tiltak.
Ringerike kommune mener driftskonsesjon ikke bør innvilges. Uttaket ligger i et
område med flere interesser som vil berøres av et uttak. Kommunen er særlig
bekymret for konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak.
Dersom direktoratet likevel vil gi driftskonsesjon, er det etter kommunens mening
svært viktig å avklare konsesjonsområdet nærmere, samt konsekvenser av uttaket.
Hvilket område skal det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og
forutsetninger. Dette er tema som best avklares gjennom en planprosess etter planog bygningsloven. Kommunen anser videre at direktoratet vil ha et bedre grunnlag
for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en
reguleringsplan for uttaket.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Jostein Nybråten (tlf. 971 38 977) ved
kommunens utbyggingsavdeling kan svare på spørsmål som går direkte på
vannverket. Guro Li (tlf. 959 68 480) kan svare på spørsmål i forhold til
plansituasjon og øvrige temaer.

Med hilsen
Heidi Skagnæs
leder miljø- og arealforvaltning
Guro Li
arealplanlegger
guro.li@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:
Hæhre Entreprenør AS, søker
Hans Anton Støen, grunneier
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Interne høringsparter som har uttalt seg:
Landbrukskontoret, Teknisk forvaltning Utbygging og Miljøretta helsevern
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Vedlegg:
1. Klausuleringsbestemmelser fra 1984 (gjeldende)
2. Klausuleringssoner 1984 (gjeldende)
3. Ny klausuleringsplan
4. Nytt klausuleringskart
5. Uttalelse fra Miljørettet helsevern i Ringerike kommune, datert 22.08.2017.
6. Uttalelse fra Landbrukskontoret i Ringerike og Hole, datert 09.08.2017
5. Brev fra Ringerike kommune til Hæhre entreprenør AS, datert 05.04.2016
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/1274-9
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Sak: 67/17
Saksprotokoll - Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:
1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas.
2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til revidering våren 2018.
3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet berammes våren 2018, (kommunale veier,
gang/sykkelvei, fylkesvei)
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017:
Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag til vedtak p.v.a. Ap, H, V og KrF:
« 1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas.
2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til revidering våren 2018.
3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet berammes våren 2018, (kommunale veier,
gang/sykkelvei, fylkesvei)»
Punktvis avstemming:
Hovedutvalgets (HMA) forslag til punkt 1, som er i samsvar med Rådmannens forslag ble
enstemmig vedtatt, som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet.
Hovedutvalgets (HMA) pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA)
innstilling til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/1274-7

Arkiv: Q80 &30

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021
Forslag til vedtak:
Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas.

Sammendrag
Trafikksikkerhetsplan skal sikre at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i kommunen.
Ringerike kommune har for tiden ingen gyldig trafikksikkerhetsplan. Siste plan var gjeldende
fra 2001 – 2004.
Arbeidet med trafikksikkerhet har siden 2004 blitt ivaretatt i planprosesser og av teknisk
forvaltning, men dette har ikke inngått i noen helhetlig plan. Trafikkrådet, som ble nedlagt etter
siste kommunevalg, var også en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.
Vegdirektoratet oppfordrer sterkt alle kommuner til å ha trafikksikkerhetsplaner. En gjeldende
plan er også en forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal støtte til
trafikksikkerhetstiltak.
Årlig søknadsfrist for å kunne søke slik støtte er 1. november.
Innledning / bakgrunn
Utkast til trafikksikkerhetsplan ble sendt ut på høring til samarbeidsutvalgene i skoler og
barnehager, politiet lokalt, Buskerud fylkeskommune, Syklistenes Landsforbund, Brakar og
Trygg Trafikk etter politisk vedtak i juni.
Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk har avgitt felles uttalelse, i tillegg har Brakar
kommet med en uttalelse.

-

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplan for Ringerike kommune
Hovedplan vei (2017 – 2024) Ringerike kommune
Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan ble i juni 2017 vedtatt utsendt på høring
Høringsfristen ble satt til innen 15.09.17.
Det har kommet uttalelser fra Brakar, Buskerud Fylkeskommune og Trygg Trafikk.
Brakar peker sin uttalelse på at planen kan være mer konkret når det gjelder
holdningsskapende tiltak i barnehager og skoler (pkt. 5.2).
I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det
holdningsskapende arbeidet er mer utdypet.
Brakar påpeker at hele kommunen bør engasjeres når planen evalueres.
I det endelige forslaget til plan foreslås det nå i pkt. 12 at Ringerike kommune skal arbeide for
å oppnå betegnelsen trafikksikker kommune. I dette ligger det blant annet større vekt på
evalueringen av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.
Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk har kommet med en felles uttalelse.
Uttalelsen peker på at kommunens rolle i trafikksikkerhetsplanen må komme tydelig fram.
I den endelige planen kommer dette tydelig fram i pkt. 3.1.
Uttalelsen peker også på en tydeliggjøring av det holdningsskapende arbeidet. Dette er det
samme som Brakar påpekte i sin uttalelse.
I det endelige forslaget til trafikksikkerhetsplan er det tatt hensyn til dette innspillet, og det
holdningsskapende arbeidet er mer utdypet.
Det også tatt i planen at skoleelevene har skoleskyss uavhengig av avstand dersom de må
ferdes langs strekninger som er vedtatt som særlig vanskelige eller trafikkfarlige (pkt. 6).
I uttalelsen fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk opplyses det at Fylkets
trafikksikkerhetsutvalg i fjor vedtok et nytt kriterium som sier at det ved prioritering mellom
prosjekter skal telle positivt om kommunen er godkjent som trafikksikker kommune eller er i
prosess for å bli det.
I pkt. 12 i den endelige planen er det tatt inn at Ringerike kommune i planperioden vil arbeide
mot å kunne bli godkjent som en trafikksikker kommune.
Økonomiske forhold
Trafikksikring bør budsjetteres som egen post innunder teknisk forvaltning – veidrift.

-

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en gyldig trafikksikkerhetsplan, og at det
arbeides for at kommunen kan bli godkjent som trafikksikker kommune.
Trafikksikkerhet angår alle kommunens innbyggere
Med de vedtatte ambisjoner om fortetting og vekst vil trafikkmengden øke. For at kommunen
fortsatt skal framstå som positiv og attraktiv, er det viktig trafikksikkerheten ivaretas på en
god måte.

Vedlegg
Trafikksikkerhetsplanen
 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 – høringsutgave.
 Ulykkesstatistikk 2006 - 2015 fra Statens Vegvesen
 Høringsbrev
 Høringsutgave av trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune
 Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune og Trygg Trafikk
 Uttalelse fra Brakar
 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021

Ringerike kommune, 29.09.17
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Geir Svingheim
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Forord/ formål
Rapporten’Hovedplanveg (2017-2024)Ringerikekommune,Tekniskforvaltning’ er utarbeidet
av VeitekniskInstitutt medassistanse
fra Vei-, park- og idrettsforvaltningeni Ringerike
kommunei periodenmai - oktober2016.
Formåletmedhovedplanener å dokumentereog presenteredet samlededrifts –, vedlikeholds- og
fornyelsesbehovet
på det eksisterendekommunalevegnetteti Ringerikekommune.Vei-, park- og
idrettsforvaltningenønskerå gjørevegnettetog detsbehovforutsigbartoverfor bådevegforvalter
og bevilgendemyndighet.Hovedplanveg er et overordnetstyringsverktøyfor forvaltningenav
det eksisterendekommunalevegnetteti Ringerike.
Rapportenpresentererbehovetfor årlige drifts- og vedlikeholdsmidlerfor at vegstandarden
skal
opprettholdesover tid. Drifts- og vedlikeholdsbehovet
er beregnetut fra mengdeneav ulike
vegobjektersom forefinnes,samten vurderingav årlig behovtil drift og vedlikeholdut fra
erfaringer,kjøpekrafteni tidligere tildelte vegbudsjetterog vegnettetstilstand.
Eksisterendevegobjektermå over tid erstattesog fornyesmed nye objekterfor å unngået forfall
på vegnettet.Behovetfor å erstatteog fornye vegobjekteneer beregnetut fra estimertelevetider
for de ulike vegobjektene.
Samletberegnetdrifts-, vedlikeholds- og fornyelsesbehovet
er sammenstiltog sammenliknetmed
tidligere tildelte budsjettrammertil det kommunalevegnettet.
I tillegg er forf allet registrertpr medio2016,samletomfangav vegobjektermed for dårlig
tilstand,samtkostnadsberegnet.
Rapportenskissereralternativehandlingsplaner8 år frem i tid, ut
fra faglige prioriteringerog tilhørendeøkonomiskebehovfor å fjerne detteforfallet.
Handlingsprogrammet
inkludererogsåbehovetfor nødvendigeårlige ordinærefremtidige
bevilgningerfor å unngåøkt forfall i perioden2017-2024.
Rapportensberegningsgrunnlag
er angitt i rapportensVedlegg2-6 for å underbyggeog
dokumenterede behovsom fremsettesi rapporten.Vedlegg1 beskrivernoenutvalgtevegfaglige
begrep.
Storedelerav det kommunalevegnettethar en mangelfull oppbyggingog bæreevne.Vegnettet
administreresut fra lokal veglistemed angivelseav vegensbruksklasse(till att aksellast,tillatt
totalvekt,eventuellaksellastrestriksjoner
i teleløsningsperioden
eller tillatt vinteraksellast).Det
eksisterendekommunalevegnetteter imidlertid ikke bygd for å stå imot dissebelastningene.
Vegnettetblir likevel i perioderoverbelastetprimærtgrunnetuttransporteringav tømmer,og
kommunensønskeom i størstmulig gradå tilfredsstille næringensbehov.De nasjonale
vegmyndighetene
har nylig innført økte tillatte totalvekterog aksellasterpå riks- og
fylkesvegnettet.Dermedfr emstårdet kommunalevegnettetytterligeresom en flaskehals.
Kapittel 9 er utformet for å dokumentereskadevirkningenav tungeaksellastersamtfastsettelse
av tillatt aksellastpå det kommunalevegnettet.

Vei-, park- og idrettsforvaltningentilleggesdet operativeansvaretfor gjennomføringog
rulleringenav Hovedplanveg i perioden2017-2024.Det anbefalesat hovedplanensrullereshvert
4. år.
Ringerikekommune
31. oktober2016

Konklusjon og oppsummering
‘Hovedplanveg’ dannergrunnlagetfor samtstøtteropp underde vegfagligeutfordringerog
grunnlagetfor fremtidige politiske beslutningenepå vegsektoreni kommunenfor perioden
2017-2024.
Dokumenteter i førsterekkeen kommunaltekniskfagplan,medfokus på det eksisterende
vegnettet(pr medio 2016).Hovedplanener ikke noenutviklingsplanfor det kommunalevegnettet
da planenfokusererpå det eksisterendevegnettetog detsbehov.Plan- og reguleringsmessige
utfordringerer ikke omhandlether. Rapporteninkludererikk e ressursbehov,
kostnadereller
beskrivelserav andreutfordringerknyttet til utvidelserav det kommunalevegnettet,fremtidig
befolkningsvekstog etableringav nye boligfelt, endretvegstandard,endretmiljøprofil eller
trafikksikkerhet.Slike budsjettbehov vil påløpei tillegg til de fremsattebehovenei denne
rapporten.
Grunnlagetfor rapportener en oversikt over det kommunalevegnettetsom Vei-, park- og
idrettsforvaltningengjennomførtei et selvstendigforprosjektmedkartleggingog registreringav
det kommunalevegnettetinn i dennasjonalevegdatabanken
(NVDB) i 2015.Vegnettetble
fotografertav Veiteknisk Institutt i mai 2015.VeitekniskInstitutt har registrertmengder,
beliggenhet,type og tilstand på vegdekker,fortau og kantsteinsamtlagt detteinn i NVDB.
Øvrige vegobjektersom skilt, lysstolper,rekkverk,murer,fartsdempere,leskur,gangfeltble
registrertog lagt inn i NVDB av Triona AS i 2015.En har selvsagtbygd på dettegrunnlagetved
utarbeidelsenav dennehovedplanen.
Mål og strategierfor det kommunalevegnettetgir føringergjennomeksisterendeplanersom er
vedtatti kommunen,samtlover og retningslinjerinnen fagområdet.I tillegg er det kvalitetsnivået
som kommunensadministrasjonønskerlevert ute på vegnettetbestemmende
f or behovetfor
ressurser.Ethvertkvalitetsnivåhar i prinsippetsitt egetkostnadsnivå.Kostnadenetil for
eksempelgjennomføringenav brøyte- og strøinnsatsen
vinterstidvil jo væreavhengigav ved
hvilken snødybdebrøytingigangsettesog tidspunktetfor når vegenskal væreferdig
gjennombrøytet,samthvilken strøinnsatssom skal leveresvegbruker.
Det kommunalevegnetteti Ringerikekommunehar et dokumentertbehovfor 12,3 mill i årlige
driftsmidler; 8,6 mill kr i årlige vedlikeholdsmidler(inkludert fornyelsenav eksisterende
vegdekker)og 8,4 mill kr i årlig fornyelsesbehovav eksisterendevegobjekterfor å unngåforfall
over tid. En har der anvendtrealistiskeog nøkternelevetiderfor ulike vegobjekter.
Dissebehover knyttet til eksisterendekommunalt vegnettpr medio2016.Driftsbehovet
inkludererbehovetfor ytterligereett årsverktil forvaltningenav vegnetteti tillegg til de 3
årsverkenesom forefinnespr august2016.Detteberegnedesamledebehovpå 29,3 mill kr årlig
er nødvendigefor å kunneopprettholdeen akseptabeltvegstandardover tid.
Dersomen ogsåleggertil grunnet behovfor en utskifting og fornyelseav eksisterende
vegoverbygningover 100 år, såvil dettemeddagenspriserkreve 1,2 mrd kr samlet,eller

ytterligere12,2 mil l kr årlig i økte investeringsmidler.Dettevil kreveat en over tid fornyer 2,3
km kjørevegårlig for å oppfylle et behovom 100 årslevetid. Dette viser hvilke betydelige
ressurserog tidligere investeringersomer gjort i det kommunalevegnettet.
Den enkeltekommunemå selv fastsettesin egenlokale vegstandard,ta ansvarfor dettesamt
bevilgemidler til det eksisterendevegnettetover kommunensordinærefrie inntekter.Det finnes
ingen andreinntektskildereller overføringertil det kommunalevegnettet, i motsetningtil for
eksempelvann- og avløp,renovasjoneller kontingenti barnehagen.
Prioriteringerav det
kommunalevegnettetvil og må derfor alltid skje i konkurransemed øvrigekommunaletjenester.
Hovedplanener utformet for å dokumenterevegnettets behovog tilstand for på denmåtenå gjøre
vegnettetsbehovforutsigbartoverfor kommunensadministrasjonog politiske ledelse.
Det er viktig at bevilgningenetil eksisterendevegnetttildelesårlig over tid utenfor store
variasjoner.Dette gjelder isærfornyelsesbehovet
for utskifting og erstatningav fysiskeobjekter
ved utgåttlevetid/ funksjonsnivå.
Samtidiger det viktig at det ordinæredriftsnivåetopprettholdes.Eksempelvis,dersomvannikke
ledesbort fra vegenog vegkroppenvil vegensbæreevnebli redusert,noe som igjen vil redusere
levetidenpå eksisterendevegdekker.Konsekvensenvil væreat tidligere investertvegkapitalgår
tapt, og vegdekkermå fornyestidligere og hyppigereennom vegnettetvar tilgodesettmed
optimaleøkonomiskerammer.Vedlikeholdsbehovetøker.
Det ordinæreårlige drifts- og vedlikeholdsbehovinkludert forvaltningenav vegnettet(20,9 mill
kr pr. år) er relaterttil det eksisterendekommunalevegnettetpr medio 2016; og forutsetteret
vegnettutenforfall. Dettebehovetinkludererikke vedtatteeller fremtidig behovfor utbyggingog
utvidelseav vegnettet,fjerning av forfallet eller en eventuellendretmiljøprofil knyttet til
vegnettet.
I tillegg til det samledeordinæreårlige behovpå 29,3 mill kr påløperekstra kostnaderfor å fjerne
og utbedreeksisterendeforfall. Forfallet pr medio 2016 er betydelig.Hovedårsakentil detteer at
storedelerav eksisterendevegnetter blitt etablertover tid, utennoenreell dimensjoneringav
vegoverbygningeneller bruk av importertekvalitetsmasseri vegkroppen.En anvendtestort sett
de lokale stedligemassenei veglinjen etterbesteevne.
Vegforvalterleggertil grunnat nærmere85 % av eksisterendevegnettble etablertog bygd opp
på dennemåten.Det samledeforfallet er på dettegrunnlagetestimerttil 1,172mrd kr; eller 4,612
mill kr pr km veg.
Seren bort fra forfallet knyttet til underdimensjonert
vegnetter det øvrigeforfallet knyttet til
vegobjekterpå og langsvegnettetregistrertog estimerttil 129,6mill kr. Detterepresenterer
tilsvarendeca. 510.800kr pr km veg. Eksempelviser ca.2100 av 4700armaturervedrørende
veglyspå det kommunalevegnettetkvikksølvholdige.Nærmere200 tennskapmå anskaffesfor å
kunnemåledet faktiske strømforbruketi hht ny forskrift medvirkning fra 2019.Forfallet på faste
dekkerer registrertpå 135,5km av samlet194,5km vei med asfaltdekker.Nærmere70 % av
samletkjøreveghar fastevegdekkermed uakseptabeltilstand.Hele 80 % av grusvegenehar en
utilstrekkeligdekketilstand.Samletforfall på vegdekkenepå kjørevegeneer betydeligog
beregnettil 72 mill kr.

Alle 37 kommunalebruerhar vært gjenstandfor hovedinspeksjon,
slik at denoverordnede
tilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon
utført på 8 utvalgtebruer, og
rehabiliterings-kostnadenefor dissebrueneer estimert. Dissebehover inkludert det samlede
estimerteforfallet.
Forfallet inkludererogsåbehovfor flere nye sluk og stikkrennerpå lokale problempunkterpå
vegnettet.Det visestil vedlegg6.
Resultateter at en i daghar et vegnettder lokale veier er underdimensjonert
i forhold til
gjeldendeveglisteog den faktiskebrukenav vegnettet.Samtidighar tillatt totalvekterog tillatte
aksellasterøkt på det øvrigeoffentlige vegnettet.Det kommunale vegnettetfremstårderfor lokalt
som en ytterligereflaskehalsog skognæringenfremsetternaturligviskrav om tilsvarendeøkte
lasterpå det kommunalevegnettet.Dette er nærmereomtalt i kapittel 9.
I tillegg brøyterkommunennoenutvalgteprivate veger vinterstidav ulik lengde.Detteomfanget
og tilhørendekostnaderer ikke kartlagt,men er estimerttil ca. kr. 90.000pr år. Midlene tasfra
det tildelte ordinæredriftsbudsjettet.
Kommunendrifter ogsåveglyspå utvalgtepunkterpå vegerutenomegetkommunaltvegnett.
Detteer i hovedsakveglysi tilknytning til utvalgteovergangerog bussholdeplasser
på riks- og
fylkesvegnettet.Dette gjøresav hensyntil trafikksikkerhetensamtfordi bådefylkeskommunen
og Statensvegvesennekterå betalefor nevntelyspunkt.Kommunenmottaringenrefunderingav
dissekostnadene.Driftskostnadenefor nevntelyspunkt og antall lyspunkt er ikke kartlagt.
Midlene tasfra det ordinæretildelte kommunaledriftsbudsjettet.
Fornyelsesbehovet
for å unngåveksti forfallet omfatterikke trafikksikkerhetstiltak,
standardheving,
endretkollektivtilbud eller fremtidig utbyggingerav det kommunalevegnettet.
Utbedringav kjenteulykkespunkter,utbedringav kurver, breddeutvidelseav parsellerog bruer,
behovetfor sikring eller varslingav overganger,etableringav nye fortau eller gang- og
sykkelvegervil krevemidler utoverdet som presenteres
i dennehovedplanen.
Vegforvaltervil dokumenteresamtrapporteretilbake til bevilgendemyndighetresultateneav de
årlige tildelte budsjetteri planperioden,samtoppdaterebehovenei hovedplaneni fht politiske
prioriteringerog gjennomførtetiltak på vegnettet.Planenvil aktivt bli brukt av vegforvalteri
løpendestyring av tiltak på vegnettet,herunderved inngåelseog oppfølgingav drift - og
vedlikeholdskontrakter.
Planenskal gi grunnlagfor årlige innspill til budsjett/økonomiplan.
Mindre justeringersom tidshorisont,tiltaksnivå og tiltaksvalgbehandlesgjennomden årlige
behandlingenav budsjettinnspill.
Vi anbefalerat utvalgte delerav forfallet registrertpr medio 2016som har størstnegativeffekt på
trafikksikkerhetenog fremkommelighetengis prioritet. Det visestil handlingsprogrammet
i
kapittel 8.
Oppsummering av beregnet behov (alle beløp er i 2016-kroner, eks mva):
For å opprettholdevegstandarden
over tid er det behovfor å øke de økonomiske

rammenetil drift, vedlikeholdog investeringav det eksisterendekommunale
vegnetteti Ringerike.Dennerapportendokumentererfølgendeårlige behov for
perioden2017-2024:
Overnevnteordinæresamledebehov(drift, vedlikeholdog fornyelsegrunneteldeog
bruk) tilsvarer29,3 mill kr årlig. Detteinkludererkostnadenefor utøvelseav
vegforvalter-rollen. Fordeltpå i alt 253,7km vegerog gang- og sykkelvegertilsvarer
detteen årlig kostnadlik kr 115,490pr km veg pr år, lik 116 kr/lm veg pr år.
Forvaltningenav vegnettetrepresenterer
3 årsverkpr august2016.Behoveter
ytterligereett årsverk.Dette er inkludert i det fremsatteårlige driftsbehovet.
Forvaltningmå styrkesskal en makteå beskrive,kontrahereog følge opp på
forsvarlig vis bådedrifting og vedlikeholdetav eksisterendevegnett,samtfå
gjennomførtfremtidigeinvesteringstiltakpå det kommunalevegnettet.
Årlig ordinærtdriftsbehover beregnettil 12,3 mill kr årlig. Vinterdriften og drift av
veglysrepresenterer
hhv 6,1 og 2,1 mill kr årlig, dvs 67 % av samletårlig beregnet
driftsbehov.
Årlig ordinærtvedlikeholdsbehover beregnettil 8,6 mill kr årlig. Dette inkluderer
bl.a. vedlikeholdetog fornyelsenav asfaltdekkerog grusdekker,beregnettil 7,755
mill kr årlig. Fornyelsenav asfaltdekkenepr 20. år for å sikre en akseptabel
dekkekvalitetkrever5,865mill kr årlig. Det er over tid estimertet årlig behovfor
fornyelseav 9,275km veg med fast dekke.
Det ordinæredrifts- og vedlikeholdsbehovet
er beregnettil 20,9 mill kr årlig som
representerer
82,380kr pr km veg pr år, eller 82 kr pr lm veg pr år. Detteforutsetter
et vegnettutenforfall.
Årlig ordinærtfornyelsesbehov av eksisterendevegobjekterpgaelde og bruk er
beregnettil 8,4 mill kr årlig. Dettefornyelsesbehover i sin helhetknyttet til
eksisterendevegnettog detsvegobjekter.Behovetinkludereringenutvidelsereller
endretnivå på vegstandard,forsterkningsbehov,miljøsatsingeller kollektivtilbud.
Dettefornyelsesbehovet
omfatterheller ikke trafikksikkerhetstiltak.
Samletforfall registrertpr medio 2016er beregnettil 1,172mrd kr. Detteinkluderer
et estimertforfall i manglendebæreevnepå 85 % av samletkjøreveger(antatt193
km av 227 km veg). Dette forsterkningsbehovet
er beregnettil 1,042mrd kr. En
forsvarlig ombyggingog forsterkningav det kommunalevegnettetvil væreen
formidabeltekniskog finansiell utfordring for kommunen,og vil kanskje aldri bli
realisert.Uten en forsterkningav vegnettetvil kommunen,som i dag,leve medet
marginaltvegnettmed dertil fremtidigevedlikeholdskostnader
og forfall, samtet
lokalt udekkettransportbehov.
Seren bort fra dettebetydeligeforsterkningsbehoveter det øvrigeregistrerteforfallet
beregnettil 129,6mill kr. Forfallet på vegdekkene(asfalt- og grusdekker)på
kjørevegeneer betydeligog er beregnettil 72 mill kr. Vedlikeholdetav vegdekkene

er forsømtover tid og representerer
derfor i dag en betydeligfinansiell utfordring.
En fjerning av forfallet pr medio2016vil kreveårlige øremerkedeinvesteringsmidler
mellom 33,3 og 11,3 mill kr årlig i perioden2017-2024.Det visestil foreslåtte
handlingsprogram
i kapittel 8.
Det ordinære veg-budsjettet(driftsbudsjettet)er samledetildeling til drift og vedlikeholdav
vegnettet.Tidligere tildelte rammerover det ordinæredriftsbudsjettetfra perioden2010-2015 er
presenterti tabellennedenfor.Energibehovetknyttet til veglysbevilges over egenpost.
Strømforbrukethar i snitt vært1,603mill kr i perioden2011-2015.Samlettildeling i perioden
2011-2015er vist i tabellennedenfor.Årlige tildelte midler har i perioden2010-2015vært fast lik
3,393mill kr ekskludertenergitil veglys. Årlig drifts- og vedlikeholdsbehover beregnettil 20,9
mill kr.
Årlig tildelt driftsmidler inkl energi i perioden 2011-2015(1000 kr)
2011
4 996

2012
4 996

2013
4 996

2014
4 996

2015
4 996

snitt
4 996

Tildelingeni perioden2010-2015representertet avvik på 15,9 mill kr årlig i forhold til beregnet
årlig drifts- og vedlikeholdsbehovpå 20,9 mill kr årlig. Underdekningener 76 % av det årlige
beregnetbehov.Tildelte rammerfremtvingernedprioriteringersom fører til at nødvendigetiltak
ikke blir iverksattog som gir en redusertvegstandard.Forfallet øker og forfallet i segselv
vanskeliggjørog fordyrer i tillegg gjennomføringenav bådeordinæredrifts- og
vedlikeholdstiltak. Forfallet på vegdekkeneantaså væreet resultatav langvarigunderdekningi
tildelte budsjett.
Tildelte midler over investeringsbudsjettet
har variert betydeligi perioden2011-2015,det vises
til tabellennedenfor.Generelter 90 % av midlenebenyttettil fornyelseav eksisterende
vegdekkergrunnetutilstrekkelig rammerover driftsbudsjettet,mensresterende10 % er anvendt
til leggingav fast dekkepå nye etablertekommunaleveger.En har i realitetenikke hatt midler til
å skifte ut eller oppgradereeksisterendevegobjekterpå eller langsvegnetteti perioden.Alderen
på objekterer økt og forfallet er blitt større.
Årlig tildelt investeringsbudsjetti perioden 2011-2015(1000kr)
2011
2 500

2012
1 000

2013
2 000

2014
3 000

2015
3 000

snitt
2 300

I perioden2011-2015 er det kommunalevegnettetsamleti snitt blitt tilgodesettmed 7,3 mill kr
årlig (7,296mill kr) over driftsbudsjettetog investeringsbudsjettet.
Detterepresenterer
28,758kr
pr km pr år. Hovedplanendokumentererat 1 km kommunalveg i Ringerikeover tid må tilføres
115,490kr pr km pr år i drift, vedlikeholdog utskifting av eksisterendevegobjekterfor å fremstå
uten forfall. Den faktiske tildelingenhar mao vært25 % i forhold til det fremsatteestimerte
samledebehov.
Vegnetteter riktignok gitt et økonomiskløft i 2016mhp bådetildelte driftsmidler og

investeringsmidler.Det ordinæretildelte driftsbudsjettetfor 2016er 8,7 mill kr ekskludert
energikostnader
til veglys.Tildelt investeringsbudsjett
for 2016 er på hele 30,2 mil l kr som
fordelersegpå 11,7 mill kr til rehabiliteringav bruer,15 mill kr til fornying av utvalgte
vegparsellersamt3,5 mill kr til utskifting av kvikksølvholdigelamper(HQL) med LED-lys.
Tildelte midler over driftsbudsjetteti perioden2011-2015til vegformålvar i gjennomsnitt
4,996mill kr årlig, inkludert kostnadenetil vegforvalter-rollen og energibehovettil veglys.
Det ordinæredrift - og vedlikeholdsbehovet
inklusiv forvaltningenav vegnetteter beregnet
til 20,9 mill kr årlig. De beregnedeårlige ordinærebehoveneer nøkterntkalkulert og
knyttet til lokalt prisnivå og erfaringervedrørendedrift og vedlikeholdav det kommunale
vegnettet.Den faktiske tildelingeni periodenhar vært 4,996mill kr årlig; mao24 % av det
ordinærebehovet.
Vi estimererforfallet pr medio2016 å representere
en merkostnadpå 5-10 % i
gjennomføringenav drifts- og vedlikeholdstiltaki forhold til et vegnettuten forfall.
Forfallet vanskeliggjørgjennomføringenav driftingen av vegnettetog reduserer
fremdriftenav tiltak på og langsvegen.Dersomdettebevilgningsnivåetopprettholdesmå
en forventeytterlige forfall på vegnettet,økte ulykker, øktetransportkostnader
for
vegbrukersamtøkte erstatningskr
av fra vegensnaboer.
Årlig ordinærtfornyelsesbehovfor å fornye eksisterendevegobjekterpgaelde og bruk er
beregnettil 8,4 mill kr årlig. Dettefornyelsesbehovet
er i sin helhetknyttet til eksisterende
vegnett,og inkludereringenutvidelsereller endret nivå på vegstandard,forsterkning,
miljøsatsing,kollektivtilbud eller trafikksikkerhetstiltak.
Vegnettetssamledeårlig behov(drift, vedlikeholdog investering)er beregnettil 29,3 mill
kr., inklusiv kostnadertil forvaltningenav vegnettet.
Mi dler til vegformålover investeringsbudsjettet
var i perioden2011-2015i gjennomsnitt
2,3 mill kr årlig. Tildelingener 27 % av beregnetårlig fornyelsesbehov.
Disse
investeringsmidlene
er nestenutenunntakanvendttil lokale utvalgteforsterkningstiltak
samtdekkeleggingpå nyanlegg.Tildelte investeringsmidleri 2016er på hele 30,2 mill kr.
Med unntakav 2016,har en derfor i periodentilnærmetikke hatt ressursertil utskifting
eller oppgraderingav øvrigevegobjekterpå eller langsvegnettet.Alderen på disse
vegobjekteneer økt med resultatat forfallet er økt.
Gis ikke det kommunalevegnettethøyereprioritet ennpr i dagvil misforholdetmellom
faktisk behovog tildelte rammerøke forfallet. Konsekvensener bl.a. redusert
trafikksikkerhet,økt tap av tidligere investertvegkapitalog behovetfor tyngre og mer
kostbarevedlikeholdstiltak.
Alternativt må kommunenreduserepå vegstandarden
skal tilbys slik at fremtidig standard
er i samsvarmed de faktiske tildelte rammer.I prinsippeter detteenkelt og en ren
forvaltningsmessigavgjørelse.
Den kraftige økningeni tildelte investeringsmidlerfor 2016 er en utfordring for

vegforvalteren.Tilsvarendevil væretilfelle dersomhovedplanenmedvirkertil økte
fremtidigetildelinger til vegformål.Forvaltningenav vegnettetkrever 4 årsverkda en også
skal forholdesegtil stadigøkendepublikumshenvendelser
i bl.a. vegsaker.Dette er
inkludert i det fremsatteårlige driftsbehovetpå 12,3 mill kr.

2. Øvrige styringsdokumenter
Ringerikekommuneønskerå gjøre’Hovedplanveg (2017-2024)Ringerikekommune,Teknisk
forvaltning’ til et levendedokumentfor bådevegforvalterog bevilgendemyndigheti perioden
2017-2024.Fremtidigetildelte rammerog iverksattetiltak vil bli dokumentertog presentert.Vei-,
park- og idrettsforvaltningenønskermedbasisi ‘Hovedplanveg’ å rapportereog dokumentere
uteståendebehovi forhold til vedtatte politiske og vegfagligeprioriteringer,samtdisponeringen
av og kjøpekrafteni tildelte budsjetteri perioden.
Vegnetteter ikke statisk,og endresover tid. Dette gjeldersåvel utbyggingerog utvidelserav
vegnettet,oppsettav nye vegobjekter,utskifting av vegobjektersomfølge av elde og bruk samt
politiske vedtakom tiltak og bevilgningsnivå.Grunnlagetfor hovedplanenmå derfor over tid
oppdateres.Dette kan gjøresrasjoneltda det mesteav det kommunalevegnetteter registrerti
nasjonalvegdatabank(NVDB).
Etter en politisk og administrativbehandlingav hovedplanenvil vei-, park- og
idrettsforvaltningenpå grunnlagav tildelte rammerutarbeideen tilhørendehandlingsplan.
Handlingsplanenvil væretre-delt og beskrivehvordantildelte midler planleggesanvendti fht
ordinærdrift og vedlikehold
utskifting av vegobjekterfor å forhindre forfall
fjerning av forfallet.
‘Hovedplanveg 2017-2024’ må seesi sammenheng
medøvrige rammevilkår relaterttil
kommunalveg og bestemmelser
gjeldendefor Ringerikekommune,bl.a.:
Plan og bygningsloven
Kommuneplan– definererbl.a. arealbruken
Reguleringsplaner
– definererarealertil offentlig vegerog gater,gang- og sykkelveger,
parkeringsarealog annetvegareal
HovedplanVann (leggesfram for politisk vedtakhøsten2016)
HovedplanAvløp 2016-2024
RingerikekommuneGraveinstruks.Vedtatt av kommunestyret14.10.2010
Sykkelbyavtale2015-2020
Lover og forskrifter – vegloven,vegtrafikkloven, skiltforskriften, forskrift om arbeidpå
offentlig veg, forskrift om inspeksjonav bruer,forskrift om universellutforming,
internkontrollforskriften,forskrift vedr avkjørslerfra offentlig veg, forskrift om parkering,
mm.
Vegnormalerog håndbøker,Statensvegvesen.

Det er behovfor en revisjon av bådedenlokale vegnormenog Trafikksikkerhetsplanen.
Opplistingenovenforer ikke komplett.
Vedlegg1 beskrivernoentypiskevegfagligebegrep.

3. Kommunalt vegnettetog Teknisk forvaltning
3.1 Kommunalt vegnett
Ringerikekommuneeier, forvalter og drifter i dag ca. 253,7km kommunaleveger,hvor ca.57,2
km er grusveger.Med andreord består22,5 % av vegnettetmed grusdekke.Vegnettetbestårav
226,6km kjørevegog 27,1 km gang- og sykkelveger. I tillegg bestårvegnettetav
parkeringsarealog ulike vegobjekterpå og langsdet kommunalevegnettet.Vedlegg2 presenterer
aggregertemengderav ulike vegobjekter.
En oppdatertregistreringog inventering av vegnetteter en av de viktigste forutsetningenefor å
utarbeideen hovedplanveg med realistiskeog dokumentertebehov.Vegforvaltermå rett og slett
ha kunnskapog oversikt på egetvegnett.
Vegnettetog de ulike vegobjektenepå og langsvegeneble fotografertog registrertinn i NVDB i
et selvstendigprosjektgjennomførti 2015.Dette omfattetbl.a. vegdekker,skilt, rekkverk,fortau,
kantstein,leskur,stikkrenner,fartsdempere,gangfelt,holdeplasser,bommerog veglys.For
enkelte objekterhar en gjort et estimatover mengder.
Det kommunalevegnettetrepresenterer
en samletvegkapitalpå ca. 1,5 mrd kr målt i
2016-kroner.Dette forutsetteret vegnettsom er forsvarlig dimensjonertog etablertmed
akseptablematerialkvaliteter.En har i densammenheng
utelatt verdienav veg-grunn(areal),
grøfterog murer.Dennevegkapitalener betydelig.Vegkapitalenav selvevegkroppenuten øvrige
vegobjekterer estimerttil 1,224mrd kr. Øvrige vegobjekterpå og langsvegnettetrepresenterer
en samletvegkapitalpå 302 mill kr. Det visestil vedlegg5.
Det er viktig å opprettholdedennevegkapitalenfor oppnåde forventedelevetiderav ulike tiltak
og ulike vegobjektersom alleredeer anskaffet.Dersomvegkapitalenforringessterkt er det ik ke
tekniskmulig eller økonomiskforsvarlig å vedlikeholdeobjektet.Vegobjektetmå da fjernesog
erstattesmed et nytt element.Dersomen drifter og vedlikeholderdet sammeobjektetpå et
forsvarlig nivå over tid, så kan vedlikeholdeteller utskiftingenav vegobjekteti det minsteblitt
utsatti tid. Dettevil over tid medvirketil et mer optimalt kostnadsnivå.Der er selvsagt
vegobjektersom ikke er ment å bli vedlikeholdt,mensom skiftesut pgaelde og bruk. En
skiltplateer et eksempelpå et slikt objekt.
3.2 Vei-, park - og idrettsforvaltningen
Vei-, park- og idrettsforvaltningenhar forvaltningsansvaret
for det kommunalevegnettet.Dette
omfatterbl.a. drift, vedlikeholdog investeringer.Enhetenhar ikke primæransvarinnenforplan-,
regulerings- og byggesaker,menuttalersegom nye anleggsom er på planleggingsstadiet.
Vei-,
park- og idrettsforvaltningenbestårpr august2016 av 3 ansatte.
Enhetenble omorganisertfom 1.1.2015i en ren bestiller- og utførermodellder tidligere
kommunalegenreginå er etablerti en egenkommunalenhet,‘Teknisk drift’. Det er forhandletog

inngåtten skriftlig avtaleom kjøp av veg-tjenesterfra ‘Teknisk drift’. Avtalen beskriver
estimertetimeverkpå utvalgtedriftsoppgaverpå vegnettetmed tilhørendeenhetspriserfor
mannskapog maskiner.Dagensorganiseringer da slik at vegforvalterikke lengereier maskiner,
ei heller har noe ansvarfor maskinereller maskinbudsjettog har ingen ansatteeller
personalansvar
for folk som arbeiderute på vegnettet.
Forvaltningenomfatterbl.a. budsjett/regnskapsføring,
vedlikeholdog revisjon av normaler/
plangrunnlag,eksternutlysning og kontraheringav tiltak på veg, revisjonav avtalerog
oppfølgingmed‘Teknisk drift’, rehabiliteringav prosjekter,overtakelserav ferdigstilte
prosjekter,informasjontil publikum, besvarelserog klagebehandlingtil/ fra publikum,
befaringer,fastsettelseav bruksklasserpå vegnettet,oppfølgingav brueri hht nasjonale
forskrifter, beredskapgenerelt,oppfølgingav gjennomføringenav vinterdriften, samtdeltakelsei
ulike kommunalefag-grupper.
Vei-, park- og idrettsforvaltningenhar ogsåansvarfor resultatområdene
park og idrett.
Teknisk drift gjennomføreren rekkedrifts- og vedlikeholdstiltak.I tillegg kontraheresi forhold
til behovog tildelte midler ulike drifts- og vedlikeholdstiltaki det privatemarkedet.Dette
omfatternormalt:
asfaltlapping(egenregien)
kantslått(egenregi/delvis private)
høvling og grusing(grusveier)(egenregi/private)
grøfterensk(egenregi/ private)
støvdemping(private)
søppeltømming(egenregi)
skilting og sperringi fbm 1. og 17. mai (egenregi)
slukrensk(egenregi/private)
ettersynav stikkrenner(egenregi)
vårfeiing (egenregi)
vinterdrift (egenregi/private).
Etter behovog ved tilgjengeligemidler vil tiltakeneogsåkunneomfatteutbedringav skaderpå
bl.a. rekkverk,murer,og bruer.
Vei-, park- og idrettsforvaltningenhar i tillegg ansvaretfor å forvalte de lokale
parkeringsbestemmelser
på offentlige vegerog parkeringsplasseri kommunen.Teknisk drift
utøverkontrollenpå vegneav Tekniskforvaltning.

4. Driftsbehovet på det kommunale vegnettet
Driftstiltak er nødvendigå gjennomførefor å sikre et åpentog tilgjengelig vegnett
medet akseptabeltnivå på fremkommelighetog trafikksikkerhet.Driftstiltak omfatter
normalten fellesbetegnelse
på tiltak og aktiviteter somgjentasflere ganger,gjernei
sammesesongog på sammeveg. Typiske driftsaktiviteterer: vinterdrift (brøyting,
strøing,høvling, bortkjøring av snø)og sommerdrift(kantklipp, renhold,grøfterensk,
sluktømming,tilsyn av stikkrenner,merkingav gangfelt,osv.) samtdrift av veglys.
Driftstiltak gir normaltingen fysisk restverdii segselv, men kan medvirketil økt
levetid på tilstøtendevegobjekter.Grøfterenskbidrar til ønsketlevetid på et vegdekke.
Vinterdriften og drift av veglyskan ikke gjenfinnespå vegnettetpåfølgendesommer.
Tilsvarendegjelderde fleste gjennomførtedriftstiltak.

En vegeierblir aldri ferdig med å drifte sitt vegnett;detteer en kontinuerligog nødvendig
prosess.Driftstiltak vil ved utilstrekkeligetildelte budsjetterderfor nestenuten unntakbli
budsjettvinnerei fht investerings- og vedlikeholdstiltak.Vinterdriften prioriteresnormaltf.eks på
bekostning av oppgraderingav skiltparkeneller vedlikeholdav vegdekker.Driftsnivåetpåvirker
trafikksikkerhetenog fremkommelighetenpå vegnettet.
Driftsbehovetfor det kommunalevegnetteti Ringerikeer beregnetut fra veglengden,registrert
mengderulike vegobjekterog tilstand,erfaringerog kjøpekraftennedfelt i tidligere tildelte
budsjetteri forhold til ønsketlevert driftsnivå. Med kjøpekraftenmenesmåloppnåelseen oppnår
ved det tildelte budsjetteti fht til vegnettetsfaktiske behov.Eksempelvishar det ikke værtstabile
rammerfor å prioritererenskav grøfterog kummer,kantklipp, renholdsamtsiktryddingi forhold
til det faktiske behov.
Det årlige samlededriftsbehoveter beregnettil 12,3 mill kr. Detteinkludererkostnadenetil
forvaltningenav vegnettet.Kostnadeneknyttet til forvaltningenresultererikke i tiltak eller
verdiskapningute på vegen,men er i sin helhetreneforvaltningsoppgaver.Behovetfor
forvaltningenav vegnetteter nøkterntvurdertå representere
4 årsverksom krever2,1 mill kr
årlig. Pr august2016 anvendes3 årsverk.Personalkostnadene
(lønn, overtid, sykefravær,pensjon
mm) for forvaltningentasav det ordinæredriftsbudsjettettil veg.
Dettedriftsbehovetforutsetterat vegnettetikke er befengtmed forfall. Et forf all vanskeliggjør
drifting av vegnettetog fordyrer gjennomføringenav ordinæredriftstiltak.
En dårlig dekketilstandfører bl.a. til behovfor flere brøyte- og strøtiltak vinterstid,og vegbruker
tilbys en redusertstandard.Ungskogog kratt etablererseg der kantklipp og siktryddingikke
gjennomføres.Tømmingav kun utvalgteenkeltsluksom alleredeer fylt medslamgir en høy
enhetskostnad.
Grøfter som har redusertkapasiteteller ikke renskesfører til følgeskaderpå vegen
og denssideterreng.Redusertdriftsnivå vil i tillegg ogsåføre til mer skaderog dermedet økt
vedlikeholdsbehov.

Fordelingenav det beregnedeårlige driftsbehoveter presentertpå hovedaktiviteteri Figur 1.
Detaljerer vist i vedlegg3.
Opprettholdelseav en akseptabelvinterstandardfor en ‘normal-vinter’ er beregnettil 6,093mill
kr årlig. Detteinkludereralle brøyteroder,bortkjøringav snø,fjerning av is-sålemedhøvel,
steamingav stikkrennersamtbrøytingav utvalgteprivateveger.Krever en vintersesongtiltak
utoverdette,må midler tasfra det ordinæredriftsbudsjetteteller ekstramidler må stilles til
disposisjon.
Samletutgift til drift av veglysmedkommunaltansvar(energikostnad,nettleie)er dokumentert
til 2,1 mill kr årlig. Det visestil omtalei kapittel 1. I tillegg påløpervedlikeholdskostnader
knyttet til utskifting av ødelagtearmaturer.Det visestil kapittel 5. Oppgraderingsbehovet,
utskifting av kvikksølvholdigelamper,utskifting til LED-lys og installasjonav målereer omtalt i
kapittel 7.
Vinterdriften og drift av veglyser de størstekostnadsbærere.
Vinterdrift og veglysrepresenterer
samlet8,193mill kr årlig, eller 67 % av samletberegnetårlig driftsbehov.

Figur 1 Fordeling av beregnetårlig driftsbehov(12,3 mill kr årlig)

Samletårlig driftsbehovinklusiv forvaltningenav vegnetteter beregnettil 12,3 mill kr
årlig. Dette forutsetterat vegnettetikke er befengtmed forfall.
Samletårlig driftsbehovtilsvareren årlig enhetsprisl ik 48,600kr pr km (samletfor
veg og gang- og sykkelveg)pr år, eller 49 kr pr lm pr år.
Vinterdriften (brøyting,strøing,høvling og bortkjøringav snø),drift av veglysog
sommerdrift(primærtrenhold,sluktømmingog grøfterensk)er essensielledriftstiltak
for å opprettholdeog sikre framkommelighetog trafikksikkerheten.
Vinterdriften (6,093mill kr årlig) og drift av veglys (2,1 mill kr årlig) representerer
8,193mill kr årlig; eller 67 % av samletårlig beregnetdriftsbehov.
Kommunengjennomfører i dag etterbestemmelse
fra administrasjonendriftstjenester
på vegerutenomegetkommunaltvegnettet.Dette gjelderbrøytingpå utvalgteprivate
vegerog drift av veglyspå deler av fylkesvegnettetog riksvegnettet.Midlene tasfra
det ordinæretildelte driftsbudsjettet.Snøbrøytingenpå privatevegerrepresenterer
en
årlig kostnadlik 90.000kr. Kostnadenpå nevnteveglysutenomegetvegnetter ikke
målt eller kartlagt.

5. Vedlikeholdsbehovetpå det kommunale vegnettet
Vegnettetskal brukesog vil derfor over tid slitesog dettekrevervedlikeholdsmidler.
Vegnettetpåførespåkjørselskader,
skadersom skyldesdårlig utførelse,feil materialvalg
eller materialkombinasjoner,
mangelfulletiltak, samtskadersom skyldesvær og årstider.I
tillegg utsettesvegnettetfor slitasjeog skaderrelaterttil dentilsiktendebrukenav
vegnettetog elde generelt.
Skadenemå utbedresfor å ivaretatrafikksikkerhetenmenogsåfor å opprettholde
funksjonalitetenog for å utnytterestlevetiden av vegobjektene.Dette krever at nødvendige
tiltak må prioriteresog iverksettespå riktig tid og sted.Dettebetingerigjen av
vegforvalterer kompetentog har dennødvendigeoversikt over egetvegnettslik at
iverksattetiltak er fornuftige i forhold til behovog tilgjengeligemidler. Dette er en
kontinuerligprosess.
Redusertdriftsinnsatsvil ogsåpåvirke og øke vedlikeholdsbehovet.
Det beregnede
vedlikeholdsbehovet
som presenteres
her forutsetterat vegnettetsdriftes på et forsvarlig
og akseptabeltnivå.
Vi har estimertforventedeskaderog tilhørendefremtidige erstatningskravfra naboeri
størrelsesorden
kr. 200.000pr år relaterttil flom og ekstremvær.Kraftig nedbørresultereri
skaderpå grunnav manglendegrøfter og delvis underdimensjonerte
stikkrenner,stedvisfor lite
sideterrengog til delsmangelfullrenskav grøfter.Bådevegnettet,detssideterrengog privat
eiendomkan bli påførtskader.Estimertbeløper ikke tilstrekkelig for å håndtereskaderetter
ekstremehendelser.
Dettevedlikeholdsbehovet
omfatterikke vedlikeholdav stikkrenner,murer,fartsdempereeller
løpendeutskiftingerav vegobjekterpå eller langsvegnettetsom naturlig forfaller i kvalitet
relaterttil elde og oppnåddfunksjonstid.Dette er presenterti kapittel 6.
Figur 2 angir beregnetårlige vedlikeholdsbehovlik kr. 8,6 mill. Detaljerer vist i vedlegg4.
Fornyelsenav asfaltdekkerkreveret årlig vedlikeholdberegnettil 6,265mill kr årlig inkludert
lappingav lokale skader.Vedlikeholdetav grusdekkerer beregnettil 1,490mill kr årlig. Det er
grusdekkerpå 22,5 % av samletvegnett.Vegdekkenekreversamlet7,755mill kr i årlig fornyelse
og vedlikehold.Dette representerer
90 % av samletberegnetårlig vedlikeholdsbehov.
Di ssefremsattebehovforutsetteret vegnettutenet forfall. Behoveter knyttet til fornyelsenav
asfaltdekkeneved 20 års dekkelevetidsamtbehovfor noe opprettingsmasse
for å kunne
opprettholdeen akseptabeldekketilstand.Det er med denneforutsetningenestimertat ca. 9,275
km asfaltertveg over tid må dekkefornyesårlig. I forbindelsemed fornyelseav fastedekkervil
det i tillegg påløpemerkostnaderknyttet til forarbeider.Dissearbeideneomfatternormalt
frigjøring av kummer,hevingav kantstein,f resingav eksisterendedekkeri sentrumsgater,
avrettingmed pukk eller fresemasser,
utspleisingmot avkjørslermm.

Figur 2 Fordeling av beregnetårlig vedlikeholdsbehov
(8,6 mill kr årlig)

Samletårlig vedlikeholdsbehover nøkterntberegnettil 8,6 mill kr årlig. Dette årlige
vedlikeholdsbehovet
forutsetterat der ikke er noe forfall på vegdekkene.
Dettetilsvareren årlig enhetsprislik 33,900kr pr km (samletfor veg og gang- og
sykkelveg)pr år, eller 34 kr pr lm pr år.
Vedlikeholdetav vegdekker (asfaltdekkerog grusdekker)representerer
i alt 7,755mill
kr årlig, dvs 90 % av samletvedlikeholdsbehov. For å opprettholde20 års
dekkealdermå 9,275km veg dekkefornyesårlig. Dagensprisnivå (2016) tilsier at
detterepresenterer
5,865mill kr årlig. Utbedring(lapping)av lokale dekkeskaderog
grusvedlikeholdetpåløperi tillegg.
Eventuellelokale forsterkningsbehoveller forarbeiderer ikke inkludert. Lokalt på den enkelte
parsellvil forsterkningsbehovet
være langt utoverdet som presenteres
her. Lokale
forsterkningstiltaksom iverksettesi 2016 har en ‘normert’ enhetsprislik 5.400kr pr løpemeter
veg; tilsvarende8 gangermer enn kostnadenknyttet til kun fornyelsenav asfaltdekket.Det vises
til kapittel 7.

6. Fornyelsesbehovetpå det kommunale vegnettet
Brukenav vegnettetvil, sammenmed slitasjenog nedbrytningenfra vann,frost og
andreklimapåkjenninger,over tid kreve at objekterpå og langsvegenmå skiftesut og
erstattesmednye objekter.Alle objekterog bestanddelerpå eller langsvegenhar en
begrensetlevetid og funksjonstid(holdbarhet).Vegobjektenemå til slutt skiftesut for
å opprettholdeet ønsketkvalitetsnivåog dermedønskettrafikksikkerhetsnivå.Over
tid må i prinsippetalle vegobjekterskiftesut og erstattes.
Beregnetfornyelsesbehovinkludererikke trafikksikkerhetstiltak.Beregnet
fornyelsesbehov
uttrykker årlig kapitalbehovfor å skifte ut eksisterendevegobjekter
pgaeldefor å tilby et vegnettutenforfall. Utbedringav eksisterendeforfall, se
kapittel 7, krever ytterligeremidler.
Vi har i fastsettelsenav fornyelsesbehovet
ikke beregnetvegkapitaleneller vurdert
eller inkludert behovetfor utskifting av bruer,murer,vegoverbygningen,verdienav
veg-grunneller grøfter.Det er delvis problematiskog noe akademiskå beregne
verdienog levetidenpå disseobjektene.Dette er derfor ikke forsøktgjort her.
Utskifting av flere av disseobjekteneer sværtkostbarepå tidspunktetnår fornyelsen
finner sted,mendissekostnadeneer ikke medtatther.
Veglengden,antall/ mengdeulike vegobjekter,fordelingenav alderpå objekter,
anslåttlevetid for de ulike objektstypene,kostnadenfor å erstatteog skifte ut et objekt
samtvalgtevegstandarder normaltbestemmende
for fornyelsesbehovet.
I tillegg påvirker selvsagtden utførtedrifts- og vedlikeholdsinnsatsen
levetidenpå
vegobjekterog dermedogsåfornyelsesbehovet.
Forsvarligdriftstiltak og vedlikehold/
reparasjonerkan påvirkeog forlengeobjektetslevetid. Motsatt fall vil en ikke kunne
oppnånevntelevetider,objektermå fornyeshyppigereog fornyelsesbehovet
vil øke
tilsvarende.

Utskifting og fornyelseav objekterpå og langsvegnettetser nødvendigfor å opprettholdeen
ønsketfysisk/ tekniskstandardog kvalitet over tid. Behovetvil derfor væreav ulik art, kostnad,
omfangog gjennomførespå ulikt tidspunkt.Levetidenfor ulike vegobjekterer bl.a. avhengigav
valgtetekniskeløsninger,kvalitetenpå materialersom blir benyttetog det håndverketsom blir
utført (f.eks ved dekkefornyelse),drifts- og vedlikeholdsnivåetsamtlokalt klima og
trafikkmengden.
Det beregnedefornyelsesbehovet
er lik 20,7 mill kr årlig og er presenterti Figur 3. Dette
inkludererombyggingeller utskifting av alle kjørevegeretter100 årslevetid. Detaljerer vist i
vedlegg5. Beregningeneinkludererikke grøfter eller murer.Seren bort fra ombyggingog
utskifting av vegkroppener det årlige utskiftingsbehovetlik 8,381mill kr.
Beregningenetar utgangspunkti erfarte/antattenormalelevetiderfor de ulike eksisterende

vegobjektenefor å kunneopprettholdeen akseptabelvegstandardover tid. Fornyelsesbehovet
forutsetterat de antatte levetiderer reelleog at objekteneskiftesut og erstattesnår kvalitetenog
tilstandentilser dette.Denneutskiftingstaktenfor de ulike vegobjektervil medvirketil
opprettholdelsenav en akseptabelvegstandardover tid og er nødvendigfor å unngået fremtidig
forfall.
Grunnlagetfor dokumentasjonen
og beregningenav fornyelsesbehovet
er vegnettetsstørrelse,
sammensetning
og mengdeneav de ulike vegobjektenepå og langsdet kommunalevegnettetpr
medio 2016.Det visestil vedlegg2.
Figur 3 Fordelingenav årlig fornyelsesbehov
(20,683mill kr årlig), inkl fornyelseav
vegoverbygningen.
Fornyelsenav asfaltdekkerog grusdekkerer beregnettil 7,755mill kr årlig, og er presenterti
vedlikeholdsbehovet
i kapittel 5. Dette årlige vedlikeholdsbehov
et forutsetteret vegnettuten
forfall.
Drifts- og vedlikeholdsinnsatsen
påvirkerlevetidenfor vegobjektene.Med redusertinnsatsvil
vegobjektetikke kunneoppnåønsketlevetid med akseptabelstandard,objektermå fornyes
hyppigereennnormalt,og fornyelsesbehovet
vil øketilsvarende.Vegkapitalgår tapt.
Det beregnedeårlige fornyelsesbehovet
tar ikke høydefor ressurserog ekstrakapital som må til
for å fjerne eksisterendeforfall. Forfallet og behovfor midler for å fjerne forfallet er omtalt i hhv
kapittel 7 og 8.
Dersomgrøfter,stikkrenner,sluk og kummerikke renskestilstrekkelig vil vanntrengeinn i
vegkroppen.Dettevil svekkevegensbæreevneog dermedreduserevegdekkeneslevetid.
Vedlikeholdsbehovetfor å utbedrelokale dekkeskadervil øke. Vegdekkenemå i en slik situasjon
fornyes/reasfaltereshyppigereenn nødvendig.Kommunenfår i en slik situasjonikke ut den
ønskedeeller potensiellelevetidenpå eksisterendeobjekter/tidligere investertvegkapital.Dette
er bareett eksempelsom belyser at drift - og vedlikeholdsinnsatsen
påvirkerlevetiderpå fysiske
vegobjekterog dermedogsåfornyelsesbehovet.
Beregningeneer knyttet opp til kostnadfor innkjøp, anskaffelseog utskifting/ monteringfor de
ulike objektstypeneetter antattfunksjonell levetid.
Årlig fornyelsesbehovrelaterttil fornyelseog utskifting av veglys,fortau/ kantstein,sluk, skilt,
sluk og rekkverker tungekostnadsbærere.
Hovedårsakentil detteer den storemengdenav hver
objektstypesamtenhetskostnaden.
For detaljene visesdet til vedlegg5.

Det årlige fornyelsesbehovet
er nøkterntkostnadsberegnet
til 20,683mill kr årlig.
Detteinkludererriktignok fornyelseog utskifting av vegoverbygningenved 100 års
levetid. Det er lagt realistiskelevetidertil grunnfor de ulike vegobjekteneved
beregningeneav deresfornyelsesbehovover tid. Detterepresenterer
81,300kr pr km
(veg og gang- og sykkelveg)pr år, eller 81 kr pr lm pr år. Estimatetinkludererikke
grøftereller murer.

Dettefornyelsesbehovet
samtantattelevetider forutsettersamtidigat drifts- og
vedlikeholdsinnsatsen
blir opprettholdtog prioritert over tid. Fornyelsesbehovet
forutsetteret vegnettuten forfall, og inkludererikke kostnaderfor å få fjernet
eventueltforfall. Det visestil kapittel 7 for dokumentasjonav forfallet.
Seren bort fra fornyelsenog utskifting av vegkroppener det årlige fornyelsesbehovet
for alle øvrigevegobjekterberegnettil 8,381mill kr. Detterepresenterer
33,000kr pr
km (veg og gang- og sykkelveg)pr år, eller 33 kr pr lm pr år.
Fornyelsenav vegdekker(asfalt- og grusdekker)representerer
7,755mill kr årlig og
påløperi tillegg, mener presentertog omtalt i vedlikeholdsbehovet,
jmf kapittel 5.
Grøfterenskog sluktømminger eksemplerpå nødvendigdriftstiltak for å sikre
trafikksikkerhetenog samtidigopprettholdeog muliggjøretilsiktet levetid på
vegdekkene.

7. Forfall pr medio 2016
Begrepetforfall er normaltbenyttetfor å beskriveen tilstandeller et kvalitetsavviktil en
konstruksjoneller konstruksjonselementi forhold til et vedtatteller ønsketkvalitetsnivå.
Forfallet omtalesog presenteres
ofte som en fysisk størrelseog/ellersom en kostnadfor å få
fjernet forfallet.
Det totale forfallet er ikke registrert,men det foreligger registreringerav forfall relaterttil
vegdekker,veglys,delerav brumassen,skilt, rekkverkog fortau. Utover detteer det gjort
overslagav forfall knyttet til manglendebæreevne,grøfterenskog slamsugingav kummer,
samtbehovfor flere stikkrennerog sluk på utvalgteproblempunkterpå vegnettet.
Detteforfallet er beregnetog representerer
en samletkostnadlik 1,172mrd kr. Dette
inkludereret estimertforfall knyttet manglendebæreevnepå 85 % av samletkjøreveg.Dette
forsterkningsbehovet
er på grunnlagav lokalt prisnivå grovt estimerttil 1,042mrd kr.
Samletforfall på øvrige vegobjekter,fratrukket forsterkningsbehovet,
er registrertog
beregnettil 129,6mill kr. Detterepresenterer
504,500kr pr km veg.
Forfallet på vegdekkenepå kjørevegeneer betydeligog beregnettil 72 mill kr. Dette
omfatterfastedekkersåvel som grusdekker.Vegdekkeneer det vegobjektetsom er mest
forsømt.Det er registrertet forfall på hele 135,5km av 194,5km asfaltertkjøreveg.I tillegg
har nærmere46,5 km av samlet57,2 km grusvegeret forsømtdekkevedlikehold.Dette
forfallet representerer
en betydeligfinansiell utfordring om forfallet skal utbedres.

Utilstrekkeligebudsjettrammertvinger vegeiertil å prioriteredriftstiltak fremfor gjennomføring
av vedlikeholdstiltakpå det eksisterendevegnettet.Driften vil nestenuten unntakvære
budsjett-vinnereni slike situasjoner.
Driftstiltak er nødvendigfor å kunnetilby, samtopprettholdeet tilgjengelig og fremkommelig
vegnettmedakseptabeltrafikksikkerhet. Drift av gatelys,gjennomføringav vinterdrift, renhold,
grøftetiltakog en minimum kontroll på vegetasjonlangsvegener typiskeog nødvendige
driftstiltak. Konsekvensenav at øvrigedriftstiltak ikke iverksetteseller blir utsatti tid vil
resulterei akselererende
skader,uønskettap av investertvegkapitalsamtredusert
trafikksikkerhet.
Skattebetalerog vegeierblir beggelidendedersomvegstandarden
forfaller. Trafikksikkerheten
reduseres(økteulykkeskostnader),
reisetidenforlenges,drivstoff-f orbruketøkerog slitasjenpå
kjøretøyøker.Vegbrukerblir påførtmerkostnader.Kommunenmå forventeøkte erstatningskrav
fra bileier grunnetskaderpåførtkjøretøyetsom kan relaterestil dårlig vegstandard.I tillegg vil
redusertvegstandardføre til økte miljøutslipp.

Forfallet vil normaltføre til økt uforutsigbarhetmhp drifts- og vedlikeholdsbehov.Vegeiermå
forventehyppigerestrakstiltakog nødreparasjoner
som kan forrykke planlagtetiltak. Dissetiltak
kan bli utsatt.Strakstiltaker ofte fordyrendei fht planmessigetiltak, og det er ofte en noe
begrensetkvalitet på dissetiltakene.
Driftsbehovog fornyelsesbehovpåvirkerhverandre.En utsettelseeller forsømmelseav
vedlikeholdeteller fornyelsenav vegobjektervil bety at driften av det samme vegnettetblir mer
utfordrendesamtresulterei en mer kostbargjennomføring.Eksempelvisvil vinterdrift på veger
med dårligevegdekkerresulterei behovfor flere gjennombrøytingerog økt strøforbruk(sandog
salt). Dermedblir ogsåvinterdriften mer kostbarfor vegeier.Et saltetvegnettmeden dårlig
dekketilstandkreverogsået størresaltforbrukog dermedøktemiljøutslipp.
Samletforfallet er beregnettil 1,172mrd kr. Detaljenei beregningeneer vist i vedlegg6. Dette
inkludereret estimertforf all knyttet til manglendebæreevnepå 85 % av samletkjøreveg(antatt
193 km av 227 km veg).
En forsvarlig ombyggingog forsterkningav det kommunalevegnettetvil væreen formidabel
tekniskog finansiell utfordring for kommunen,og vil kanskjealdri bli realisert.
Forsterkningsbehovet
er beregnettil 1,042mrd kr. Vegdekkeneog vegkroppener det vegobjektet
med størstforfall.
Samletforfall på øvrige vegobjekterpå og langsdet kommunalevegnettet,uten hensyntil
forsterkningsbehovet,
er beregnettil 129,6mill kr og vist i Figur 4.
Figur 4 Fordelingenav forfallet pr medio2016 fratrukketforsterkningsbehov
Uten en forsterkningav vegnettetvil kommunen,som i dag,leve medet marginaltvegnett.En vil
ikke kunneoppnå20 års dekkelevetidog må fornye vegdekkenehyppigere.Forfallet vil fordyre
vedlikeholdetav vegnettet.Tildeles ikke de nødvendigevedlikeholdsmidlervil dekketilstanden
bli redusert,som gir økte transportkostnader
for vegbruker.Tillatt aksellastkan bli nedjustert.
Forfallet er i vedlegg6 systematisertog presenterti forhold til årsakentil forfallet:
driftsrelatertforfall
vedlikeholdsrelatertforfall
funksjonsbasertforfall.
Med funksjonsbasertforfall menesher behovfor objektersom pr i dag ikke forefinnesi
tilstrekkelig gradpå eksisterendevegnett,f.eks behovfor flere grøfter,sluk, stikkrenner,veglys,
rekkverkog murer.For veglysomfatterdettei tillegg behovetfor installasjonav nye målereog
tennskap.
Nedenforomtalesog dokumenteresforfallet til noenutvalgteobjekter.Opplistingengjengir
ingenprioritering. Prioriteringerer vist i handlingsprogrammet
i kapittel 8.
Forfall veglys

Ringerikekommunehar tidligere skiftet ut armaturermedPCB. Utskiftingenmåtteskje innen
utgangenav 2007,i hht krav fra tidligere SFT (StatensForurensningstilsyn).I ettertider det nylig
kommetto nye krav til veglys,beggeut fra miljøhensyn:
Forbudmot produksjonog omsettingav kvikksølvarmatureretter14.3.2015i hht
EU-direktiv No. 245/2009
Krav om innføring av AMS (avansertemåle- og styringssystemer)
innen1.1.2019i hht
krav fra NVE. Det er krav om at energiforbruketskal måles.Dette kravet gjelderogså
andrekommunaleanleggog eiendommer.Det er knyttet usikkerhettil hvordandettevil
bli praktisert.
Det vil værefornuftig å sedisseto nye kravenesamletunderett slik at de tekniskeløsningene
som velgesog oppgraderingenav veglysetblir mestkostnadseffektivt.Dette vil gi kommunen
anledningtil å betalefor det faktiske energiforbruketpå egetvegnett,samtå få skilt ut
energiforbruketpå fylkeskommunaleog privateveger.
Kommunenhar over flere år prioritert og iverksatttiltak for energiøkonomisering
knyttet til
oppgraderingav eksisterendeveglys.Med investeringsbudsjettet
for 2016 regnerkommunenmed
å ha fullført utskifting av gjenværende2100kvikksølvholdigelampermed nye LED-baserte
lamperinnen utgangenav 2016.Flerelamperblir koblet sammenfor å redusereantall målere
som har redusertfastavgiftene.Denneutskiftingener anslått å koste4,8 mill kr.
I tillegg er der behovfor oppgraderingav tennskapog installasjonav målerefor veglysfor å
tilfredsstille kravettil måling av forbruk gjeldendefra 2019.Dette omfatteranskaffelseog
installasjonav ca 200 tennskapog måleretil en enhetskostnad
lik kr. 75.000ferdig montert.I
tillegg påløpergraving,kabelarbeiderog sammenkoblingerav gamlekretser.Hele prosjekteter
estimerttil ca 20 mill kr.
Vegdekker
Det kommunalevegnettetble fotografertmai 2015 medto kamerapekendeforover for å fange
opp mestmulig av vegenssideterreng.Bildeneer digitale stillbilder og tatt hver 5. meteri begge
retninger.På grunnlagav påmontertGPS-utstyr og bilenstrippteller er vegenesamtidigmetrert
(oppmålt)og bådebildets GPS-koordinaterog metreringspunktetpå vegener digitalt knyttet til
hvert bilde.
På grunnlagav vegbildeneble dekketilstandenbedømtved bruk av følgendeskala:
Nivå 1, nylagt eller med liten skadegrad
Nivå 2, akseptabelnormalbrukstilstand,middelsskadegrad
Nivå 3, snarligbehovfor asfaltering,stor skadegrad
Nivå 4, uakseptabeltilstand,forfall, kritisk skadegrad
i hht nivåenefor tilstand slik detteer definertog angitt i NVDB (Nasjonalvegdatabank).
Dekketilstandenpå hvert enestevegbildeer bedømt.Vi kjennerda variasjonenav
dekketilstandenog omfangetav forfallet langshver veg og hovedparsell,og dermedogså

akkumulert forfall på vegnettsnivå.
Av samletveglengdekjørevegerog gang- og sykkelveger(253,7km veg) ble 251,7km
fotograferti 2015.I alt 194,5km medasfaltdekkerog 57,2 km med grusdekkerer
tilstandsbedømt.Detterepresenterer
en andelpå 99,2 % i forhold til samletlengdekjøreveg.
Dettegav følgendefordeling av aggregertemengder(lm) fastedekker(asfalt/ grus)og tilhørende
dekketilstandpå vegnettsnivå,seTabell 1. Gjennomsnittligvegbreddefor asfaltertveg er 4,7
meterog 4,0 meterfor grusvegene.
veger
veger
Dekketilstand
asfalt
grus
Nivå 1
7 605
0
Nivå 2
51 352
10 674
Nivå 3
126 489
46 473
Nivå 4
9 032
27
sum(lm)
194 487
57 174
Tabell 1. Registrertdekketilstandpr mai 2015.
Vi leggerfølgendeforhold og forutsetningertil grunn for beregningav detteestimerteforfallet
(asfaltdekker):
Gjennomsnittligvegbreddefor asfaltertveg 4,7 meter(grusveg:4,0 meter)
Nytt slitelag: 90 kg/m2
Behovfor oppretting:35 kg/m2
Kostnadkjøp og leggingav ny asfalt: 885 kr pr tonn eksmva (prisnivå2016)
Med overnevnteforutsetningertilsier detteat 135,5km veg har snarlig behovfor dekkefornyelse.
Forfallet representerer
(135,5x 1000x 0,125x 885 x 4,7) 70,462mill kr.
Beregningenetar ikke hensyntil eventuelleforsterkningstiltak,breddeutvidelsereller andre
geometriskeforbedringer,forarbeiderknyttet til selveasfaltarbeidene
(somf.eks. grøfterensk,
fjerning av torvkanter,frigjøring av kummerog sluk, heving av kantsteinsom følge av redusert
kantsteinhøyde,
utskifting av ødelagtestikkrennerog sluk), ei heller fremtidig prisreguleringer.
Dissebehovmå vurdereslokalt utfra befaringer,grunnundersøkelser
og annenkartleggingsom
ikke kan avdekkesut fra kun visuell bedømningav dekketilstanden.
For grusdekkeneer det avdekketet betydeligforfall. Grusdekkeneer over tid slitt bort uten at
vegeneer gitt et forsvarlig vedlikeholdgjennomoppgrusing.I dag er det problematiskog stedvis
umulig å høvle grusvegeneda der ikke er mer grusmaterialerå fordele på i vegensoverflate.
Detteresultereri tillegg til ansamlingav vanni vegbanenog oppbløtingog svekkelseav
vegene.I hovedsakkrever46,5 km av samlet57,2 km grusvegerfull oppgrusingmed utlegging
av 5 cm nytt gruslag.Dette krever200 tonn gruspr km veg med en enhetsprislik 200 kr tonn
ferdig utlagt som representerer
ca 40.000kr pr km grusveg.Samletforfall på grusvegene
representerer
kr. 1,860mill kr.

Vegdekkeneer til for å bli brukt. Vegdekkeneskal derfor slitesog brukes.Over tid må
9,725km asfaltertveg årlig dekkefornyes.Dette må til for å sikre en akseptabel
dekketilstand.Vedlikeholdetav grusvegene(oppgrusinghvert 7. år samtårlig høvling og
støvbinding)krever26,150kr pr km pr år. Det er beregnetet årlig samletbehovfor
dekkevedlikehold(asfalt og grus)lik 7,755mill kr årlig. Det visestil kapittel 5.
Det er estimertet forfall på 135,5km asfaltertveg pr mai 2015,som representerer
ca 70 %
av samletlengdeasfalterteveger.Dette forfallet krever 70,462mill kr for å bli lukket.
Forsterkningstiltakog nødvendigforarbeiderer ikke inkludert i detteoverslaget.
I tillegg er forfallet på grusvegenenestentotalt, med en forfallsandellik 81 %. Nødvendig
oppgrusingav 46,5 km grusvegerkoster1,860mill kr.
Samletforfall på vegdekkene(asfaltog grus)er estimerttil 72,322mill kr. Dette
representerer
56 % av samletregistrertog estimertforfall på 129,6mill kr når en ser bort
fra forsterkningsbehovet
på 85 % av vegnettet.

Forsterkning av veger
Vegholderanslårat nærmere85 % av samletkjørevegerhar et forsterkningsbehov.
Hovedårsaken
til detteer at storedeler av eksisterendekommunalevegnetteter blitt etablertover tid, uten noen
reell dimensjoneringav vegoverbygningeneller bruk av importertekvalitetsmasseri vegkroppen.
En anvendtestort settde lokale stedligemassenei veglinjenetterbesteevne.Vegeneer ofte
oppgradertover tid, og den opprinneligekjerrevegener breddeutvidetetterbehov.
Det er estimertat 193 km av 226,7km kjøreveghar et forsterkningsbehov.
Med dagensprisnivå
lik 5,400kr pr lm veg tilsier detteet samletforsterkningsbehovlik 1,042mrd kr.
En forsvarlig ombyggingog forsterkningav det kommunalevegnettetvil væreen formidabel
tekniskog finansiell utfordring for kommunen,og vil kanskjealdri bli realisert.Uten en
forsterkningav vegnettetvil kommunen,som i dag,leve med et marginaltvegnett.
Bruer
Kommunengjennomførerårlige inspeksjonerog pålagte5. års kontroller av bruermedbruk av
eksterntfirma. Alle 37 kommunalebruerhar værtgjenstandfor hovedinspeksjon,
slik at den
overordnedetilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon
utført på 8 utvalgtebruer.For disse8
av brueneer det avdekketet samlet forfall på 8,266mill kr pr juni 2016.Kartleggingenav
rehabiliteringsbehovet
av de øvrigebruenevil bli fulgt opp i handlingsprogrammet.
Drenssystem
Drenssystemet
er befengtmed forfall. Det er behovfor etableringav ca. 15 nye sluk og ca 150
eksisterendesluk og sandfanger antattødelagtog må utbedres.Anslagsvis100 % av eksisterende
åpnegrøftermå reskes.Dettehar over lang tid vært forsømt.Samletforfall på drenssystemet
er
estimertå være10,3 mill kr, det visestil vedlegg6.
Rekkverk
Rekkverk er registrertog tilstandsbedømt.Det antasat nærmere20 % av samletrekkverker

befengtmed et forfall. Detteforfallet representerer
1,94 mill kr meddagensenhetsprislik 731 kr
pr lm nytt rekkverk.

8. Handlingsprogram
Generelt
Dennerapportendokumentererat det eksisterendekommunalevegnettetpå sikt må gis en høyere
prioritet og tilføres betydeligmer ressurserfor å fremståmed akseptabelvegstandard.Dette
gjeldersåvel prioriteringeneog tildelingenetil:
driftstiltak
vedlikeholdstiltak
investeringstiltak.
Gjennomsnittligårlig tildeling til drift og vedlikeholdhar i perioden2011-2015 vært 6,3 mill kr
inkludert kostnadenetil forvaltningenav vegnettet(lønn, sosialeutgifter) og energibehovet
knyttet til veglys.Tildelte driftsmidler for 2016 er 8,7 mill kr ekskludertenergikostnader.
Hovedplanveg dokumentereret årlig behovover det ordinæredriftsbudsjettetpå 20,9 mill kr.
Dettebehovetinkluderer4 årsverkknyttet til forvaltningenav vegnettet.Det visestil hhv kapittel
4 og 5. I perioden2011-2015 har det vært et årlig avvik på 14,6 mill kr til drifting og vedlikehold
av vegnetteti forhold til beregnetbehov.Underdekningenrepresenterer
70 % av det årlige
beregnededrifts- og vedlikeholdsbehovet.
Avviket i periodenhar bidratt til forfallet på vegnettet.
For å forhindreet forfall må i tillegg eksisterendevegobjekterpå og langsvegnettetskiftesut til
rett tid og stedmednye objekterfor at kvalitet, tilstandenog funksjontil objekteneikke forfaller
til et uakseptabeltnivå. Utskiftingenbør finne stedved estimertfunksjonstidfor de ulike
vegobjektene.Dette behoveter beregnettil 8,4 mill kr årlig, jmf kapittel 6. Detteinkludererikke
f ornyelsenav murereller vegoverbygningen(vegkroppen).
For å forhindreforfall på vegnettetmå vegnettettilføres nærmere29,3 mill kr årlig, inkl
forvaltning av vegnettet.Dette er det ordinæreårlige ressursbehovet
for at vegnettetskal
opprettholdesover tid med en akseptabelvegstandardutenforfall. Beregningeneer nøkterneog i
hovedsakgjennomførtutfra erfaringerfra den lokale vegforvalterog vegnettetslengde/
sammensetning.
Eventuellefjerning av forfallet eller deler av detteforfallet, utvidelserpå vegnettet,
standardheving,
endretmiljøprofil, sikkerhetstiltakmm vil krevetildelinger utoverovernevnte
fremsattebehov.
Forfallet på vegnettetmedio2016 er beregnettil 1,172mrd kr. Vi har her inkludert et estimert
forsterkningsbehovav 85 % av samletkjøreveg.Detteforsterkningsbehovet
representerer
1,042
mrd kr. Detteforfallet har byggetsegopp over tid. Forfallet er i hovedsakregistrertog
dokumentert.Forfallet er knyttet til rehabiliteringav bruer,manglendebæreevne,manglende
grøfterenskog fjerning av torvkanter,behovetknyttet til utskifting av kvikksølvholdigelamper
og monteringav målere,oppgraderingav rekkverk,fornyelseav asfaltdekkerog grusveger,samt
behovfor flere sluk, stikkrennerog rekkverkpå utvalgtepunkterpå vegnettet.Det visestil Figur

4 og vedlegg5. Seren bort fra forsterkningsbehovet
er det samledeforfallet lik 129,6mill kr. Det
visestil Tabell 2.
Vegforvalterhar over tid værttvungettil å neglisjererenskav grøfterog stikkrenner,samt
fornyelsenav eksisterendevegdekker.Forfallet på vegdekkeneer betydeligog estimerttil 72,322
mill kr. Samletpresentertforfall er ikke komplett.Rehabiliteringsbehovet
for 8 av 37 bruerer til
nå kostnadsberegnet,
jmf Tabell 2.

forfall
grøfterensk

tiltak/ enhetspris
renskav grøft og fjerning av torvkanter,kr. 56 pr lm
forbedresiktforhold, 3 ukesverk(2 mann,1 lagbil, 1
siktrydding
traktor, 1 fliskutter, 1 motorsaglik 1134kr/t)
sluk
utskifting av 150 ødelagtesluk og sandfang,11,313kr/ stk.
nye sluk
etablere15 nye sluk (kr. 11313/stk)
skilt
utskifting av 20 skiltplater
veglys(kvikksølv)
utskifting av 2100HQL (kr. 2260/stk) pr kontrakt
veglys(målere)
utskifting/ installasjon200 tennskapog kabelarbeider
rekkverk
utskifting 20 % (2655lm) a kr. 731/lm
asfaltdekker
dekkefornyelseav forfall nivå 3 og 4, vei og gate
grusdekker
oppgrusingav 46,5 km grusveg(kr. 40000pr km veg)
Aure bru
rehabiliteres
Åmot bru
ny bru, stengesfor tyngrekjøretøyinntil rehabilitert
Nye Huskebru
rehabiliteres(Bk10, 60 tonn)
Frisvannsbrua
ny platebru,beholdeeksisterendelandkar(Bk6)
Haugbru
rehabiliteres(Bk8)
Gml Ådalsveibru
rehabilitering(Bk10, 60 tonn)
Østsideveienbru 2
rehabiliteres(Bk10)
Jonsrudveienbru
rehabiliteres
fortau
fornye fortau nivå 3, inkl ny betongstein,kr. 1800pr lm
Samletforfall ekskludertforsterkningsbehovpr medio2016

Utbedret
innen
(år)
forfall
8
8 400 000
128 000
1 697 000
170 000
60 000
4 745 000
20 000 000
1 941 000
70 462 000
1 860 000
1 870 000
1 220 000
760 000
1 080 000
355 000
840 000
640 000
1 500 000
11 844 000
129 572 000

1
3
1
1
1
3
4
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Tabell 2. Forslag 100%utbedringav samletforfall 129,6mill kr (ekskludert
forsterkningsbehovet)
Forfallet på drenssystemet
resultereri lokale oppsamlingog manglendeavledningav
overflatevannfra sideterrengog langsgående
grøfter.Detteforfallet gir følgeskadersom erosjoni
vegkantog delvis naboeiendom,tap av vegensbæreevneog dermedavkortning i dekkealder.
Vegdekkenemå fornyeshyppigereenn hva et optimalt driftsbudsjettville resulterti.
Redusertdriftsinnsatstærerpå tidligere investertvegkapital,det kosterå værefattig. Redusert
dekketilstand,manglendesiktryddingog overflatevann i vegbanenkan i tillegg redusere
trafikksikkerheten.Dersomforfallet skal utbedresmå dettesannsynligvisfinansieresmed lånte
midler, medtilhørenderentebelastning.
Forfallet vanskeliggjørog redusererfremdriftenav
ordinæredrifts- og vedlikeholdstiltak på vegnettet.Forfallet reduserermao kjøpekrafteni de
ordinæretildelte driftsmidlene.

Nedenforpresenteres
3 alternativeforslag for prioritering av forfallet i løpet av perioden
2017-2024registrertpr medio 2016i fht 100 %, 50 % og 0 % tildeling. Uansetttildeling ønsker
vegadministrasjonen
å dokumentereog kvittere tilbake til bevilgendemyndigheteranvendelsen
av fremtidigetildelte rammer.Detteforutsetterat vegforvalteroppdaterergrunnlagetnedfelti
dennehovedplanen.
Fjerning 100 % av forfallet registrert medio 2016
Utfra en vegfagligvurderinganbefalesdet at forfallet pr medio2016 lukkesog utbedresover en
8-årsperiodesom vist i Tabell 2 ovenfor.De økonomiskekonsekvensene
er vist til Tabell 3
nedenfor.Kun en målrettetlangsiktig politisk og økonomiskøkt prioritering samtinnsatsfra en
kompetentvegforvalterover 8-års periodenvil kunneresulterei et kommunaltvegnettmed
akseptabelkvalitet uten forfall pr januar2025.
For at detteforfallet ikke skal øke ytterligerei perioden2017-2024må vegnetteti den samme
periodengis et forsvarlig drift - og vedlikeholdsnivå.Dette behoveter som vist beregnettil 20,9
mill kr årlig for hele perioden2017-2024,inkl kostnadertil forvaltningsoppgavene.
I tillegg må
vegobjekterløpende skiftesut i hht stipulertefunksjonstidtil en samletårlig kostnadlik 8,4 mill
kr i heleperioden2017-2024 for å unngåen tilvekst i forfallet.
Full utbedringenav forfallet (129,6mill kr utenhensyntil forsterkningsbehovet)
i hht Tabell 2
gir økonomiskeføringerog behovsom vist i Tabell 3 nedenfor.Forslagetinnebærerat
kommunenmå bevilge øremerkedeinvesteringsmidlerfra 33,3 til 11,3 mill kr årlig i perioden
2017-2024.

forfall
grøfterensk
siktrydding
sluk
nye sluk
skilt
veglys(kvikksølv)
veglys(målere)
rekkverk

forfall
8 400 000

2017
1 050 000

128 000

128 000

1 697 000

565 667

170 000

170 000

60 000

60 000

4 745 000

4 745 000

20 000 000

6 666 667

2018

2019

1 050 000

1 050 000

565 667

565 667

6 666 667

6 666 667

2020
1 050 000

1 941 000

485 250

485 250

485 250

485 250

asfaltdekker

70 462 000

8 807 750

8 807 750

8 807 750

8 807 750

grusdekker

1 860 000

930 000

930 000

Aure bru

1 870 000

1 870 000

Åmot bru

1 220 000

1 220 000

Nye Huskebru

760 000

760 000

Frisvannsbrua

1 080 000

1 080 000

Haugbru

355 000

355 000

Gml Ådalsveibru

840 000

840 000

Østsideveienbru 2

640 000

640 000

1 500 000

1 500 000

Jonsrudveienbru

2021

2022

2023

2024

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

8 807 750

8 807 750

8 807 750

8 807 750

fortau

11 844 000

Samletforfall

1 480 500

1 480 500

1 480 500

1 480 500

1 480 500

1 480 500

1 480 500

1 480 500

129 572 000 33 353 833 19 985 833 19 055 833 11 823 500 11 338 250 11 338 250 11 338 250 11 338 250

Tabell 3. Årlige behovfor 100 % fjerning av forfallet i perioden2017-2024
Fjerning 50 % av forfallet registrert medio 2016
50 % utbedringenav forfallet i hht Tabell 2 gir økonomiskeføringerog behovsom vist i Tabell 4
nedenfor.Forslagetinnebærerat kommunenmå bevilge62,1 mill kr (48,5 % av 129,6mill kr)
over investeringsbudsjettetmedbeløpfra 13,6 til 5,4 mill kr årlig i perioden2017-2024.
Forfallsobjektersom ikke blir prioritert eller ikke gis full uttelling, eller som forutsettesutbedret
og finansiertover investeringsbudsjettet
for 2016,er vist med fargei Tabell 4.
Detteforslagetinnebærerbl.a. at kun 50 % av forfallet på vegdekkeneblir utbedreti perioden,
utskiftingenav kvikksølvholdigelamperblitt sluttført i 2016 og finansieresover
investeringsbudsjettet
for 2016,brueneAure, Åmot, Nye Huskebruog Frisvannblir rehabilitert
og finansierti 2016,og at forfallet på fortaueneikke blir håndterti det hele tatt i perioden
2017-2024.
Likeledesinnebærerforslageti Tabell 4 at kun 50 % av samletkommunaltveglysfår installert
målereog nye tennskap.Kommunenhar selv i sitt investeringsbudsjett
for 2017foreslått4,0 mill
kr og har skissert5,75 mill kr i handlingsprogrammet
for 2018.Forslagetinnebæreraltsåat
kommunenikke oppfyller det nasjonalekravetom innføring av AMS (automatiskstyring og
måling av energiforbruk)innen 1.1.2019.
Forslagetinnebærerbl.a. at forfallet knyttet til manglenderenskav grøfter blir prioritert fullt ut,
da dettevil reduseredet fremtidige forfallet på vegdekkeneog tap i tidligere investertvegkapital.

forfall
grøfterensk
siktrydding
sluk
nye sluk
skilt
veglys(kvikksølv)
veglys(målere)
rekkverk

forfall
8 400 000

2017
1 050 000

128 000

128 000

1 697 000

565 667

170 000

170 000

60 000

60 000

2018

2019

1 050 000

1 050 000

565 667

565 667

2020
1 050 000

2021

2022

2023

2024

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

4 403 875

4 403 875

4 403 875

4 403 875

4 745 000
20 000 000

4 000 000

5 750 000

1 941 000

485 250

485 250

485 250

485 250

asfaltdekker

70 462 000

4 403 875

4 403 875

4 403 875

4 403 875

grusdekker

1 860 000

930 000

930 000

Aure bru

1 870 000

Åmot bru

1 220 000

Nye Huskebru

760 000

Frisvannsbrua

1 080 000

Haugbru

355 000

355 000

Gml Ådalsveibru

840 000

840 000

Østsideveienbru 2

640 000

640 000

Jonsrudveienbru

1 500 000

fortau
forfall pr medio
2016

11 844 000
129 572 000 13 627 792 13 184 792

6 504 792

5 939 125

5 453 875

5 453 875

5 453 875

5 453 875

Tabell 4. Årlige behovfor 50 % fjerning av forfallet i perioden2017-2024
Konsekvenserved opprettholdelse av dagensprioritering og økonomiske tildeling
Drift - og vedlikeholdav vegnetteter i perioden2011-2015blitt prioritert med6,3 mill kr årlig,
inklusiv kostnadenetil forvaltningenav vegnettetog energibehovetknyttet til veglys.
Somnevnt ovenforhar det i perioden2011-2015 værtet årlig avvik på 14,6 mill kr i tildelte
rammei forhold til beregnetårlig drift - og vedlikeholdsbehovpå 20,9 mill kr. Den faktiske
tildelingenhar i perioden2011-2015 vært30 % av beregnetbehov.I tillegg påløperder et årlig
utskiftingsbehovlik 8,4 mill kr.
Dersomdet ordinærefremtidigevegbudsjettetikke økes,vil eksisterendeforfall øke ytterligere.
Alternativt må vegstandarden
reduseresi samsvarmedfremtidig bevilget nivå. Det er ikke mulig
å gi noeneksaktbeskrivelseav reduksjoneni vegstandardsom denneprioriteringenvil resultere
i.
Vegbrukervil i en slik situasjonmåttebli tilbudt en dårligerevegstandardog ytterligere
vegkapitalvil gå tapt. Asfaltdekkenevil forfalle ytterligere,gjennomføringenav vinterdriftenblir
mer problematiskog vil kreveøkt frekvenspå brøytingog strøing.Vinterdriften blir altsåmer
kostbar.
Uten øktemidler til ordinæretiltak på grusvegeneer det ikke mulig å gi dissevegenedet
kvalitetsløftetsom trengs,samtat eventuellelokale iverksattetiltak blir kostbaremed marginale
effekter.
Noenav de mestessensielledrifts- og vedlikeholdstiltakeneer å kunnehåndtere
nedbørsmengdene,
kanalisereog avledevannmengdene
på og i tilknytning til vegnettet.Til slutt
blir vegforvaltermeddagensbevilgningsnivåtvungettil å renskegrøfteneog stikkrennerpå
bekostningav andrebehov;f.eks fornyelsenav vegdekker.Grøfteneer alleredesvært
gjenslammet.
Gamleog utilstrekkeligestikkrenner,isæreksisterendebetongrennermedutilstrekkelige
dimensjoner, vil bryte sammen.Dette kan tilslutt redusereeffektenav dagensberedskapsnivå
og
vaktordninger.
Tildelte ressursermå i sterkeregradbli anvendtpå strakstiltaksom vanskeliglar segforutsi eller
planlegge.Strakstiltaker ofte mer kostbarei utførelseenn i forhold til tiltak som er planlagt.En
må ta skadeneog de lokale kollapseneder og da.
En må forventeytterligereskaderog erstatningskravfra naboerog trafikanter.
Trafikksikkerhetenvil bli redusert.

9. Nedbrytning av vegnettet fra tunge trafikklaster
Fastsettelseav bruksklasseog tillatt aksellast
Tillatt aksellasterog totalvekterfastsettesav vegeieri fht vegensbæreevneog bruenes
beskaffenhet.Vegeiermå altsåvurderebeskaffenheten
av hver veg og fastsetteen bruksklassepr
veg/ parsell.Dettegjøresog resultatetpubliseresved de såkalteveglisteneslik det lokale
vegnettetutnyttesbestmulig, vegnetteter jo til for å brukes.Vegensbæreevnekan varieremed
årstid slik at sammevegeierkan lokalt derfor innføreøkte vinteraksellastog last-restriksjoneri
teleløsningsperioden
til forskjell fra vegensnormaletillatte aksellast.Dette gjøresfor å utnytte
den øktestyrkenen frossenveg normalthar til fordel for transportnæring
-en og skogbruket.
Innføring av vinteraksellastforutsettersamtidigat densammevegenhar sterkenok bruertil å ta
økningeni totalvektenpå kjøretøyeti denneperioden.Samtidigmå vegeierta hensyntil tapeti
bæreevnesom kan opptrei teleløsningsperioden
for å unngåfor storeskaderpå vegnettetved å
innføreaksellastrestriksjoner.
Andel akselrestriksjoner og innføring av vinteraksellast Ringerike kommune
Innføringenog opphevelsenav aksellastriksjonerog vinteraksellastvurderesutfra de lokale
klimatiske i fht aktuell årstid og utfra erfaringer.Normalt går en fra en innført vinteraksellasttil
aksellastrestriksjon
på den enkelteveg, mao fra vinter til vårløsningen.Tidspunktenefor
innføring/ opphevelseannonseres
i lokalpressen.Aksellastreduksjon
er trer i kraft det øyeblikk
skilt blir sattopp på denaktuelleveg. Der det lokalt innføresrestriksjoneri fbm teleløsningenblir
ofte tillatt aksellastredusertfra 8 tonn til 6 tonn. For en boggi-konfigurasjonreduserestillatt
aksellastfra 14 tonn til 9 tonn. Dette vil normaltforhindreuttransportav tømmerog andretunge
laster;hvilket jo er intensjonen.Effektenfor vegbrukerer mao momentanog vegener ikke lenger
tilgjengelig. Kommunenhar ikke tradisjonfor eller ressurserfor å håndheveeller kontrollere
vekterav tungekjøretøyerpå det kommunalevegnettet.Dette er altsåen ordningsom er basertpå
tillitt.
Samletkjørevegfratrukket lengdepå gang- og sykkelvegnetteter lik 226,651km. Ringerike
kommuneninnfører normallastbegrensninger
i teleløsningsperioden
på 50.248km veg (22,2 %
av samletveglengde).Normalt innføresvinteraksellastpå 55,195km veg der bruksklasseBkT8
midlertidig skrivesopp til Bk10. I tillegg er der 2,599km veg i bruksklasseBk8 som skrivesopp
til Bk10 når forholdeneleggertil rettefor dette.Dette representerer
25 % av samletveglengde.
Samlet23,111km kjørevegpå det kommunalevegnetteter tillatt for og egnetfor 60 tonn
totalvekt pr 1.1.2016.I tillegg er en betydeligandelav det kommunalevegnettettillatt for 24
meter7-aksletvogntogfor tømmertransport;hele 106,327km. Dette representerer
47 % av
samletkommunalkjørevegi kommunen.
Tømmernæringensønsker om bruksklassen Bk10-60
Tømmernæringen
er en betydelignæringi nnenRingerikekommune,med tilhørende
arbeidsplasser
og verdiskapning.Næringenønskerseglike konkurransevilkårsom i naboland,
isærsom i Sverige.Næringenhar da i flere år på nasjonaltnivå argumentertfor 60 tonn totalvekt
og 24 metervogntoglengde(langhengermontert)for transportav tømmer.Der er mangefaktorer

som må væretil stedefor å kunnehenteut og tilby de ønskedeeffektenefor næringenmed
innføringenav bruksklassenBk10-60. Forutsetningener at dettegjelderfor vogntogmed 7 eller
fl ereaksler.Dette forutsetterbl.a. at vegener dimensjonertfor og tillatt for 10 tonnsaksellast,og
at alle bruenepå den enkelterutener dimensjonertfor 60 tonn totalvekt.Totalvekten60 tonn vil
kunneha størrenegativekonsekvenserfor en lang bru i fht en kort bru; da en kort bru ikke
nødvendigvisbærerhele tømmerbilen.Dette gjelderprimærtfor bruerover 13,5 meterlengde.
Den aktuelletransportrutenmå ogsåkunnetakle den økte svingradiusenbruk av langhenger
innebærer.En annenforutsetningf or å kunneta ut effektener at hele rutenmå værei
bruksklassenBk10-60. Alternativt må tømmeromlastesog mellomlagresmedtilhørendeøkte
kostnader.

Figur 5. Tømmertransportmedkort og lang henger(hhv 19,5 m og 23 m)
På bruksklassenBk10-50 gir disseto viste tømmerbilenetilnærmetsammetotalvekt (50 tonn),
egenvekt19-20 tonn) og nyttelaster30-31 tonn nyttelast.Innføringenav langhengerhar altså
tilnærmetingeneffekt på bruksklassenBk10-50 verkenfor transportøren/næringeneller endret
slitasjepå vegensetti fht vegeiersståsted.

På bruksklassenBkT8-50 vil de to tømmerbileneha totalvekterpå hhv 47 tonn og 50 tonn, og
med en tilhørendenyttelastlik 27 tonn og 30 tonn til fordel for langhenger.(Det er
lastbestemmelsene
for de ulike akselgruppene
som setterbegrensningen
på 47 tonn totalvekti
dennebruksklassenfor korthengeren).En veg i bruksklasseBkT8-50 innebærerat alle bruer er
tillatt for 50 tonn totalvekt;mensvegensbæreevnetilsvarer8 tonn tillatt aksellast(enkelaksel).
Bruk av langhengerpå BkT8-50 gir altsåen økt nyttelastp å3 tonn (10% økning)i forhold til
bruk av korthenger,som igjen gir 10% reduksjoni antall turer for transportav sammemengde
tømmer.
Effektene av bruksklassenBk10-60 for transport av tømmer
For å kunneta ut de ønskedeeffektenemed brukenav langhengerforutsetterdettetilgang på
bruksklassenBk10-60. Bruk av korthengerenpå Bk10-60 gir ingen effekt i forhold til bruk på
Bk10-50, fordi korthengerhar en akselmindreenn langhengeren.
Næringensønskerer heller
ikke fremsattfor å oppnåovernevnteøkningpå 10 % nyttelastmed langhengerenpå bruksklassen
BkT8-50. Effektenei fht totalvektog nyttelaster vist i de to tabellenenedenfor(hhv for
langhenger og korthenger),Tabell 5 og 6.

Tømmerbil med langhenger(tillatt vogntoglengde22 eller 24 m)
Bruksklasse
Totalvekt
Egenvekt
Nyttelast
Bk 6/28
28 t
20 t
Bk 8/32
32 t
20 t
Bk T8/40
40 t
20 t
Bk T8/50
50 t
20 t
Bk 10/50
50 t
20 t
Bk 10/56
56 t
20 t
Bk 10/60
60 t
20 t
Tabell 5: Totalvekterog nyttelastfor tømmertransportmedlanghenger
Tømmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde19,5 m)
Bruksklasse
Totalvekt
Egenvekt
Nyttelast
Bk 6/28
28 t
19 t
Bk 8/32
32 t
19 t
Bk T8/40
40 t
19 t
Bk T8/50
46 t
19 t
Bk 10/50
50 t
19 t
Tabell 6: Totalvekterog nyttelastfor tømmertransportmedkorthenger

8t
12 t
20 t
30 t
30 t
36 t
40 t

9t
13 t
21 t
27 t
31 t

En ser tydelig at nyttelastenøkerfra ca 30 tonn til 40 tonn medlanghengerpå Bk10-60 i forhold
til bruksklassenBk10-50/ BkT8-50, samtogsåi forhold til bruk av korthengerpå de to samme
bruksklassene.
Økningeni nyttelaster altsåpå hele 33 %. Uttransportav 1000 m3 tømmer(ca
900 tonn virke) gir altsåen reduksjoni antall turer fra 30 turer til 22-23 turer underforutsetning
av de tillatte aksellasterutnyttesfullt ut. Dette representerer
ca 25 % færreturer for samme
mengdetømmer.Tømmernæringen
har selv beregnetkostnadsbesparelser
og miljøeffekterfor

dennesituasjonensom ikke gjentasher.
Relative nedbrytende effekter ved innføring av bruksklassenBk10-60
Det som er interessanter å såpå forskjellenei nedbrytendeeffekterpå vegen,setti forhold til
vegeiersståsted.Nedenforer de nedbrytendeeffektenesattopp for hhv BkT8-50, Bk10-50 og
Bk10-60 med bruk av hhv korthengerog langhenger.Vurderingeneer gjort underforutsetningav
tillatt aksellastfor hver akselgruppeer fullt utnyttetpå de 3 ulike bruksklasse
ne, at vegenstillatte
aksellasterer i samsvarmed vegensfaktiske bæreevneog at der ikke er noenoverlastknyttet til
transportene.Vurderingeneav de nedbrytendeeffekteneer gjort medbakgrunni resultateri
sluttrapportenfor etatsprosjektet‘Bedre utnyttelseav vegensbæreevne’(1990-1994) gjennomført
av Statensvegvesen.http://www.geir.be/DVVG2008/Nedbrytning/buab
-rapport.pdf
Vurderingeneer ikke eksaktemengjennomførtpå et overordnetnivå. BruksklassenBk8-32 er
ikke vist da dennebruksklassenkun gir 12-13 tonn nyttelast,jmf Tabell 5 og 6. Bruksklassen
BruksklassenBkT8-40 praktiserespå 15,468km kjørevegpå det kommunalevegnetteti
Ringerikekommuneog gir 20-21 tonn nyttelastog er derfor heller ikke vist her. Resultatetav de
nedbrytendeeffekteneav langhengerog korthengerpå de ulike bruksklassene
er vist i Tabell 7 og
8 nedenfor.
Tømmerbil med langhenger(tillatt vogntoglengde22 eller 24 m)
Bruksklasse
Relative
Nyttelast
Vogntogetsvegvennlighet
nedbrytende
(nyttelas7/ relative nedbrytende
effekt
effekt)
Bk T8/50
2,5
30 t
12
Bk 10/50
2,5
30 t
12
Bk 10/60
3,5
40 t
11,4
Tabell 7: Nedbrytendeeffekteri forhold til nyttelast- langhenger
Tømmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde19,5 m)
Bruksklasse
Relative
Nyttelast
Vogntogetsvegvennlighet
nedbrytende
(nyttelast/ relative nedbrytende
effekt
effekt)
Bk T8/50
2,6
27 t
10,4
Bk 10/50
3,1
31 t
10
Bk 10/60
3,1
31 t
10
Tabell 8: Nedbrytendeeffekteri forhold til nyttelast- korthenger
Vogntogetsnyttelastfor denenkeltelast/turkan vurderesmot de nedbrytendeeffekteneden
sammetransportenpåførerveg. Forholdet(nyttelast)/(nedbrytendeeffekt) betegneskjøretøyets
vegvennlighet.Dermedkan en vurdereulike Flereakslerog tvillingmontertedekk gir økt
vegvennlighetfor den sammelast. Detteer naturlig da dettegir flere bildekk og dermedstørre
kontaktflatemellom vogntogog vegbane.En ser i Tabell 7 og 8 at der er ikke denstore
forskjelleni bådeberegnetnedbrytendeeffekt og vegvennlighet.Teoretiskgir langhengerenøkt
skånsomhet/vegvennligheti forhold til korthengerenfor frakt av sammenyttelast,men
forskjelleneer marginale.

Men den reelleeffektener en reduksjoni antall turer på 25 % med bruk av langhengeri forhold
til bruk av korthengerder beggevogntogenefullt ut utnytterde tillatte aksellaster.Effekten er
betydeligog øker i prinsippetmedantall turer og mengdetømmersomfraktesut med bruk av
langhenger.Det presiseresat beregningeneer teoretiskeog forutsettersamtidigat denfaktiske
lokale bæreevnener i samsvarmed ‘skiltet’ tillatt aksellasti hht til de beregningenesom her er
lagt til grunn.
Vurderingenetar ikke hensyntil vegbreddenog tap av bæreevnemot vegskulder.Vegbreddenpå
grusvegeneer i gjennomsnitt4,0 meter.Vegnettethar lokalt en marginalvegbreddesom sammen
med storelasterkan medførelokale sammenbrudd,akselererende
skadeutviklinguten
nødvendigviset momentantsammenbruddsamtutkjøringereller velt av hele vogntogeller
henger.Transportav tømmerblir gjernegjennomførtog utnyttetfullt ut i forhold til de gjeldende
tillatte aksellaster,da tømmerjo er en sværtdelbarlast.
Kommunenønskerå tillatte trafikklasteri fht vegensbæreevneog beskaffenhet.Det er
naturligvisikke slik at vegensreellebæreevnetil enhvertid samsvarermed innført vinteraksellast
eller aksellastrestriksjoner
i teleløsningen;verkenover heleparsellenslengdeeller på sammetid
for helevegnettet.Det er ogsået forståeligpåtrykk fra tømmernæringen
om å få transportert
tømmeretrasktslik at kvalitetenopprettholdes.Veieier vil derfor innførevinteraksellastselv på
tidspunktder frostenikke har fått full virkning på de aktuelle vegene.Dette gjelderfor såvidt
ogsåfastsettelsenav den generelletillatte aksellast(les: sommerbæreevnen).
Derfor vil vegnettet
til ulike tidspunktbli overbelastetsom vil medføreskader.Veieier er selvsagtklar over detteog
tar disselokale merkostnadene.Men om vegbudsjettetikke er tilstrekkelig såvil dettebyggeseg
opp til et forfall og de lokale skadenekan da over tid bli større.

10. Andre utfordringer
Nedenforpresenteres
og omtalesnoenutfordringerknyttet til tidligere bevilgningsnivåtil drift og
vedlikeholdav det kommunalevegnettet,ønsketvegstandardpå det kommunalevegnettet,samt
forhold til tilstøtendeøvrigeveg-eiere.
Revisjon av kommunal vegnorm
Det er utarbeideten lokal kommunalvegnormal.Normalenbeskriverminimumskravfor
etableringav ny veg, vann og avløp.For veg er det hovedsakeligmed henvisningtil Vegvesenets
håndbokN100. Dette gjør at bådevegforvalterog privat utbyggermå ha fagkunnskaperfor å
forstånormen.Mulig på grunnav detteer normenlite forankrethosøvrige enheterinnen
kommunen.En bredereforankringav en lokal utformet vegnormkan bidra til en mer forutsigbar
behandlingav innkommendesakerhosenhetenei kommunen,og standardenpå utførelsevil bli
lik. Det er behovfor bearbeidingav eksisterendenorm for å gjøredet faglige innholdetmer
forståeligog mer tilgjengelig.
Vegforvalterønskersamtidigå gi privateutbyggereen bedreforståelsefor omfangog krav til
den nye infrastruktureni det enkelteutbyggingsprosjekt.En forenkling og revisjonav normenvil
sannsynligvisreduseredagenskonfliktnivå og omfangetav kvalitetsavvik.
Kommunenhar en lokal graveinstruks.Dette gir føringerfor gravingi kommunal veg og
istandsettelse.
Formåleter å sikre kvalitet i utførelsenfor å sikre ønsketlevetid over
istandsettelse,
dettefor å unngåen for tidlig dekkefornyelseav vegparsellen.
Konsekvenserav manglendetildelinger (eksempler)
Her omtalesnoenutvalgte eksemplerpå konsekvenserav tidligere bevilgningerog prioritering av
vegnettet:
Ved manglendebevilgningover det ordinæredriftsbudsjettetvil vedlikeholdnormaltbli
nedprioriterttil fordel for driften av vegnettet.Snøbrøytingog tentegatelyser essensielle
driftstiltak for å sikre et tilgjengelig offentlig vegnettmedakseptabeltrafikksikkerhet.Disse
driftstiltakenegis normalt høyestprioritet.
Ved utilstrekkeligeøkonomiskerammervil derfor vedlikeholdetbli nedprioritert.Mye gruser
skrapt av grusvegene,slik at de framstårsom hullete,med galt profil og til delsfarlige.
Grusmasseblir liggendeigjen langsvegkanteneog i grøftene,torvkanteretableresover tid slik at
vannetikke rennerav vegbanenmenrenneri vegbanen.Dette fører til erosjonsskader
i
grusdekkene.Vegkroppenblir tilført vannog får redusertbæreevne.Dette gjelder ogsåveger
med fastedekker.Dette øker dekkeskadene
og tærerpå tidligere investertvegkapital.Dermedmå
det skrapesoftereenn normalt,til slutt er det ikke mer grus å skrapeeller flytte på, og man er
inne i en ond sirkel. Forfallet på grusvegeneer betydeligmed en andelpå 80 %. Dette forfallet
representerer
1,86 mill kr.
Vedlikeholdetav de fastevegdekkene(asfalterteveger)er over tid blitt nedprioritert. Over tid er
det behovfor dekkefornyelsepå 9,275km veg årlig. Inklusiv et årlig lappebehover det samlede

ordinæreårlige vedlikeholdsbehovet
på de fastevegdekkenelik 6,265mill kr. Detteforutsetteret
vegnettutenforfall på de fastedekkene. Imidlertid har hele 135,5km asfaltertveg et forfall og et
snarligbehovfor reasfaltering.Forfallet representerer
70 % av vegnettetmedasfaltdekker,og er
kostnadsberegnet
til 70,462mill kr for å bli fjernet.
Mangelfull renskav grøfter gir en redusert bæreevnepå bådegrusvegerog vegermed fast dekke.
Resultateter en redusertdekketilstandog en avkortningav dekkelevetiden.Detteøker
vedlikeholdsbehovet.
Bedre tilgang til og rådighet over vegenssidearealer
På utvalgtevegerer det behovfor ervervav sidearealeller inngåelseav avtalermed lokale
grunneierefor bl.a. å kunneetableregrøfterlangsvegenog for å kunnegjennomføreordinære
drifts- og vedlikeholdstiltak(inkl kantklipp, siktrydding,snøopplag,stabiliseringav sideterreng
osv).
På enkeltevegstrekningermanglermantilgang på sideareal.Dette fører til at man enkeltesteder
ikke disponerernok arealtil kantklipp, siktrydding,grøfting og snøopplag,noe som igjen fører til
utilfredsstillendeog unødigkostbardrift og vedlikehold.
Lokalt vil manglendetilgang til og manglenderådighetover sideterrengogsåresulterei en
reduserttrafikksikkerhet.Fraværav grøftereller mangelfullgrøfting og dreneringgir normalten
avkortningi dekkelevetidenslik at vegdekkenemå fornyeshyppigereennnormalt.Dette gir økte
vedlikeholdskostnader.
Tiltak vil ogsåkreveoppmåling.
Ekstremvær
Kommunenmå forventeutfordringerog økte kostnaderknyttet til fremtidig ekstremvær.Dettevil
mestsannsynliggi økte nedbørsmengder
medhøyeintensiteter, erosjonsskader
og ras,flom,
skaderpå vegnettet,kommunalog privat eiendomgrunnetmangelfullhåndteringav
overflatevannfra vegareal,samtmidlerevintre med mer fraværav frost og økt oppbløtingav
vegkroppen.Kommunenmå forventeøkteerstatningskrav.Smalevegerog svakvegskulderkan
ogsåi slike situasjonergi økte ulykker. Et midlereklima, med hyppigerevekslingmellom frost
og tining vil ogsåkunnegi en mer utfordrendeog mer kostnadskrevende
vinterdrift. I det
fremsattedriftsbehovethar vi inkludert kr. 400.000årlig til håndteringav ekstremvær.Detteer
åpenbarthelt utilstrekkeligfor å håndtereskadeneetteren alvorlig flomsituasjon.
Det er bl.a. behovfor økt behovfor strøinggenerelt;uavhengigav dagensprioritertestrøingav
skoleveg,buss-traseerog skoletransportmed taxi. Økt forbruk av strømidlerfører igjen til behov
for hyppigererenskav åpnegrøfterog fjerning av torvkanter.En økt sykkelsatsing,især
tilretteleggingfor sykling i vintersesongen,
vil kreve ytterligereressurserpå driftsbudsjettetenn
det fremsattebehoveti rapporten.Hovedplanenhar ikke tatt høydefor disseøktekostnadene.
For bedreå tenkefremtidig ekstremværer det behovfor å hevedriftsinnsatsenmhp rutinemessig
renskav grøfterog stikkrenner. Dertil er en rekke av eksisterendestikkrennermedfor liten
dimensjonfor å takle morgendagens
forventedenedbørsmengder.
Kommunenhar lokale
erfaringerde sisteforegåendeårenehva dettekan føre til av skaderog utfordringer.Behovetfor
utskifting av eksisterendebetongrører inkludert i beregnetforfall kapittel 7.

VEDLEGG

Vedlegg1: Vegfagligebegrep
I forbindelsemed drift og vedlikeholdav eksisterendeveg vil en ofte benyttefaguttrykk for å
beskrivebehov,utførte tiltak og ulike budsjettposter.I dennerapportenhar vi lagt følgende
begrepog betydningertil grunn:
Drift: tiltak for å sikre daglig tilgjengelighetpå vegnettetmed en akseptabelfremkommelighetog
trafikksikkerhet.Iverksattedriftstiltak gir i ngenfysisk restverdi.Typiske driftstiltak er: renhold,
tømmingav sluk, renskav grøfter og stikkrenner,drift av veglys,brøyting,strøingog høvling.
Driftstiltak må ofte gjentasflere gangerpr sesongpå sammevegstrekning.En vegeierblir aldri
ferdig meddriftstiltak.
Vedlikehold: Reparasjonerog tiltak for å utbedreskaderog slitasjeeller tiltak for å motvirke
forfall. Vegenog vegobjekteneblir utsattfor skadersom følge av trafikken og
klimapåkjenninger.Dettevedlikeholdeter nødvendigfor å fjerne trafikkfarlige skader,utbedre
lokale skaderfor å bevareog derfor forlengelevetidenpå det aktuelleobjektet.
Utskifting: De ulike vegobjektenepå og langsvegnettethar alle en begrensetlevetid eller
funksjonstidfør objektenemå fjernesog erstattesmed nye objekterav sammetype. Vegenskal
brukes.Dette,sammenmed klimapåkjenninger,medføreren tilsiktet og uunngåeligslitasjepå
vegnettet.Fornyelsesbehovet
uttrykker det årlig økonomisketapetav verdienpå et vegobjektsom
f ølgeav reduksjoneni objektetslevetid. Investeringener nødvendigfor å opprettholdedet samme
vegnettetog tilstand over tid. Det er viktig å væreklar over at drift - og vedlikeholdskostnader
påløperi tillegg til og uavhengigav fornyelsesbehovet.
Forfall: Detteer normalten beskrivelseav denfysiske andelav en type vegobjekteller samlet
andelav et helt vegnettsom har for dårlig standardi fht vedtattstandard.Tilsvarendeblir
begrepetbenyttetfor å beskriveden samledeøkonomiskressurssom må stilles til disposisjonfor
at det fysiskeforfallet skal fjernes/utbedres.Normalt er forfallet driftsrelaterteller et strukturelt
forfall pga manglendeutført vedlikehold.I tillegg kan en seomtaleav funksjoneltforfall. En
smalbru kan representere
et funksjoneltforfall; selv om bruaer godt struktureltvedlikeholdtuten
nevneverdigeskader.
NVDB – Nasjonalvegdatabank
: Kartverkethar lagt inn senterlinjenpå alle de kommunale
vegenei den nasjonaledatabasen.
Databasendriftes og sikresav Statens vegvesen,
Vegdirektoratetuten kostnadfor kommunen.Egnerutiner og datakatalogerer utarbeidetsom
definererobjektene,type og beliggenhet.Vegojekteri tilknytning til det kommunalevegnettet
posisjonsfestes.
Sammenmed mengderog posisjonkan en ogsåregistreretilstandpå hvert
objekt. Tilsvarendekan gjøresmed bilder. En kan sålage og henteut rapporterknyttet til
vegnettet.Databasener nyttig for vegforvalter/byggherre/bevilgendemyndighetsom
dokumentasjonav vegnettetsamtfor egenregieller entreprenøreri planleggingog gjennomføring
av drifts- og vedlikeholdstiltak.

Vedlegg2: Mengder
Oversikt over mengderav ulike vegobjekter(jmf. kapittel 3).
objekter

veilys, kommunalvei
fortau

skilt
veinavnskilt
bruer
kantstein
sluk
leskur
parkeringsareal(asfalt/
grus)
veilengdekjørevei
(totalt)

mengder

enhet

4700
13 160

stk
lm

1909
458
37
12 661
750
16

stk
stk

8 300

m2

226 651

lm

lm
stk
stk

veidekkerasfaltert
tilstandsbedømt(KV)

194 478

lm

veidekkergrus
tilstandsbedømt(KV)

57 174

lm

veilengdegsv (totalt)
stikkrenner
fartsdempere
strøsandkasser
(plast)
gangfelt
ferister

27 151
97
130
31
75
9

lm
stk
stk
stk
stk
stk

støttemur
rekkverk
åpengrøft
rister bekkeinntak
trær

10 642
13 274
74 052
6
120

lm
lm
lm
stk
stk

22
14

stk
stk

sykkelstativ
bommer

merknad
registrert2473lysmasteri NVDB pr 27.5.2016.Kommunen
selv antatt4700/5200lampepunktpå kommunalveg,
hvorav2100 medkvikksølv. Ukjent antall lamperpå privat
vei driftes av kommunen.
registrert2367skiltplaterfra vegbilder,omfatter1669
skiltpunkt (detteinkludererogså458 stk veinavnskilt).
Registrertpr 9.5.2016i NVDB 62 skiltplater medmangler
(vegetasjon,tagging,dårlig refleksjon)
registrerti NVDB ut fra vegbilder
registrert,inkl kulverter.
kun registrertsom betongi NVDB
estimert
registrertav kommunen
parkeringsarealutenforveg og vegbane,asfalt,registrertav
kommunen
i flg vegnettsfil9.5.2016fra NVDB.
Tilstandsbedømtveilengdeut fra bilder (194.478).Samlet
tilstandsregistrertasfaltertareal:908.763m2, gj snitt
bredde:4,7 m
Tilstandsbedø
mt veilengdeut fra bilder (57.174).Samlet
tilstandsregistrertgrus-areal:230.031m2, gj snitt bredde:
4,0 m
i flg vegnettsfil9.5.2016fra NVDB
statusi NVDB pr 9.5.2016
registrertav kommunen
registrertav kommunen
registrertav kommunen
total mengderegistrertlangskommunalveg,inkludererogså
murerpå privat grunn
statusi NVDB pr 9.5.2016
det er ikke knyttet tilstand til dennemengden
registrertav kommunen
inkluderertrærlangsveg og torg, registrertav kommunen
detteomfatterantall sykkelstativi sentrum,registrertav
kommunen
registrertav kommunen

holdeplass
langsgåendekantlinjer

28
4 873

NVDB inneholder28 stk skilt av kategori'512 - Holdeplass
for buss'.NVDB inneholderogsåinfo om 109 holdeplasser
statusi NVDB pr 9.5.2016

stk

utelatthusnummerskilt,turveier,benker,sykkelstativutenforsentrum,kummer

Vedlegg3: Beregnetårlig driftsbehov
Beregningsgrunnlag
av årlig driftsbehov (jmf kapittel 4).
vegobjekter
og utvalgte
driftstiltak

antall/
mengder

veglys

bruer

stk, lm, årlig drift
m2, RS
(kr/år)
stk

37

stk

kantklipp
vår-rengjøring
(feiing)
heleveinettet

lm
RS

vedlikeholds-f
eiing
sluktømming

RS
stk

siktrydding

etter behov

kryssområder

RS

grøfterensk

lm

stikkrenner

stk

vinterdrift
vinterdrift
vinterdrift

heleveinettet
fjerne såle
heleveinettet
bortkjøring
snø

RS

merknader

strømforbrukog nettleiefra 2015-faktura,inkluderer
2 100 000 pæreskift.
rengjøring av fuger + renholdtersklerneglisjeres.
Hovedkontroll(5 årsinspeksjon)kosterkr. 99.000
99 000 årlig eksmva.
samletårlig behover 2 x klipp pr sesong:behoveter
210 timer x kr. 1150/time = kr. 241.500.(Avtalen
medTeknisk drift er kun 50% av behovet;altsåkun 1
241 500 klipp)
6 ukesverkmed2 enheter.Timeprishhv kr 1214og kr
430 000 697. (1214 + 697) x 6 x 37,5 = kr. 429.975
Vedlikeholdsfeiingenkrever sammeressursersom
430 000 vår-rengjøringen.
252 000 210 timer x 1200 kr/ time = 252.000
fliskutter, lagbil, ryddesag,2 mann,2 ukesverk= 1500
112 500 kr/t x 37,5 x 2 = kr. 112.500
antattat alle grøftermå renskeshvert 10. år. Antar
årlig behover 6 km grøft. Produksjon30 lm pr time,
behoveter 200 timer pr år. Behov:1 graver+ 1 bil til
kr. 1700/time. Enhetspris:kr. 56/ lm grøft. Inkl
fjerning av torvkant og deponering.Årlig behov:1700
340 000 x 200 = kr. 340.000
tilsyn: 168 timer x 500 kr/t = kr. 84.000.Samtspyling
av 15 stikkrennerpr sesong:15 x kr. 2.500/stk = kr.
121 500 37.500
14 private roder:399.600x 6 = kr. 2.397.600.14
4 852 000 roder tekniskdrift: kr. 2.454.400.I alt kr. 4.852.000
2 ukesverkmedhøvel:kr. 1845/t x 2 x 37,5 = kr.
138 375 138.375
105 000 2 gangerpr sesongi sentrum

vinterdrift
vinterdrift
ferister

steaming
stikkrenner
privateveger
8

vegforvaltning 3 personerfra
august2016,
behov= 4
personer
sum

910 000 2 lagbiler helevintersesongen
87 657 estimerti/2 rodekostnad
4 000 tømmingav sandfanghvert 15. år (4 timer a kr. 1700
kr/ t; graverog bil). Å rlig behov:(kr. 1700x 4) x 9/
15 = kr. 4.000pr år.
2 101 333 samletlønnskostnadinkl sosialeutgifter: kr.
1.970.000(3 personer).80% av samletressurs
anvendesmot 'veg' = 1,576mill kr./år. Tilsvarendefor
4 personer= 2,101mill kr/ år
12 324 865

Vedlegg4: Beregnetårlig vedlikeholdsbehov
Beregningsgrunnlag
av årlig vedlikeholdsbehov(jmf kapittel 5).
veiobjekter og
utvalgte driftstiltak
ekstremvær

veidekker,asfalt,
kjørevei

antall/
mengder enhet

194 478

lm

15 073

stk
lm

skilt

2 367

stk

rekkverk

13274

lm

gangfelt

75

stk

leskur

16

stk

57 174
37
14

lm
stk
stk

lapping,lokale skader
veglys(armaturer)
kantstein

grusdekker(kjøreveg)
bruer
bommer
sum

årlig drift
(kr/år)
merknader
200 000 økteerstatningskravved flom, mm
Leggertil grunn20 årsdekkelevetid,slitelag120 kg,
opprettting25 kg. Tonnpris:kr. 885/ tonn.
Vegbredde4,7 m. Årlig behov:(194,5x 4,7 x
0,145x 1000x 885)/ 20 = 5.865.414kr/ år = kr.
30.156/ km/ år. Årlig re-asfalteringsbhov:194,5: 20
5 865 000 = 9,725km/ år
årlig avtalemedtekniskdrift lik kr. 275.000.Reelt
400 000 behovanslåtttil kr. 400.000/år.
utskifting av 20 stk ødelagtarmaturerårlig: 20 x
95 000 4750= kr. 95.000
vedlikeholdsbehovet
neglisjeres
fjerning av tagging,opprettingav skjeveskilt,
erstatte10 skaddeskilt årlig a kr. 3000/stk,inkl
30 000 veinummerskilt
2 punktskaderpr år, enhetskostnad
kr. 5.000pr
10 000 punkt
re-merking,kr. 1500 pr stk, levetid 1 år = 75 x 1500
113 000 = kr. 112.500
beising,skifte knusteruter, hærverk(kr. 1000 pr stk
16 000 pr år)
Oppgrusing5 cm, vegbredde4,0 m, 200 tonn pr km
veg,200 kr/ tonn, levetid grus7 år, gir: 57,174x
40.000/7 = kr. 326.708kr/ år i materialkostnader
(=
5.714kr pr km pr år). Årlig høvling: (kr. 1592x 7,5
t/km veg) = kr. 11.940pr km/ år. Årlig høvling: kr.
11.940x 57 = kr. 680.580.Støvbinding:kr. 8496pr
km vei pr tiltak (inkl Dustex,oppriving og 3
høvlinger)= 8496x 57,174= kr. 485.750pr år.
Totalt 26.150kr pr km pr år (asfalt: kr. 30.156pr km
1 490 550 pr år)
400 000 reparasjonav fuger, betongskader
vedlikeholdsbehovet
neglisjeres
8 619 550

Vedlegg5: Beregnetårlig fornyelsesbehov
Beregningsgrunnlag
av årlig fornyelsesbehoveksisterendevegobjekter(jmf kapittel 6).

objekter

antall (stk),
areal (m2),
veglengde
(lm)

enhet

kostnad
nytt objekt
(kr), inkl
montering

Veikapital
kostnad
samlet nytt
objekt (kr)

levetid
(år) for
objektet

årlig
avskrivning/
utskifting av
objektet (kr/år)

veglyspå
kommunalvei
(masterog
ledningsstrekk)

4 700

stk

32 000

150 400 000

40

veglyspå
kommunalvei
(armaturer)

4 700

stk

4 750

22 325 000

20

150

stk

65 000

9 750 000

30

226 651

lm

5 400 1 223 915 400

100

13 160

lm

1 800

23 688 000

50

1 909
458

stk
stk

3 000
1 500

5 727 000
687 000

12
30

477 250
22 900

bommer
sluk/ sandfang
rekkverk

14
750
13 286

stk
stk
lm

12 000
25 000
3 000

168 000
18 750 000
39 858 000

20
40
30

8 400
468 750
1 328 600

kantstein(betong)
leskur

12 661
16

lm
stk

200
76 000

2 532 200
1 216 000

40
25

63 305
48 640

parkeringsareal
(asfalt)
fartsdempere

8 300
130

m2
stk

106
7 500

879 800
975 000

30
25

29 327
39 000

strøsandkasser
trær

31
120

stk
stk

3 000
15 000

93 000
1 800 000

15
50

6 200
36 000

22
37

stk
stk

2 500
600 000

55 000
22 200 000

20
100

2 750
222 000

8

stk

60 000

480 000

30

veglyspå
kommunalveg
(tennpunkt)
vegoverbygning

fortau
skilt
veinavnskilt

sykkelstativ
bruer
ferister
sum

1 525 499 400

merknad

heleidkommunalt,kun
stolperog ledningsstrekk.
Drift (energiog pæreskift)
3 760 000 i tillegg, se vedlegg2

1 116 250 kun armaturer
kun tennpunkter,inkl
måler,antattat et
tennpunkti snitt dekker40
325 000 lyspunkt
erstatteoverbygning(ekskl
12 239 154 vegdekker)pr. 100. år
kun kostnaderfor
materialerog utlegging;
ervervav grunn,eller
annetforbredendearbeider
medgrunnener utelatt.Se
473 760 egenpostfor kantstein

drifting i tillegg (tømming
16 000 av sandfang)
20 683 286

Vedlegg6: Beregnetforfall
Beregningsgrunnlag
av forfall pr medio2016 (jmf kapittel 7).

drift
drift

forfall
grøfterensk
siktrydding

vedlikehold
funksjon
vedlikehold

sluk
nye sluk
skilt

vedlikehold

Tilstand/ grad av forfall
Antall, registrert/
1
2
3
4 lm, m2
estimert
150 000 74 052 estimert
estimert

Enhet
lm
RS

150
15
20

750 estimert
750 estimert
1909 registrert

stk
stk
stk

veglys

2100

4700 registrert

stk

funksjon
vedlikehold

veglys
rekkverk

200
2655

vedlikehold

asfaltdekker

vedlikehold
vedlikehold

grusdekker
Aure bru

vedlikehold
vedlikehold

7 605

51 352

126 489

0

10674

46473

200 estimert
13274 estimert

9 032 194 478 registrert

stk
stk
lm

27
1 870 000

57174 registrert
registrert

lm
stk

Åmot bru
Nye Huskebru

1 220 000
760 000

registrert
registrert

stk
stk

vedlikehold
vedlikehold
vedlikehold
vedlikehold
vedlikehold

Frisvannsbrua
Haugbru
Gml Ådalsveibru
Østsideveienbru 2
Jonsrudveienbru

1 080 000
355 000
840 000
640 000
1500000

registrert
registrert
registrert
registrert
registrert

stk
stk
stk
stk
stk

vedlikehold

forsterkning

193 000

registrert

lm

vedlikehold

fortau
forfall pr medio2016

6580

13160 estimert

lm

tiltak
Renskav grøft og
forbedresiktforho
Utskifting av 150 ø
sandfang,11,313k
Etablere15 nye slu
Utskifting av 20 sk
Utskifting av 2100
kontrakt
Utskifting/ installa
kabelarbeider
Utskifting 20% (26
dekkefornyelseav
og gate
oppgrusingav 46,
pr km veg)
rehabiliteres
ny bru, stengesfor
rehabilitert
rehabiliteres(Bk10
ny platebru,behol
(Bk6)
rehabiliteres(Bk8)
rehabilitering(Bk1
rehabiliteres(Bk10
rehabiliteres
forsterkning/mass
samletkjøreveg
fornye fortau nivå
kr. 1800 pr lm
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Høringsuttalelse til trafikksikkerhetsplan 2017 - 21 for Ringerike
kommune
Viser til e-post av 13.06.17 hvor trafikksikkerhetsplan 2017 – 21 for Ringerike kommune ble sendt på
høring.
Vi ser positivt på at Ringerike kommune utarbeider en egen trafikksikkerhetsplan. Kommunen har et
stort ansvar for trafikksikkerhet innenfor flere sektorer; som vegeier, barnehage- og skoleeier,
arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og som ansvarlig for innbyggernes helse. En
trafikksikkerhetsplan er et viktig verktøy for å sikre et helhetlig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i
kommunen.
Nedenfor følger våre merknader til planen.
Innledningsvis beskrives kommunens ansvar og roller i trafikksikkerhetsarbeidet. Her bør det også
nevnes kommunens rolle som arbeidsgiver, eier av skoler og barnehager og innkjøper av
transporttjenester. Videre har kommunen definert noen mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Det er ikke
fastsatt noen mål for holdningsskapende arbeid og opplæring, og vi anbefaler kommunen å ta med
dette.
I kapittel 5 savner vi mer konkrete organisatoriske og holdningsskapende tiltak, slik det er satt opp for
fysiske tiltak. Vi anbefaler kommunen å sette opp en liste over slike tiltak, som også inneholder hvem
som er ansvarlig for gjennomføring, samt tidsperspektiv og rapporteringsrutiner. Vår erfaring er at
dette vil gjøre det enklere å gjennomføre og følge opp tiltakene.
Kommunen har definert noen farlige skoleveier i kapittel 6. Det er viktig å påpeke at elever som bor
andre steder også kan ha rett til skoleskyss pga særlig farlig skolevei (Opplæringsloven §7).
Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en «trafikksikker kommune», og kommuner over hele landet
er med i prosjektet. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning, og er et verktøy for
kommunene til å jobbe systematisk og helhetlig med trafikksikkerhet i alle sektorer. Vi håper at
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Ringerike kommune blir med i dette arbeidet, og viser til eget brev sendt ut 02.08.17. Dette kan med
fordel innarbeides i trafikksikkerhetsplanen.
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har en årlig tilskuddordning hvor kommunene i Buskerud kan søke
om støtte til trafikksikkerhetstiltak, både fysiske og holdningsskapende. Tilskudd gis hovedsakelig til
tiltak på kommunale veger og tiltak rettet mot skolebarn, og ved fysiske tiltak er det krav om at
kommunen stiller med en egenandel på 40 %. For å få tilskudd er det et krav om at kommunen må ha
en oppdatert trafikksikkerhetsplan. I fjor vedtok FTU et nytt kriterium som sier at det ved prioritering
mellom prosjekter skal telle positivit om kommunen er godkjent som trafikksikker kommune eller i
prosess for å bli det.
Vi vil sende ut egen invitasjon til å søke på tilskuddsordningen senere.

Med vennlig hilsen

Ingvild Seljegard
rådgiver
Buskerud fylkeskommune

Anne Marit Jordheim
Distriktsleder Buskerud
Trygg Trafikk
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Høringsbrev trafikksikkerhetsplan Ringerike kommune
Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning vedtok i møte 12.06.17 å sende
trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune ut på høring.
Vedlagt dette høringsbrevet følger:
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Ulykkesstatistikk
Vedtak om utsending på høring

Høringsfrist: 15.09.17.
Høringsuttalelser sendes primært som e-post til: geir.svingheim@ingerike.kommune.no
Dersom ordinær post brukes er adressen: Ringerike kommune, postboks 123, 3502 Hønefoss.

Med hilsen
Geir Svingheim
spesialrådgiver
geir.svingheim@ringerike.kommune.no
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Bakgrunn for planen
Rådmannen i Ringerike har et mål om at kommunen skal ha en vedtatt
trafikksikkerhetsplan i løpet av september 2017.

3

Organisering, gjennomføring og ansvar
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen.
Arbeidsgruppa består av:




Geir Svingheim, spesialrådgiver
Linda Engstrøm, arealplanlegger
Morten Fagerås, teknisk drift

Trafikksikkerhetsplanen skal behandles politisk, evalueres og revideres fortløpende og
gjelde fram til 2021.
Teknisk forvaltning følger opp planens prioriteringer, politiske vedtak og tar årlig
initiativ til å søke fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak.
Planen skal gi grunnlag for prioritering av søknad om tildeling av
trafikksikkerhetsmidler fra fylket.
Planen skal uttrykke visjon og hovedmål for trafikksikkerhetsarbeidet.

3.1

Kommunens ansvarsområder i trafikksikkerhetsarbeidet
Kommunen har ansvar for investeringer, drift, og vedlikehold av det kommunale
vegnettet. Som vegholder, har kommunen også et spesifikt ansvar for
trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. I henhold til folkehelseloven og plan- og
bygningsloven, har kommune et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker
lokalt. Kommunen har myndighet og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det
lokale trafikksikkerhetsarbeidet.

3.2

Roller og oppgaver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen
Enhet for teknisk forvaltning og enhet for miljø og arealforvaltning skal fungere som
bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker.
Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning er det politiske organ som håndterer
trafikksikkerhetsspørsmål politisk. I videre prosess må ansvar for ulike deler av
arbeidet med trafikksikkerhet fastsettes og fordeles til riktig enhet i kommunen.
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Mål og strategier

4.1

Visjon og mål nasjonalt:
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014-2017, som bygger på Nasjonal
Transportplan (NTP) 2014-2023, har en visjon om et transportsystem der ingen blir
drept eller hardt skadd, kalt Nullvisjonen. Dette er en visjon og ikke et mål, men skal
være noe å strekke seg etter. Et etappemål er at det i 2024 ikke skal være flere enn 500
drepte eller hardt skadde i trafikken.

4.2

Regionale mål
Buskerud fylkeskommune forankrer sitt trafikksikkerhetsarbeid i den nasjonale
nullvisjonen. I arbeidet mot nullvisjonen har fylket satt seg følgende
etappemål:
 Antallet hardt skadde og drepte halveres innen 2023
Etappemålet er en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024,
sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011.
Fylkeskommunen har også et delmål som henger sammen med det nasjonale
målet om at veksten i persontransport skal tas av sykkel, gange og
kollektivtransport:
 Antallet drepte og skadde skal ikke øke selv om flere går og sykler.

4.3

Kommunale mål og strategier
Kommunens trafikksikkerhetsarbeid må ses i sammenheng med kommunens mål om
vekst og utvikling. Det må være tett knyttet til kommunens mål om å legge til rette for
et sammenhengende gang- og sykkelveinett, redusere transportbehovet og tilrettelegge
for kollektivtransport, gående og syklende i arealplanleggingen.

4.3.1 Mål

Ringerike kommune støtter opp om Nullvisjonen, og legger den til grunn for sitt
trafikksikkerhetsarbeid.
Kommunens mål sammenfattes i det følgende:




Redusere antall ulykker i trafikken
Sikre trygge skoleveier
Forbedre sikkerheten og tilretteleggingen for syklister (og gående)
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Organisatoriske og mindre fysiske tiltak

5.1 Tiltak i areal- og byplanavdeling og byggesaksavdeling
Planen skal koordineres med kommunens øvrige planverk, herunder kommuneplanen.
Trafikksikkerhet skal være et grunnelement i all arealplanlegging. Det skal lages gode
rutiner på vurdering av trafikksikkerhet i forbindelse med alle omsøkte byggesaker og
i alt planarbeid.

5.2

Holdningsskapende arbeid
Organisatoriske tiltak som økt fokus på trafikkopplæringen i barnehager og
skoler vil bidra til økt trafikksikkerhet. Trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid
er viktige element i å skape gode trafikanter. Dette skal det arbeides med i alle
aldersgrupper. De voksne, og særlig foreldre/foresatte er forbilder for barna og unge.
Barnehage og skole er viktige arenaer for trafikkopplæring.

5.2.1 Trafikkopplæring i barnehage

Trafikken er en del av barnas hverdag. Det er derfor viktig at barna gis en god
opplæring og veiledning for å bli så gode trafikanter som mulig.
I barnehagene er hverdagssituasjoner et godt utgangspunkt for trafikkopplæringen.
Trafikksikkerhet og holdningsskapende informasjon er viktig å ta opp på
foreldremøter allerede i barnehagen. Aktuelle temaer er sikring av barn i bil og barnas
trafikkopplevelser på veien til og fra barnehagen.
5.2.2

Trafikkopplæring i grunnskolen

I skolen skal barna oppøve praktiske ferdigheter samtidig som de skal få utviklet en
mer teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer.
Læreplanen har følgende kompetansemål; etter 4. trinn skal elevene:
-følge trafikkregler for fotgjengere og syklister, etter 7. trinn:
- praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel.
Det skal samarbeides med foreldrene slik at elevene blir flinke til å ferdes i trafikken.
5.2.3

Generell informasjon

Målet med informasjon er å endre folks adferd slik at trafikken blir sikrere, og
ulykkestallet går ned. I tillegg forventes det at slike tiltak skal skape forståelse for
restriksjoner og kontrollvirksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet.
Informasjon brukes for å gjøre trafikantene oppmerksomme på situasjoner som krever
stor aktsomhet. Informasjon gis:
 Gjennom kampanjer
 Ved annonser rettet mot trafikanter i sin alminnelighet eller i bestemte
situasjoner
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 Til bestemte grupper, for eksempel eldre, ungdom, ved skolestart,
påsketrafikanter osv.
Informasjonstiltak kan med fordel gjennomføres i samarbeid med frivillige
organisasjoner som er aktive i lokalmiljøet, for eksempel idrettslag, velforeninger
Trygg Trafikk med flere.

5.3

Mindre fysiske tiltak
Trafikksikkerhet skal legges til grunn for arbeidet på kommunale veier. Flere enklere
fysiske tiltak kan gi store forbedringer for trafikksikkerheten. Fjerning av
sikthindrende vegetasjon er et viktig tiltak. Her har grunneier eller den som disponerer
en eiendom ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørsel til veg eller gang- og
sykkelvei. Dette er noe kommunen må påminne om og følge opp.
Oppgradering av bussholdeplasser, vegbelysning, fartsbegrensninger og gode rutiner
for rydding av snø og grus på fortau og gang- og sykkelveier er også viktige tiltak for
å forbedre trafikksikkerheten.
Andre tiltak som kommunen vil satse på er å beholde eksisterende snarveger og
stier. Dette er høyaktuelt i forbindelse med mange reguleringssaker.

5.4
Pri.

Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2004; tiltaksliste og status i 2017
Tiltak

Kostnad

(navn, beskrivelse og begrunnelse)

1

Gatelys Gamleveien, Åsbygda

Finansiering
Ringerike
kommune

120.000,-

48.000,-

Når

Status

Tilskudd

2017

72.000,- 2001

Ikke

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg

utført

Begrunnelse: Skoleveg
2

Gatelys Harehaugveien, Haugsbygd

240.000,-

196.000,-

144.000,- 2001

Ikke
utført

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg, strekning
fra Hagaringen til Bølgenveien
Begrunnelse: Skoleveg
3

Rundkjøring for buss, Hallingby

160.000,-

64.000,-

96.000,- 2002

Utført

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et
nytt kjøremønster ved Hallingby skole. Skille kjørende
(busser) og gående (skolebarn).
Begrunnelse: Trafikkfarlig blanding av busser og
skolebarn. Skoleveg og nærområde til skole, barnehage
mm.
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Pri.

Tiltak

Kostnad

(navn, beskrivelse og begrunnelse)

4

Sikring av gangfelt ved Hønefoss skole, Hønefoss
Beskrivelse: Opphøyet gangfelt, kanalisering, ledegjerde
flyttes

Finansiering

Når

Status

Ringerike Tilskudd
kommune

2017

70.000,- Finansieres av statens 2002
vegvesen, Buskerud

Utført

i krysset Hønengata / Glatveds gate
Begrunnelse: Trafikkfarlig kryss utenfor Hønefoss skole
5

Gatelys fra Botilrud til Hønen, Norderhov

250.000,-

100.000,- 150.000, 2002
-

Utført

400.000,-

2003

Utført

2003

Utført

2004

Utført

2004

Utført

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra
Hønenkrysset til Botilrud
Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i
kommunedelplan for gående/syklende i Hønefossområdet
6

Gatelys langs Øvre Klekkenvei, Haugsbygd
Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra Klekken
til Vang skole
Begrunnelse: Skoleveg

7

Gang/sykkelveg langs Hvalsbruveien, Hallingby
Beskrivelse: Bygging av gang/sykkelveg langs
Hvalsbruveien utenfor Hallingby skole
Begrunnelse: Skoleveg

8

Opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien, Heradsbygda
Beskrivelse: Bygge opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien
ved Frøyas vei, Anettes vei, Ve terrasse,
Norderhovhjemmet og Veksalveien.
Begrunnelse:
Etterspurt av flere, stor trafikk.

9

Gang/sykkelveg langs Klekkenveien, Haugsbygd
Beskrivelse: Bygge gang/sykkelveg med gatelys fra
Borgergata til Øvre Klekkenvei
Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i
kommunedelplan for gående/syklende i Hønefossområdet
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Pri.

Tiltak
(navn, beskrivelse og begrunnelse)

10

Rundkjøring for buss ved Vang skole, Haugsbygd
Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et nytt
kjøremønster ved Vang skole. Skille kjørende (busser) og
gående (skolebarn).

Kostnad

Finansiering

Når

Status

Ringerike Tilskudd
kommune
200.000,- Allerede bevilget på
kommunens
investeringsbudsjett

2017

2002

Utført

2004

Ikke

Begrunnelse: Skoleveg og nærområde til skole.
11

Fortau langs Storløkkaveien, Hønefoss

utført

Beskrivelse: Bygge fortau langs eksisterende veg, fra
Indre Løkkavei til Rabbaveien
Begrunnelse: Skolevei
12

Fortau og gatelys langs Trygstadveien, Hønefoss
Beskrivelse: Fortau langs ny (omlagt) vei

Finansiering gjennom 2002
utbyggingsavtale
med privat utbygger

Utført

Finansiering gjennom 2003
utbyggingsavtale
med privat utbygger

Ikke

Begrunnelse: Skolevei
13

Fortau og gatelys langs Nordre Ringåsen, Norderhov
Beskrivelse: Fortau langs eksisterende vei

utført

Begrunnelse: Skolevei
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Særlig trafikkfarlige skoleveier

6.1

Særlig farlige skoleveier 2017
Særlig farlige skoleveier har våren 2017 vært på høring i skolenes samarbeidsutvalg.
Høringsuttalelsene viser at det bare har kommet svært få trafikksikkerhetstiltak siden
vedtak om særlig trafikkfarlige skoleveier ble fattet i 2009. Uttalelsene sier derfor at
omfanget av særlige trafikkfarlige skoleveier må være omtrent uendret.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur får sak om trafikksikkerhet og skoleveier til
behandling i sitt junimøte 2017.
.
Vedtak fattet i dette møtet vil følge saken om trafikksikkerhetsplan til behandling i
september 2017.
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6.2

Særlig farlige skoleveier fra 01. august 2009
(etter møte/sak 15/09 i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 03.06.09 redigert utgave av vedtak)
Hallingby skole
FV 172 både nord- og sørover fra Skollerud
Haugsbygd ungdomsskole
FV 166 Viul – Knestang
FV 169 Hvals sletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren”
FV 164 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter og opp til krysset der
Gjermundboveien tar av fra Ringkollveien
FV 241Hadelandsveien – fra der gangveien slutter ved Putten, til grense mot Kirkeskolens
opptaksområde.
Helgerud skole
FV 172 inntil 4 km fra skolen
Hov ungdomsskole
RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta
Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer
RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen
Kirkeskolen
FV 241 Fra Kirkeskolen til Vang skoles opptaksområdet (Lisletta)
FV 156 Åsaveien fra Kalkverket
FV 158 Fra Busund gård
Nes
E-16 inntil 4 km nord- og sørover der det ikke er gangvei eller fortau
RV 243 Lindelia
Kommunal vei Kvernbråten
Sokna
RV 7 inntil 4 km vest- og østover fra skolen
Kryssing av RV 7 – undergang v/Pukerud – Lofthus - Skraperud
Tyristrand
RV 35 inntil 4 km mot Hønefoss og Modum, der det ikke er fortau eller gangvei.
Ullerål skole
RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta
Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer
RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen

Vang skole
FV 166 Viul – Knestang
FV 169 Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren”
FV 164 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter og opp til krysset der
Gjermundboveien tar av fra Ringkollveien
FV 241Hadelandsveien – fra der gangveien slutter ved Putten, til grense mot Kirkeskolens
opptaksområde.
Før Vegård og Stranden skole ble nedlagt var noen strekninger inn mot disse skolene vedtatt
som særlig farlige; det var:
o

Vegård skole – (nå Steinsfjorden Montessoriskole)
FV 156 fra Hole kommune grense på østsiden av Steinsfjorden til Kalkverket.
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o

Stranden skole – (nå Ringerike Montessoriskole)
RV 35 Bjerkemoen/Styggdalen/omkjøringsveien
RV 35 Ask «sentrum» til grensen mot Tyristrand /Egge/Veholt/Rønnerud)
FV 173 Sandaker/Sørgefoss
FV Snyta/Mælingen/Bjerkemoen

o

Steinerskolen i Ringerike
Ingen strekninger definert som særlig trafikkfarlige

Ulykkesstatistikk 2006 – 2015
Ulykkesstatistikk og utvikling
I perioden 2006 – 2015 er det totalt registrert 529 ulykker med 20 drepte og 83 hardt
skadde på veiene i Ringerike kommune..
Det har vært en nedgang i antall ulykker og antall drepte/skadde etter toppårene 2007
og 2008. De fleste ulykkene er møteulykker og utforkjøringer. Ulykkene er ganske
jevnt fordelt på årets måneder, men juni har flest ulykker. Fredag er den ukedagen med
flest ulykker, men fordelingen på ukedagene er ganske jevn.
8 av totalt 729 drepte i tiårsperioden var bilførere, 5 passasjerer og 3 var syklister.
Fordelt på aldersgrupper er aldersgruppen 25 – 34 år mest utsatt. I perioden ble 39
unge under 15 år drept eller hardt skadet i trafikken.
Fylkes- riks- og europaveier på Ringerike som er særlig ulykkesbelastet:
E 16 179 antall skadde/drepte
FV 35 94 antall skadde/drepte
FV 241 27 antall skadde/drepte
RV 35 80 antall skadde/drepte
RV 7 43 antall skadde/drepte
Kommunale veier:
De registrerte ulykkene på kommunale veier har nesten bare medført lettere skader,
men på KV 1400, KV 18600, KV 6200 og på KV 7500 har det vært ulykker med hardt
skadde.
Private veier:
På private veier i Ringerike er ulykkes- og skadebildet det samme som for de
kommunale veiene.

10

 Kart med markering av ulykkessteder med drepte og hardt skadde 2006 - 2014
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 Kart med markering av ulykkessteder med lettere skadde 2006 - 2014
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Innspill til handlingsprogram for fylkesveier og riksveier
Innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021 ble
vedtatt i Kommunestyret 29.09.2016. Innspill til Handlingsprogram for riksveier 20182021 (23) ble vedtatt i Formannskapet 21.02.2017. Innspillene formulerer hvilke tiltak
kommunen ønsker utført på fylkesveier og riksveier i kommunen. Flere av innspillene
omhandler trafikksikkerhet og er også innarbeidet i kommunens tiltaksliste i kapitel 9.

8.1

Aktualisert fylkesvegstrategi; innspill til handlingsprogrammet for
fylkesveger og kollektivtransport 2018 – 2021 – kommunens innspill:
Samferdselsutfordringer for kommunen/kommuneregionen
a) Nytt trafikkbilde
for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. I forbindelse med ny E16
og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og effektivt
fylkesveinett. Byggestart er tenkt i 2019 og dermed innenfor denne perioden. God
tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer kommer i regionen. Et
nytt trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet.
Tiltak i tabellen knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger
vil avhenge av hvordan trafikkbildet ser ut etter bygginga v ny E16 og Ringeriksbane.
Intercitystasjon er tenkt der hvor dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for
kollektivt forflyttes. I stedet for pendlerbusser mot Oslo vil bussene gå mot IC stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via Hvervenmoen vil forflyttes
avhengig av plassering av kryssløsninger.
b) Trafikksikkerhet
Det er i dag stor trafikkbelastning på FV. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter
Sandefjord det byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000
innbygger og den mest belastede strekningen er FV. 35 gjennom Hønefoss,
Gummikrysset – Hvervenkastet (Se KVU Hønefoss). På denne strekningen er det
kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og gående, og for
kollektivtrafikken.
c) Ringerikespakken
Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale
planen for Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en
tiltaksliste som videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i
Ringeriksregionen vil det bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet, tilrettelegge
infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av disse tiltakene vil
være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og
kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig ATP strategi i regionen.
Områderegulering som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for
det i planen slik at dette kan gjennomføres når planleggingen er ferdig.
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d) Prioritering av Ringeriksregionen
Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre
kommuner i Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i
fylkesvegstrategien så er det totalt avhengig av større summer til Ringerike. Det er
stort etterslep på å ta igjen forfallet på fylkesveier og det er omfattende mangler på
framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende.
e) Kollektivt
Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser. Flybussen i retning
Gardermoen og via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt
Oslo. Det er viktig for å avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom
betydelig oppgradering.
Ringerike kommunes innspill til handlingsprogrammet for fylkes og riksveier i tabellform
FV. nr.

Beskrivelse av tiltak

FV. 241
Fra avkjøring til
FV. 156 mot Åsa –
kommunegrensen
mot Jevnaker

Gang- og sykkelvei
med undergang,
eller annen
trafikksikker løsning
for å koble på til
eksisterende G /S
vei.
Gang- og sykkelvei.
Fartsreduserende
tiltak.
Totalutbedring med
bredere vei,
midtstripe og
belysning.

FV. 156
SundvollenÅsaHesselberg

Gang- og sykkelvei.
Busslomme.
Total utbedring av
bilvei .

FV. 163

Gang- og sykkelvei

FV. 166

Fartsreduserende

Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til
aktualisert
fylkesvegstrategi
Delmål F3: Fra Putten til avkjøringen til FV. 156
mot Åsa er det stort behov for å øke
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

Pri.

Delmål F 3: Fra Åsbygda til kommunegrensen
er det behov for å øke framkommelighet og sikkerhet
for myke trafikanter.
Delmå LF 3: Gang- og sykkel krysser
FV. 241 mellom Vestrum og Åserud i Åsbygda. Her
det behov for en tryggere overgang.
Delmål F2 og T1: Deler av strekningen er utbedret,
men det er stort behov for å redusere forfall på
resterende veistrekninger og dermed øke
trafikksikkerheten.

2

Delmål F 3: Strekningen er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.
Delmål F 3 og F4: Strekningene r i stort behov av
trygge venteplasser for elever fra Åsa som skal
busses til Vang skole.
Delmål F2 og T1: Denne strekningen er i stort behov
for å redusere forfall. Bredere vei, midtstripe og
belysning vil øke framkommeligheten og
trafikksikkerheten.
Delmål F 3: Fra Vesterntangen til Klekken.
Strekning som er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.
Delmål F 3: Trafikksikkerhetstiltak for Nedre

2

1

1
1

2
2

1

2
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Knestanggata

tiltak forbi
barnehagen.
Utbedring av
skolevei

Auren gårdsbarnehage.
Delmål F 3 og F4: Trafikksikkerhetstiltak for
god og trygg framkommelighet på skolevei,
spesielt krysset Knestanggata/ Hvalsveien som
mangler fotgjengerovergang mellom
Knestanggata 74 og 81 er det en bakketopp med en
etterkommende bratt bakke som skaper utrygg
skolevei p.g.a. hålke og dårlig sikt.
Delmål F 3: Streknings om er i stort behov for
økt framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.
Delmål F 3: Fra Sokna skole langs
Strømsoddveien til Permobakken
Strekning som er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter.
Delmål F1: Tiltak vil øke framkommeligheten for
store kjøretøy.

1

FV. 181
Hvalsveien

Gang- og sykkelvei

FV. 178

Gang- og sykkelvei.

FV. 180
Viulveien

Øke høyden på
3
undergangen ved
jernbane.
Midler til parallell planlegging og gjennomføring av tiltak som
knytter seg til fellesprosjektet med ny E16 og Ringeriksbanen.
Lage
Delmål T1,F3, F4, F5 og M4: Fra kryss
hovedsykkelvegnett.
FV.35/E16 mot Jevnaker (Gummikryssett) til
Hvervenkastet er det stort behov for et
sammenhengende, enhetlig og trygt
sykkelvegnett. Mest kritiske punkt er
«Sykehusbakken» som er en strekning på ca.
200 meter fra svingen i Arnegårdsbakken opp
langs FV. 35 mot Hvervenkastet.
Ny bru / bruløsning;
Delmål F5, F3, F4, M1 og M4:
Bybrua og
Kvernbergsund bru og Bybrua har stort behov
Kvernbergsundbru.
for bedre gang- og sykkelløsninger. Hønefoss har også i
stort behov av bedre framkommelighet
for kollektivtrafikk. De to bruene er flaskehalser for all
trafikk.
Ny kryssløsning i
Delmål F1: Her er det behov for en løsning
Hønengata ved E16
som skaper bedre trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker inn
mot Jevnaker.
mot Hønefoss sentrum.
Utbedring av
Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir lite brukt og oppleves
sykkelfelt i
som utrygt, spesielt for skolebarn.
Hønengata.
Krysset ved fv. 163
Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir smalere i
trenger sikrere
krysset og biler trekker over og inn i
løsning for syklister
sykkelfeltet. Sykkelboksene trenger å bli
tydeligere markert (farge?) så bilene ikke står der.
Ny trafikkløsning
Delmål F1, F3, T1, M1 og M 4:
Fra sentrum vestover mot E16 og østover (bru ved
Petersøya) er det behov for å planlegge nye
trafikkløsninger på FV. 35 i sammenheng med vei og bane.
Planlegging og tiltak
Hvis eksisterende vei skal brukes bør den
for nytt trafikkbilde
legges om og gå utenfor tettbebygd
ved kobling med
boligområde på Helgelandsmoen. Det bør primært vurderes
nytt kryss for nye
en ny vei mot Hvervenkastet /Hønen, sekundært utbedre
E16 ved
deler av eksisterende vei.
Helgelandsmoen.



FV. 35



FV. 158

2
3

 Se nærmere beskrivelse og forklaring i vedlegg som inneholder punkt 1)
Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen.
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8.2

Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) – kommunens innspill
Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert
28.04.16, hvor følgende ble vedtatt som innspill:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen
gjennomføres med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv
planfremdrift er derfor avgjørende.
Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen
ferdigstilles i første del av planperioden.
Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at
byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei
øst-vest.
Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.
Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort
vekstpotensialet, og bør omfatte alle byregioner der miljø og
kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig.
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere
samfunnsøkonomiske vurderinger, da det er mange effekter – som t.d.
regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi i å legge til
rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av effektiv
og framtidsrettet infrastruktur.

Uttalelsene til NTP er også kommunens innspill til programområde store prosjekter i
Handlingsprogram for riksveger 2018-2021(23).
Del 2: I tillegg til de tiltak som var med i regionens NTP-uttalelse, som omhandler de
store prosjektene, er det behov for tiltak for de andre programområdene. Disse bes
innarbeidet i handlingsprogrammet.
Se tabell:
Transportkorridor
og rute

Vei

Beskrivelse av tiltak

Programområde

Korridor 2 OsloØrje/Magnor

E16
Kryss E16/FV.
35 øverst i
Hønengata

Ny kryssløsning/rundkjøring som skaper bedre
trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker.
Behovet for ny løsning avhenger av
tidsperspektivet på utbygging av E16 NymoenEggemoen og videre til Olum
Gang- og sykkelvei

Utbedringstiltak

Rute 2

E16 mot
Jevnaker

Koble Hønefoss og Jevnaker sammen med
trygg sykkelvei. En del av ringen rundt
Hønefoss via FV. 241 mellom Klækken og
Jevnaker. Store arbeidsplasser på Eggemoen,
Austjord og Kistefoss blir tilgjengelig for
sykkel fra Hønefoss og Jevnaker.
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom Eggemoen
og krysset ved fv. 241.

Tilrettelegging for
gående og
syklende
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak

16

RV. 35
HønefossNakkerud

Gang- og sykkelvei
3 strekninger: i prioritert rekkefølge:
1. Koble sammen Ask med Hønefoss.
2. Koble sammen Ask med Tyristrand.
3. Koble sammen Tyristrand med
Nakkerud.
Strekning 1 må ses i sammenheng med
fellesprosjektet for RRB og E16.
Utbedring av flere delstrekninger langs rv. 7
slik at det blir en helhetlig vegstandard

Korridor 5 OsloBergen/Haugesund

RV. 7
Veme-Sokna

Rute 5b

RV. 7

Gang- og sykkelvei mellom Bårnås bru og
Gardhammer søndre

RV. 7
Pukerudhagen

Lys langs gangvei

E16

Gang- og sykkelvei

Korridor 5 OsloBergen/Haugesund
Rute 5c

Øverst i
HønengataRisesletta

Tilrettelegging for
gående og
syklende
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak
Utbedringstiltak
Tilrettelegging for
gående og
syklende
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak
Trafikksikkerhetstiltak
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak

Generelle innspill

Innfartsparkeringer og
pendlerparkeringer

Utredning og etablering av flere
innfartsparkeringer til Hønefoss. Dette bør ses i
sammenheng med kollektivtrafikk og
tilrettelegging for gående og syklende for å
minske biltrafikken i Hønefoss sentrum.
Fellesprosjektet vil generere et annet
kollektivbehov etter at Ringeriksbanen en bygd.

Kollektivtiltak

Veistandard

Fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering
av standard. Bygging av de store
samferdselsprosjektene som starter i 2019 vil
belaste det øvrige veinettet utover normal drift.

Forfall

Kollektivknutepunkt

Utredning og tilrettelegging for kollektivtrafikk
mot knutepunkt.

Kollektivtiltak

E16/RRB Innspill til planprogram fra
regionen og Buskerud fylkeskommune

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som
også inneholder innspill som berører forholdet
mellom fellesprosjektet, kommunale og
fylkeskommunale veier.
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9

Handlingsprogram 2018-2021 – tiltaksliste på høring
Dette er en foreløpig liste over fysiske tiltak. Den skal bearbeides og fullføres etter at
høringsfristen 15.08.17. gått ut.. Det er derfor ikke heller lagt inn prioriteringer i listen
enda. Listen er organisert etter kommunale veier, fylkesveier og europa- og riksveier.

Pri.

Tiltak Sted
nr.

Fysiske tiltak

Begrunnelse

Tiltakshaver

Uoversiktlig kryss G/Svei i bakke
Skoleelevene benytter
korteste vei istedenfor
gangfeltet

Kommunen

Kommunale veier
1

Almemoen

2

Hov Ungdomsskole

Etablere nytt
krysningspunkt

3

Holmboes
gate
Vinterroveien
Helgerudveien
Bålerudveien
Flattumveien
Hovsmarkveien

Etablere gangfelt

4
5
6
7
8

Nytt autovern
Nytt autovern
Nytt autovern
Kjøretøy på G/S-vei
30 sone forlenget
nærmere
Rundtom

Fylkesveier
9

FV 241
Fra Putten til
avkjøringen til fv.
156
mot Åsa

10

FV 241
Fra Åsbygda til
kommunegrensen
FV 241
Mellom Vesetrud
og Åserud i
Åsbygda.

11

Gang- og sykkelvei
med undergang,
eller annen
trafikksikker løsning
for å koble på til
eksisterende G /S
vei.
Gang- og sykkelvei

Stort behov for å øke
framkommelighet og
sikkerhet for myke
trafikanter.

Etablere nytt
kryssingspunkt

Gang- og sykkelvei
krysser fv. 241
mellom Vesetrud og
Åserud i Åsbygda. Her er
det behov for en
tryggere overgang.

Statens
vegvesen

Øke sikkerheten for
myke trafikanter

18

12

FV 241
Fra avkjøring til
fv. 156 mot Åsa –
kommunegrensen
mot Jevnaker

Totalutbedring med
bredere vei,
midtstripe og
belysning.

13

FV 156
Sundvollen-Å saHesselberg

Gang- og sykkelvei

14

FV 156
Sundvollen-Å saHesselberg

Etablere
busslommer

15

FV 156
Sundvollen-Å saHesselberg

Total utbedring av
bilvei

16

FV 163
KlekkenVesternbakken

Gang- og sykkelvei

17

FV 166
Knestanggata

Fartsreduserende
tiltak

18

FV 166
Knestanggata

Utbedring av
skolevei

19

FV 181
Hvalsveien

Gang- og sykkelvei

Deler av strekningen er
utbedret, men det er stort
behov for å
redusere forfall på
resterende veistrekninger
og dermed øke
trafikksikkerheten
Strekningen er i stort behov
for økt
framkommelighet og
sikkerhet for myke
trafikanter.
Strekningen er i stort behov
av trygge venteplasser for
elever fra Åsa som
skal busses til Vang skole
Denne strekningen er i stort
behov for å redusere forfall.
Bredere vei,
midtstripe og belysning vil
øke
framkommeligheten og
trafikksikkerheten.
Fra Vesternbakken til
Klekken. Strekning som er i
stort behov for økt
fremkommelighet og
sikkerhet for myke
trafikanter.
Trafikksikkerhetstiltak for
Nedre
Auren gårdsbarnehage
Trafikksikkerhetstiltak for
god og trygg
framkommelighet på
skolevei,
spesielt krysset
Knestanggata/Hvalsveien
som mangler
fotgjengerovergang. Mellom
Knestanggata 74 og 81 er det
en bakketopp
med en etterkommende
bratt bakke som
skaper utrygg skolevei pga.
hålke og dårlig sikt.
Streknings om er i stort
behov for
økt framkommelighet og
sikkerhet for myke
trafikanter.

Statens
vegvesen

19

20

21

22

23

FV 178
Fra Sokna skole
langs
Strømsoddveien
til Permobakken
FV 35
HvervenmoenGummikrysset

Gang- og sykkelvei

Løsninger for syklister
langs hele strekningen
som øker sikkerheten
og resulterer i mindre
fortaussykling.
FV 35
Løsning som skiller
«Sykehusbakken», syklister fra gående og
en strekning på
minsker faren for å falle
ca. 200 meter fra
ut i bilvei.
svingen i
Arnegårdsbakken
opp langs fv. 35
mot
Hvervenkastet
FV 35
Sikrere kryssløsning for
Kryss ved FV 163
syklister

Strekning som er i stort
behov for økt
framkommelighet
og sikkerhet for myke
trafikanter.
Mye konflikter og ulykker
mellom bilister og
syklister, og mellom
syklister og gående.

Statens
vegvesen

Dagens situasjon med
smalt fortau, skarp sving
med dårlig sikt og ingen
skjerming mot bilvei med
høy ÅDT er meget
trafikkfarlig.

Sykkelfeltet blir smalere i
krysset og biler trekker
over og inn i sykkelfeltet.
Sykkelboksene trenger å
bli tydeligere markert
(farge?) så bilene ikke står
der.

Europa- og riksveier
24

E16
Mot Jevnaker

Gang- og sykkelvei

25

RV 35
HønefossNakkerud

Gang- og sykkelvei

26

RV 7
Bårnås bru og
Gardhammer
søndre
RV 7
E16
HønengataRisesletta

Gang- og sykkelvei

27
28

Lys langs gangvei
Gang- og sykkelvei

Koble Hønefoss og
Jevnaker sammen med
trygg sykkelvei
Trygge hele strekningen
for myke trafikanter da
flere delstrekninger
mangler.
Øke trafikksikkerheten for
myke trafikanter

Statens
vegvesen

Øke trafikksikkerheten for
myke trafikanter

20

10

Budsjettmessige konsekvenser
Alle tiltak må settes inn i en budsjettmessig sammenheng
Ansvar og gjennomføring av tiltak innenfor det kommunale ansvarsområdet vil ligge
til enhet for teknisk forvaltning.

10.1 Statlige midler
Kommunen vil søke om midler til trafikksikkerhetstiltak. Det kan søkes om inntil 60
% av beregnet kostnad til et prosjekt.
Når det gjelder prosjekter på fylkesveier må kommunen lage utbyggingsavtale med
Statens vegvesen før arbeidet kan igangsettes. Det er også mulig å søke om tilskudd til
trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier.

11

Evaluering av planen
Hoved evaluering hvert 4. år i forbindelse med rullering av planen.
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Bakgrunn for planen
Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for at nasjonale mål om reduksjon i
antall drepte og hardt skadde i trafikken skal nås.
Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier barnehage- og
skoleeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse
og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og
forskrifter har kommunene plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebygging i
alle sektorer.
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Organisering, gjennomføring og ansvar
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen.
Arbeidsgruppa består av:




Geir Svingheim, spesialrådgiver - oppvekst
Linda Engstrøm, arealplanlegger – areal og byplankontoret
Morten Fagerås, saksbehandler teknisk forvaltning

Trafikksikkerhetsplanen skal behandles politisk, evalueres og revideres fortløpende og
gjelde fram til 2021.
 Teknisk forvaltning følger opp planens prioriteringer, politiske vedtak og tar
årlig initiativ til å søke fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak.
Planen skal uttrykke visjon og hovedmål for trafikksikkerhetsarbeidet, og gi grunnlag
for prioritering av søknad om tildeling av trafikksikkerhetsmidler fra Buskerud
fylkeskommune.

3.1

Kommunens ansvarsområder i trafikksikkerhetsarbeidet
Kommunen har ansvar for investeringer, drift, og vedlikehold av det kommunale
vegnettet. Som vegholder, har kommunen også et spesifikt ansvar for
trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. I henhold til folkehelseloven og plan- og
bygningsloven, har kommune et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker
lokalt. Kommunen har myndighet og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det
lokale trafikksikkerhetsarbeidet.

3.2

Roller og oppgaver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen
Enhet for teknisk forvaltning og enhet for miljø og arealforvaltning skal fungere som
bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker.
Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning er det politiske organ som håndterer
trafikksikkerhetsspørsmål politisk
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4

Mål og strategier

4.1

Visjon og mål nasjonalt:
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014-2017, som bygger på Nasjonal
Transportplan (NTP) 2014-2023, har en visjon om et transportsystem der ingen blir
drept eller hardt skadd, kalt Nullvisjonen. Dette er en visjon og ikke et mål, men skal
være noe å strekke seg etter. Et etappemål er at det i 2024 ikke skal være flere enn 500
drepte eller hardt skadde i trafikken.

4.2

Regionale mål
Buskerud fylkeskommune forankrer sitt trafikksikkerhetsarbeid i den nasjonale
nullvisjonen. I arbeidet mot nullvisjonen har fylket satt seg følgende
etappemål:
 Antallet hardt skadde og drepte skal halveres innen 2023
Etappemålet er en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024,
sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011.
Fylkeskommunen har også et delmål som henger sammen med det nasjonale
målet om at veksten i persontransport skal foregå på sykkel, til fots eller ved bruk av
kollektivtransport:
 Antallet drepte og skadde skal ikke øke selv om flere går og sykler.

4.3

Kommunale mål og strategier-kommuneplanens samfunnsdel
Kommunens trafikksikkerhetsarbeid må ses i sammenheng med kommunens mål i
kommuneplanens samfunnsdel om vekst og utvikling. Et mål er at det i 2030 skal bo
40 000 innbyggere i Ringerike. En stor vekst i innbyggerantall genererer en økning i
persontransport. Et annet mål er at Ringerike og omland skal ha effektive
samferdselsløsninger. Dette skal blant annet gjennomføres ved å utvikle infrastruktur
som øker mulighetene for næringsutvikling. I kommunens arbeid med å møte en
økning i persontransport og med utvikling av infrastruktur for næringsutvikling er
trafikksikkerhet et viktig tema.
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4.3.1 Mål
Ringerike kommune støtter opp om Nullvisjonen, og legger den til grunn for sitt
trafikksikkerhetsarbeid.
Kommunens mål sammenfattes i det følgende:





5

Redusere antall ulykker i trafikken
Sikre trygge skoleveier
Forbedre sikkerheten og tilretteleggingen for syklister (og gående)
Antall drepte eller hardt skadde skal halveres innen 2021.

Organisatoriske og mindre fysiske tiltak

5.1 Tiltak i areal- og byplanavdeling og byggesaksavdeling
Planen skal koordineres med kommunens øvrige planverk, herunder kommuneplanen.
Trafikksikkerhet skal være et grunnelement i all arealplanlegging. Det skal lages gode
rutiner på vurdering av trafikksikkerhet i forbindelse med alle omsøkte byggesaker og
i alt planarbeid.

5.2

Holdningsskapende arbeid
Organisatoriske tiltak som økt fokus på trafikkopplæringen i barnehager og skoler vil
bidra til økt trafikksikkerhet. Trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid er viktige
element i å skape gode trafikanter. Dette skal det arbeides med i alle aldersgrupper. De
voksne, og særlig foreldre/foresatte er forbilder for barna og unge. Barnehage og skole
er viktige arenaer for trafikkopplæring.
Det holdningsskapende arbeidet innebærer:
 Holdningsutviklende trafikksikkerhets arbeid med fokus på forebygging og
holdningsskapende tiltak i befolkningen.
 Løfte arbeidet med trafikksikkerhet til å gjelde hele kommunen som
organisasjon og synliggjøre betydningen dette har for folkehelsen.
 Trafikksikkerhetsarbeid i skoler og barnehager.
 Sikre at helsestasjon, barnehage og skole har trafikksikkerhet som tema i løpet
av året.
 Elevene i ungdomsskolen (10.klasse) skal få møte noen som har erfaring med
trafikkulykker som en del av det forebyggende arbeidet.
 Hovedmålgruppe i det forebyggende holdningsskapende arbeidet er barn og
unge.
 Utsatte grupper skal få informasjon.
 Sette fokus på eldre og trafikksikkerhet.
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5.2.1 Trafikkopplæring i barnehage
Trafikken er en del av barnas hverdag. Det er derfor viktig at barna gis en god
opplæring og veiledning for å bli så gode trafikanter som mulig.
I Rammeplan for barnehagen kapittel 9; Nærmiljø og samfunn står det:
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna lærer å
orientere seg og ferdes trygt.
I barnehagene er hverdagssituasjoner et godt utgangspunkt for trafikkopplæringen.
Trafikksikkerhet og holdningsskapende informasjon er viktig å ta opp på
foreldremøter allerede i barnehagen. Aktuelle temaer er sikring av barn i bil og barnas
trafikkopplevelser på veien til og fra barnehagen.
5.2.2 Trafikkopplæring i grunnskolen
I skolen skal barna oppøve praktiske ferdigheter samtidig som de skal få utviklet en
mer teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer.
Læreplanen har følgende kompetansemål;
etter 4. trinn skal elevene:
 følge trafikkregler for fotgjengere og syklister, etter 7. trinn:
 praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. Etter 10. trinn:
 elevene skal kunne gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og
minsker skader ved uhell og ulykker.
 Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, og hvordan kraft er knyttet til
akselerasjon.
 Gjennomføre forsøk med lys, syn, farger, - beskrive og forklare resultatene.
Det skal samarbeides med foreldrene slik at elevene blir flinke til å ferdes i trafikken.
5.2.3 Gjennomgående tema som skal vurderes i alle planer
Folkehelse
Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Det som er spesielt for
trafikk-ulykker, er at de tar for mange unge liv.
Miljø, energi og klima
Trafikk og miljø hører tett sammen. Viktige miljøtiltak er å få ned utslippene av klimagasser,
redusere støy og lokal luftforurensing, og øke fokuset på kollektivtrafikk og aktive
transportmidler (gå og sykle).
Universell utforming og annen
Universell utforming er viktig i all samfunnsplanlegging for å sikre et likeverdig tilbud til alle
kommunens innbyggere. Dette gjelder også innen trafikksikkerhet og skal være veiledende i
måten kommunen tilrettelegger utforming og bruk av holdeplasser, gangfelt, belysning,
materialvalg, fargevalg osv.
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Barn og unge
Barn og unge er en utsatt gruppe i trafikkbildet. For å forebygge trafikkulykker, er arbeid
rettet mot denne gruppen særlig viktig. Her er det avgjørende med et bredt og kontinuerlig
fokus, der vegtiltak og holdningsskapende arbeid går hånd i hånd.
5.2.3

Generell informasjon
Målet med informasjon er å endre folks adferd slik at trafikken blir sikrere, og
ulykkestallet går ned. I tillegg forventes det at slike tiltak skal skape forståelse for
restriksjoner og kontrollvirksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet.
Informasjon brukes for å gjøre trafikantene oppmerksomme på situasjoner som krever
stor aktsomhet. Informasjon gis:
 Gjennom kampanjer
 Ved annonser rettet mot trafikanter i sin alminnelighet eller i bestemte
situasjoner
 Til bestemte grupper, for eksempel eldre, ungdom, ved skolestart,
påsketrafikanter osv.
Informasjonstiltak kan med fordel gjennomføres i samarbeid med frivillige
organisasjoner som er aktive i lokalmiljøet, for eksempel idrettslag, velforeninger
Trygg Trafikk med flere.

5.3

Mindre fysiske tiltak
Trafikksikkerhet skal legges til grunn for arbeidet på kommunale veier. Flere enklere
fysiske tiltak kan gi store forbedringer for trafikksikkerheten. Fjerning av
sikthindrende vegetasjon er et viktig tiltak. Her har grunneier eller den som disponerer
en eiendom ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørsel til veg eller gang- og
sykkelvei. Dette er noe kommunen må påminne om og følge opp.
Oppgradering av bussholdeplasser, vegbelysning, fartsbegrensninger og gode rutiner
for rydding av snø og grus på fortau og gang- og sykkelveier er også viktige tiltak for
å forbedre trafikksikkerheten.
Andre tiltak som kommunen vil satse på er å beholde eksisterende snarveger og
stier. Dette er høyaktuelt i forbindelse med mange reguleringssaker.
Fysiske tiltak må samordnes med hovedplan for veier i Ringerike
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5.4
Pri.

Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2004; tiltaksliste og status i 2017
Tiltak

Kostnad

(navn, beskrivelse og begrunnelse)

1

Gatelys Gamleveien, Åsbygda

Finansiering

Når

Ringerike Tilskudd
kommune
120.000,-

48.000,-

72.000,- 2001

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg

Status
2017

Ikke
utført

Begrunnelse: Skoleveg
2

Gatelys Harehaugveien, Haugsbygd

240.000,-

196.000,-

144.000,- 2001

Ikke
utført

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg, strekning
fra Hagaringen til Bølgenveien
Begrunnelse: Skoleveg
3

Rundkjøring for buss, Hallingby

160.000,-

64.000,-

96.000,- 2002

Utført

70.000,- Finansieres av Statens 2002
vegvesen, Buskerud

Utført

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et
nytt kjøremønster ved Hallingby skole. Skille kjørende
(busser) og gående (skolebarn).
Begrunnelse: Trafikkfarlig blanding av busser og
skolebarn. Skoleveg og nærområde til skole, barnehage
mm.
5

4

Sikring av gangfelt ved Hønefoss skole, Hønefoss
Beskrivelse: Opphøyet gangfelt, kanalisering,
ledegjerde flyttes
i krysset Hønengata / Glatveds gate
Begrunnelse: Trafikkfarlig kryss utenfor Hønefoss skole

5

5

Gatelys fra Botilrud til Hønen, Norderhov
Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra
Hønenkrysset til Botilrud
Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i
kommunedelplan for gående/syklende i
Hønefossområdet

8

250.000,-

100.000,- 150.000,- 2002

Utført

6

Gatelys langs Øvre Klekkenvei, Haugsbygd

400.000,-

2003

Utført

2003

Utført

2004

Utført

2004

Utført

200.000,- Allerede bevilget på 2002
kommunens
investeringsbudsjett

Utført

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra Klekken
til Vang skole
Begrunnelse: Skoleveg
7

Gang/sykkelveg langs Hvalsbruveien, Hallingby
Beskrivelse: Bygging av gang/sykkelveg langs
Hvalsbruveien utenfor Hallingby skole
Begrunnelse: Skoleveg

8

Opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien, Heradsbygda
Beskrivelse: Bygge opphøyde gangfelt i
Heradsbygdveien ved Frøyas vei, Anettes vei, Ve
terrasse, Norderhovhjemmet og Veksalveien.
Begrunnelse:
Etterspurt av flere, stor trafikk.

9

Fortau langs Klekkenveien, Haugsbygd er bygd.

10

Rundkjøring for buss ved Vang skole, Haugsbygd
Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et nytt
kjøremønster ved Vang skole. Skille kjørende (busser) og
gående (skolebarn).
Begrunnelse: Skoleveg og nærområde til skole.

11

Fortau langs Storløkkaveien, Hønefoss

2004

Ikke
utført

Beskrivelse: Bygge fortau langs eksisterende veg, fra
Indre Løkkavei til Rabbaveien
Begrunnelse: Skolevei
12

Fortau og gatelys langs Trygstadveien, Hønefoss
Beskrivelse: Fortau langs ny (omlagt) vei
Begrunnelse: Skolevei

13

Fortau og gatelys langs Nordre Ringåsen, Norderhov
Beskrivelse: Fortau langs eksisterende vei
Begrunnelse: Skolevei

9

2002
Finansiering
gjennom
utbyggingsavtale
med privat utbygger

Utført

2003
Finansiering
gjennom
utbyggingsavtale
med privat utbygger

Ikke
utført
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Særlig trafikkfarlige skoleveier
Særlig farlige skoleveier har våren 2017 vært på høring i skolenes samarbeidsutvalg.
Høringsuttalelsene viser at det bare har kommet svært få trafikksikkerhetstiltak siden
forrige vedtak om særlig trafikkfarlige skoleveier i 2009
Ringerike kommunestyre vedtok i 97/17 07.09.17 at følgende strekninger er særlig
trafikkfarlige.
På disse strekningene innvilges elevene fri skoleskyss uavhengig av avstand.
Hallingby skole
E 16
FV 172

Der det ikke er gang- eller sykkelvei
Både nord- og sørover fra Skollerud

Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole
FV 166
FV 169
FV 164

Viul – Knestang
Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren”
Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter

Helgerud skole
FV 172

Inntil 4 km fra skolen

Ullerål skole og Hov ungdomsskole
RV 35
RV 35

Ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta
Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer
Fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen

Kirkeskolen
FV 241

Fra grense mot Vang skoles opptaksområde til krysset der Åsaveien tar av
fra FV 156 Åsaveien fra Kalkverket

Nes
E 16
RV 243
KV

Der det ikke er gang- eller sykkelvei
Lindelia
Kommunal vei Kvernbråten

Sokna
RV 7

Inntil 4 km vest- og østover fra skolen der det ikke er gang- sykkelvei.
Kryssing av RV 7 – undergang v/Pukerud – Lofthus – Skraperud

Tyristrand
RV 35

Inntil 4 km mot Hønefoss og Modum, der det ikke er gang- sykkelvei.

Steinsfjorden skole – montessoriskole
FV 156

Fra Hole grense på østsiden av Steinsfjorden til Kalkverket.

Ringerike Montessoriskole – tidligere Stranden skole
RV 35
RV 35

10

Bjørkemoen/Styggdalen
Mot Tyristrand der det ikke er gang- sykkelvei
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Ulykkesstatistikk 2006 – 2015
Ulykkesstatistikk og utvikling
I perioden 2006 – 2015 er det totalt registrert 529 ulykker med 20 drepte og 83 hardt
skadde på veiene i Ringerike kommune..
Det har vært en nedgang i antall ulykker og antall drepte/skadde etter toppårene 2007
og 2008. De fleste ulykkene er møteulykker og utforkjøringer. Ulykkene er ganske
jevnt fordelt på årets måneder, men juni har flest ulykker. Fredag er den ukedagen med
flest ulykker, men fordelingen på ukedagene er ganske jevn.
8 av totalt 729 drepte i tiårsperioden var bilførere, 5 passasjerer og 3 var syklister.
Fordelt på aldersgrupper er aldersgruppen 25 – 34 år mest utsatt. I perioden ble 39
unge under 15 år drept eller hardt skadet i trafikken.
Fylkes- riks- og europaveier på Ringerike som er særlig ulykkesbelastet:
E 16 179 antall skadde/drepte
FV 35 94 antall skadde/drepte
FV 241 27 antall skadde/drepte
RV 35 80 antall skadde/drepte
RV 7 43 antall skadde/drepte
Kommunale veier:
De registrerte ulykkene på kommunale veier har nesten bare medført lettere skader,
men på KV 1400, KV 18600, KV 6200 og på KV 7500 har det vært ulykker med hardt
skadde.
Private veier:
På private veier i Ringerike er ulykkes- og skadebildet det samme som for de
kommunale veiene.

Fargesymboler på kartsidene (s12 og s13):

O – rød sirkel - drepte
O - gul sirkel – hardt skadde
O – grønn sirkel – lettere skadde
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 Kart med markering av ulykkessteder med drepte og hardt skadde 2006 - 2014

o

12

 Kart med markering av ulykkessteder med lettere skadde 2006 - 2014
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Innspill til handlingsprogram for fylkesveier og riksveier
Innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021 ble
vedtatt i Kommunestyret 29.09.16. Innspill til Handlingsprogram for riksveier 20182021 (23) ble vedtatt i Formannskapet 21.02.17. Innspillene formulerer hvilke tiltak
kommunen ønsker utført på fylkesveier og riksveier i kommunen. Flere av innspillene
omhandler trafikksikkerhet og er også innarbeidet i kommunens tiltaksliste i kapitel 9.

8.1

Aktualisert fylkesvegstrategi; innspill til handlingsprogrammet for
fylkesveger og kollektivtransport 2018 – 2021 – kommunens innspill:
Samferdselsutfordringer for kommunen/kommuneregionen
a) Nytt trafikkbilde
for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. I forbindelse med ny E16
og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og effektivt
fylkesveinett.. God tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer
kommer i regionen. Et nytt trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer
av fylkesveinettet. Tiltak i tabellen knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor
valg av løsninger vil avhenge av hvordan trafikkbildet ser ut etter bygging av ny E16
og Ringeriksbane. Intercitystasjon er tenkt der hvor dagens stasjon er nå. Det vil si at
knutepunktet for kollektivt forflyttes. I stedet for pendlerbusser mot Oslo vil bussene
gå mot IC - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via Hvervenmoen
vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.
b) Trafikksikkerhet
Det er i dag stor trafikkbelastning på FV. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter
Sandefjord det byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000
innbygger og den mest belastede strekningen er FV. 35 gjennom Hønefoss,
Gummikrysset – Hvervenkastet (Se KVU Hønefoss). På denne strekningen er det
kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og gående, og for
kollektivtrafikken.
c) Ringerikespakken
Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale
planen for Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en
tiltaksliste som videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i
Ringeriksregionen vil det bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet, tilrettelegge
infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av disse tiltakene vil
være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og
kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig transportstrategi i regionen.
Områderegulering som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for
det i planen slik at dette kan gjennomføres når planleggingen er ferdig.
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d) Prioritering av Ringeriksregionen
Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre
kommuner i Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i
fylkesvegstrategien så er det totalt avhengig av større summer til Ringerike. Det er
stort etterslep på å ta igjen forfallet på fylkesveier og det er omfattende mangler på
framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende.
e) Kollektivt
Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser. Flybussen i retning
Gardermoen og via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt
Oslo. Det er viktig for å avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom
betydelig oppgradering.


Ringerike kommunes innspill til handlingsprogrammet for fylkes og riksveier i tabellform

FV. nr.

Beskrivelse av tiltak

Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til
aktualisert
fylkesvegstrategi
Delmål F3: Fra Putten til avkjøringen til FV. 156
mot Åsa er det stort behov for å øke
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

Pri.

FV. 241
Fra avkjøring til
FV. 156 mot Åsa –
kommunegrensen
mot Jevnaker

Gang- og sykkelvei
med undergang,
eller annen
trafikksikker løsning
for å koble på til
eksisterende G /S
vei.
Gang- og sykkelvei.

Delmål F 3: Fra Åsbygda til kommunegrensen
er det behov for å øke framkommelighet og sikkerhet for
myke trafikanter.
Delmå LF 3: Gang- og sykkel krysser
FV. 241 mellom Vestrum og Åserud i Åsbygda. Her det
behov for en tryggere overgang.
Delmål F2 og T1: Deler av strekningen er utbedret, men
det er stort behov for å redusere forfall på resterende
veistrekninger og dermed øke trafikksikkerheten.

2

Delmål F 3: Strekningen er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.
Busslomme.
Delmål F 3 og F4: Strekningene r i stort behov av trygge
venteplasser for elever fra Åsa som skal busses til Vang
skole.
Total utbedring av
Delmål F2 og T1: Denne strekningen er i stort behov for
bilvei .
å redusere forfall. Bredere vei, midtstripe og belysning
vil øke framkommeligheten og trafikksikkerheten.
Gang- og sykkelvei
Delmål F 3: Fra Vesterntangen til Klekken.
Strekning som er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.
Fartsreduserende
Delmål F 3: Trafikksikkerhetstiltak for Nedre
tiltak forbi
Auren gårdsbarnehage.
barnehagen.

2

Fartsreduserende
tiltak.
Totalutbedring med
bredere vei,
midtstripe og
belysning.
FV. 156
SundvollenÅsaHesselberg

FV. 163

FV. 166
Knestanggata
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Gang- og sykkelvei.

1

1
1

2
2
1

2

FV. 166
Knestanggata

Utbedring av
skolevei

FV. 181
Hvalsveien

Gang- og sykkelvei

FV. 178

Gang- og sykkelvei.

FV. 180
Viulveien

Øke høyden på
undergangen ved
jernbane.

FV. 35

Midler til parallell planlegging og gjennomføring av tiltak som
knytter seg til fellesprosjektet med ny E16 og Ringeriksbanen.
Lage
Delmål T1,F3, F4, F5 og M4: Fra kryss
hovedsykkelvegnett.
FV.35/E16 mot Jevnaker (Gummikryssett) til
Hvervenkastet er det stort behov for et
sammenhengende, enhetlig og trygt
sykkelvegnett. Mest kritiske punkt er
«Sykehusbakken» som er en strekning på ca.
200 meter fra svingen i Arnegårdsbakken opp
langs FV. 35 mot Hvervenkastet.
Ny bru / bruløsning;
Delmål F5, F3, F4, M1 og M4:
Bybrua og
Kvernbergsund bru og Bybrua har stort behov
Kvernbergsundbru.
for bedre gang- og sykkelløsninger. Hønefoss har også i stort
behov av bedre framkommelighet
for kollektivtrafikk. De to bruene er flaskehalser for all trafikk.
Ny kryssløsning i
Delmål F1: Her er det behov for en løsning
Hønengata ved E16
som skaper bedre trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker inn mot
mot Jevnaker.
Hønefoss sentrum.
Utbedring av
Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir lite brukt og oppleves
sykkelfelt i
som utrygt, spesielt for skolebarn.
Hønengata.
Krysset ved fv. 163
Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir smalere i
trenger sikrere
krysset og biler trekker over og inn i
løsning for syklister
sykkelfeltet. Sykkelboksene trenger å bli
tydeligere markert (farge?) så bilene ikke står der.
Ny trafikkløsning
Delmål F1, F3, T1, M1 og M 4:
Fra sentrum vestover mot E16 og østover (bru ved
Petersøya) er det behov for å planlegge nye
trafikkløsninger på FV. 35 i sammenheng med vei og bane.
Planlegging og tiltak
Hvis eksisterende vei skal brukes bør den
for nytt trafikkbilde
legges om og gå utenfor tettbebygd
ved kobling med
boligområde på Helgelandsmoen. Det bør primært vurderes en
nytt kryss for nye
ny vei mot Hvervenkastet /Hønen, sekundært utbedre deler av
E16 ved
eksisterende vei.
Helgelandsmoen.

FV. 158
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Delmål F 3 og F4: Trafikksikkerhetstiltak for
god og trygg framkommelighet på skolevei,
spesielt krysset Knestanggata/ Hvalsveien som mangler
fotgjengerovergang mellom
Knestanggata 74 og 81 er det en bakketopp med en
etterkommende bratt bakke som skaper utrygg skolevei
p.g.a. hålke og dårlig sikt.
Delmål F 3: Streknings om er i stort behov for
økt framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.
Delmål F 3: Fra Sokna skole langs
Strømsoddveien til Permobakken
Strekning som er i stort behov for økt framkommelighet
og sikkerhet for myke trafikanter.
Delmål F1: Tiltak vil øke framkommeligheten for store
kjøretøy.

1

2
3

3

8.2

Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) – kommunens innspill
Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP) datert
28.04.16, hvor følgende ble vedtatt som innspill:
1.
Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen
gjennomføres med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv
planfremdrift er derfor avgjørende.
2.
Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen
ferdigstilles i første del av planperioden.
3.
Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at
byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei
øst-vest.
4.
Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.
5.
Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort
vekstpotensialet, og bør omfatte alle byregioner der miljø og
kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig.
6.
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere
samfunnsøkonomiske vurderinger, da det er mange effekter – som t.d.
regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi i å legge til
rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av effektiv
og framtidsrettet infrastruktur.
Uttalelsene til NTP er også kommunens innspill til «programområde store prosjekter»
i Handlingsprogram for riksveger 2018-2021(23).
Del 2: I tillegg til de tiltak som var med i regionens NTP-uttalelse, som omhandler de
store prosjektene, er det behov for tiltak for de andre programområdene. Disse bes
innarbeidet i handlingsprogrammet.

Se tabell:
Transportkorridor
og rute

Vei

Beskrivelse av tiltak

Programområde

Korridor 2 OsloØrje/Magnor

E16
Kryss E16/FV35
øverst i
Hønengata

Ny kryssløsning/rundkjøring som skaper bedre
trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker.
Behovet for ny løsning avhenger av
tidsperspektivet på utbygging av E16 NymoenEggemoen og videre til Olum
Gang- og sykkelvei

Utbedringstiltak

Rute 2

E16 mot
Jevnaker

Koble Hønefoss og Jevnaker sammen med
trygg sykkelvei. En del av ringen rundt
Hønefoss via FV. 241 mellom Klækken og
Jevnaker. Store arbeidsplasser på Eggemoen,
Austjord og Kistefoss blir tilgjengelig for
sykkel fra Hønefoss og Jevnaker.
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom Eggemoen
og krysset ved fv. 241.
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Tilrettelegging for
gående og
syklende
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak

Transportkorridor
og rute

Vei

Beskrivelse av tiltak

Programområde

RV. 35
HønefossNakkerud

Gang- og sykkelvei

Tilrettelegging for
gående og
syklende

3 strekninger: i prioritert rekkefølge:
1. Koble sammen Ask med Hønefoss.
2. Koble sammen Ask med Tyristrand.
3. Koble sammen Tyristrand med
Nakkerud.
Strekning 1 må ses i sammenheng med
fellesprosjektet for RRB og E16.
Utbedring av flere delstrekninger langs rv. 7
slik at det blir en helhetlig vegstandard

Korridor 5 OsloBergen/Haugesund

RV. 7
Veme-Sokna

Rute 5b

RV. 7

Gang- og sykkelvei mellom Bårnås bru og
Gardhammer søndre

RV. 7
Pukerudhagen

Lys langs gangvei

E16

Gang- og sykkelvei

Korridor 5 OsloBergen/Haugesund
Rute 5c

Øverst i
HønengataRisesletta

Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak
Utbedringstiltak
Tilrettelegging for
gående og
syklende
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak
Trafikksikkerhetstiltak
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak

Generelle innspill
Innfartsparkeringer og
pendlerparkeringer

Utredning og etablering av flere
innfartsparkeringer til Hønefoss. Dette bør ses i
sammenheng med kollektivtrafikk og
tilrettelegging for gående og syklende for å
minske biltrafikken i Hønefoss sentrum.
Fellesprosjektet vil generere et annet
kollektivbehov etter at Ringeriksbanen en bygd.

Kollektivtiltak

Veistandard

Fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering
av standard. Bygging av de store
samferdselsprosjektene som starter i 2019 vil
belaste det øvrige veinettet utover normal drift.

Forfall

Kollektivknutepunkt

Utredning og tilrettelegging for kollektivtrafikk
mot knutepunkt.

Kollektivtiltak

E16/RRB Innspill til planprogram fra
regionen og Buskerud fylkeskommune

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som
også inneholder innspill som berører forholdet
mellom fellesprosjektet, kommunale og
fylkeskommunale veier.
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Fra Hovedplan for veg i Ringerike kommune 2017 – 2024
(vedtatt i av Ringerike kommunestyre i juni 2017)

Denne rapporten dokumenterer at det eksisterende kommunale vegnettet på sikt må gis en
høyere prioritet og tilføres betydelig mer ressurser for r å fremstå med akseptabel vegstandard
Dette gjelder så vel prioriteringene og tildelingene til:
 driftstiltak
 vedlikeholdstiltak
 investeringstiltak.

Forfallet på vegnettet medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd. kr.
Vegeier har over tid vært tvunget til å neglisjere rensk av grøfter og stikkrenner, samt
fornyelsen av eksisterende vegdekker. Forfallet på vegdekkene er betydelig og estimert til
72,322 mill. kr.


Det er viktig at å se sammenhengen mellom tiltak i Hovedplan for veg og
trafikksikkerhetsplanen.

10

Handlingsprogram 2018-2021 – prioriterte tiltak

Prioriterte tiltaksliste etter høringsperioden fram til 15.09.17. Det er derfor ikke heller lagt inn
prioriteringer i listen enda. Listen er organisert etter kommunale veier, fylkesveier og europaog riksveier.
Pri.

Tiltak Sted
nr.

Fysiske tiltak

1
2
3
4

5
6
4
2

Helgerudveien
Bålerudveien
Vinterroveien
Almemoen

5

4

Hov Ungdomsskole

Nytt autovern
Nytt autovern
Nytt autovern
Bedre sikt – fjerne
vegetasjon
Fysiske sperringer /
gjerde

6
7

10
9

Rabbaveien
Sagaveien

Begrunnelse

Tiltakshaver

Sikre
Sikre
Sikre
Uoversiktlig kryss G/Svei i bakke
Skoleelevene benytter
korteste vei istedenfor
gangfeltet

Kommunen

Kommunale veier

19

Nedsatt hastighet
Fortau og
kryssløsninger

Mange flere barn vil få
Sagaveien som skolevei
når Hønefoss skole
legges ned.

Fylkesveier
11

FV 241
Fra Putten til
avkjøringen til fv.
156
mot Åsa

Gang- og sykkelvei
med undergang,
eller annen
trafikksikker løsning
for å koble på til
eksisterende G /S
vei.
Gang- og sykkelvei

Stort behov for å øke
framkommelighet og
sikkerhet for myke
trafikanter.

12

FV 241
Fra Åsbygda til
kommunegrensen
FV 241
Mellom Vesetrud
og Åserud i
Åsbygda.

Etablere nytt
kryssingspunkt

Gang- og sykkelvei
krysser fv. 241
mellom Vesetrud og
Åserud i Åsbygda. Her er
det behov for en
tryggere overgang.

Hovsfossveien
FV 172
FV 241
Fra avkjøring til
fv. 156 mot Åsa –
kommunegrensen
mot Jevnaker

Fortau, gang- sykkelvei

16

FV 156
Sundvollen-Å saHesselberg

Gang- og sykkelvei

17

FV 156
Sundvollen-Å saHesselberg

Etablere busslommer

18

FV 156
Sundvollen-Å saHesselberg

Total utbedring av
bilvei

Trafikkert, smal og
svingete
Deler av strekningen er
utbedret, men det er
stort behov for å
redusere forfall på
resterende
veistrekninger
og dermed øke
trafikksikkerheten
Strekningen er i stort
behov for økt
framkommelighet og
sikkerhet for myke
trafikanter.
Strekningen er i stort
behov av trygge
venteplasser for elever
fra Åsa som
skal busses til Vang
skole
Denne strekningen er i
stort behov for å
redusere forfall.
Bredere vei,
midtstripe og belysning
vil øke
framkommeligheten og
trafikksikkerheten.

13

14
15

20

Totalutbedring med
bredere vei,
midtstripe og
belysning.

Statens
vegvesen

Øke sikkerheten for
myke trafikanter
Blir utført i
løpet av
2017

19

FV 163
KlekkenVesternbakken

Gang- og sykkelvei

20

FV 166
Knestanggata

Fartsreduserende
tiltak

21

FV 166
Knestanggata

Utbedring av
skolevei

22

FV 181
Hvalsveien

Gang- og sykkelvei

23

FV 178
Fra Sokna skole
langs
Strømsoddveien
til Permobakken
FV 35
HvervenmoenGummikrysset

Gang- og sykkelvei

24

25

26
21

Løsninger for syklister
langs hele strekningen
som øker sikkerheten
og resulterer i mindre
fortaussykling.
FV 35
Løsning som skiller
«Sykehusbakken», syklister fra gående og
en strekning på
minsker faren for å falle
ca. 200 meter fra
ut i bilvei.
svingen i
Arnegårdsbakken
opp langs FV. 35
mot
Hvervenkastet
FV 35

Sikrere kryssløsning for

Fra Vesternbakken til
Klekken. Strekning som
er i stort behov for økt
fremkommelighet og
sikkerhet for myke
trafikanter.
Trafikksikkerhetstiltak
for Nedre
Auren gårdsbarnehage
Trafikksikkerhetstiltak
for
god og trygg
framkommelighet på
skolevei,
spesielt krysset
Knestanggata/Hvalsveie
n som mangler
fotgjengerovergang.
Mellom Knestanggata
74 og 81 er det en
bakketopp
med en etterkommende
bratt bakke som
skaper utrygg skolevei
pga. hålke og dårlig sikt.
Streknings om er i stort
behov for
økt framkommelighet
og sikkerhet for myke
trafikanter.
Strekning som er i stort
behov for økt
framkommelighet
og sikkerhet for myke
trafikanter.
Mye konflikter og
ulykker mellom bilister
og syklister, og mellom
syklister og gående.
Dagens situasjon med
smalt fortau, skarp sving
med dårlig sikt og ingen
skjerming mot bilvei
med høy ÅDT er meget
trafikkfarlig.

Sykkelfeltet blir smalere

Statens

Kryss ved FV 163

syklister

i
krysset og biler trekker
over og inn i
sykkelfeltet.
Sykkelboksene trenger å
bli tydeligere markert
(farge?) så bilene ikke
står der.
Koble Hønefoss og
Jevnaker sammen med
trygg sykkelvei
Trygge hele strekningen
for myke trafikanter da
flere delstrekninger
mangler.
Øke trafikksikkerheten
for myke trafikanter

vegvesen

Europa- og riksveier
27

E16
Mot Jevnaker

Gang- og sykkelvei

28

RV 35
HønefossNakkerud

Gang- og sykkelvei

29

RV 7
Bårnås bru og
Gardhammer
søndre
RV 7
E16
HønengataRisesletta

Gang- og sykkelvei

30
31

11

Lys langs gangvei
Gang- og sykkelvei

Øke trafikksikkerheten
for myke trafikanter

Budsjettmessige konsekvenser



Alle tiltak må settes inn i en budsjettmessig sammenheng med budsjettpost.
Ansvar og gjennomføring av tiltak innenfor det kommunale ansvarsområdet vil ligge
til enhet for teknisk forvaltning.

11.1 Statlige midler
Kommunen vil søke om midler til trafikksikkerhetstiltak. Det kan søkes om inntil
60 % av beregnet kostnad til et prosjekt.
Når det gjelder prosjekter på fylkesveier må kommunen lage utbyggingsavtale med
Statens vegvesen før arbeidet kan igangsettes. Det er også mulig å søke om tilskudd til
trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier.
Søknadsfrist er hvert år 1. november, - Ringerike kommune har i år fått tillatelse av
Buskerud fylkeskommune til å sende søknad etter denne fristen siden
trafikksikkerhetsplanen, som er en forutsetning for å kunne søke, først blir behandlet
2/11.
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Trafikksikker kommune










13

Ringerike kommune vil i planperioden arbeide mot å kunne bli godkjent som en trafikksikker
kommune. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Godkjenningens
varighet er tre år. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men
godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med
trafikksikkerhet.
For å bli godkjent som trafikksikker kommune må følgende kriterier oppfylles:
Kommunen må ha forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann.
Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder
regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i
kommunen
Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
Kommunen har trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen
ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.
Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.
En kommune som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene.
I tillegg må følgende kunne dokumenteres skriftlig:
 Skriftlig dokumentasjon fra rådmannen om at alle kriteriene er oppfylt
 Kommunens trafikksikkerhetsplan
 Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste)
 Rutiner for kjøp av transporttjenester
 Dokumentasjon fra barnehagene
 Dokumentasjon fra skolene
 Dokumentasjon fra teknisk avdeling
 Dokumentasjon fra planavdelingen
 Dokumentasjon fra kulturavdelingen
 Dokumentasjon fra kommunelegen
 Dokumentasjon fra helsestasjonene


Evaluering av planen
Hoved evaluering hvert 4. år i forbindelse med rullering av planen.
Årlig evaluering der barnehagenes og skolenes arbeid med trafikksikkerhet skal rapporteres,
og vil inngå som et punkt i kommunens årsmelding.
I evalueringen skal det vurderes hvordan trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen er organisert
og koordinert.
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Høring – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernssaker
og utlendingssaker
Forslag til vedtak:
Rådmannen forslag til høringssvar til Særdomstolsutvalgets utredning, tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt Særdomstolsutvalgets utredning (NOU 2017:8
«Særdomstoler på nye områder?») på høring.
Utredningen dreier seg i hovedsak om domstoler bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang
etter barnevernloven i stedet for fylkesnemnda slik det er i dag, og om en domstol bør være
klageinstans for avgjørelser fra Utlendingsdirektoratet.
Høringsfristen er satt til 1. desember 2017.
Nærmere om lovforslaget
Særdomstolsutvalget har vurdert ulike alternativer for hvem som bør avgjøre foreldretvister og
saker om tvang etter barnevernloven. Ett av spørsmålene er om det bør opprettes egne barneog familiedomstoler for behandling av slike saker. Utvalget går imidlertid inn for at tingretten
bør være førsteinstans for avgjørelser av både foreldretvister og saker om tvang etter
barnevernloven. For å sikre at sakene behandles i et sterkt fagmiljø med bred erfaring fra slike
saker, mener utvalget at bare noen av tingrettene bør behandle disse sakene. I tillegg mener
utvalget at de dommere som skal behandle foreldretvister og saker om tvang etter
barnevernloven, må gjennomgå en særskilt opplæring. Særdomstolsutvalget har også vurdert
om Utlendingsnemnda bør erstattes av en forvaltningsdomstol. Utvalget anbefaler ikke at det
etableres en forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Hvordan utlendingssaker organiseres i
fremtiden, har ikke direkte innvirkning på kommunens oppgaver. Denne delen av utredningen
kommenteres derfor ikke i det følgende.
Økonomiske forhold

-

En flytting av barnevernssakene fra fylkesnemndene til tingrettene vil ikke medføre store
endringer i forhold til kommunenes arbeid med sakene. Utvalget legger opp til at kun noen
utvalgte tingretter skal behandle barnevernssakene. Det er grunn til å tro at Ringerike tingrett
ut fra sin størrelse ikke vil bli utpekt til å behandle disse sakene. Det er derfor påregnelig med
større reiseavstand til vedtaksorganet i disse sakene. Det er også grunn til å tro at
konsekvensen av Særdomstolsutvalgets utredning vil innebære en sentralisering av
behandlingen av barnevernssakene.
Juridisk vurdering
Rådmannen ved kommuneadvokatkontoret har gjennomgått Særdomstolsutvalgets utredning
samt diskutert denne med de øvrige kommuneadvokatkontorene i Buskerud.
Kommuneadvokatkontoret har følgende merknader:
Utvalgets flertall foreslår at barnevernssakene skal håndteres av tingretten i stedet for
fylkesnemnda. Dersom disse sakene skal overføres til tingretten, bør de sikres en enda bedre
håndtering av sakene enn i dag. Kommuneadvokatkontoret setter spørsmålstegn ved om dette
er tilfellet med utvalgets forslag. Kommuneadvokatkontoret mener derfor at det er et bedre
alternativ at fylkesnemndene fortsetter å behandle barnevernssakene som i dag.
Kommuneadvokatkontoret er generelt sett fornøyd med hvordan barnevernssakene håndteres
av fylkesnemnda, herunder den kompetanse nemnda har i disse sakene.
Kommuneadvokatkontorets standpunkt er derfor at den ikke støtter hovedtrekkene i
Særdomstolsutvalgets lovforslag. I tillegg til ovennevnte, begrunnes dette standpunktet med
følgende:
Kommuneadvokatkontoret er skeptisk til konsekvensene av utvalgets forslag til hvordan
barnesakene foreslås håndtert i tingretten. Tingrettens oppgave i dag er å kontrollere
gyldigheten til tvangsvedtakene fylkesnemnda treffer og som blir anket. Tingretten går i dag i
liten grad inn på om vedtak med et bestemt innhold skal fattes. Slike avgjørelser kan bero på en
stor grad av skjønn og være kontroversielle. Det at utvalget foreslår at tingrettene skal treffe
tvangsvedtak, mener kommuneadvokatkontoret bryter med de oppgaver tingretten har pleid å
utføre. Kommuneadvokatkontoret mener at dersom tingretten skal begynne å treffe
tvangsvedtak som statens forlengete arm, vil dette bidra til at tilliten til domstolene blir
svekket.
I dag sikres alle barnevernssaker toinstansbehandling dvs. at fylkesnemndas vedtak alltid vil bli
behandlet av tingretten dersom saken ankes. Noen saker behandles også av lagmannsretten og
av Høyesterett. Slik lovforslaget nå står, vil tingretten behandle alle barnevernssaker, mens det
er ikke alle saker som vil bli gjenstand for behandling av lagmannsretten. At alle
barnevernssakene ikke sikres toinstansbehandling, mener kommuneadvokatkontoret er
bekymringsverdig på prinsipielt grunnlag.
Kommuneadvokatkontoret mener videre at alle dommere som skal utnevnes, bør utnevnes
etter samme regler. Kommuneadvokatkontoret er derfor kritisk til at fylkesnemndslederne
automatisk skal bli utnevnt til dommere. Dette også på bakgrunn av at dette vil være dommere
som også kan behandle andre av tingrettens saker enn barnesakene. Kommuneadvokatkontoret
er ikke bekymret for at kompetansen som ligger i nemnda vil gå tapt om sakene overføres til
tingretten. Kommuneadvokatkontoret legger til grunn at fylkesnemndslederne vil kunne

-

konkurrere seg inn i dommerstillinger på ordinære vilkår. I tillegg har dommere allerede i dag
god kompetanse om barnesakene da ca. 25 % av alle sivile saker i tingretten gjelder barn.
Slik utvalgets flertall legger opp til, skal barnesakene i første instans kun kunne behandles av
de tingrettsdommerne som har gjennomgått obligatorisk opplæring. Kommuneadvokatkontoret
mener dommere som skal behandle barnesaker, bør ha kunnskap og innsikt i disse sakene.
Kommuneadvokatkontorets erfaring at dette har tingrettsdommerne allerede i dag. Det er
imidlertid viktig at tilfeldighetsprinsippet fortsatt skal være hovedregelen når det gjelder
saksfordeling i tingretten og ikke om tingrettsdommeren har fullført obligatorisk opplæring
innen barnesaker. Med utvalgets forslag, er det en fare for at det blir to typer dommere i
tingretten. Dette mener kommuneadvokatkontoret er svært uheldig.
Kommuneadvokatkontoret mener videre at barnesakene er viktige, men kan ikke se at de står i
en slik særstilling i forhold til andre saker tingretten også har til behandling som krever ekstra
kompetanse. Kommuneadvokatkontoret kan videre ikke se at det er problematisert av utvalget
når det gjelder hvem som skal ha kompetanse til å behandle barnesakene i lagmannsretten.
Kommuneadvokatkontoret er skeptisk til at vernetingsreglene blir annerledes for
barnevernssakene enn for de øvrige sakene tingretten har til behandling, slik
Særdomstolsutvalget legger opp til. Utvalget mener at utvalgte domstoler skal behandle saker
knyttet til barn uten å gå nærmere inn på hvilke domstoler og hvor mange dette kan dreie seg
om. Kommuneadvokatkontorets erfaring med spesielt barnevernssakene, er at de private parter
i disse sakene kan ha utfordringer med lang reisevei til den instans som skal behandle saken de
er part i. Dette både praktisk og økonomisk. Det bør derfor legges opp til at de private parter
skal ha gode muligheter for å kunne følge opp saker av stor viktighet for dem i og med at barn
er involvert. Ut fra pedagogiske hensyn er det også uheldig at Særdomstolsutvalget legger opp
til to typer vernetingsbestemmelser.
Rådmannens vurdering
Rådmannen foreslår at kommunen fremmer de synspunkter i høringsbrevet til departementet
som fremkommer av kommuneadvokatens juridiske vurdering ovenfor.
Slik sitasjonen er nå, ligger det an til at flere kommuner inkludert Ringerike kommune, vil
sende et felles høringsbrev i saken.
Link til departementets høringsnotat: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou2017-8-sardomstoler-pa-nye-omrader/id2554353/

Ringerike kommune, 11.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Lena Fagervold

-

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
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Arkiv: 145

Årsbudsjet 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2018, Handlingsprogram 2018-2021 og
betalingsreglement for 2018 på høring. Høringsfrist settes til 8. november 2017.
2. Driftsbudsjettet for 2017 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.486,9 mill. kroner, netto avsetninger 38,5 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2018 budsjetteres med 34 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).
Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

2020

2021

8 874
103 939
181 426
284 330
139 170
24 322
644 188
140 769
-68 283
-52 558
52 289

9 917
96 316
185 393
285 178
161 499
27 308
593 196
107 210
-6 695
0
0

10 307
103 639
179 249
293 853
155 622
28 405
608 619
105 561
1 614
0
0

10 307
104 188
179 249
293 423
155 622
27 879
608 119
113 608
1 614
0
0

10 307
102 824
179 249
292 980
155 622
27 700
601 469
72 101
1 614
0
0

10 307
103 774
179 249
292 537
155 622
27 215
601 569
72 192
1 614
0
0

1 458 466

1 459 322

1 486 869

1 494 010

1 443 867

1 444 080

3. Det avsettes 38,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2018.

-

Økonomiplan
2019

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2016

Rev. bud.
2017

2018

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

-741 382
-724 237
-54 234
-23 446

-739 000
-756 365
-54 200
-25 380

-800 000
-756 000
-54 200
-22 812

Sum frie disponible inntekter

-1 543 298

-1 574 945

-26 026
-5 689
30 442
8
53 152
-1 080

Økonomiplan
2019

2020

2021

-800 000
-775 400
-65 200
-22 678

-800 000
-777 100
-65 200
-22 544

-800 000
-777 600
-65 200
-22 405

-1 633 012

-1 663 278

-1 664 844

-1 665 205

-24 757
-5 000
40 500
0
70 449
-773

-25 757
-6 000
44 200
0
95 800
-650

-25 957
-6 000
55 100
0
117 100
-650

-26 157
-6 000
61 900
0
126 700
-650

-26 157
-6 000
66 200
0
132 300
-650

50 806

80 419

107 593

139 593

155 793

165 693

68 561

85 934

38 550

29 675

65 184

55 432

-36 361

-52 179

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger

0

0

0

0

0

0

32 200

33 755

38 550

29 675

65 184

55 432

1 827
1 450
-1 458 466 -1 459 321
1 458 466 1 459 322

0
-1 486 870
1 486 869

0
-1 494 011
1 494 010

0
-1 443 867
1 443 867

0
-1 444 080
1 444 080

0

0

0

0

Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

0

0

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2018 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 743,2 mill. kroner,
fordelt med 521,4 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 221,8 mill. kroner på
rentable investeringer for 2018. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i
Handlingsprogram 2018-2021) og finansiering (side11 i Handlingsprogram 20182021).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2018 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 678,2 mill. kroner, herav kr. 221,8 mill. kroner
til rentable investeringer.
 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag
på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån
 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.

-

9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2018.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 %
12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2017

Sammendrag
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste
årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år
av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene
basert på kommuneplanens langsiktige del.
Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler
og anvendelsen av disse i budsjettåret.
Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.
Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og
bygge opp egenkapital til investeringer.
Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.
Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til
alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte
forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er
kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.
Beskrivelse av saken
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt
handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer
gjennom statsbudsjettet.
Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018- 2021
for formannskapet i møte 26.09.2017.
Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen foreslår rådmannen at
forslag til betalingsreglement for 2018 legges ut sammen med høringsdokumentet.
Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 24.10.2017. Budsjett- og
handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i perioden
25.10. – 08.11.2017. Endelig behandling i formannskapet 21.11.2017 med innstilling til
kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 30.11.2017.

-

Økonomiske forhold
Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter
skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet.
Behov for informasjon og høringer
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges
ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder
likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet.
Rådmannens vurdering
Mer enn 2,2 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2018. Rådmannens forslag
til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er
gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs og bygger infrastruktur og
kompetanse.
Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby
barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Barnevern og PP-tjenesten prioriteres, og
det er et økt fokus på å bedre kvaliteten i Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag
videre i livet.
Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling.
Rådmannen foreslår å opprette en utviklings-og strategiavdeling i rådmannens stab, øker
kapasiteten innenfor plan og ferdigstiller prosjekter i planperioden for å klargjøre kommunen
for den veksten som er ønsket. Prosjekter som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er
spesielt interessante å være en del av.
Rådmannens forslag gjennomfører en ekspansiv, men forsvarlig, investeringsprofil.
Investeringene er nødvendig for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene, og for å
unngå å måtte gjøre store og uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter
kommunen rentebinding på store deler av lånene på et lavt rentenivå som vi nå kan utnytte.
I budsjett 2018 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke
kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere
er gitt.
Vedlegg
1.
2.

Handlingsprogram 2018- 2021, budsjett 2018 (rådmannens forslag)
Betalingsreglement 2018 (rådmannens forslag)

Ringerike kommune, 09.10.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
-

saksbehandler: Gyrid Løvli

-

