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Arkivsaksnr.: 17/4003-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 2. tertial 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

125/17 Formannskapet 24.10.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

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 Møtedato 

126/17 Formannskapet 24.10.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

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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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) 
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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 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige

Rammeområdene 2016 (pr aug) hittil 2017 hittil 2017 hittil 2017 (inkl endr 1. T) % rapportering

SAMLET RESULTAT -123 960 -86 996 -42 207 44 789 11 389 0 -11 389 -16 670

Folkevalgte og revisjon 4 624 6 067 6 216 149 9 792 9 917 125 1 % 0

Administrasjon og fellestjenster 69 955 70 138 67 753 -2 385 99 907 96 316 -3 591 -4 % -800

Barnehage 114 312 118 203 120 786 2 583 185 275 185 393 118 0 % 1

Grunnskole 168 197 184 820 180 426 -4 394 287 743 285 178 -2 565 -1 % -1 503

Spesielle tiltak barn og unge 82 720 97 749 103 355 5 606 159 299 161 499 2 200 1 % 334

Kulturtjenesten 12 797 17 322 18 563 1 241 27 318 27 308 -10 0 % -10

Helse og omsorg 405 139 401 518 383 744 -17 774 615 130 592 546 -22 584 -4 % -12 855

Samfunn 80 305 62 675 65 822 3 147 115 661 107 210 -8 452 -8 % -2 508

Avsetninger, overføringer -60 467 -66 789 -6 284 60 505 -5 395 -6 695 -1 300 19 % 0

Skatt og rammetilskudd -1 024 148 -1 024 913 -1 049 965 -25 052 -1 594 445 -1 574 945 19 500 -1 % 0

Finans 22 607 46 213 67 377 21 163 111 104 116 274 5 170 4 % 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 Møtedato 

124/17 Formannskapet 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% Høyere enn 75% Lavere enn 5% 

  1 - 2% 65 - 75% 5 - 8% 

  Høyere enn 2% Lavere enn 65% 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: 

 

  2014 2015 2016 B2017 

Netto driftsresultat i % av br. 

driftsinntekter 

1,6% 4,5% 4,5% 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 2015 2016 

Netto lånegjeld i % av brutto 

driftsinntekter 

42,5% 48,4% 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 2015 2016 B2017 

Disposisjonsfond i % av brutto 

driftsinntekter 

0% 1,5% 3,6% 7,5% 

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 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/3982-1   Arkiv: 231  

 

Gebyr / tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

128/17 Formannskapet 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 vann- 

og/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 vann- 

og 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.  
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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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Arkivsaksnr.: 17/2294-2   Arkiv: 663 &40  

 

Oppgradering av fyrrom  - Ringerikskjøkken  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.10.2017 

129/17 Formannskapet 24.10.2017 

/ Kommunestyret 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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Arkivsaksnr.: 17/3174-4   Arkiv: 223 C00  

 

Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

130/17 Formannskapet 24.10.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

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 EØS-

reglene 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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Arkivsaksnr.: 17/770-2   Arkiv: 223 D10  

 

Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.10.2017 

131/17 Formannskapet 24.10.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

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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Arkivsaksnr.: 14/1016-5   Arkiv: L12  

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. 

gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

132/17 Formannskapet 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.  

 



  Sak 132/17 

 

 Side 33 av 48   

 

 

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 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 
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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. 
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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.: Utvalg Møtedato 

67/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

133/17 Formannskapet 24.10.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

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 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  134/17 

Side 42 av 48   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/2263-3   Arkiv: X42  

 

Høring – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, 

barnevernssaker og utlendingssaker  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

134/17 Formannskapet 24.10.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

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 barne- 

og 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--nou-

2017-8-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 Møtedato 

124/17 Formannskapet 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 
 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Folkevalgte og revisjon 8 874 9 917 10 307 10 307 10 307 10 307 
Administrasjon og fellestjenester 103 939 96 316 103 639 104 188 102 824 103 774 
Barnehage 181 426 185 393 179 249 179 249 179 249 179 249 
Grunnskole 284 330 285 178 293 853 293 423 292 980 292 537 
Spesielle tiltak barn og unge 139 170 161 499 155 622 155 622 155 622 155 622 
Kulturtjenesten 24 322 27 308 28 405 27 879 27 700 27 215 
Helse og omsorg 644 188 593 196 608 619 608 119 601 469 601 569 
Samfunn 140 769 107 210 105 561 113 608 72 101 72 192 
Avsetninger, overføringer -68 283 -6 695 1 614 1 614 1 614 1 614 
Skatt og rammetilskudd -52 558 0 0 0 0 0 
Finans 52 289 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 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 Rev. bud. Økonomiplan 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Frie disponible inntekter             

Skatt på inntekt og formue  -741 382 -739 000 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 
Ordinært rammetilskudd -724 237 -756 365 -756 000 -775 400 -777 100 -777 600 
Skatt på eiendom -54 234 -54 200 -54 200 -65 200 -65 200 -65 200 
Andre generelle statstilskudd -23 446 -25 380 -22 812 -22 678 -22 544 -22 405 
Sum frie disponible inntekter -1 543 298 -1 574 945 -1 633 012 -1 663 278 -1 664 844 -1 665 205 

              
Finansinntekter/-utgifter             

Renteinntekter og utbytte -26 026 -24 757 -25 757 -25 957 -26 157 -26 157 
Gevinst finansielle instrumenter -5 689 -5 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 30 442 40 500 44 200 55 100 61 900 66 200 
Tap finansielle instrumenter 8 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 53 152 70 449 95 800 117 100 126 700 132 300 
Mottatte avdrag på utlån -1 080 -773 -650 -650 -650 -650 
Finansinntekter/-utgifter 50 806 80 419 107 593 139 593 155 793 165 693 

              
Avsetninger og bruk av avsetninger             

Til ubundne avsetninger 68 561 85 934 38 550 29 675 65 184 55 432 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-36 361 -52 179 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger 32 200 33 755 38 550 29 675 65 184 55 432 

              
Overført til investering             

Overført til investering 1 827 1 450 0 0 0 0 
Til fordeling drift -1 458 466 -1 459 321 -1 486 870 -1 494 011 -1 443 867 -1 444 080 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 458 466 1 459 322 1 486 869 1 494 010 1 443 867 1 444 080 
Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 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 2018-

2021). 

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

2. Betalingsreglement 2018 (rådmannens forslag) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Sva  

Postboks 3021 Lade 

7441 TRONDHEIM 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/815-30 27519/17 L12  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. 
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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 B-

område. 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 plan- 

og 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 
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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 kom mune for å bistå med hydrogeologisk
rådgivning i forbindelse med Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten erstatter
klausuleringsplan er for vannverk et som ble utarbeidet i 2009 og 2012, og tar også inn
endringer omtalt i tilleggsnota t datert 7.3.2014. B akgrunnen for siste revisjon er økt
dimensjonere nde vannbehov og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Jostein
Nybråten og Guro Skinnes er Ringerike kommunes kontaktperson er for oppdraget .

Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og har h att 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

Bernt Olav Hilmo
Kvalitetssikrer
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SAMM ENDRAG

Asplan Viak bi står 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 fo r 160 l/s (13 824 m3/døgn fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i
Dødisgropa og 70 l/s fra to nye løs masseb rønner ved Tjorputten . Disse brønnene er ennå
ikke tatt i bruk, men vil fungere som supplerende vannkilde fra ca. 2020 .

Klausuleringsp lanen 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 resu ltatene fra
prøvepumping i nesten ett år.

Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU . Sonenes yttergrens er er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser,
vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart.

Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser.
Be skrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsreguler ende bestemmelser framgår av kap. 5 .

Denne oppdaterte klausuleringsplanen inngår som e t 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. V annverk et fors yner i dag ca. 23 500
personer, og skal til enhv er tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvare r e t
gjennomsnittlig uttak på ca. 100 l/s.

For å øke s ikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala
prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde /reserv evannkilde
ved vannverket. Disse br ønnene 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 me d 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 bakgrunnsda ta for
utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan:

- Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten mangler.
- Det bør foreligge en bedre d okumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene .
- Det bør gjøres en mer utførlig v urdering av enkelt e 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 prøvepumping en , 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 klausulering en
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 grusress urser 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. Fo r å sikre
grunnvannsforekomsten har kommunen derfor gått i gang med å utarbeide en
regulering splan for Ringerike vannverk. Denne planen vil ta utgangspunkt i denne oppdaterte
versjonen av klausuleringsplanen.

1.2 Formål

Det stilles krav til vannverkseier om a t 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 grunnva nnet, 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 de nne rapporten er å prese ntere 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 ti l drikkevannsformål.

1.3 Grunnlagsmateriale

Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn
til ny sone inndeling 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 - rapporter fra 1974 Tidligere grunnvannsundersø kelser i nærheten av Tjorputten
NGU - rapport fr a 1979 og 1980 Result ater fra prøvepumping

Tidligere soneinndeling og forslag
til klausuler (1984).

Området som omfattes av
restriksjoner er inndelt i 4
hovedsoner nummerert fra 0 - III.

Denne klausuleringen bygger på tidligere grunnvannsundersøkelser og en
over ett år lang prøvepumpingsperiode av en brønn i Dødisgropa med et
uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdet ble bestemt ut fra målinger av
grunn vannsnivå i 8 - 10 peilebrønner.

o Sone 0 Brønnområdet i Dødisgropa. Området er
inngjerdet.

o Sone I Det nær e infiltrasjonsområdet. Dette området
består av en 8 - kant med yttergrense 185 - 200 m fra
brønnene.

o Sone II. Påvist tilrenningsområde utenfor sone I. Sonen
er delt i en sone II A med relativt rask
grunnvannstransport og mindre umettet sone og en
sone II B ut enfor med lav grunnvannstransport og stor
umettet sone.

o Sone III. Sikringssone hvorfra grunnvannet kan
transporteres mot brønnene under spesielle
forutsetninger.

Diverse materiale fra Ringerike kommune angående bygging av infiltrasjo nsanlegg.
Asplan Vi ak - rapport 2007 Nye undersøkelsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2009 Forslag til ny klausuleringsplan Ringerike vannverk
Asplan Viak - rapport 2010 Vurdering av forurensningsfare fra Hen treimpregneringstomt

Asplan Viak - rapport 2011 Undersøke lsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2011 Foreløpig e resultater fra prøvepumpingen av brønn 1 og 2 ved Tjorputten

Asplan Viak 2012 Søknad om konsesjon for grunnvannsuttak til Ringerike vannverk
Kilemoen, datert 4.7.2012

Asplan Viak - rapport 20 12 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen , datert 20.11.2012.

Asplan Viak - notat 2014 Tilleggsnotat til klausuleringsplan datert 20.11.2012. Endringer i
soneinndeling som følge av planer om økt grunnvannsuttak.

Asplan Viak - notat 2015 Beskrivel ser av sand - og grusressurser på Kilemoen, versjon 2
Asplan Viak - rapport 2016 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen (under arbeid)
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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 hove dvannforsyningen ved
vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. B rønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver
av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er e n distanse på 150 meter
mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt
brønnområde. Avstanden mellom brønnene i D ødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca.
500 meter (figur 1).

Figur 1 Oversiktskar t M = 1:50 000. Ringerike vannverk med b rønnområde 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 N GU 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 bl e 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 grunn vannsanlegg, 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. V annverket forsyne r 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.
Van nverket 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 b rønnene (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
de nne 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 derme d 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 brønnk apasiteten for begge brønner ved Tjorputten
tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike
vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. D et 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 1 Brønn 2

Figur 4 Brønntegning er av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4 HY DROGEOLOGISK 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. Beskrivelsen e 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
klausuleringsplan en .

4.2 Magasintype og innstrømningsområde

O mrådet er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se Figur 5).

B oringer viser over 30 meter med grove ma sser 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 D ødisgropa 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 .

Figur 5 : Løsmassefordeling med inn - og utstrømningsområder.

Innstrømningsområde

Ut strømningsområde
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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 gru nnvann 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 – Evapot ranspirasjon – Overflateavrenning)

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

4.3.2 E lveinfiltrasjon

Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraul isk 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 grunnvanns strømmen 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 porøsi tet 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 bre dde og 30 meters
tykkelse på denne grunnvannsstrømm en 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 vinte rvannføringen 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 vurder inger av
Begnavassdraget/Ådalselva. H er 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 2 011 å være 84 m3/s.

Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsø kte 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 p å vannføringen i Begna. Det presiseres at
dette er et konserva tivt 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 brønnen e 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 imidl ertid i
dag ca. 1 00 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 hel e 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 negati v virkning for brønnene i Dødisgr opa , 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 henvi ses 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

Strømnings bildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømnings mønster
ved Tjorputten før og etter oppstart prø vepumping . Kartene representer er 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
b rønnene 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 dre ining mo t 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 ).

F i 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 situ asjonen med et samle t 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. I nfluensområdet strekker seg dermed sør over mot
Pb 4 .

Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denn e delen av
magasinet (se figur 7 ). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn
gru nnvann 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 utga ngspunkt 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 sir kulær 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, m ens 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.



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 19

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

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.

H ydraulisk gradient er satt til 1 ,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet
er stipulert til 3 x 1 0- 3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden
er h øyst 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 forurensnings kilden.

4.5.3 Estimert utbredelse av influensområdet

Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert
senkning i magasinet under prøvepumpingen. I nfluens o mrådet strekker seg i retning sør mot
Pb4 . I nfluensområdet til brønn ene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrense n til
tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II A og II B må det også ta s
hensyn til løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på
prøvepumpingen a v brønner i D ødisgropa. 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 201 6.
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4.6 G runnvannsmagasinets sårbarhet

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets
nær område kan forringe grunnvannskvaliteten . Sårbarheten til magasinet er i stor grad
avhengig av mektighet på umettet sone og løsma ssenes 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 akvifer en 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 vi ste 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 son e varierer ellers med topografi en
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 (lav ere 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
D ødisgropa og 7 måneder p røvepumping 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. D el 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 manga nverdier knyt tes 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 doku menterer at grunnvannet som tas ut fra
denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske
egenskaper som man ser for brønn ene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man
forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødis gropa, 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 vannkval iteten på grunnvann fra D ødisgropa, 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.

T abell 3 : Generell beskrivelse av vannkvalitet på grunnvann fra Dødisgropa.

Parameter Enhet Beskrivelse

Bakteriologi - Meget god

Kalsium mg Ca/l Ca. 15 mg/l

Surhetsgrad pH Ca. 7,35 (råvann), 7,5 - 7,7 (nettvann, luftet)

Mangan mg Mn/l 0 - 0,8 (varierer med brønn og over tid, har vært en
økende tre nd fra 2006).

Jern mg Fe/l 0 - 0,2 (varier betydelig)

Total organisk karbon (TOC) mg TO C/l <0,5

Alkalitet mmol/l 1,1 (basert på 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)

Brønn 1 Brønn 3 Brønn 4 Brønn 5 Brønn 6
Mangan

Måned mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

10.02.15 0,68 0,40 0,01 0,00 0,04
07.04.15 0,74 0,42 0,00 0,00 0,05
19.05.15 0,68 0,40 0,00 0,02
23.06.15 0,70 0,39 0,00 0,02
07.07.15 0,08
04.08.15 0,64 0,42 0,00 0,02
29.09.15 0,67 0,43 0,02 0,00 0,00
1 7.11.15 0,74 0,40 0,04 0,00 0,02
Snitt 0,69 0,41 0,03 0,00 0,02
Maks 0,74 0,43 0,08 0,00 0,05
Min 0,64 0,39 0,00 0,00 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 h adde 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
vannbehandlingsanl egg 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 sik ring 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 v ed 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 : Oppsummering vannkvalitet på grunnvann fra Tjorputten.

Parameter Beskrivelse

Bakteriologi ske parametere :

Kimtall v/ 22 °C Kimtallet avtar gjennom prøvepumpingen, og ligger langt under
grenseverdien (100/ml).

E.coli, koliforme ,
intestinale enterokokker,
Clostridium perfringens

Det er ikke detek tert levende bakterier i representative
grunnvannsprøver.

Fysisk/kjemiske parametere :

Surhetsgrad Grunnvannet er s vakt surt til nøytralt med pH - verdier i området 6,5 -
7,2 .

Alkalitet
Alkaliteten er målt til 0,18 - 0,23 og 0,25 - 0,4 mmol/l i hhv. brønn 1 og
2 . Grunnvannet har noe lav bufferkapasitet med hensyn til de relativt
lave verdiene av pH, alkalitet og kalsium.

Elektrisk ledningsevne

Grunnvannet inneholder generelt lite løste mineral. Dette reflekteres i
en lav elektrisk ledningsevne. Det er riktignok tydelige forskjeller
mellom brønnene, der brønn 2 produserer grunnvann med de høyeste
verdiene (4,76 - 7,28 mS/m). Grunnvann fra brønn 1 har verdier i
området 3,23 - 4,97 mS/m. Det kan ses en sammenheng mellom økt
manganinnhold, kalsiuminnhold og elektrisk led ningsevne i
grunnvann fra brønn 2 (se vedlegg 4 ).

Fargetall

I alle grunnvannsprøver er fargetallet under deteksjonsgrensen (< 2
mg Pt/l). Det lave innholdet indikerer at innholdet av humusstoffer er
lavt. Det lave humusinnholdet i grunnvannet viser at opp holdstiden på
grunnvannet er god nok for redusering av organisk stoff.

Turbiditet

Mengden partikler/suspendert stoff i grunnvannet er analysert som
turbiditet (ftu). Grunnvannet har lave turbiditetsverdier, som tilskrives
lite slam (leir/silt) og lavt inn hold av partikulært jern/mangan. Høyeste
verdi i brønn 1 er 0,19 ftu, mens den i brønn 2 er 0,43 ftu.

Total organisk karbon
(TOC)

T otal organisk karbon (TOC) i grunnvannet, som også er en parameter
for å avdekke innholdet av humus, eller naturlig organisk materiale
(NOM). TOC - verdien er også lav . Målte konsentrasjoner er i området
0,46 - 1,2 mg TOC/l, og verdiene er høyest i brønn 2.

CO2- innhold

Konsentrasjonene av fritt karbondioksid er estimert til 4,04 mg CO2 /l
og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn 1 og brønn 2. (Beregnet fra
temperaturmålinger på grunnvannet i felt, samt laboratoriemålinger av
alkalitet, pH og kalsium. )

Mangan

Mangankonsentrasjonen har oversteget kravene i
drikkevannsforskriften i grunnvann fra begge brønner (> 0,05 mg
Mn/l), men ligger nå li ke under grenseverdien på ca. 0,03 - 0,035 mg
Mn/l. Fargetallet er i alle prøver under deteksjonsverdien, og dette
sammen med lav turbiditet indikerer at forhøyede manganverdier i stor
grad skyldes at metallet f oreligger på løst form.
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Jern

Jerninnholdet i b rønn 1 er lavere og mer stabilt enn hva som er tilfellet
for mangan , og ligger godt under grenseverdien (< 0,2 mg Fe/l) . For
brønn 2 kan man se at innholdet av mangan og jern i større grad
samsvarer enn i brønn 1 .

CCA - forbindelser
Krom, kobber, arsen

Det er analysert på krom, kobber, a rsen i grunnvann fra begge brønner
gjennom hele prøvepumpingen. I 15/16 prøver fra begge brønner er
arsenkonsentrasjonen under grenseverdien for dette anionet (<10 µg
As/l), og i samtlige prøver (16/16) er også krom under
d eteksjonsgrensen (<1 µg Cr/l). Kobber finnes naturlig i sedimentene
og representerer «bakgrunnsverdien» i løsmassene. Metallet
forekommer følgelig i små konsentrasjoner i grunnvannet, fra under
deteksjonsgrensen til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevann er 100 µ g Cu /l.

Hovedioner

Kationer – kalsi um, natrium, magnesium, kalium: Av de analyserte
kationer og anioner i grunnvannet finner man kalsium i høyest
konsentrasjoner, deretter magnesium, natrium og kalium.
Kalsiuminnholdet i grunnvannet 3,1 - 3,8 mg/l i brønn 1 og 5,4 - 7,3 mg/l
i brønn 2.
Anioner – sulfat, klorid:
S ulfat forekommer i noe høyere konsentrasjoner enn klorid. Lave
konsentrasjoner av disse anionene reflekterer et grunnvann som er lite
påvirket av marine avsetninger. Høyeste verdier er målt til hhv. 6 ,4 mg
SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvann fra brønn 2.

Næringsstoffer

Innholdet av næringsstoffer (nitrat, nitritt, ammonium) er lavt. Det er
målt noe forhøyede verdier av nitrat i enkelte prøver fra brønn 2
utover høsten, som kan tilskrives jordbruksavren ning. Maksimal
konsentrasjon er 4,4 mg NO3/l, noe som likevel er langt under kravene
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 b rønnene 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 ligge r 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
Tjorput ten er grusuttak.

Ringerike ko mmune 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 Ram srud . Dagens situasjon er at det
tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 9 . Uttaket er i tråd med
klausuleringsplan en 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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brø nnetableringen ved Tjorputten må soneinndelingskartet end res , og grusuttaket vil da
berøre store deler av sone I og deler av sone IIA .

K lausuleringsplan en fra 1 984 har gitt anledning til grusuttak i son e 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 gr unnvannsanlegg. Det framgår i revidert
utg ave av veilederen, datert april 201 1 , 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 gr usuttak på grensen mellom sone I og IIA , er det i dette forslaget til
ny klausuleringsp lan 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 drift splaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff . I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning av
o vervåkning , o verholdelse av maksimalt tillatt uttaks høyde og etter grunnundersø kelser 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 for bindelse 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 1 60. G rusuttak et drives nordover mot vannverket , med planlagt drift på om lag 1 00 år .
Uttaket re gnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det
avgrense de planområde t satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen,

Figur 9 : Utbredelse av grusuttak innenfor sone I og IIA (Kart fra GisLink.) .

Grusuttak

Brøn nområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 :
Dødisgropa
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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
grunnva nnet .

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 1 00 døgn, og dette er
betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved
Tjorputten og t il 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
bakter iologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra
Dødisgropa.

Brønne ne ved Tjorputten gi r gr unnvann 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 opp -
pumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet
har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus , bakterieta ll 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 områ de 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 1 0 % av grenseverdien i Drikkevannsforskriften, så d et
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 so ne 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 forurensningskild er. 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
naturli ge 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 vannk valiteten. Det er i mi d l ertid forbud mot
organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I .

5.1.6 Oppsummering

Tabell 6 viser potensielle forurensning skilder som kan være knyttet til aktivitetene land bruk
og masse ut tak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder :

Tabell 6 : Potensielle forurensningskilder.

Kilder Aktivitet Type forurensning

Diffuse

Jordbruk Gjødsling
Plantevern

Kjemikalier , p lantevernmidler , g jødselstoffer

Skogbruk Sprøyting Plante vernmidler

Punkt

Gruvedrift/masse ut tak Uttak av grus
Lagring av drivstoff,
maskiner, kjøretøy

Oljeprodukter, metaller, kjemikalier

Skogbruk Bruk av kjøretøy Oljeprodukter

Jordbruk Husdyrhold
Lagring av kjemikalier

Organiske stoffer, mikroorganisme r (bakterier, virus,
parasitter) , k jemikalier

Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutsli pp fra biler/kjøretøy . Det skal ikke
kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved
vannverket. Innkjøri ngen 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 op pholdstid 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 bakteriolo gisk
rensing og dermed kunne leveres forbruke r uten permanent desinfeksjon. For å beskytte
grunnvannskilden brukes en soneinndeling, base rt 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: Brønnområde
Sone I : 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 oppho ldstid.

Sone II : Det fjerne tilrenningsområde. Resten av d et sikre infiltrasjonsområdet.
Sone III : Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på

grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet
som drenere r mot tilsigsområdet) .

Det gjøres oppmerksom på at soneg rensene er basert på et maksimalt vannuttak på
13824 m3/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 S oneinndeling

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 /klausu leringsplan for brønno mrådet i
Dødisgropa vil det bli behov for følgend e 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 vi l 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 diss e områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x 10
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 b rønn.

Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen:

Eiendom (g.nr/br.nr.)
Økning i a real i sone 0

(da)

52/1 (B1) 0,1

52/17 ( B2, Ringerike kommune er 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. B etingelser for avgrensning av sone n 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 ha r 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 areale r rundt Tjorputten som i planen fra 1984 lå innenfor sone II A .

- 52/ 17: 29 dekar. Om rådet rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.
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I kap. 4.5.1 ble totalt nødvendig areal for sone 1 b e regnet til ca. 1 56 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 strømningshastigh et på grunnvannet o g dermed
større avstand til grensen for 60 døgns oppholdstid.

Som tidligere nevnt kan det bli behov for justeringer av sonegrensen etter nye
grunnvannsundersøkelser våren 201 6.

Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet og resten av influensområdet

In fluensom rådet rundt brønnene i D ødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene
her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av i nfluensområdet rundt
brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til infl uensområdet
stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II ) gjort
på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannss tand .

Sonen er delt i en sone II A og en sone II B . Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt
u t til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på ca. 4 80
dekar (uten elveareal) . Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet
av sone II B .

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputt en 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 II A :

- 52/2,3: 1 93 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten
va r i sone II A .

- 52/1 : 57 dekar hvorav 1 2 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.

- 51 /1 : 1 97 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal sone 1 (da)

52/2,3 159

52/1 159

52/17 (Ringerike kommune er
hjemmelshaver)

29
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Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II 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 sone II B (da)

52/2,3 22,8

52/1 3,5

51/1 190,4

51/2 56,3

Sone I I I: Det ytre verneområde

Sone III b eholdes 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

Eksistere nde klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 3 0 årene vannverket har vært
i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold
til klausuleringsplan en fra 1 984 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 i
forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III :

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell foru rensningstrussel 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 utvas king.

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 pote nsielle
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 1 5 2 ,00 (normal grunn vannsstand er regnet fra
kote 1 47,00 , 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 lagertan k 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. Mak s imalt 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
bø r 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 t il
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 po tensielle 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 1 55,00 (normal grunnvannsstand er regne t fra
kote 1 47,00 , 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 vid ere 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 petroleumspr odukter 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 sp redningsindeks 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 spr øytemidler 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/v edhogst 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
pro duksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får e gen inngjerding (ca. 10 x 10 m).
Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må sk je via låst port.
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5.4 Forholdet til annet lovverk

I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjent e vannverk ha godkjent klausulering av
vannkildens nedslagsfelt. E n endelig godk jenning 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 søkn ad.

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 utarbeide r 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 t il det grunnvannsmagasinet tåler.

6 AVTALER MED GRUNNEIE R

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 l ovverk
(kommunens arealplan, plan - og bygni ngsloven og forurensningsloven) . Erstatningen må
beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forh old til i nnskjerpinger
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 6.3.201 4 (revidert 201 4)

Sone III

Sone III

Sone II A

Sone II A

Sone II B

Sone II B

Sone I

Tjorputten
Sone 0

Dødisgropa
Sone 0

Betingelser for soneinndelingskart:

Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner
ved Tjorputten.

Dette forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 1 60 l/s , fordelt med 90 l/s fra
brønnene i D ødisg ropa og 70 l/s fra brønnene ved
Tjorputten .
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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.  
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    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Areal- og byplankontoret 

   

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/815-28 26403/17 L12  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 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Feil! Fant ikke referansekilden.  

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/1236-3 13600/16 PLN 52/1  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 m
3
 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 
ii 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 
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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 Plan- 

og 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 m
3
, 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 m
3
, og forventa årlig uttak 50 000 m

3
.  
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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 m
3
 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 m
3 
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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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. 
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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 B-

område. 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 plan- 

og 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 
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Hæhre Entreprenør AS, søker  

Hans Anton Støen, grunneier 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
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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 kom mune for å bistå med hydrogeologisk
rådgivning i forbindelse med Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten erstatter
klausuleringsplan er for vannverk et som ble utarbeidet i 2009 og 2012, og tar også inn
endringer omtalt i tilleggsnota t datert 7.3.2014. B akgrunnen for siste revisjon er økt
dimensjonere nde vannbehov og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Jostein
Nybråten og Guro Skinnes er Ringerike kommunes kontaktperson er for oppdraget .

Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og har h att 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

Bernt Olav Hilmo
Kvalitetssikrer
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SAMM ENDRAG

Asplan Viak bi står 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 fo r 160 l/s (13 824 m3/døgn fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i
Dødisgropa og 70 l/s fra to nye løs masseb rønner ved Tjorputten . Disse brønnene er ennå
ikke tatt i bruk, men vil fungere som supplerende vannkilde fra ca. 2020 .

Klausuleringsp lanen 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 resu ltatene fra
prøvepumping i nesten ett år.

Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU . Sonenes yttergrens er er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser,
vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart.

Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser.
Be skrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsreguler ende bestemmelser framgår av kap. 5 .

Denne oppdaterte klausuleringsplanen inngår som e t 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. V annverk et fors yner i dag ca. 23 500
personer, og skal til enhv er tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvare r e t
gjennomsnittlig uttak på ca. 100 l/s.

For å øke s ikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala
prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde /reserv evannkilde
ved vannverket. Disse br ønnene 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 me d 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 bakgrunnsda ta for
utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan:

- Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten mangler.
- Det bør foreligge en bedre d okumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene .
- Det bør gjøres en mer utførlig v urdering av enkelt e 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 prøvepumping en , 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 klausulering en
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 grusress urser 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. Fo r å sikre
grunnvannsforekomsten har kommunen derfor gått i gang med å utarbeide en
regulering splan for Ringerike vannverk. Denne planen vil ta utgangspunkt i denne oppdaterte
versjonen av klausuleringsplanen.

1.2 Formål

Det stilles krav til vannverkseier om a t 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 grunnva nnet, 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 de nne rapporten er å prese ntere 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 ti l drikkevannsformål.

1.3 Grunnlagsmateriale

Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn
til ny sone inndeling 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 - rapporter fra 1974 Tidligere grunnvannsundersø kelser i nærheten av Tjorputten
NGU - rapport fr a 1979 og 1980 Result ater fra prøvepumping

Tidligere soneinndeling og forslag
til klausuler (1984).

Området som omfattes av
restriksjoner er inndelt i 4
hovedsoner nummerert fra 0 - III.

Denne klausuleringen bygger på tidligere grunnvannsundersøkelser og en
over ett år lang prøvepumpingsperiode av en brønn i Dødisgropa med et
uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdet ble bestemt ut fra målinger av
grunn vannsnivå i 8 - 10 peilebrønner.

o Sone 0 Brønnområdet i Dødisgropa. Området er
inngjerdet.

o Sone I Det nær e infiltrasjonsområdet. Dette området
består av en 8 - kant med yttergrense 185 - 200 m fra
brønnene.

o Sone II. Påvist tilrenningsområde utenfor sone I. Sonen
er delt i en sone II A med relativt rask
grunnvannstransport og mindre umettet sone og en
sone II B ut enfor med lav grunnvannstransport og stor
umettet sone.

o Sone III. Sikringssone hvorfra grunnvannet kan
transporteres mot brønnene under spesielle
forutsetninger.

Diverse materiale fra Ringerike kommune angående bygging av infiltrasjo nsanlegg.
Asplan Vi ak - rapport 2007 Nye undersøkelsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2009 Forslag til ny klausuleringsplan Ringerike vannverk
Asplan Viak - rapport 2010 Vurdering av forurensningsfare fra Hen treimpregneringstomt

Asplan Viak - rapport 2011 Undersøke lsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2011 Foreløpig e resultater fra prøvepumpingen av brønn 1 og 2 ved Tjorputten

Asplan Viak 2012 Søknad om konsesjon for grunnvannsuttak til Ringerike vannverk
Kilemoen, datert 4.7.2012

Asplan Viak - rapport 20 12 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen , datert 20.11.2012.

Asplan Viak - notat 2014 Tilleggsnotat til klausuleringsplan datert 20.11.2012. Endringer i
soneinndeling som følge av planer om økt grunnvannsuttak.

Asplan Viak - notat 2015 Beskrivel ser av sand - og grusressurser på Kilemoen, versjon 2
Asplan Viak - rapport 2016 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen (under arbeid)
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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 hove dvannforsyningen ved
vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. B rønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver
av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er e n distanse på 150 meter
mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt
brønnområde. Avstanden mellom brønnene i D ødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca.
500 meter (figur 1).

Figur 1 Oversiktskar t M = 1:50 000. Ringerike vannverk med b rønnområde 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 N GU 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 bl e 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 grunn vannsanlegg, 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. V annverket forsyne r 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.
Van nverket 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 b rønnene (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
de nne 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 derme d 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 brønnk apasiteten for begge brønner ved Tjorputten
tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike
vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. D et 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 1 Brønn 2

Figur 4 Brønntegning er av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4 HY DROGEOLOGISK 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. Beskrivelsen e 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
klausuleringsplan en .

4.2 Magasintype og innstrømningsområde

O mrådet er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se Figur 5).

B oringer viser over 30 meter med grove ma sser 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 D ødisgropa 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 .

Figur 5 : Løsmassefordeling med inn - og utstrømningsområder.

Innstrømningsområde

Ut strømningsområde
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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 gru nnvann 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 – Evapot ranspirasjon – Overflateavrenning)

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

4.3.2 E lveinfiltrasjon

Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraul isk 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 grunnvanns strømmen 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 porøsi tet 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 bre dde og 30 meters
tykkelse på denne grunnvannsstrømm en 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 vinte rvannføringen 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 vurder inger av
Begnavassdraget/Ådalselva. H er 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 2 011 å være 84 m3/s.

Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsø kte 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 p å vannføringen i Begna. Det presiseres at
dette er et konserva tivt 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 brønnen e 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 imidl ertid i
dag ca. 1 00 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 hel e 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 negati v virkning for brønnene i Dødisgr opa , 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 henvi ses 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

Strømnings bildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømnings mønster
ved Tjorputten før og etter oppstart prø vepumping . Kartene representer er 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
b rønnene 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 dre ining mo t 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 ).

F i 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 situ asjonen med et samle t 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. I nfluensområdet strekker seg dermed sør over mot
Pb 4 .

Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denn e delen av
magasinet (se figur 7 ). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn
gru nnvann 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 utga ngspunkt 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 sir kulær 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, m ens 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.

H ydraulisk gradient er satt til 1 ,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet
er stipulert til 3 x 1 0- 3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden
er h øyst 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 forurensnings kilden.

4.5.3 Estimert utbredelse av influensområdet

Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert
senkning i magasinet under prøvepumpingen. I nfluens o mrådet strekker seg i retning sør mot
Pb4 . I nfluensområdet til brønn ene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrense n til
tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II A og II B må det også ta s
hensyn til løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på
prøvepumpingen a v brønner i D ødisgropa. 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 201 6.
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4.6 G runnvannsmagasinets sårbarhet

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets
nær område kan forringe grunnvannskvaliteten . Sårbarheten til magasinet er i stor grad
avhengig av mektighet på umettet sone og løsma ssenes 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 akvifer en 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 vi ste 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 son e varierer ellers med topografi en
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 (lav ere 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
D ødisgropa og 7 måneder p røvepumping 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. D el 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 manga nverdier knyt tes 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 doku menterer at grunnvannet som tas ut fra
denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske
egenskaper som man ser for brønn ene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man
forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødis gropa, 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 vannkval iteten på grunnvann fra D ødisgropa, 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.

T abell 3 : Generell beskrivelse av vannkvalitet på grunnvann fra Dødisgropa.

Parameter Enhet Beskrivelse

Bakteriologi - Meget god

Kalsium mg Ca/l Ca. 15 mg/l

Surhetsgrad pH Ca. 7,35 (råvann), 7,5 - 7,7 (nettvann, luftet)

Mangan mg Mn/l 0 - 0,8 (varierer med brønn og over tid, har vært en
økende tre nd fra 2006).

Jern mg Fe/l 0 - 0,2 (varier betydelig)

Total organisk karbon (TOC) mg TO C/l <0,5

Alkalitet mmol/l 1,1 (basert på 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)

Brønn 1 Brønn 3 Brønn 4 Brønn 5 Brønn 6
Mangan

Måned mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

10.02.15 0,68 0,40 0,01 0,00 0,04
07.04.15 0,74 0,42 0,00 0,00 0,05
19.05.15 0,68 0,40 0,00 0,02
23.06.15 0,70 0,39 0,00 0,02
07.07.15 0,08
04.08.15 0,64 0,42 0,00 0,02
29.09.15 0,67 0,43 0,02 0,00 0,00
1 7.11.15 0,74 0,40 0,04 0,00 0,02
Snitt 0,69 0,41 0,03 0,00 0,02
Maks 0,74 0,43 0,08 0,00 0,05
Min 0,64 0,39 0,00 0,00 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 h adde 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
vannbehandlingsanl egg 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 sik ring 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 v ed 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 : Oppsummering vannkvalitet på grunnvann fra Tjorputten.

Parameter Beskrivelse

Bakteriologi ske parametere :

Kimtall v/ 22 °C Kimtallet avtar gjennom prøvepumpingen, og ligger langt under
grenseverdien (100/ml).

E.coli, koliforme ,
intestinale enterokokker,
Clostridium perfringens

Det er ikke detek tert levende bakterier i representative
grunnvannsprøver.

Fysisk/kjemiske parametere :

Surhetsgrad Grunnvannet er s vakt surt til nøytralt med pH - verdier i området 6,5 -
7,2 .

Alkalitet
Alkaliteten er målt til 0,18 - 0,23 og 0,25 - 0,4 mmol/l i hhv. brønn 1 og
2 . Grunnvannet har noe lav bufferkapasitet med hensyn til de relativt
lave verdiene av pH, alkalitet og kalsium.

Elektrisk ledningsevne

Grunnvannet inneholder generelt lite løste mineral. Dette reflekteres i
en lav elektrisk ledningsevne. Det er riktignok tydelige forskjeller
mellom brønnene, der brønn 2 produserer grunnvann med de høyeste
verdiene (4,76 - 7,28 mS/m). Grunnvann fra brønn 1 har verdier i
området 3,23 - 4,97 mS/m. Det kan ses en sammenheng mellom økt
manganinnhold, kalsiuminnhold og elektrisk led ningsevne i
grunnvann fra brønn 2 (se vedlegg 4 ).

Fargetall

I alle grunnvannsprøver er fargetallet under deteksjonsgrensen (< 2
mg Pt/l). Det lave innholdet indikerer at innholdet av humusstoffer er
lavt. Det lave humusinnholdet i grunnvannet viser at opp holdstiden på
grunnvannet er god nok for redusering av organisk stoff.

Turbiditet

Mengden partikler/suspendert stoff i grunnvannet er analysert som
turbiditet (ftu). Grunnvannet har lave turbiditetsverdier, som tilskrives
lite slam (leir/silt) og lavt inn hold av partikulært jern/mangan. Høyeste
verdi i brønn 1 er 0,19 ftu, mens den i brønn 2 er 0,43 ftu.

Total organisk karbon
(TOC)

T otal organisk karbon (TOC) i grunnvannet, som også er en parameter
for å avdekke innholdet av humus, eller naturlig organisk materiale
(NOM). TOC - verdien er også lav . Målte konsentrasjoner er i området
0,46 - 1,2 mg TOC/l, og verdiene er høyest i brønn 2.

CO2- innhold

Konsentrasjonene av fritt karbondioksid er estimert til 4,04 mg CO2 /l
og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn 1 og brønn 2. (Beregnet fra
temperaturmålinger på grunnvannet i felt, samt laboratoriemålinger av
alkalitet, pH og kalsium. )

Mangan

Mangankonsentrasjonen har oversteget kravene i
drikkevannsforskriften i grunnvann fra begge brønner (> 0,05 mg
Mn/l), men ligger nå li ke under grenseverdien på ca. 0,03 - 0,035 mg
Mn/l. Fargetallet er i alle prøver under deteksjonsverdien, og dette
sammen med lav turbiditet indikerer at forhøyede manganverdier i stor
grad skyldes at metallet f oreligger på løst form.
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Jern

Jerninnholdet i b rønn 1 er lavere og mer stabilt enn hva som er tilfellet
for mangan , og ligger godt under grenseverdien (< 0,2 mg Fe/l) . For
brønn 2 kan man se at innholdet av mangan og jern i større grad
samsvarer enn i brønn 1 .

CCA - forbindelser
Krom, kobber, arsen

Det er analysert på krom, kobber, a rsen i grunnvann fra begge brønner
gjennom hele prøvepumpingen. I 15/16 prøver fra begge brønner er
arsenkonsentrasjonen under grenseverdien for dette anionet (<10 µg
As/l), og i samtlige prøver (16/16) er også krom under
d eteksjonsgrensen (<1 µg Cr/l). Kobber finnes naturlig i sedimentene
og representerer «bakgrunnsverdien» i løsmassene. Metallet
forekommer følgelig i små konsentrasjoner i grunnvannet, fra under
deteksjonsgrensen til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevann er 100 µ g Cu /l.

Hovedioner

Kationer – kalsi um, natrium, magnesium, kalium: Av de analyserte
kationer og anioner i grunnvannet finner man kalsium i høyest
konsentrasjoner, deretter magnesium, natrium og kalium.
Kalsiuminnholdet i grunnvannet 3,1 - 3,8 mg/l i brønn 1 og 5,4 - 7,3 mg/l
i brønn 2.
Anioner – sulfat, klorid:
S ulfat forekommer i noe høyere konsentrasjoner enn klorid. Lave
konsentrasjoner av disse anionene reflekterer et grunnvann som er lite
påvirket av marine avsetninger. Høyeste verdier er målt til hhv. 6 ,4 mg
SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvann fra brønn 2.

Næringsstoffer

Innholdet av næringsstoffer (nitrat, nitritt, ammonium) er lavt. Det er
målt noe forhøyede verdier av nitrat i enkelte prøver fra brønn 2
utover høsten, som kan tilskrives jordbruksavren ning. Maksimal
konsentrasjon er 4,4 mg NO3/l, noe som likevel er langt under kravene
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 b rønnene 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 ligge r 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
Tjorput ten er grusuttak.

Ringerike ko mmune 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 Ram srud . Dagens situasjon er at det
tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 9 . Uttaket er i tråd med
klausuleringsplan en 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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brø nnetableringen ved Tjorputten må soneinndelingskartet end res , og grusuttaket vil da
berøre store deler av sone I og deler av sone IIA .

K lausuleringsplan en fra 1 984 har gitt anledning til grusuttak i son e 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 gr unnvannsanlegg. Det framgår i revidert
utg ave av veilederen, datert april 201 1 , 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 gr usuttak på grensen mellom sone I og IIA , er det i dette forslaget til
ny klausuleringsp lan 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 drift splaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff . I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning av
o vervåkning , o verholdelse av maksimalt tillatt uttaks høyde og etter grunnundersø kelser 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 for bindelse 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 1 60. G rusuttak et drives nordover mot vannverket , med planlagt drift på om lag 1 00 år .
Uttaket re gnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det
avgrense de planområde t satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen,

Figur 9 : Utbredelse av grusuttak innenfor sone I og IIA (Kart fra GisLink.) .

Grusuttak

Brøn nområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 :
Dødisgropa
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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
grunnva nnet .

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 1 00 døgn, og dette er
betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved
Tjorputten og t il 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
bakter iologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra
Dødisgropa.

Brønne ne ved Tjorputten gi r gr unnvann 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 opp -
pumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet
har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus , bakterieta ll 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 områ de 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 1 0 % av grenseverdien i Drikkevannsforskriften, så d et
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 so ne 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 forurensningskild er. 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
naturli ge 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 vannk valiteten. Det er i mi d l ertid forbud mot
organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I .

5.1.6 Oppsummering

Tabell 6 viser potensielle forurensning skilder som kan være knyttet til aktivitetene land bruk
og masse ut tak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder :

Tabell 6 : Potensielle forurensningskilder.

Kilder Aktivitet Type forurensning

Diffuse

Jordbruk Gjødsling
Plantevern

Kjemikalier , p lantevernmidler , g jødselstoffer

Skogbruk Sprøyting Plante vernmidler

Punkt

Gruvedrift/masse ut tak Uttak av grus
Lagring av drivstoff,
maskiner, kjøretøy

Oljeprodukter, metaller, kjemikalier

Skogbruk Bruk av kjøretøy Oljeprodukter

Jordbruk Husdyrhold
Lagring av kjemikalier

Organiske stoffer, mikroorganisme r (bakterier, virus,
parasitter) , k jemikalier

Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutsli pp fra biler/kjøretøy . Det skal ikke
kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved
vannverket. Innkjøri ngen 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 op pholdstid 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 bakteriolo gisk
rensing og dermed kunne leveres forbruke r uten permanent desinfeksjon. For å beskytte
grunnvannskilden brukes en soneinndeling, base rt 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: Brønnområde
Sone I : 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 oppho ldstid.

Sone II : Det fjerne tilrenningsområde. Resten av d et sikre infiltrasjonsområdet.
Sone III : Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på

grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet
som drenere r mot tilsigsområdet) .

Det gjøres oppmerksom på at soneg rensene er basert på et maksimalt vannuttak på
13824 m3/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 S oneinndeling

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 /klausu leringsplan for brønno mrådet i
Dødisgropa vil det bli behov for følgend e 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 vi l 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 diss e områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x 10
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 b rønn.

Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen:

Eiendom (g.nr/br.nr.)
Økning i a real i sone 0

(da)

52/1 (B1) 0,1

52/17 ( B2, Ringerike kommune er 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. B etingelser for avgrensning av sone n 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 ha r 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 areale r rundt Tjorputten som i planen fra 1984 lå innenfor sone II A .

- 52/ 17: 29 dekar. Om rådet rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.
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I kap. 4.5.1 ble totalt nødvendig areal for sone 1 b e regnet til ca. 1 56 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 strømningshastigh et på grunnvannet o g dermed
større avstand til grensen for 60 døgns oppholdstid.

Som tidligere nevnt kan det bli behov for justeringer av sonegrensen etter nye
grunnvannsundersøkelser våren 201 6.

Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet og resten av influensområdet

In fluensom rådet rundt brønnene i D ødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene
her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av i nfluensområdet rundt
brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til infl uensområdet
stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II ) gjort
på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannss tand .

Sonen er delt i en sone II A og en sone II B . Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt
u t til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på ca. 4 80
dekar (uten elveareal) . Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet
av sone II B .

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputt en 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 II A :

- 52/2,3: 1 93 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten
va r i sone II A .

- 52/1 : 57 dekar hvorav 1 2 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.

- 51 /1 : 1 97 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal sone 1 (da)

52/2,3 159

52/1 159

52/17 (Ringerike kommune er
hjemmelshaver)

29
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Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II 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 sone II B (da)

52/2,3 22,8

52/1 3,5

51/1 190,4

51/2 56,3

Sone I I I: Det ytre verneområde

Sone III b eholdes 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

Eksistere nde klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 3 0 årene vannverket har vært
i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold
til klausuleringsplan en fra 1 984 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 i
forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III :

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell foru rensningstrussel 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 utvas king.

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 pote nsielle
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 1 5 2 ,00 (normal grunn vannsstand er regnet fra
kote 1 47,00 , 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 lagertan k 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. Mak s imalt 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
bø r 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 t il
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 po tensielle 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 1 55,00 (normal grunnvannsstand er regne t fra
kote 1 47,00 , 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 vid ere 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 petroleumspr odukter 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 sp redningsindeks 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 spr øytemidler 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.



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 35

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

Sone I

Innenfor sone I er grusuttak, skogsdrift/v edhogst 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
pro duksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får e gen inngjerding (ca. 10 x 10 m).
Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må sk je via låst port.
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5.4 Forholdet til annet lovverk

I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjent e vannverk ha godkjent klausulering av
vannkildens nedslagsfelt. E n endelig godk jenning 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 søkn ad.

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 utarbeide r 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 t il det grunnvannsmagasinet tåler.

6 AVTALER MED GRUNNEIE R

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 l ovverk
(kommunens arealplan, plan - og bygni ngsloven og forurensningsloven) . Erstatningen må
beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forh old til i nnskjerpinger
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 6.3.201 4 (revidert 201 4)

Sone III

Sone III

Sone II A

Sone II A

Sone II B

Sone II B

Sone I

Tjorputten
Sone 0

Dødisgropa
Sone 0

Betingelser for soneinndelingskart:

Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner
ved Tjorputten.

Dette forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 1 60 l/s , fordelt med 90 l/s fra
brønnene i D ødisg ropa og 70 l/s fra brønnene ved
Tjorputten .





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Arealplanlegger Guro Li 
 

Fra:  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.  

   



 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
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    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Areal- og byplankontoret 

   

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/815-28 26403/17 L12  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 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Feil! Fant ikke referansekilden.  

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/1236-3 13600/16 PLN 52/1  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 m
3
 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 
ii 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 
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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 Plan- 

og 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 m
3
, 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 m
3
, og forventa årlig uttak 50 000 m

3
.  

 



 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 m
3
 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 m
3 
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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Med hilsen  
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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 



- 

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 
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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: 

 

 

 

 

 

 

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 

Lånegjeld Netto driftsresultat 

Disposisjonsfond 
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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) 

 

 
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. 

 

Mill. kr

Regulert 

årsbudsjett 

2017

2. tertial 

2017

2. tertial 

2016

Regnskap 

2016

Renteinntekter og utbytte -25,3 -23 -21,8 -26,5

Gevinst fin.instrumenter -5 -1,2 0,1 -5,7

Sum finansinntekter -30,3 -24,2 -21,7 -32,2

Renteutg., provisjoner m.m 40,5 15,4 10,8 30,5

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 70,4 53,3 33,1 53,2

Sum finansutgifter 110,9 68,7 43,9 83,7

Netto finansutgifter 80,6 44,5 22,2 51,5
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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.  

 

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. 

 

(Beløp i mill. kroner) 2. tertial 2017 2. tertial 2016 Regnskap 2016

Kortsiktig plassering                     

(kasse, bankinnskudd og 

obligasjoner) 470,8 163,6 405,7

Langsiktig plassering  

(Fossefondet) 130,0 123,1 128,8

Gjeld -1 777,0 -1 189,4 -1560,9

Samlet nettoverdi -1 176,2 -902,7 -1 026,4

Aktiva Balanse Balanse Endrings Beregnet
% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t./flytende rente 50 % 761 2 % -15,2

Gjeld med fast rente 50 % 771

Samlet buttogjeld 100 % 1532 -15,2

Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån 2 % 0,0

Bankinnskudd og pm. 470,8 2 % 9,4

Ledig likv. og andre midler b. for driftsform. 470,8 2 % 9,4

Kort pengem. 24 % 33 2 % 0,7

N. omløpsobligasjoner 36 % 49 2 % 2,0 -2,0

Norske aksjer 10 % 14 -30 % -4,2

Utenl. aksjer 29 % 40 -20 % -7,9

Netto valutaposisjon 15 % 20 -10 % -2,0

Langsiktige finansielle aktiva 100 % 136 -15,4

Samlete finansielle aktiva 606

Mulig tap vil utgjøre : -21,2

Durasjon

Stresstest
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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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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 ikke-

rentable 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: 

 

 
(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 

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje

Per 30.04.2017 1 316,0                248,4             1 564,4                        

Periodens avdrag 24,3                     3,1                27,4                            

Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              

Periodens låneopptak 240,0                   -                240,0                          

Per 31.08.2017 1 531,7                245,3             1 777,0                        
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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: 

 
 

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: 

 

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. 

Type Ramme

Status 2. 

tertial 2017 Oppfylt ja/nei

Fastrenteandel investeringsgjeld Min 25 %, maks 75 % 50,3 % Ja

Løpetid rentebinding Min 1 år, maks 5 år 1,8 år Ja

Gjeld til forfall neste 12 mnd Maks 40 % 0,0 % Ja

Enkeltlån i % av samlet investeringsgjeld Maks 30 % 15,7 % Ja

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

31.08.2017

Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 95,0                      03.02.2018 4,48 %

38,1                      19.11.2019 4,98 %

38,5                      19.08.2021 4,27 %

70,7                      12.12.2019 1,94 %

113,8                    23.02.2018 1,45 %

Kommunalbanken 105,5                    01.11.2024 1,95 %

76,6                      27.02.2023 3,86 %

231,8                    09.09.2021 1,78 %

Husbanken 7,8                        01.07.2019 4,40 %

7,8                        01.06.2018 1,99 %

18,9                      01.06.2018 1,99 %

21,0                      01.05.2021 4,20 %



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 %

Totalt 135 630 704 -48 018 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 07.09.2017

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2017



Totalt -48 018 6 492 309 12 137 974

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 40 441 381 716 956 792

Obligasjoner 213 846 1 826 425 3 057 758

Internasjonale aksjer -437 450 2 818 805 4 849 761

Norske aksjer 135 144 1 465 363 3 273 663

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje -0,04 % 5,03 % 5,81 %
Referanseportefølje 0,13 % 3,42 % 5,74 %

Pengemarked 0,12 % 1,17 % 1,77 %
ST1 X 0,03 % 0,34 % 0,58 %

Obligasjoner 0,44 % 4,10 % 1,65 %
ST4X 0,27 % 1,13 % 0,85 %

Internasjonale aksjer -1,09 % 7,18 % 7,60 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

-0,24 % 7,34 % 12,38 %

Norske aksjer 0,97 % 10,94 % 18,45 %
OSEFX 0,81 % 6,81 % 15,11 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 07.09.2017

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2017



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
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 7 259 949 5,4 % 97 942

Klientkonto DNB 283 088 283 088 0,2 % 0

Sum 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

Sum 47 755 936 48 927 535 36,1 % 1 171 599

Internasjonale 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 938 912 0,7 % 202 907

Sum 35 523 008 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

Sum 11 126 042 14 023 663 10,3 % 2 897 621

Totalt 127 158 575 135 630 704 100,0 % 8 472 129

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 07.09.2017

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Pluss Likviditet II 20 976 181 595 468 454 24.08.2015

Holberg Likviditet 20 11 127 39 085 39 085 15.05.2017

Alfred Berg Pengemarked 8 338 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

Sum 40 441 381 716 956 792 19.08.2015

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 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

DNB High Yield 0 504 987 916 769 24.08.2015

Sum 213 846 1 826 425 3 057 758 23.08.2015

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

KLP Aksje Global Indeks III 292 81 707 238 912 25.08.2015

Realiserte poster 0 0 226 110

Sum -437 450 2 818 805 4 849 761 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5 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

Nordea Norge Verdi 1 154 766 898 1 605 497 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 9 851

Sum 135 144 1 465 363 3 273 663 23.08.2015

Totalt -48 018 6 492 309 12 137 974 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6 Produksjonsdato: 07.09.2017

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje -0,04 % 5,03 % 5,81 % 19.08.2015
Referanseportefølje 0,13 % 3,42 % 5,74 %

Pengemarked 0,12 % 1,17 % 1,77 % 19.08.2015
ST1X 0,03 % 0,34 % 0,58 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,14 % 1,21 % 1,77 % 24.08.2015
ST1 X 0,03 % 0,34 % 0,56 %
Holberg Likviditet 20 HOLIKV2 NO 0,11 % 0,38 % 15.05.2017
ST1 X 0,03 % 0,14 %
Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,11 % 1,19 % 1,62 % 24.08.2015
ST2X 0,03 % 0,39 % 0,60 %

Obligasjoner 0,44 % 4,10 % 1,65 % 23.08.2015
ST4X 0,27 % 1,13 % 0,85 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,58 % 2,94 % 2,64 % 24.08.2015
ST4X 0,27 % 1,13 % 0,79 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,27 % 0,96 % 15.05.2017
ST1 X 0,03 % 0,14 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,60 % 6,60 % 4,41 % 24.08.2015
ST1 X 0,03 % 0,34 % 0,56 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,18 % 1,92 % 1,87 % 24.08.2015
ST3X 0,06 % 0,46 % 0,58 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7 Produksjonsdato: 07.09.2017
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer -1,09 % 7,18 % 7,60 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) -0,24 % 7,34 % 12,38 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO -0,78 % 7,02 % 10,96 % 24.08.2015
MSCI World NR -1,10 % 1,93 % 10,07 %
C Worldwide Globale Aksjer Etisk CAWWETI NO -0,42 % 10,12 % 6,51 % 24.08.2015
MSCI World NR -1,10 % 1,93 % 10,07 %
Robeco Global Conservative Equities D RGCEDER LX -1,40 % 0,97 % 2,11 % 22.09.2016
MSCI AC World NR -0,86 % 3,33 % 10,09 %
Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX -2,85 % 1,77 % 3,11 % 21.08.2015
MSCI Europe NR -1,18 % 6,78 % 4,30 %
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund MIRAGCA LX -0,66 % 22,41 % 4,35 % 20.11.2015
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR -0,23 % 14,35 % 10,77 %
Nordea Stable Emerging Markets Equity NSEMBPN LX -1,61 % 7,41 % 6,72 % 19.09.2016
MSCI Emerging Markets NR 0,96 % 15,24 % 15,91 %
KLP Aksje Global Indeks III KLPAIII NO 0,03 % 9,53 % 12,80 % 25.08.2015
MSCI World NR -1,10 % 1,93 % 10,19 %

Norske aksjer 0,97 % 10,94 % 18,45 % 23.08.2015
OSEFX 0,81 % 6,81 % 15,11 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 1,76 % 8,09 % 21,98 % 17.02.2016
OSEFX 0,81 % 6,81 % 19,47 %
Danske Invest Norge II FFNORG2 NO 1,11 % 7,84 % 15,39 % 24.08.2015
OSEFX 0,81 % 6,81 % 15,13 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 0,03 % 16,31 % 22,46 % 24.08.2015
OSEFX 0,81 % 6,81 % 15,13 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8 Produksjonsdato: 07.09.2017
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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

Totalt 135 678 722 -48 018 0 0 135 630 704
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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 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige

Rammeområdene 2016 (pr aug) hittil 2017 hittil 2017 hittil 2017 (inkl endr 1. T) % rapportering

SAMLET RESULTAT -123 960 -86 996 -42 207 44 789 11 389 0 -11 389 -16 670

Folkevalgte og revisjon 4 624 6 067 6 216 149 9 792 9 917 125 1 % 0

Administrasjon og fellestjenster 69 955 70 138 67 753 -2 385 99 907 96 316 -3 591 -4 % -800

Barnehage 114 312 118 203 120 786 2 583 185 275 185 393 118 0 % 1

Grunnskole 168 197 184 820 180 426 -4 394 287 743 285 178 -2 565 -1 % -1 503

Spesielle tiltak barn og unge 82 720 97 749 103 355 5 606 159 299 161 499 2 200 1 % 334

Kulturtjenesten 12 797 17 322 18 563 1 241 27 318 27 308 -10 0 % -10

Helse og omsorg 405 139 401 518 383 744 -17 774 615 130 592 546 -22 584 -4 % -12 855

Samfunn 80 305 62 675 65 822 3 147 115 661 107 210 -8 452 -8 % -2 508

Avsetninger, overføringer -60 467 -66 789 -6 284 60 505 -5 395 -6 695 -1 300 19 % 0

Skatt og rammetilskudd -1 024 148 -1 024 913 -1 049 965 -25 052 -1 594 445 -1 574 945 19 500 -1 % 0

Finans 22 607 46 213 67 377 21 163 111 104 116 274 5 170 4 % 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! 



- 

 

 

 

Vedlegg 

2. tertialrapport – august 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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1. Innledning
Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år, og gjennom
årsprognoser si noe om forventet økon omisk resultat for dette driftsåret. Rapporten skal også gi noe
mer utfyllende kommentarer fra de ulike drifts områ dene, investeringsprosjekter, målene som er
definert i kommunens Handlingsprogram mm .

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skattein n tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få uforutsett resultateffekt både positivt og
negativt i forhold til de økonomiske prognosen e .

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2 0 1 7 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 11,4 mill. kroner. Dette er en forbedring fra forrige økonomirapport på i
underkant av 5,3 mill. kroner.

Fra forrige tertialrapport til denne tertialrapporten er følgende store endringer på kostnadssi den 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 mindrefo rbruk (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.
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3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen

Folkevalgte og revi sjon
Årets budsjetterte rammer ser ut til å holde . Utgifter i forbindelse med politiske møter vil være noe
uforutsigbart frem til de endelige regnskapstallene foreligger ved nyttår men det antydes et lite
mindreforbruk til tross for merforbruk på kontroll og revisjon.

Administrasjon og fellestjenester
Endringer i samt prisvekst på kommunens forsikringer og kontingenter gjør at det blir utfordringer i
forhold til å holde se g innenfor budsjettrammen. I kke - budsjetterte utgifter i forbindelse med
kommunens digi taliseringstrategi bidrar vesentlig til merforbruket på rammeområdet.
Regionkoordinator, trainee, lærlingeordningen, HMS, Informasjonstiltak og økonomiavdelingen viser
etter 2 /3 av året merforbruk i forhold til budsjett.

Satsning på kompetanse er et prio ritert område. Lederprogrammet er gjennomført i henhold til plan
og de fleste lederteam har fått individuell veiledning rettet mot sine definerte behov. Det er videre
gjennomført mange kompetansetiltak for ansatte med spesiell prioritering innen sektor hel se og
omsorg, skole og barn/unge. Tilbakemeldinger på lederprogrammet og kompetansetiltakene er
svært positive.

Utgifter for valget har vi ikke oversikt over pr 2. tertial men dette vil vi komme tilbake til på
rapportering pr 31. oktober.

Barnehage
Områd et har siden 2016 hatt mye fokus på å få barn fra minoritetsspråklige familier inn i
barnehagen. Dette arbeidet har vært en suksess, og ved nyttår var 75 % av alle barn 1 - 5 år med
minoritetsspråklig bakgrunn i barnehage. Dette målrettede arbeidet fortsette r i 2017, og anses som
en viktig del av integreringsarbeidet. Det er blant annet gjennomført et foreldremøte hvor alle barn
med minoritetsspråklig bakgrunn var invitert. Barnevern og Forebyggende heletjenester var tilstede.
Ny nasjonal rammeplan for barneh agene gjelder fra 1. august og arbeidet med implementering skjer
gjennom kompetansetiltaket «Være sammen» i sektoren. Barnehagene drives etter prinsippet
løpende opptak.

Området drifter innenfor budsjetterte rammer .

Grunnskole
Aktiviteten ved Læringssente ret for voksne er stor etter at det har vært bosatt mange flyktninger i
perioden 2015 – 2017. Utbetaling av Introduksjonsstønad er blitt høyere enn tidligere antatt og
behovet for gruppedeling er også økt, slik at rammeområdet går mot et merforbruk på rund t 2,5 mill.
kroner

Spesielle tiltak barn og unge
Samlet melder rammeområdet et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner.

Barnevernet har store utfordringer med utgifter til fosterhjemsgodtgjørelse , og viser et merforbruk
på 2,4 mill. kroner. I forbindelse med av lastningstjenestene for barn og tjenester til barn i barnebolig,
er det et merforbruk på 3 mill. kroner. Nye brukere og oppbemanning på skole er grunn er til
merforbruk. Rammeområdet har et mindreforbruk i bofellesskapene for enslige mindreårige
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flyktninge r på 7 mill. kroner. Det var i år planlagt 3 bofellesskap i full drift, men det er kun behov for
2. Med færre bosettinger av mindreårige flyktninger vil tilskuddet fra staten reduseres, noe som vises
under rammeområde 7 Avsetninger, overføringer. Helsestas jonstjenesten har også bidratt positivt til
mindreforbruket i rammeområdet, på grunn av vakanser .

Kulturtjenesten
Kulturtjenesten driftes i samsvar med budsjett. Kommunens nylig vedtatte kulturplan er førende for
kommunens videre arbeid innenfor kultursekt oren .

Helse og omsorg
Rammeområdet melder om et samlet merforbruk på 22,6 mill. kroner, og av dette er endringen fra
forrige rapportering på 9,7 mill. kroner i økt merforbruk. Ringerike kommune har etter dommen i
Høyesterett erkjent å ha tjeneste - og betal ingsansvaret for fire brukere ved Hønen gård. Disse
kommer fra kommunene Bergen, Oslo og Hitra. Skyldig beløp summerer seg til 6,7 mill. kroner, og
dette er nå tatt inn i prognosen.

Det er fortsatt økning i utgifter til sosialhjelp, spesielt til boutgifter . Tiltakene som er satt i verk har
ikke foreløpig gitt effekt, og det ser ut til at sosialhjelpsutbetalingen blir 2,3 mill. kroner høyere enn
tidligere meldt. Men med færre flyktninger er det registrert reduserte utgifter til sosialhjelp til disse i
større lsesorden 1,1 mill. kroner.

Det har vært en økning i tjenestebehovet i enkelte omsorgsboliger/bofellesskap. Dette skyldes
endrede behov hos enkelte brukere og nye brukere med store tjenestebehov, og det meldes et
merforbruk på 1,2 mill. kroner.

Boligtjenes ten som er nyopprettet i løpet av året, har nå fått samlet alle ressursene som jobber med
boligsosialt arbeid under samme tak. Inventar og utstyr til nytt kontor samt en endring i bemanning
har ført til et merforbruk på 0,6 mill. kroner .

Samfunn
Område vis er et merforbruk på ca 8,5 mill. kroner. I tertialrapporten har vi splittet i ordinær drift og
selvkost. Selvkostområdene melder om et mindreforbruk på 1,4 mill . kroner mens ordinærdrift da
melder om merforbruk på 9,9 mill. kroner. I denne rapporten har ti lskudd til venstresving Ringmoen
blitt tatt inn med 5 mill. kroner samt at tilskudd til utbedring av Borglund hengebru er tatt inn med
0,9 mill. kroner. Trekkes disse to tilskuddene ut av prognosen er rammeområdets prognose på nivå
med økonomirapport pr 31 .07.

I forbindelse med organisering med Teknisk Forvaltning og Teknisk Drift er det lagt forventninger om
lavere ressursbruk spesielt innenfor teknisk forvaltning. Her har det frem til 2017 vært større
utfordringer for å levere så nær budsjett som mulig. Det er innført tiltak for å redusere. I tillegg er det
høy aktivitet på P lankontoret som også varsler et merforbruk i år på ca 0,9 mill. kroner

Avsetninger, overføringer
Å rets budsjetterte avsetning til lønnsvekst ser ut til å holde . Lokale forhandlinger p ågår fortsatt men
forventes sluttført primo oktober.

Det har siden slutten av 2015 blitt jobbet med s anering av arkiv på Norderhov hjemmet . Arbeidet har
vært vesentlig mer omfattende og tatt lenger t id enn IKA Kongsberg, som utfør e r arbeidet, anslo ved
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bef aring. Totalt har saneringen pr nå en kostnad pr primo oktober på ca 3,4 mill. kroner . D et ble i
2015 budsjettert med bruk av 1 mill. kroner. Hovedårsaken til merforbruket er at materialet som ble
sendt til IKA Kongsberg , spesielt fra vedrørende Tyristrand , var i meget dårlig forfatning samt dårlig
organisert . Arbeidet pågår fortsatt.

Skatt og rammetilskudd
Vi ser fremdeles en skattevekst i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016 som ligger over
anslaget i statsbudsjettet. Året startet med stor vekst i s katteinntekt sammenlignet med de samme
månedene i 2016. Det var først ifra april at den store veksten kom i fjor. Vi ser nå at skatteinngangen
har vært jevnt høyere enn 2016 og ved å forutsette med at vi får samme skatteinngang i september -
desember 2017 so m vi hadde i 2016 så vil vi kunne forbedre prognosen med 26 mill. kroner.

Vi antar et rammetilskudd på 674 mill. kroner pluss inntektsutjevning på 75,5 mill . kroner. Dette
ligger under budsjett på 756 mill. kroner og følgelig er prognosen ned med 6,5 mill . kroner i forhold
til budsjett ert nivå.

På grunn av det lave rentenivået vil årets rentekompensasjon fra Husbanken bli lavere enn
budsjettert. Merinntekten fra konsesjonskraft som tidligere er meldt vil dekke opp for dette.

Finans
Året har vært godt på ma nge områder innenfor finansområdet. Likviditeten har vært god , noe som
sikrer renteinntekter tross lav innskuddsrente . I tertialrapporten har vi forutsatt en reduksjon i
renteutgifter på 4 mill. kroner som følge av senere låneopptak samt lavere lånerente e nn antatt.

Ved utgangen av august 2017 var Fossefondets 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 3 1 .08.2017 best år 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 tren den. I juli og august fikk de norske aksjene en 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 veks t 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 Fossefondet er i år bu dsjettert til 5 mill. kroner. Det er oppjustert til 5,5 mill.
kroner i prognosen for 2. tertial.

4. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017. 15 av disse skal
være enslige mindreårige. I ti llegg kommer eventuelle familiegjenforeninger . Så langt i år er det
bosatt 65 personer. 1 4 er kommet gjennom familiegjenforening.
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IMDi har varslet at behovet for bosetting av enslige mindreårige er lavere enn 15, og kommunen
forbereder seg nå på å ta imot 10 i år. Pr 2. tertial er 6 enslige mindreårlige bosatt i 2017 . Dette
kommer i tillegg til de 20 ungdommene som ble bosatt i 2016.

5. Likviditetssituasjonen
Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2017 har kommunen
ca 4 05 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. Ved utgangen av august er beløpet ca 418 mill.
kroner. I tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kr oner knyttet til driftskontoen, og ca 13 5
mill. kroner i verdipapirfond tilknyttet Fossefondet. Dri ftskreditten har ikke vært benyttet så langt i
2017.
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6. Investeringer
Investeringsregnsk ap pr 2 . tertial 2017 med årsprognose og avvik ift budsjett

Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter pr prosjekt:
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Pro sjektregnskap inv esteringer pr 2 . tertial 2017
Tabellen under viser total prosjektkostnad for de prosjektene som pågår over flere regnskapsår:
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Kommentarer til utvalgte prosjekter

10001 Ullerål skole rehabilitering / utbygging:
Undervisningspaviljonger er satt o pp. Anbudsevaluering starter opp i september 2017. Prosjektet
følger oppsatt fremdriftsplan.

10003 Sokna skole:
Skolen står ferdig, men uteområdet er ikke godkjent Asfaltering av uteområdene er utført, arbeider
med uteområdene gjøres høst 2017.. Det er bevilget 3 mill. kroner til dette i år.

10004 Ny ba rneskole Hønefoss syd:
Offisiell byggestart 9. mai. Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan og man jobber mot tett bygg til
nyttår.

10015 Ny legevakt :
Prosjektet startet opp i år. Brukerprosess og ar kitekt gjennomføres høst 2017.

15006 Ringerike vannverk :
Prosjektet gjennomføres iht. oppsatt fremdrift og vedtatt budsjett. Prognose 2017: kr 65 816 102 (=
justert budsjett 1. tertial).

15012 Nymoen Hen :
Skal i forhandlinger sluttoppgjør. Prognose lik budsjett.

15013 Utbygging Monserud RA
Prosjektet gjennomføres iht. oppsatt fremdrift og vedtatt budsjett. Årsprognosen er imidlertid lavere
enn budsjett pga. kr 10 mill. i reserve som ikke vil benyttes inneværende år. Prognose 2017: kr 137
113 676. Bud sjett 2017: kr 149 167 166.

15017 Brutorget VA - anlegg :
Prosjektet har ikke bevilgning inneværende år, men det gjenstår noen arbeider (asfaltering etc.)
Prognose 2017: kr 300 000.
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15023 Hønengata 18 - 20 :
Det er pr. nå ca. kr 800 000 i overforbruk på prosje ktet. Dette skyldes høyere gravekostnader enn
antatt. Overtagelse og sluttdokumentasjon gjenstår. Prognose 2017: kr 1 237 017. Budsjett 2017: kr
376 017.

14012 G/S bruer over Storelva:
Prosjektet er i oppstartsfasen. Arkitektkonkurranse skal gjennomføres og prosess må planlegges.
Etter politisk sak i juni ble prosjektet utsatt. Prognose 2017: 0.

15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2:
Prosjektet har utsatt oppstart pga. av andre prioriterte prosjekt. Geoteknisk undersøkelse med
trasevurdering startes høst 20 17, prosjektering påbegynnes våren 2018. Prognose 2017: 300 000.

15038 Overvannskulvert Storjordet – St - haugen:
Skal startes opp med prosjektering i høsten 2017.

15039 Hønengata Nord:
Oppstart avhenger av privat utbygger. Signaler om det skal startes opp i inneværende år.

Budsjettendringer investeringer 2. tertial
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
in vesteringsmidler fra 2016 til 2017. Investeringsbudsjett 2017 vedtas herved i tråd med dette
notatet.

Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av lån nedjusteres
tilsvarende:

091000.690000.870.0001 debet kr 550 621

02300 0.656000.254.0251 kredit kr 550 621

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 e n bevilgning til Automatisk måleravlesing i 2017 på 4 millioner kroner som
ikke blir benyttet fordi tiltaket er utsatt på ubestemt tid. Budsjettmidlene omdisponeres fra 19300 til
19302 slik:

023000.654000.332.19302 debet kr 4 000 000

023000.654000.332.1930 0 kredit kr 4 000 000

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 k redit kr 1 100 000
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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 k redit kr 800 000

023000.656000.190.0250 kredit kr 1 000 000

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 0 00
020000.640000.253.0720 kredit kr 800 000

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

Regnskapet for renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal viser et merforbruk på 6,2 millioner kroner.
Ut bygging VAR vil på et senere tidspunkt legge frem sluttrapportering på prosjektet. Her og nå
avsluttes prosjektet økonomisk ved økt bruk av lånemidler:

023000.651000.353.15003 debet kr 6 228 981
091000.690000.870.0001 kredit kr 6 228 981

Paviljongløsning p å 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 e ndres.

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

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)

023000.656 000.265.0080 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 k redit 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)
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0 23000.657000.265.10008 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 St orelva)

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)
023000.651000.35 3.15014 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)

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 lå n 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
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7. Sykefravær
Sykefraværet fortsetter å synke og pr 2. kvartal er sykefraværet på 7,9 % en redu ksjon 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. Med utgangspunkt i foreløpige tall for 2017 er antatt prognose for
sykefravær i 2017 på under 8 %.

H ele kommunen

Fraværet i 2. kvartal 2017 er 7,9 % og det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng (pp) i forhold til 2.
kvartal i 2016. Korttidsfraværet har gått ned med 0,5 prosentpoeng til 1,1 %. Langtidsfraværet har
gått ned med 0,4 prosentpoeng til 5,9 %. D et egenmeldte fraværet økte imidlertid med 0,1
prosentpoeng til 1 %.
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Administrasjon og fellestjenester

Administrasjon og fellestjenester har et sykefravær 2 . kvartal 2017 på 5,3 % , en økning på 1,0
prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016 . De t er langtidsfraværet som har økt med 1,7
prosentpoeng . Korttidsfraværet er redusert mens d et egenmeldte fraværet er uendret.

Barnehage

Barneha ge sektorens totale sykefravær 2 . kvartal 2017 er 9,7 % , en nedgang på 0,7 prosentpoeng i
forhold til 2. kv artal 2016. K orttidsfraværet har gått ned med 1,2 prosentpoeng til 0,6 %.
Lan gtidsfraværet har økt med 0,7 prosentpoeng til 8 % , d et egenmeldte fraværet er uendret.
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Spesi elle tiltak for barn og unge

Det totale sykefraværet i Spesi elle tiltak for barn og unge 2 . kvartal 2017 er 6,3 % , en reduksjon på
4,3 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016. Alle typer fravær går ned. Langtidsfraværet har størst
nedgang med 3 prosentpoeng til 4,4 %.

Skole

Sykefraværet i Skole sektoren 2 . kvartal 2017 er 5,5 % , en reduksjon på 1,4 prosentpoeng i forhold til
2. kvartal 2016. Langtidsfraværet har gått ned med 1,2 prosentpoeng til 4,2 % og ko rttidsfraværet er
redusert med 0,3 prosentpoeng til 0,6 %.
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Kultur

Sykefraværet i Kultursektoren 2. kvartal 2017 er 7,6 % , en økning på 6,1 prosentpoeng i forhold til 2.
kvartal 2016. Det er langtidsfraværet som har økt med 7 prosentpoeng til 7 %. Kultursektoren er en
liten enhet og endringer i sykefraværet vil ha stor påvirkning på sykefraværsprosentene.

Helse og omsorg

Sykefraværet i Helse sektoren 2 . kvartal er 10,5 % , en reduksjon på 0,6 prosentpoeng i forhold til 2.
kvartal 2016. Det er korttidsfraværet som har gått mest ned, med 0,4 prosentpoeng til 1,7 %.
Langtidsfraværet har også gått noe ned med 0,1 prosentpoeng til 7,8 %.
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Samfunn

Sykefraværet på Samfunn sektoren 2 . kvartal 2017 er 4,6 % , en nedgang på 0,3 prosentpoeng i
forhold til 2. kvartal 2016. Det er størst nedgang i korttidsfraværet, med 0,7 prosentpoeng til 0,6 %.
Langtidsfraværet har gått ned med 0,1 prosentpoeng til 2,9 %. Det egenmeldte fr aværet har økt.

8. Bemanning
Tabellen viser antall årsverk pr august 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Antall årsverk
har blitt redusert fra 17 64,2 til 17 54 . Antall ansatte har økt med 32 personer og dermed m er enn
antall årsverk. Det betyr at det er en større andel ansatte enn samme periode i fjor som har
deltidsstillinger .

Rammeområder
Årsverk aug

2016
Årsverk aug

2017

Antall
ansatte aug

2016

Antall
ansatte aug

2017

Folkevalgt og revis jon 1,2 2 2 2
Aministrasjon og fellesutgifter 90 96 95 104
Barnehage 157 163 183 192
Grunnskole 436 414 485 467
Spesielle tiltak barn og unge 122 143 159 195
Kulturtjenesten 17 18 27 29
Helse og omsorg 724 693 998 982
Samfunn 217 225 233 243

1764 ,2 1754 2182 2214

Årsverk med variabel lønn 209 311

0,6

1,3

3,0

4,9

1,1

0,6

2,9

4,6

0 1 2 3 4 5 6

Egenmeldt fravær
1-8 dager

Korttidsfravær
1-16 dager

Langtidsfravær
17-365 dager

Totalt

Utvikling sykefravær 2. kvartal 2016 - 2017
Samfunn

2017
2016
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9. Konsulentkontrakter
I forbindelse med politisk behandling av Handlingsprogram 2017 - 2020 og budsjett 2017 ble det
vedtatt e t verbalforslag som innebærer at alle konsulenttjenester med verdi over 500.000 kroner skal
rapporteres i tertialrapportene. De fleste av disse kontraktene inngås i forbindelse med
investeringer, men kan også forekomme ved behov for bistand i forhold til d riften . I 1. tertial 2017 er
følgende avtaler inngått :

Det er ingen endringer fra 1. til 2. tertial.

10. Salg av eiendom/ bygninger – KS sak 41/12

Nr Salgsobjekt Status
Følgende objekter selges og brukes til
nedbetaling av kommunens investeringsgjeld:

1 Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor
reguleringsplan 250 - 02 Hov Næringsområde

Usolgt.

3 Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på
Hensmoen

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, - .

4 Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1 Venter på reguleringsendring.
Pris avtalt i 2009, kr 250, - pr m²

6 Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud Usolgt. Kun aktuell som tillegg til eiendommen
38/1, 7 og 44/25 p.g.a adkomst.
Prisvurdering fra Landbrukskontoret: kr 18 -
20 000, -

Rådmannen anbefaler ikke lenger salg av dette
arealet:
Området kan bli svært viktig i forbi ndelse med
framtidige samferdselssaker, eksempelvis ny E -
16, 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 Usolgt. Tomten må reguleres.
Verdivurdering ferdig regulert,
kr 2 000 000, - .
Tomten selges for oppføring av omsorgsboliger
for ungdom

10 Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle Usolgt. Rådmannen avventer sa lg da tomten
vurderes til kommunalt formål.

13 Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter på
Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal

Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler,
verdivurdering pr tomt kr 200 000, - (Interessen
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er liten).
15 Gnr. 49 bnr 276 friareal Veienma rka Usolgt

18 Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven Usolgt. Block Watne har opsjon på tomta.
Takst råtomt kr 4 060 000, - .

20 Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt
– Sokna

Usolgt, venter på reg.plan

Rådmannen kommer tilbake med ny sak før
følgende objekter vurderes solgt:

5 Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole 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 .

14 Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal –
utredes 2012

Selges ikke. Leies ut til Røde Kors.

21 Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp

25 Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr
86 m.fl

Vedtak i Kommunestyret i 2012:
1. Rådmann en gis følgende oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i

saksframlegget.
2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk

tertialrapport.
4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående konkurranse

om slike tjenester.
5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventuelt sal g av

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr rammeområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.
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VEDLEGG 2: Mål handlingsprogram 2017 - 2020

Mål i Handlingsprogram 201 7 - 2020

Viktige satsingsområder
Status 2 . tertial 2017

Det skal videreføres god kapasitet i
barnehagene m ed en drift som legger til
rette for å kunne tilby barnehageplass på
dagen.

Alle som søkte innen 1. mars har fått plass.
Ledige plasser til løpende opptak. Tilgjengelige
plasser høst 2017.

Kvaliteten i Ringeriksskolen skal økes ved
å rette fokuset på de f aglige resultatene.

Styrket innsats i 1. - 4. trinn med økt lærertetthet,
og handlingsplanen for grunnskolen som legges
frem etter sommeren 2017 beskriver
fokusområdene fremover for å oppnå gode
faglige resultater.

Ringerike skal være en inkluderende
kommu ne med god integrering.

Deltar i KS nettverk med 20 andre kommuner
for å jobbe med integrering og inkludering. Mål
om integreringsmelding høst 2017.

Ringerike kommune skal videreutvikle en
faglig robust PP - tjeneste og gode
helsestasjoner.

PP - tjenesten har tilfredsstillende
grunnbemanning. Tjenesten er fre moverlent i
kvalitetsarbeid. Det er på plass 100 % stilling
helsesøster på alle barneskoler.

Ringerike skal preges av et rikt kulturliv Fremmer kulturplan våren 2017 som danner
grunnlaget for den videre k ultursatsningen.

Det jobbes videre med omsorgstrappen
for å gi tilbud på riktig nivå. En videre
satsing på digitalisering og
velferdsteknologi blir viktig i
utformingene av morgendagens
omsorgstjenester.

Videreutvikling av intern samhandling mellom
nivåe ne i omsorgstrappen er prioritert for å
sikre en god pasientflyt og tjenester på riktig
nivå.
Prosjekt «Velferdsteknologi» fortsetter sitt
arbeid med digitalisering og utprøving av nyttige
hjelpemidler. I tillegg er det etablert samarbeid
med Hole og Jevna ker for å prosjektere digitale
tilsyn og konsultasjoner med tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen.

Ringerike kommune ønsker økt
befolkningsvekst og næringsetableringer.
For å få dette til kreves det nok kapasitet
innen byutvikling og arealplanlegging. Det
jobb es videre med etableringen av et
felles plankontor, bypakke Hønefoss,
områderegulering for Hønefoss, regional
arealplan og oppfølging av prosjekt
Ringeriksbanen og ny E16.

Områderegulering for Hønefoss er igangsatt.
Planprogrammet er på høring. Ferdigstill else av
planen høsten 2019.
Plankontor er etablert sammen med BFK, JK, HK
og RK. Innleid koordinator er på plass fra juni
2017. Det pågår fortsatt rekruttering av nye
medarbeidere.
Vei og bane arbeidet følges opp fortløpende.

Ringerike kommune velger å ta en aktiv
rolle som aktør i samfunns - og
næringsutviklingen. Dette gjøres ved å
øke kapasiteten i Ringerike Utvikling.

Kapasiteten i RU er utvidet.

Ringerike kommune legger til rette for Reguleringsplan for Follummoen har vært til 1.
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etablering av større datasenter på
Follummoen gjennom kommunal
regul ering av området.

gangs behandling i formannskapet. Høringen er
avsluttet og planen komm er til 2.
gangsbehandling i november 2017.

Ringerike kommune følger opp forslagene
fra vurderingskomitéen i
parallellopp draget ved å avsette
investeringsmidler til nye gang - og
sykkelbruer i Hønefoss.

Sak er fremmet politisk. Den er utsatt. Sees i
sammenheng med områderegulering for
Hønefoss.

Grønt skifte: Ringerike kommune vil
gjennom ulike tiltak i driften fokusere på
g rønt skifte

HR og kompetanse
Område Resultat Mål Status 2. tertial

2016 2017 2017
Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent 8 % 8 % 7,9 % ( 2 . kvartal)
Resultater 10 - faktor - undersøkelse
(skala 1 – 5)
Oppgavemotivasjon Ikke aktuell 4,3

Undersøkel se utføres i
løpet av høsten 2017.

Mestringstro Ikke aktuell 4,3

Selvstendighet Ikke aktuell 4,2

Bruk av kompetanse Ikke aktuell 4,3

Mestringsorientert ledelse Ikke aktuell 4,2

Rolleklarhet Ikke aktuell 4,3

Relevant kompetanseutvikling Ikke aktuell 4,0

Fleksibilitetsvilje Ikke aktuell 4,4

Mestringsklima Ikke aktuell 4,2

Nytteorientert motivasjon Ikke aktuell 4,7

Spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat - mål

2017
Status 2. tertial

2017

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Tidlig innsats Implementere
TIBIR

Øke antall
rådgivningssaker
TIBIR

26 25 15

Sørge for at den
som først er i
kontakt med
familien følger opp
at behovet blir
kartlagt og riktig
tjeneste blir ko blet
inn

Nytt mål Rutiner for mottak
og fordeling, men
ikke tall som
synliggjør.

God bruker -
medvirkning

Sikre god
brukermedvirkning

Økt medvirkning
iht.
Barnekonvensjonen

Nytt mål
Kartlegging
utføres

Gjennomført
kartleggings -
samtaler. Samtalene
e r implementert
som praksis.



23

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

Strategiske utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat -
mål 2017

Status 2.
tertial 2017

Tjenesteproduksjon

God ressurs - utnyttelse Barnevern Ha 3 md
behandlingstid i
undersøkelsessaker

Effektiv arbeidsflyt 96 % 100% 100%

Fore -
byggende
helse -
tjenester

Tilby helsetjenester
til alle barn og
unge i et tidlig
innsatsperspektiv

Andel barn i 1. klasse
gjennomført
skolestart -
undersøkelse

Alle 318 Alle første -
klass.

har vært inne
til under -
søkelse

Implemente re
fagteam i
barnehagene

25 25 25(eta - blert i
alle) bhg.

PPT Bistå barnehager
og skoler med
systematisk
kompetanse

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skoler og
barnehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål TIT(tidlig
innsats team

etablert
15. 09(4 bestill -

inger pr.
28.09)

10 System -
bestill. på

skole

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes behov

Alle Bistå arbeidet for å
begrense
psykososiale
vansker og hindre
skjevutvikling hos
barn og unge

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skoler og
barn ehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål Prosjekt
avsluttet(anbe -
falinger fra
prosjektgr.
vurderes)

Barnehager

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat - mål

2017
Status 2 . tertial

2017

Brukere
Tilstrekkelig
k valitet

Formell
kompetanse

Oppnå
tilfredsstillende
andel
barnehagelærere
og fagarbeidere

Andel
barnehagelærere og
fagarbeidere

30,9 %
(fra

KOSTRA)

25%
(tidligere egen

beregning, bruker
nå KOSTRA)

Offentlig - gjøres i
KOSTRA 15. mars

2018

Minoritetssprå klige
barn

Øke andel
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Andel minoritets
språklige barn i
barnehage i forhold til
alle innvandrerbarn

75,3 % 75% Offentlig - gjøres i
KOSTRA 15. mars

2018

God bruker -
medvirkning

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirk ning

Brukerundersøkelsen
kan ikke
sammenlignes med
fjorårets undersøkelse
da Ringerike
kommune i 2016 har
tatt i bruks KS sin
undersøkelse.

5,1
(av 6

mulige)

Under - søkelsen
gjennom - føres
hvert andre år

Ny under - søkelse i
2018

Tjenesteproduksjon
God res surs -
utnyttelse

Korrigerte
oppholdstimer per
årsverk i
kommunale
barnehager

Opprettholde nivå
på korrigerte
oppholdstimer per
årsverk

12 264
(gj.sn
gruppe 13
er 11 658)

Samme nivå som
gj.nittet i gruppe
13

Offentlig - gjøres i
KOSTRA 15. mars

2018
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Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes behov

Barnehage - plasser Etablere
tilstrekkelig med
barnehage -
plasser

Følge opp
behovsanalyse

Etablert
60 nye
plasser

Full
barnehagedekning
med løpende
opptak

Full
barnehagedekning

med løpende
opptak

Skoler

Strategisk e
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat - mål

2017
Status 2 . tertial

2017

Brukere

Tilstrekkelig kvalitet

Godt læringsmiljø for
elevene
(Data fra elev -
undersøkelsen)

Trivsel
(7.tr. /10.trinn)

4,6/ 4,1 4,5 / 4,5
Data foreligger

ikke ennå

M estring
(7.trinn /10.trinn)

4,0 / 4,0 4,2 / 4,1
Data foreligger

ikke ennå
Mobbing

(7.trinn /10.trinn)
5,2 / 5,4 < 3 %

Data foreligger
ikke ennå

God
brukermedvirkning

God medvirkning fra elever
og foreldre
(Data fra elev -
undersøkelsen)

Elevdemokrati og
medvirkning

(7.trinn /10.trinn)
4,0 / 3,3 4,1 / 3,4

Data foreligger
ikke ennå

Støtte hjemmefra
(7.trinn /10.trinn)

4,4 / 4,1 4,5 / 4,1
Data foreligger

ikke ennå

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Elevresultater på linje med
eller over landsgje nnom -
snittet

Nasjonale prøver
lesing 5.tr / 8.tr

49 / 50 50 / 50
Data foreligger

ikke ennå

Nasjonale prøver
regning 5.tr / 8.tr

48 / 51 50 / 50
Data foreligger

ikke ennå

Grunnskolepoeng 40,3 41
Data foreligger

ikke ennå
Andel elever med

spesialun dervisning
7,6 7,0

Data foreligger
ikke ennå

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Kommunen har godkjente
skolebygg

Andel godkjente
skolebygg

64 % 71 %
Data foreligger

ikke ennå

Alle delmål for elevresultater er satt likt med eller noe høyere en n landsgjennomsnittet i 2015.

Kultur

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

201 6
Resultat - mål

2017
Status 2 .

tertial 2017

Brukere
Tilstrekkelig kvalitet Kultur - skole

og biblio -
tek

Økt andel barn i
kulturskolen

Øke fagtilbud 2 3 2
Andel barn i
kulturskolen

5,73 % 8 % 6,00 %

Økt bruk av biblioteket Utlån 75 607 82 000 54 115
Besøk 68 307* 92 000 50 350 **

God
brukermedvirkning

Kultur - skole Medvirkning,
kulturskolen

Andel gjennomførte
elevsamtaler

83 % 85 % 87 %

Strategiske
utfordringer Om råde Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016

Resultatmål

2017
Status 1.

tertial 2017

Tjenesteproduksjon



25

R inger ike kommu ne – 2 . tert ia lrapport , augus t 201 7

God ressurs -
utnyttelse

Kultur - skole Alle ansatte lærere må
fylle opp sine stillinger
med elever.

Aktiv rekruttering
av elever

91,5 % 90 % 8 8 %

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Biblio tek Økt tilgjengelighet, og
bredde på biblioteket

Selvbetjenings - grad 48 % 60 % 4 7 %***
Antall

arrangementer
48 32 23

Antall skole - og
bhg.besøk

17 **** 44 25

Besøk
*Tall for 2016 kun for hoved biblioteket
**Tall for 1. tertial 2017 for hovedbiblioteket og avd. Sokna
Selvbetjeningsgrad
***Prosenten er et anslag
Antall skole - og bhg. besøk
**** Tall for 2016 gjenspeiler flytting/stengte avdelinger halve året

H else og omsorg
Strategiske
utfordrin ger

Arbeidsmål Delmål Resultat 2016 Resultatmål
2017

Status 2.
tertial
2017

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Styrke
demensomsorgen

Antall ansatte som har startet og
gjennomført Demensomsorgens
ABC.

- 106 58

Antall personer som har mottatt
pårørendeoppl æring.

- 85 19

Antall tilgjengelige aktivitetsgrupper
for hjemmeboende demente.

4 6 3

Økt selvhjulpenhet Antall personer som har gjennomført
hverdagsrehabilitering.

32 74 24

Antall gruppearrangement for
hjemmeboende eldre i forebyggende
øyemed pr. år.

0 10 0

Andel ungdom som har falt ut/holder
på å falle ut av arbeidslivet, herunder
aktivitetsplikt for de som er lenge på
sosialhjelp, på etablert
arbeidsfremmende tiltak for ungdom

(Iverksatt fra
010117)

90 % 79 %

Pasientsikkerhet Elektronisk k valitetssystem er
implementert og i bruk i alle enheter.

80 % 100 % 80 %

Andel digitale trygghetsalarmer. 50 % 50 % 50 %

Antall Evondos (elektronisk
medisindosett).

15 60 21

Andel avdelinger med gjennomført
ALERT.

100 %
(395 pers)

75 % 100 %
(56 6 pers)

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirkning

Etablerte brukerutvalg. 0 Ja 0
Gjennomførte regelmessige
brukerundersøkelser.

3 3 0

Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål Delmål Resultat 2016 Resultatmål
2017

Status 2.
tertial
2017

Tjenestepr oduksjon
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God ressurs -
benyttelse

Effektiv
tjenesteproduksjon

Gjennomsnittlig liggetid på
sykehuset etter at pasienten er
definert som utskrivningsklar

1,6 døgn 0 - 3 døgn 3,7

Andel korttidsplasser belagt med
korttidsplasser

85,2 % 90 % 92,9 %

Omfang på
t jenester
tilpasset
brukernes behov

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall søknader på tjenester pr år. 2 415 2 400 1624

Gjennomsnittlig antall på venteliste
i omsorgsbolig pr. mnd.

20 18 20

Gjennomsnittlig antall på venteliste
i institusjon pr. m nd.

9 8 16

Antall produserte timer innen
ambulerende og stasjonære
hjemmetjeneste pr. mnd.

32 063 36 000 32 359

Færre innbyggere er
avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med sosialhjelp som
hovedinntekt.

292 260 300

Gjennomsnitt antall måneder p å
sosialhjelp.

6,16 5, 8 6,43

Antall mellom 18 - 24 år på
økonomisk sosialhjelp.

55 60 60

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer
en helhetlig og godt
koordinert tjeneste

Antall husstander som har gått fra
leie til eie.

5 20 0

Antall inngåtte avtaler om
oppfølging i bolig.

0 20 0

Kommentarer til tall:

* Antall Evondos (elektronisk medisindosett): Tallet per nå er 21 maskiner ute. Det har gått tilbake med to stykk fra forrige
rapportering grunnet tjenestemottakere som har gått bort, uten at man har fått økt antall maskiner ut i samme tempo som
ønsket.
Fordeling: Heradsbygda 9, Sentrum 10, Haug 2, Hov 0

* Antall gjennomført hverdagsrehabilitering: Totalt har 24 pasienter gjennomført hverdagsrehabilitering pr 31.7.2017.
Tallet er lavt av flere årsaker, n oe gjenspeiler at det er brukere som ikke egner seg for hverdagsrehabilitering. Totalt er 41
kandidater vurdert, men 17 av disse var ikke kandidat for hverdagsrehabilitering. Det er også flere soner som ikke har
startet opp enda, slik som sone Nes, Tyribo og Haug. Haug har så vidt startet opp i august og Tyribo starter opp i september.
Nes starter opp når Tyribo er i gang siden de har samme fysio/ergo.

* Antall gruppemøter for hjemmeboende eldre: Tilbudet starter opp 4.september med 10 planlagte møter. Ut ifra
deltakerne som har fordelt seg ujevnt på datoene så vil noen av møtene bli samlet opp slik at det blir totalt 8 - 9 møter.
Dette gir bedre oppslutning per gang.

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

* Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at pasienten er definert som utskrivningsklar: Økning av antall liggedøgn på
sykeh uset i 2017 skyldes at det ligger mange pasienter på langtidsplass på korttidsplassene på Austjord. Det har også vært
lite ledige plasser på våre andre institusjoner slik at det ikke har vært mulig å flytte langtidspasienten fra Austjord over til
våre andr e institusjoner. Dette er også årsaken til at ventelistene til langtidsplass har økt, mange av de på ventelista venter
på plass i annen institusjon.

* Antall produserte timer innen ambulerende og stasjonære hjemmetjeneste pr. mnd: Det ble foreslått å sett e ned
resultatmålet til 33 000, dette ble i handlingsplan for 2018 justert ned til 31 000. Den gangen målet ble satt var det totalt for
hjemmebasert og TTF for både hjemmehjelp, opplæring og hjemmesykepleie. Måltallet nå er kun produserte timer
hjemmesykep leie.



27

R i n ger i ke kommu ne – 2 . tert ia l rapport , au gus t 201 7

Samfunn

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål

Resultat

201 6

Resultatmål

2017
Status 2 .

tertial 2017

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Brann og
rednings -
tjenesten

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

35 20 15

Miljø - og areal Antall dager fra byggesøknad
(komplett) er mottatt til vedtak er
fattet

9 11 11

Antall dager i saksbehandlingstid
for saker etter jordlov og
konsesjonslov

21 12 2 0

Andel k ontroller innenfor jord/skog
som ikke er gjennomført etter
lovkrav (5 % jord og 10% skog)

12,5 % 0 % 0 %

Andel oppmålingssaker som går
over fristen (16 uker)

4 % > 5 % 0 %

Andel salg av eiendomsinformasjon
som går over fristen (7 dager)

0 % >5 % 0 %

Andel fullført, digitalisering av
byggesaksarkiv

8,8 % 60 % 2 2 %

Andel gjennomførte
oppstartsmøter som går over
fristen (21 dager). Forutsetter at
der foreligger tilstrekkelig med
innleverte dokumenter

50 % >10 % 50 %

Utbygging 80% av investeri ngsprosjekter skal
følge oppsatt fremdriftsplan

80 % > 85 % 85 %

Teknisk
forvaltning

Forbedre fosforrensing Hallingby
RA 92 - 95 % 92 % 92 %

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål

Resultat

201 6

Resultatmål

2017
Status 2 .

tertial 2017

Tjenesteprod uksjon
God ressurs -
utnyttelse

Teknisk
Forvaltning

Redusere vanntap på nettet årlig
med 5% 49 % 45 % 45 %

Teknisk
forvaltning

Energieffektivisering – årlig
reduksjon 5%

+ 9,5 % - 5 % - 3 %

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Brann og
rednings -
tjenesten

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

Tilfreds -
stillende

Tilfreds -
stillende

Tilfreds -
stillende



28

R inger ike kommu ne – 2 . tert ia lrapport , augus t 201 7

VEDLEGG 3: Verbalforslag 2016
Verbalforslag Status 2. tertial 2017
Rådmannen gis i opp drag å se på hvordan
man kan innføre 1 time fysisk aktivitet
hver dag i Ringeriksskolen. Sak fremmes
for kommunestyret før sommeren 2016.

Saken ble lagt fram for kommunestyret våren 2016, K -
sak 82/16:
«1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time
fys isk aktivitet hver dag i Ringeriksskolen tas til
orientering.
2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk
innenfor området skoleåret 2016/2017 med inntil 30
min fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens ramme»
Dette legges frem i egen sak om de tte høsten 2017.

Rådmannen gis i oppdrag og fremme sak
for kommunestyret i løpet av våren 2016
hvor man ser på alternativer for å kunne
styrke opplæringen i ringeriksskolen for de
laveste trinnene.

Ringerike mottok 6 mill . kroner i øremerkede midler til
s tyrking i barnetrinnene, 1. - 4. trinn i 2017. Pengene går
til lærerstillinger og konkrete styrkingstiltak.
Styrking av 1. - 4 - trinn fortsetter med øremerkede
midler. Tiltakene går til økt personaltetthet for bedre
oppfølging av den enkelte elev og til målret tede tiltak
som intensivkurs i bl.a. lesing for elevgrupper.
K - sak 81/16

Rådmannen ferdigstiller forslag til
kulturplan for høring innen sommeren
2016.

65/17 Kulturplan
Vedtak:
Kulturplan for Ringerike kommune 201 7 - 2025 ble
vedtatt juni (K - sak 65/17) . Planen rulleres etter fire år.
Det er utarbeidet tillegg til planen hvor betydningen av
Ringerike VGS sin rolle for utvikling av lokale aktører
innen musikk, dans og drama vektlegges.

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

Ringerike kommune er bevilget kr. 250 000, - i tilskudd
for gjennomføring av kulturminneregistreringsprosjekt i
Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike.
Temautredningen som ble vedtatt formannska pet i
oktober 2016 legges til grunn i forslag til
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen har nylig
vært ute på offentlig ettersyn. Her foreslås det at
følgende områder tas inn som hensynssoner for
bevaring av kulturmiljøer: Follumåsen, Helgesbråten,
Løkka, Storgata/Søndre torg/Stabells gate/Øya,
Nordsida/Blyberghaugen, Steinssletta, Nikkelverket og
bygdetunet på Svenskerud (Nakkerud).

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

Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og
Fylkeskommunen er inngått. Plankontoret er lokalisert
midlertidig i modul ved Hønefoss vgs. Innleid
koordinator er på plass fra juni 2017. Det pågår
rekruttering av nye meda rbeidere.

Kommunestyret ber rådmannen sikre at
ressurser i 2016 prioriteres inn i plan - og
byggesaker som fremmer en helhetlig
byutvikling og rigger Hønefoss for veksten
som utløses av Ringeriksbanen/ny E 16.

Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevna ker og
Fylkeskommunen er inngått. Plankontoret er lokalisert
midlertidig i modul ved Hønefoss vgs. Det er leid inn
konsulent som ivaretar rollen som plankoordinator.

Rådmannen etablerer et samarbeid med
eiendomsutviklere/utbyggere på
Ringerike, der i bla nt Ringbo for utbygging

Kommunen har opprettet en egen enhet Boligtjenesten
fra 01.01.2017.Det er pr. tiden ikke etablert et formelt
samarbeid med eiendomsutviklere/ utbyggere for
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Verbalforslag Status 2. tertial 2017
av utleieboliger for vanskeligstilte,
ungdom og flyktninger.

utbygging av ut leieboliger til vanskeligstilte.
Boligtjenesten jobber videre med saken.

Rådmannen bes å gå i dialog med
Ringerike Boligstiftelse med tanke på å få
redusert kommunens årlige leie og
hvordan eiendommene skal forvaltes når
det gjelder oppussing og tomgangsl eie mv.

Dialogen er innledet, og vi avventer resultatene. Ny
leder for Boligkontoret startet 1. januar 2017.
Boligkontoret fortsetter dialogen.

Hønefoss er nå vedtatt som sykkelby.
Rådmannen må sikre at trafikkløsninger
som velges gjør byen mer tilgjengel ig for
syklende og gående. Et første tiltak er at
sykkelfeltene og rundkjøringene må
markeres langt bedre (eksempelvis rød
asfalt) og man ser på en utvidelse av
gågatearealet.

Det er en prosjektleder i 50 % stilling som er i gang med
å få på plass øvrig pr osjektorganisering.
I 2017 så er det avsatt 1 million til tiltak for å fremme
sykling. Ringerike er bevilget kr. 500 000 i tilskudd til
etablering av sykkelparkering i sentrum. Det er
igangsatt en «Sykle til jobben» - kampanje i samarbeid
med RIK og Kartver ket, hvor alle som jobber eller bor i
Ringerike kan delta gratis. Over 400 personer deltok i
denne sykkelkampanjen. Ringerike har mottatt støtte
gjennom Klimasatsmidlene til å utarbeide en strategi,
etablere sykkelparkering og kjøre i gang et el -
sykkelpro sjekt.

Ringerike Kommune skal utarbeide en
digitaliseringsstrategi som skal være
tverrsektoriell for hele kommunen. Planen
skal omfatte overordnet bruk av IKT - i alle
våre tjenester og forvaltning.

Det er utarbeidet en ståstedsanalyse for IT i Ringerike
k ommune. Denne er framlagt politisk til orientering.
Rådmannen har gjennomført arbeidet med
utarbeidelse av digitaliseringsstrategi for Ringerike
k ommune i samarbeid med Accenture. K onsulentene
leverte forslag til strategi i juni 2017.
Digitaliseringsstrate gien legges fram til politisk
behandling i november 2017.

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

Innkjøpskoordinator startet i Ringerike kommune i
august 2016. En av de prioriterte oppgavene er å få
oversikt over kommunens innkjøpsavtaler, herunder
leasingavtaler på biler og maskiner. Når tils trekkelig
oversikt er oppnådd , vil det bli utarbeidet rutiner for
innkjøp av biler og maskiner, herunder leasingavtaler
som beskriver hva slags teknologi som skal velges ved
nyanskaffelser. Dette arbeidet er løpende også inn i
2017.

Ringerike kommune sier nei til sosial
dumping. Kommunestyret ber rådmannen
innen første halvår 2016 om å komme
med saksutredning til hvordan Ringerike
kommune kan fatte vedtak mot sosial
dumping.

Ringerike kommune har gjennom rekruttering av nye
medarbeidere styrket oppfølging av kontrakter med
eksterne samarbeidspartnere og leverandører for å
sikre at det ikke foregår sosial dumping.
Dialogen med skatteoppkreverkontorets
kontrollavdeling i kommunen er styrket. Disse besitter
spesifikk kompetanse i forhold til tiltak som kan
ive rksettes for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og
det et har vært nyttig å dele kompetanse mellom
aktører med ulike innfallsvinkler til problemet.
Rådmannen fremmet for kommunestyret sak 118/17
«Seriøsitetskrav Ringerike kommune» 5. oktober 2017.

Rådman nen fremmer sak om hvordan
beboere på sykehjem kan få minimum 1

Vedtak i FS - sak 216/16 den 15.11 .2016:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i
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times aktivitet per dag. Dette kan være
fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i
friluft eller andre tiltak som er med på øke
livskvaliteten for beboerne.

Ringerike kommune tas til orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende
aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en halvårsplan
over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være
ti lgjengelig for alle beboere og pårørende, både ved
oppslag og på kommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i
arbeidet med å implementere «minimum 1 times
aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike
kommune» innen juni 201 7.
Avholdt temamøte om 1 times aktivitet på
institusjonene i Eldrerådet og Hovedutvalget våren
2017.

Rådmannen bes fremme sak for politisk
drøfting om hvordan trepartssamarbeidet
i Ringerike kan revitaliseres og
intensiveres. Hensikten er å belyse
hvordan bedre samarbeid mellom
tillitsvalgte, administrasjon og politikere
kan gi bedre resultater for kommunen.

Det har gjennom 2016 vært arbeidet med å styrke
trepartss amarbeidet i kommunen. Gjennom aktiviteter
i regi av AMU (blant annet felles opplæring), held ags
workshop i forbindelse med utarbeidelse av ny
arbeidsgiverpolitikk og arbeid i arbeidsgruppe med
utarbeidelse av nye etiske regler, er tre -
partsamarbeidet i Ringerike kommune betydelig
styrket. Det gis tilbakemelding fra både tillitsvalgte og
politiker e som har deltatt at dette er svært positivt.

Merking av kommunale
gjenvinningsstasjoner og oppgradering av
dem.

Kommunen har ikke egne gjenvinningsstasjoner annet
enn avfallssortering i kommunale bygg.

Punkt 3 i MDGs forslag som oversendes
rådmannen for utredning: Hurtigladere for
el - biler på flere normale el - billadere i
sentrum.

Hurtigladere er kostbare å etablere, typisk opp mot 0,5
mil l. pr. etablering. Det er næringslivet som så langt har
etablert slike i kommunen.
Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsf orskrift. Her stilles
det krav til antall ladepunkter i % av antall parkerings -
plasser. For Ringerike kommunes del, innebærer dette
etablering av vel 20 nye ladepunkter på kommunale
plasser i løpet av 2017 (kravet gjelder fra 1.1.2018).
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VEDLEGG 4: Verb alforslag 2017

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

1

Rådmannen skal redegjøre
for hvordan verbalforslag
som vedtas under
budsjettbehandlingen blir
fulgt opp. Dette skal gjøres
innen et halvt år etter
vedtak.
Dette gjelder også
ve rbalforslag vedtatt ved
forrige budsjettbehandling.

Økonomi Egen sak om status og
tenkt prosess i mai.

Ansvar og prosess pr
verbalforslag

2

Kommunestyret ber
rådmannen frem til
strategikonferansen i 2017
gjøre en
risiko/konsekvensutredning i
forhold til d e investeringer,
låneopptak som er foreslått i
handlingsplan fra 2018 til
2020. Kommunestyret
ønsker med dette en bedre
oversikt over hva disse
låneopptakene har av
innvirkning på
driftsbudsjett/driftsnivå i de
samme årene. Det samme er
hva som er konsekve nsen av
å utsette dette.

Økonomi Presentasjon på
formannskapets
strategikonferanse
13. juni 2017 med
gjennomgang av
vedtatte investeringer
i HP 2017 - 2020 med
fokus på rente - og
avdragsutgifter per
investering og
beskrivelse av
konsekvenser dersom
invester ingene ikke
gjennomføres.

Få frem
konsekvenser for
tjenesteproduksjon
og tjenestene ved
eventuelle
effektiviseringskrav/
innsparinger.

3

Rådmannen bes i løpet av
første halvår 2017 legge frem
en analyse av samlet gebyr
og avgiftsøkning for
innbyggerne som følge av de
rentable investeringene i
handlingsprogrammet for
2017 - 2020.

Samfunn/
Økonomi

Eget saksfremlegg til
november - møtet.
Ulike scenarioer av
befolkningsgrunnlag
og samarbeid.

Investeringer i
Monserud og
Kilemoen. I tillegg en
vurdering av
fremtidig
investerings behov
på vann og avløp.

4

Rådmannen sørger for at
sektoransvarlige har oversikt
over - og søker på – søkbare
eksterne midler innenfor de
respektive sektorene.

Økonomi Sak 70/17 i
Kommunestyret
29.06.17

Få oversikt og også
vise eventuell
egen andel i
prosjektene.

5

Ekstern bruk av
konsulenttjenester over kr
500 000 rapporteres i
tertialrapporter.

Økonomi Innarbeides i
tertialrapporte ne .

6

Ved alle lokale
lønnsforhandlinger og ved
nytilsetting skal likelønn
vektlegges. I kommunens

HR/ Økonomi Tas med i
årsberetning , første
gang i årsberetningen
for 2017.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

årsmelding skal det spesifikt
framgå hvordan kvinner og
menns lønnsutvikling utvikler
seg. Kommunestyret ber
rådmannen passe på at ikke
likelønnsprinsippet fravikes.

7

Det utredes hvorvidt d et er
behov for flere lærlingplasser
i kommunal virksomhet for å
støtte opp om de aktuelle
fagene.

HR Oversikt over
tjenesteområdene.
Egen politisk sak er
behandlet i FS og KS i
september/oktober,
ref . sak 2017/3577.

Bør ligge innenfor
statlig forventning til
kommunene med 1
pr 1000 innbygger.

8

Kommunestyret ber
rådmannen se på muligheten
for å satse bredere i
kulturskolen, ved å innføre
flere kurs i flere kunstfag og
flere ulike instrumentaltimer.

Oppvekst og
kultur

Bredere tilbud og
flere fag ut fra
na sjonale planer og
føringer utredes.

Utvidelse av
fagtilbudet ble
behandlet i K - sak
81/17
Tilbudet utvides fra i
høst og rammen for
kulturskolen er
foreslått utvidet til
dette formålet i
forslag til
Handlingsprogram
2018 - 2021

9

Rådmannen utreder
støtteor dninger for barn i
familier som ikke har
ressurser nok til at barna kan
delta på kulturskole,
kulturelle og idrettslige
aktiviteter.

Oppvekst og
kultur

Kobles også til andre
saker, som kulturplan,
likemannskort.

Sak om større
gradering av
betalingssatser
u tredes i egen sak
om vedtekter og
betaling i november.
Det er foreslått
avsatt 55 000 kr til
forslaget i
økonomiplanen 2018

10

Rådmannen bes gi en
redegjørelse om hvordan
driften av Røsholmstranda
gjennomføres ut fra
gjeldende avtale med Røde
Kors.

Samfu nn Politisk sak
januar/februar 2018.
Få med erfaringer fra
sommerens drift 2016
og 2017.

11

Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode

Samfunn/
oppvekst og
kultur

Bygge videre på
Fylkeskommunens
utredninger i vår
kommune .

Op pstart med
kartlegging i 2018
med politisk
behandling 1. halvår
2019. Ekstern
kompetanse
vurderes.

12
Det er viktig at kommunen
støtter aktivt opp om

Oppvekst og
kultur

Videreutvikle
samarbeidet med

Kommunal støtte på
kr 200 000 er
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

Karrieresenteret for å
medvirke til at folk får
dokumentasjon på sin
kompetanse og kan skaffe
seg nødvend ig
tilleggskompetanse for det
yrke de kvalifiserer seg for.
Det er viktig at kommunen
også hjelper flyktninger på
denne måten.

Karrieresenteret.
Arbeidet ved senteret
følges opp ved bl.a.
styrerepresentasjon .

foreslått videreført i
Handlingsprogram
2018 - 2021.
Eget prosjekt med
karriereveiledning av
flyktninger
gjennomføres i 2018.

13

Kommunestyret ber
rådmannen kartlegge egnede
arealer i kommunen for
bygging av et utendørs
f lerbruksanlegg for
stimulering til økt aktivitet
for barn og unge. Dette kan
være mindre utendørs
anlegg som for eksempel
små klatreanlegg, BMX -
sykling, skateanlegg og
aktiviteter som ikke har
tilrettelagte arealer i dag.
Arealene skal tilpasses å
være lav terskeltilbud.

Oppvekst og
kultur/
Samfunn

Få oversikt over
arealer og mulighet
for tilrettelegging på
disse.

Politisk sak i januar
2018.

15

Ringerike kommune har
innbyggere med røtter fra
mange land og etnisiteter.
Rådmannen bes undersøke
med de ulike f oreninger som
finnes om planlagte
festivaler / høytider og lage
en aktivitets kalender for
kommunen. Mange
foreninger ønsker at flest
mulig deltar på slike
markeringer / festivaler og
det vil bli lettere blant annet
for politikere å planlegge
deltagelse på slike
markeringer.

Oppvekst og
kultur

Kontakte alle
registrerte
organisasjoner

Oversikt utarbeides i
samarbeid med
Integreringsrådet
høsten 2017.
Det jobbes og så med
et prosjekt for å
utvikle en «app»
med informasjon
innen dette området.

16

Rådmannen bes fremme en
egen sak som presenterer
avlastningstjenestene for
funksjonshemmede barn og
hvor det vurderes om dette
bør styrkes og utvides. Det er
svært viktig både for barna
og foreldrene at det er gode

Barn og unge Sak 17/2176
O rientering om
avlastning for barn
og unge .
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

ordninger på dette området

17

Rådmannen bes legge frem
en sak for å se på
mulighetene for å kunne
realisere et nytt
terapibasseng ved
Ringeriksbadet i henhold til
tidligere planer.
Ringeriksbadet er mye
benyttet og er til tider fullt,
dett e gjør at behov for en
utvidelse med et
terapibasseng er aktuelt for å
bedre kunne ivareta
satsningen på forebyggende
helsearbeid og rehabilitering.
Det varme vannet gjør
terapibasseng spesielt godt
egnet for babysvømming,
svømmeopplæring og
terapitrening for folk med
leddsykdommer og for eldre

Helse og
omsorg

Ses i sammenheng
med kommunens
behov for
svømmeanlegg i et litt
lengre perspektiv.
Politisk behandlet i
sak 67/17 i
Formannskapet 20/6 -
17.

19

Kommunestyret ber
rådmannen legge frem en
oversikt over kommunens
eiendommer, fortrinnsvis
som et ledd i byplanarbeidet.
Dette for å synliggjøre hvilke
arealer som kan brukes til
allmennyttige formål, eller
som kan makeskiftes for
gjennomføring av det
kommende planverket.
Kommunestyret ber samtidig
rådmannen re degjøre for
hvordan det aktivt arbeides
med utvikling, kjøp/salg, inn -
og utleie av kommunale
eiendommer i dag.

Samfunn Oppsummering
gatenavn og kart.
Boligkontoret
involveres. Både
kommunens
eiendommer og
boligstiftelsens. 1.
kvartal 2018.

20

Rådmannen fremmer en sak
om evaluering av nåværende
turistinformasjons samarbeid
og mulig etablering av
turistinformasjon for
Ringeriksregionen.
Etableringen kan skape flere
grønne arbeidsplasser og vil
kunne løfte frem
Ringeriksregionens unike

Rådmann
v/informasjons -
rådgiver i
samarbeid med
Ringerike
Utvikling

Destinasjonsselskapet
har gjennomført en
egenevaluering og det
ligger an til at de tre
kommunene
fortsetter sin
deltagelse i selskapet.

En identisk politisk
sak om dette

Gjøres i samarbeid
med Jevnaker og
Hole.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

natur - og kulturverdi er. fremmes i de tre
kommunene nå i
høst. Det er derfor
ikke noe grunnlag nå
for å evaluere dette
på egen hånd med en
mulig etablering av
egen
turistinformasjon for
Regionen.

21

Rådmannen bes undersøke
med Buskerud
Fylkeskommune og Brakar
om mulighet for å starte et
prøveprosjekt med lavere
priser på lokalbuss i
Ringerike. Eksempelvis kan
man starte med rute 228,
tidligere kjent som bybussen,
som kjører Nord – Sør aksen i
Hønefoss.

Samfunn Oppretter dialog med
Fylkeskommunen.

Avklar ing 2. halvår
2017.

22

Kommunestyret ber
rådmannen om i løpet av
2017 å legge fram en oversikt
over status på bruer på
kommunale veier og en plan
for vedlikehold/oppgradering
av de bruene som ikke
oppfyller gjeldende krav.

Samfunn Følge opp tidligere
plan er og politiske
vedtak.

Politisk sak 2. halvår
2017

23

Kommunestyret ber
rådmannen om i løpet av
første halvår 2017 å
iverksette kartlegging av
usikrede skoleveier ved alle
barne - og ungdomsskoler i
Ringerike.
Samarbeidsutvalget ved den
enkelte skole ska l involveres i
dette arbeidet.

Oppvekst og
kultur

Hente inn innspill fra
alle SU om
trafikkfarlige og
usikrede skoleveier.
Sees i sammenheng
med utarbeidelse av
trafikksikkerhetsplan

Kommunestyret veto
særlig farlige
skoleveier i
september K - sak
97/17
Tra fikksikkerhetsplan
utarbeides og
behandles politisk i
november.

24

Rådmannen legger frem en
revidert Miljø og klimaplan
(«Det grønne skiftet») i løpet
av 2017.
Følgende underpunkter tas
med som innspill og
vurdering i det videre arbeid
med miljø og klimap lan.

1. Det vurderes en
etablering av en

Samfunn Ekstern kompetanse
må hentes inn.
Innspill og
vurder inger i
verbalforslaget
vurderes i
revideringen.

Oppstart av planen i
2018.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

geopark i Hensmoen
området - et av de
mest populære
friluftsområdene i
Hønefoss. MDG har
tidligere - i samråd
med
Miljøvernforbundet -
pekt på Hensmoens
unike geologiske
kvaliteter. Sabima
har også pekt på
områdets uni ke
biologiske mangfold.
MDG nevnte ideen
om en geopark ved
høringsuttalelse
(april 2016) til
grensedragning for
masseuttak i
området.
Anleggshaver bør
eventuelt kunne
tilrettelegge for
dette tiltaket.

2. Det vurderes
opprettelse av et
geoinformasjonssent
er i
Ringeriksregionen. Et
geosenter kommer
innbyggerne til gode
som en ressurs når
det gjelder reiseliv,
undervisning og lokal
identitetsbygging.
Senteret skal
fortrinnsvis ha
hovedvekt på
kvartærgeologi da
Ringerike har
spesielle nasjonale
verneverdier på
det te feltet. I tillegg
har vi Oslofeltets
unike geologi i
umiddelbar nærhet.
Rådmannen bes ta
opp et arbeid for

Samarbeid med
Kartverket?

Samarbeide/
konferere med
bondelaget/
småbrukarlaget?

Vurderes i planen

Vurderes/ utredes i
planen

Vurderes i planen

Vurderes/utredes i
saken.

Vur deres/ utredes i
saken.

Vurderes/ utredes i
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

lokalisering av et slikt
vitensenter.

3. Det vurderes å
arbeide for en
etablering av område
for parsellhager i
forbindelse av
utbyggingen i
Krakstadm arka. Slik
kan befolkningen i
Ringerike få
muligheten til å
komme seg ut og
erfare grønne
omgivelser hvor de
kan dyrke egne
grønnsaker og gi
barna muligheten til
å lære om planter.
Parsellhagene kan
også drives i samråd
med skolene.

4. HRA produserer i dag
bi ogass. Postens
biler og HRAs egne
biler bruker denne
gassen, men mye av
denne ressursen
kjøres ut av vårt
distrikt. Det vurderes
om kommunen kan
ta i bruk denne
bioenergien i egne
større kjøretøy.

5. Det vurderes å
premiere innbyggere
som velger
miljøvennlig
byggemetode.
Kommunestyret ber
rådmannen vurdere
mulighet for å endre
dagens
betalingsreglement,
slik at dokumentert
miljøvennlige
byggeplaner kan få
lavere
betalingssatser /

saken.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Prosess Forventninger

prosentvis fratrekk i
avgifter.

6. Det vurderes å
undersøke omfanget
av olje - og
par afinkaminer som
eksisterer blant
kommunens
innbyggere som
mottar kommunale
helsetjenester,
gjerne også de som
er avhengig av
vedfyring. Etter
undersøkelsen
fremmes sak for
kommunestyret med
hensikt (hvis mulig)
om å fremskynde
utskifting av
eksisterende an legg
med varmepumper.

7. Det vurderes om at
alle tak på
kommunale nybygg
skal utstyres med
solcellepanel og
mulighetene for å kle
eksisterende
kommunale bygg
med solcellepanel.

8. Kommunen har
tidligere vedtatt at
alle kommunale
nybygg skal vurderes
oppført i tr e. Det
vurderes om
kommunen vil gi en
generell oppfordring
til alle utbyggere om
også å vurdere
nybygg i tre.

9. Rådmannen utreder
muligheten for å
etablere et
kommunalt
klimafond (ENØK -
fond).
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VEDLEGG 5: KS vedtak 2014 - 2017

År 2014
Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar

Videre
oppfølging

27.03 29/14

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR.
1/14
Vedtak:
Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte
07.02.2014 tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyret ber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:
«Kontrollutvalget tar rapporten fra
selskapskontrollen i Veien Ku lturminnepark
AS til orientering og oversender denne til
kommunestyret med følgende
kommentarer:
1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring

for den økonomiske situasjonen i
selskapet.

2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle
de forutsetninger som lå til grunn f or
etableringen av selskapet.

3. Styreinstruks bør utarbeides, og det
bør foreligge en årlig egenevaluering.»

Rådmannen tar
kontakt med
øvrige eiere for å
gjennomføre
vedtaket.

24.04 53/14

ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV
ENERGI - OG KLIMAPLANEN
PROSJEKT OPPF ØLGING
Vedtak:
1. Årsrapport 2013 for oppfølging av
energi - og klimaplanen tas til orientering.
2. Kommunestyret ber om at energi - og
klimaplanen blir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.

Oppstart a v Energi
og klimaplanen er
utsatt til 2018

30.10 133/14

BOLIGSOSIAL HENDLINGSPLAN 2015 -
2022
Vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar framlagte
forslag til plan som Ringerike kommunes
«Boligsosiale handlingsplan 2015 - 2022»,
men med den presisering at det ska l søkes
å ha tilstrekkelig med boliger ut fra
behovet
2. De fem hovedstrategier som er
beskrevet i planen
- Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger
- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende

Boligkontoret er nå i
en etableringsfase
hvor de ansatte skal
etablere nye måter å
arbeide i tilleg g til å
etablere rutiner.
Leder av
Boligkontoret
arbeider tett med
kontaktperson i Ad. pkt. 5:
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husleie)
- Fra «Leie til Eie»
- Oppfølging i bolig, med s pesiell vekt på
boevne
- Samarbeid med frivillig
skal være førende for utarbeidelse og
gjennomføring av tiltak innenfor
boligsosialt arbeid i Ringerike kommune.
3. Ringerike kommune deltar i Husbankens
boligsosiale utviklingsprogram.
4. Det bes fremmet en sak om bygging og
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglene for fritak av merverdiavgift ved
nybygg er blitt slik at det bare er
kommunen som kan få det.
5. Evaluering av prosjektet og
måloppnåelse skal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.
6. Utrede kompetanse og kapasitet i
miljøarbeidertjenesten i forhold til
ambisjonene i boligsosial handlingsplan.
Utredningen legges fram til politisk
behandling.

Husbanken for å
sette seg inn i
Husbankens nye
kommuneprogram
«Bolig for velferd».
Administrasjonen vil
i løpet av andre
halvår komme
tilbake med status
og rapportering av
det boligsosiale
oppfølgingsarbeidet
på bakgrunn av
Boligsosial
handlingsplan.

Evaluering vil skje
iht. vedtak.

Ad. pkt. 6:
Oppgaven
gjennomføres i
regi av nytt
boligkontor

År 2015

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ komment ar
Videre
oppfølging

26.03 44/15

LOKALISERING AV LEGEVAKT
Vedtak:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til
orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en
mulighetsskisse som viser hv ordan
Ringerike interkommunale legevakt skal
organiseres i forhold til arealbehov,
kapasitet og innhold fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under
følgende forutsetninger:

Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes
dekt ved nybygg.

Plassering av l egevakten skal ligge i
tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike
sykehus.

Mulighetsskissen skal i samråd med
sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To
alternativer drøftes:
a) Sykehuset bygger, og Ringerike

Behandlet politisk
4.5.17 i sak
54/17 i
kommunestyret.
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interkommunale legevakt leier
b) Ringerike kommune bygger og Ringerike
interkommunale legevakt leier
4. Mulighetsskissen koordineres med det
arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om
mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, ko mmunale øyeblikkelig - hjelp
plasser og andre aktuelle lokaliteter
betinget av samhandlingsrefomen. Dette
for å optimalisere finansieringen og
utnyttelsen av de statlige
investeringstilskudd.

28.05 75/15

MANDAT FOR UTVALG FOR
RUSPROBLEMATIKK.
Vedtak:
Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ
bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og
kommunale faginstanser.
Utvalget skal gjennom samarbeid,
samhandling og utveksling av informasjon
utarbeide delrapport til hovedkomiteen for
omsorg og velferd, formannskapet og
kommunestyret i forbindelse med
evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.
Følgende personer tiltrer utvalget:
Politiske representanter:
Vidar Nordby ( Arbeiderpartiet/leder av
kontrollutvalget for salgs - og
skjenkebevillinger), Christine Granlund
(Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud
(Kristelig Folkeparti).
Representanter fra næringslivet:
Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua
(Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)
Faginstanser:
SLT - koordinator, kommuneoverlege, en
representant fra politiet, og leder av
enheten helse og rus.
Rådmannen (eller dennes representant) er
leder og sekretær for utvalget.
Det står utvalget fritt å innka lle personer
med nødvendig kompetanse i forhold til
nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for
møter.
Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

Følges opp i 2017

27.08 104/15 OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR Planprogrammet for Jobbes med
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PLANARBEID I HØ NEFOSS
Vedtak:
1 - Ringerike kommune starter arbeid med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss
2 - Det skal gjennomføres en
mulighetsstudie i form av parallelle
arkitektoppdrag
3 - Det avsettes midler til arbeidet i
Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

områderegulering
Hønefoss sentrum
ble lagt frem til
politisk behandling i
april 2017. Saken ble
utsatt og
kommunestyret skal
ha en workshop om
temaet 1. juni og så
er målet å få sendt
planforslaget ut på
høri ng før
sommerferien. Hva
er status for
områdeprogrammet
? Hvilke
retningslinjer og
muligheter er
trukket opp for
byutviklingen?

videre gjenno m
2018 og forventes
ferdigbehandlet i
2019

26.11 136/15

Skole - og barnehagetilbud for barn og
unge med s ammensatt behov
Vedtak:
1. For barn og unge med sammensatte
behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehage og et samlet tilbud i hele
grunnskolen dersom tilbud i ordinær
barnehage og på nærskole ikke er
tilstrekkelig.
2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehage for barn med tegnspråk som
førstespråk. Forsterket enhet ved Veien
skole opprettholdes.
3. Ringerike kommune oppretter ikke egne
alternativer arenaer for elever med sosio -
emosjonelle vansker. Det forutsettes at
kommunen benytter eksister ende tilbud,
eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.
4. Opplæringstilbudet ved Austjord
opprettholdes.

Det er i august 2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud for barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.
D et bygges en
avdeling for elever
med store og
sammensatte behov
som en del av ny
skole Hønefoss Sør.
Åpnes i januar 2019.

Tilbudet i
Heradsbygda
barnehage
fortsetter i 2018.
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År 2016

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølg ing

28.01 2/16

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

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere
Ringerike kommunes arbeid med og
sys temer for å forhindre og avdekke
korrupsjon.

2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å
fremme eventuelle anbefalinger/forslag til
kommunestyret, i løpet av 2016.

Status på
arbeidet for å
bekjempe
korrupsjon
inkluderes i
kommunens
årsrapport.

Seriøsite tskrav
ble behandlet i
sak 118/17 i
Kommunestyret
5.10.17

28.04 54/16 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering

Vedtak:

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til
etterretning.

2. Kommunestyret vedtar en tredobling av
tilskuddet til RU med halvtårs vir kning fra
2016. Dette innarbeides i forbindelse med
den politiske behandlingen av 1. tertial.

3. Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike
kommune til Ringerike Utvikling AS være
på 3,6 mill . årlig. Ringerike kommune vil at
Ringerike Utvikling AS skal ha dette
driftsgrunnlaget de kommende 3 år.

4 . Kommunestyret forutsetter at det gjøres
en grundig evaluering av måloppnåelsen
våren 2019, før en vurderer videre tilskudd.

5. Eier forventer at det gjennomføres to
eiermøter i året hvor sel skapet legger frem
s tatus og fra mtidsutsikter.

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

Årlig oppfølging i
kommunens
eiermelding.

28.04 59/16 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
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Ringerike

Vedtak:

1. Felles barnevernsvakt for Midt -
Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker
kommune etableres fra sommeren 2016 i
tråd med saksframstillingen.

2. Barnevernsvakten organiseres som et
interkommunalt samarbeid hjemlet i
kommunelov ens § 5A. Samarbeidet er et
administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28 - 1 b.

3. Barnevernsvakten etableres som et
prosjekt. Prosjektet evalueres fram til
årsskifte 2018 - 2019, med sikte på
implementering av et eventuelt korrigert
driftskon sept fra 1. januar 2019.

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.

Barnevernsvakten
startet opp
01.01.2017.
Samarbeid mellom 6
kommuner.

26.05 71/16 Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom
husbanken, private utbyggere og
kommunen

Vedtak:

Ringer ike kommune søker samarbeid med
private utbyggere for å benytte
tilvisningsavtaler. Dette for både å
stimulere til økt boligbygging og for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre
vanskeligstilte på boligmarkedet i
ko mmunen trygge og kvalitativt gode
boforhold i hensiktsmessige bomiljø i tråd
med sak s framstillingen.

Denne oppgaven
ligger i enheten
Boligkontoret
(etablert 01.01.17).

26.05 77/16 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd
Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd
Arena

Vedtak:

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til
orientering.

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med
Haugsbygd Idrettsforening etter at

(Se også sak 129/16)

Samarbeidet
med Ha ugsbygd
IF fortsetter.

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

i Haugsbygd

26.05 85/16 390 - Detaljreguleringsplan for
Klekkenhagen boligområde - Planforslag
til 2. gangs behandling

Vedtak:

Fyll inn vedtaket i saken under denne
linjen

1. 0605_390 Detaljregulering for
Klekkenhagen Boligområde med tilhørende
bestemmelser vedtas.

2. Rådmannen retter en forespørsel til
SVV for vurdering av endring av
fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingen og Klekken.

Fores pørsel til SVV er
sendt, og saken er
under utredning der.

30.06 107/16 Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud, - behov s a nalyse

Vedtak:

1. Ringerike kommunes planlagte
byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.

2. Videre planlegging av ny tt sykehjem,
herunder erstatning for Hønefoss sykehjem
avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger 2020. Rådmannen bes i tillegg se
på muligheter for en mer optimal
utnyttelse av eksisterende og planlagt
bygningsmasse fram til 2020.

Ny utvide t
behovsanalyse vil
bli gjennomført i
2020

30.06 109/16 Plansamarbeid i Ringeriksregionen

Vedtak:

- Kommunestyret godkjenner den fremlagte
skissen for plansamarbeid i
Ringeriksregionen.

- Kommunestyret ber rådmannen etablere
dette samarbeidet så snart so m mulig,
rådmannen gis fullmakt til å inngå
forpliktende samarbeidsavtale med

Samarbeidsavtale
mellom Ringerike,
Hole, Jevnaker og
Fylkeskommunen
foreligger.

Plankontoret ble
åpnet desember
2 016.

Økt e kostnader er
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partene.

- Økte kostnader innarbeides i fremtidige
budsjetter.

innarbeidet i HP
2018 - 2021 (økning på
3 mill . fra 2017 - nivå).

29.09 129/16 Barnehage - og skolebehovsanalyse 2016 -
2030
Vedtak:
Barnehage - og skolebehovsanalyse 2016 –
2030 legges til grunn for kommunens
planleggingsarbeid.
Rådman nen bes om å prioritere arbeidet
med å følge opp vedtak i sak 57/16 (red.
anm. 77/16) om å gå i dialog med
Haugsbygd Idrettsforening om et
samarbeid for å få bygget flerbrukshallen
Haugbygd Arena

Gjennomføres i tråd
med vedtak.

Dialog med
Haugsbygd IF
f ortsetter.

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

24.11 153/16 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i
Ringerike kommune
Vedtak:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på
sykehjem i Ringerike kommune ta s til
orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en
rullerende aktivitetsplan ved
sykehjemmene, samt en halvårsplan over
varierende aktiviteter. Slike oppsett skal
være tilgjengelig for alle beboere og
pårørende, både ved oppslag og på
kommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen
redegjøre for status i arbeidet med å
implementere «minimum 1 times aktivitet
for beboerne ved sykehjem i Ringerike
kommune» innen juni 2017.

Avholdt temamøte
om 1 times aktivitet
på institusjonene i
Eldrerådet o g
Hovedutvalget våren
2017.

15.12 164/16 Valg av forliksrådsmedlemmer -
møtefullmektiger 2017 - 2020
Vedtak:
På bakgrunn av fremkomne forhold i møte,
velger valgnemnda å gi rådmannen i
oppdrag å utrede nærmere begrunnelser
for forliksrådets funksjonalite t.
Valget blir utsatt til i januar 2017 i forhold
til medlem og varamedlem i forliksrådet.
Alf Meier (Ap) medlem og Beate Heieren
(Sp) vara er Ringerike kommunes
representanter frem til annet er bestemt.
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År 201 7

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak St atus/ kommentar
Videre
oppfølging

02.02 6/17 Ståstedsanalyse IT
Vedtak:
1: Kommunestyret tar «Tilstandsvurdering
for Ringerike kommune -
virksomhetsområde IT» til orientering.
2: Tilstandsvurderingen avdekker at
Ringerike Kommune ikke har et modent
nok for hold til sikkerhet og risiko knyttet til
informasjonssikring. Dette kan i stor grad
sees i sammenheng med at ansvar for
sikkerhet i kommunen per i dag ikke er
plassert på et beslutningsmyndig nivå i
organisasjonen. Én av konsekvensene er
usikkerhet knyttet til overholdelse av
regelverk.
Rapporten peker på at kommunen bør
utnevne en sikkerhetsansvarlig for
kommunen, og at det bør gjennomføres en
utvidet kartlegging av dagens sikkerhet - og
risikosituasjon for å avdekke kritiske trusler
og avvik fra regelverk .
Kommunestyret mener at IT - sikkerhet og
beredskap skal inngå som en sentral
forutsetning i kommunens IKT arbeid og
ber på bakgrunn av denne rapporten
rådmannen komme tilbake med en konkret
tiltaksplan for utbedring av de svakheter i
informasjonssikkerhete n som er avdekket.

Rådmannen har i
forslag til Budsjett
2018 lagt inn midler
til å styrke
kompetanse og
kapasitet innenfor
områdene IT -
sikkerhet og IT -
arkitektur som en
forutsetning for
gjennomføring av
digitaliseringsstrategi
en.

02.02 7/17 Ny sen tral parkeringsforskrift
Vedtak:
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til
orientering.
2. Det innføres 2 timers gratisparkering for
el - og hydrogendrevne motorvogner.
3. Ved etablering av nye ladepunkter på
kommunale p - plasser forberedes disse for
mulig f ramtidig innføring av betaling for
ladestrøm.

2) Skilter og
parkeringsskiver/ur
er bestilt og mottatt.
Avventer skiltvedtak.

3) Dialog med RIK
om etablering av
ladepunkter

Sak om nye
ladepunkter for
ladbare
motorvogner
kommer til
behandling i
oktober 201 7

02.02 12/17 Innbyggerinitiativ Nikkelverket
Vedtak:
Kommunestyret viser til innbyggerforslag
fra initiativtaker Kaare Fleten angående
Nikkelverket, gnr/bnr 270/9.
1. Innbyggerforslaget tas til orientering.

Saken er under
arbeid. Avventer
tilbakemelding fra
Nærings - og fiskeri -
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2. Forslagets pkt. 1 avvises med
begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i
konsesjonsloven for å nekte behandling av
konsesjonssøknader på eiendommen.
3. Forslagets pkt. 2 avvises med
begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for
at kommunen kan nekte mutingsrett på
eiendommen. Undersøkelsesrett og
utvinni ngsrett må ivaretas av rett
myndighet.
Ringerike kommunestyre er opptatt av at
området der Nikkelverket på Tyristrand lå,
blir ivaretatt som kulturminner, samt at det
blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen
som Nikkelverket har ført til. Rådmannen
bes i løpet av 2017 fremme en sak med
forslag til strategi for å få til dette.

departementet .

02.03 21/17 Helsefremmende forebyggende tilbud til
eldre
Vedtak:
1. Ringerike kommune etable rer
helsefremmende og forebyggende tilbud til
eldre som et gruppetilbud, supplert med
hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig
eldre. Målgruppen er 75 år, som
regjeringen anbefaling.
2. Ansvaret for utvikling og organisering av
tilbudet legges til Austjord
Behandlingssenter i tråd med
saksframstillingen.

Ca. 180 personer har
meldt seg på
fellessamlingene om
helsefremmende
forebyggende tilbud
til eldre.
Gjenno mføres
september og
oktober 2017 .

02.03 26/17 2. gangsbehandling reguleringsplan 399 -
Ny skole og boligområde Benterud
Vedtak:
1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole
og boligområde Benterud vedtas.
2. De deler av reguleringsplan nr.
0605_311 Benterud boligområde vedtatt
04.05.2006, som blir berørt av ny plan,
oppheves.
Et samlet kommunestyre ba rådm annen
om å bringe i orden de uavklarte
forholdene rundt Sogne selskap/nabo og
komme tilbake med konklusjon i neste
kommunestyremøte.

Avklaring med
Sogneskapet ble
fullført, og notat med
konklusjon ble lagt
fram i
kommunestyre -
møtet 06.04. 17.

Byggingen av
skole pågår.
Andre tiltak som
er en konsekvens
av regulerings -
planen
forberedes og er
foreslått
finansiert i
forslag til
handlings -
program 2018

02.03 29/17 Etiske retningslinjer for ansatte og
folkevalgte i Ringerike kommune
Vedtak:
1. Nye etiske retning slinjer for folkevalgte
og ansatte i Ringerike kommune vedtas.
2. Rådmannen bes å fremme en plan for
formannskapet på hvordan retningslinjene

Nye etiske
retningslinjer for
ansatte og
folkevalg te er
vedtatt.

Workshop med
relevante case
om etiske
problemstillinger
ble avholdt med
kommunestyret
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skal implementeres blant ansatte og
folkevalgte innen mai 2017.

Det er valgt å i kke
fremme en plan for
implementering, men
gå rett på
implementeringen og
gjennomføre en
workshop for de
folkevalgte.

4. mai 2017.

06.04 4 2/17 Ringmoen Vel - Flaskerud skole
Vedtak:
1. Ringerike kommune benytter seg av
tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på
eiendommen, gnr. 300, bnr. 4,
Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole).
Eiendommen legges ut til salg på det åpne
marked via eiendomsmegler.
2 . Dersom lokale ideelle organisasjoner
melder sin interesse for å overta
eiendommen bes rådmannen om å
fremme egen sak om dette

Ses i
sammenheng
med
Verbalforslag 19,
sak kommer
1.kvartal 2018

06.04 44/17 Refusjon Nerbytunet Foreløpig
godkjenning av plan for utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien
Vedtak:
Etter plan - og bygningsloven §18 - 8
godkjennes planene for utførelse,
kostnadsoverslag og forslag til fordeling
med endring av beregnet totalbeløp for
refusjon. Totalbeløpet som godkjennes for
refusjonssak en er kr 3 880 366. Andel i
refusjonssaken samt refusjonspliktig beløp
fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent
fordeling av refusjonsandeler og
kostnader» datert 24.03.2017.
Rådmannen utfører varsling om vedtak av
godkjenning av forslag til refusjon til
refusjo nspliktige. Saken fremmes for
endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i
kommunestyret når refusjonsberettigede
tiltak er gjennomført og regnskap for disse
er innsendt og gjennomgått av kommunen.
Rådmannen igangsetter evaluering av
arbeidet med refusjons saken med hensikt
å fremme politisk sak med anbefaling om
håndtering av refusjonssaker. Saken tar
sikte på å avklare følgende forhold:
Anbefaling av organisering og plassering av
ansvar på avdeling for saksfremstilling og
vurdering av refusjonssaker.
Anbef aling om delegering av myndighet til

Planlegges sak i
1.kvartal 2018
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vedtak i refusjonssaker.
Anbefaling om beregning av gebyr ved
saksbehandling av refusjonssaker.

04.05 53/17 Salg av kommunal grunn – del av gnr. 49,
bnr. 256
Vedtak:
Vedtaket i KS 23/2 pkt. 15 tas ut av liste av
objekter som skal selges. Dette i påvente
av byplanen.

Tatt ut av lista, se 2.
tertialrapport 2017

54/17 Oppføring av nytt helsebygg for Ringerike
interkommunale legevakt og prehospitale
tjenester (ambulansestasjon)
Vedtak:
St atusrapport for nye lokaler til
interkommunal legevakt tas til
etterretning.
Rådmannen får fullmakt til å
ferdigprosjektere et nytt helsebygg på
bygslet tomt ved Ringerike sykehus som
skal inneholde lokaler til interkommunal
legevakt og ambulansestasjon i tråd med
saksframstillingen.

Arbeider jf vedtak.

57/17 Korps i skole – rapport og videreføring
Vedtak:
Rapporten om Korps i skole tas til
orientering.
FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle
elever på 3. trinn i Ringerike kommune.
Budsjettet fo r Ringerike kulturskole økes
med 162.000 kroner i 2017 for å utvide
prosjektet til to nye skoler. Summen
innarbeides i budsjettet ved 1.
tertialrapport.
En videre plan for gradvis innføring av
Korps i skolen innarbeides i budsjett og
handlingsplan med måls etting em et tilbud
på alle skoler innen skoleåret 2021/22.

Korps i skolen
videreføres på
Helgerud og Veien,
og har startet opp
på to nye skoler,
UIlerål og Eikli.
Prosjektet er et
samarbeid mellom
kulturskolen,
grunnskolene og
skolekorpsene.
Evalueringen
etter første år var
svært god.

58/17 Turskiltprosjektet
Vedtak:
Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar
informasjonen om Turskiltprosjektet til
orientering, og bifaller en økt satsning på
friluftsliv i Ringerike kommune.

S økerne
iverksetter
prosjektet .
K ommunen
ivaretar sin rolle
og betaler ut
kommunalt
tilskudd ved
ferdigstilling i
2018 eller 2019.

01.06 61/17 Rehabilitering av kommunale kjørebruer –
finansiering

Investeringsmidler på
4 mill. kroner er
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Vedtak:
Saken tas til orientering.
Nødvendige investeringsmidler innarbeides
i behandli ngen av 1. tertial 2017.
Nødvendige investeringsmidler på 4
millioner kr innarbeides i behandlingen av
2. tertial 2017.

innarbeidet i 2.
tertial.

64/17 Innspill til Ringeriksbane E16 prosessen
Vedtak:
Ringerike kommune ønsker at det legges til
rette for en veiforbindelse mellom tiltenkt
kryss i Styggedalen og stasjonen via
storskjæringa.
Det er ønskelig at dette reguleres inn i den
statlige planen.
Det bør avsettes tilstrekkelig plass slik at en
mulig hensettin g på Tolpinrud ikke hindrer
en veiforbindelse.
Den statlige planen bør ikke hindre en
mulig omlegging av eksisterende Askvei.

Utført

29.06 71/17 2. gangs behandling 0605_406
Detaljregulering for Kistefos
Vedtak:
0605_406 Detaljregulering for Kistefos
v edtas.
Planområdet ligger i to kommuner og
fylker. Saken skal behandles for de arealer
som ligger i Ringerike kommune, saken må
sees på i sin helhet.
Den delen av plankart som overlapper med
plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt
26.03.2015, er angitt med sone for
videreføring av reguleringsplan.
Kommunestyre vedtar at planbestemmelse
7.1.1 endres i tråd med brev fra
Fylkesmannen i Oppland, datert 13.06.17.

Saken er vedtatt i
kommunestyret i
Jevnaker kommune i
sak 50/17

Vedtatt

72/17 Status planarb eid og prioriteringer
fremover
Vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens
prioriteringer og foreslåtte tiltak til
orientering.
Kommunestyret ber om ny status rapport
oktober 2017.

Sak kommer i
november 2017

74/17 Tilstandsrapport kommunale
veier/Hovedplan vei
Vedtak:
Statusrapport hov edplan vei tas til
orientering.
Rådmannen bes om å innarbeide
tilstrekkelige driftsmidler (inkl .

Gjennomført for
2018
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vedlikeholdsmidler) i framtidige budsjetter
for å stanse og ta igjen forfall på veinettet.
Rådmannen bes å innarbeide nødvendige
investering s midler etter prior iterte behov.
Rådmannen legger frem forslag på årlige
prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
Hovedplan vei rulleres hvert 4. år.

75/17 Ringerike kommunes seriøsitetskrav
Vedtak:
Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet
St ein - Roar Eriksen, oversendes saken til
rådmannen for utredning og
kvalitetssikring.
Saken legges frem i september møte.

Saken lagt frem 5.
oktober 2017

78/17 Kommunale kriterier for tildeling av
startlån, - endringsforslag
Vedtak:
Ringerike kommunes re tningslinjer for
tildeling av startlån harmoniseres med
husbankens kriterier. Dette innebærer at
kravet til at man må ha registrert bosted i
kommunen for å være søknadsberettiget
startlån, strykes.
KS ber rådmannen i løpet av høsten
kartlegge og vurdere om endring av
kriteriene for startlån, fører til behov for
økt kapasitet ved denne avd.
(Boligtjenesten).
Hvis dette er tilfelle innarbeides dette i
budsjettforslag 2018.

Det arbeides jf.
vedtatte kriterier.

Praksis og erfaring
med nye kriterier vil
danne g runnlag for
vurdering av
kapasitet.

79/17 Samarbeidsavtale om opplæring av
voksne mellom Hole - , Jevnaker - og
Ringerike kommune
Vedtak:
Det inngås et interkommunalt samarbeid
mellom kommunene Hole, Jevnaker og
Ringerike om grunnskoletilbud for voksne
e tter opplæringslovens § 4a,
introduksjonsordningen og norskopplæring
for nyankomne innvandrere i regi av
Læringssenteret for voksne.
Samarbeidet organiseres som et
administrativt vertskommunesamarbeid
e tter kommunelovens § 28 - 1 b.
Deltagerkommunene har selv ansvaret for
å fatte enkeltvedtak etter opplæringsloven
om rett til grunnskoletilbud og vedtak om
introduksjonsordning.
Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes.

Hole har sluttet seg
til avtalen, det
avve ntes
underskrevet avtale
fra Jevnaker.

Samarbeidet
gjennomføres i
tråd med avtalen

81/17 Ringerike kulturskoles fagtilbud Fagtilbudet er utvidet Det er lagt inn
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Vedtak:
Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas
til orientering.
Fagtilbudet suppleres med dans, teater og
tilrettelagt musikk fr a høsten 2017.
Videre utvidelse av tilbudene vurderes i
arbeidet med Handlingsprogram for
Ringerike kommune i 2018 - 2021.
Større gradering av betalingssatser utredes
i sak om vedtekter og betalingsreglement
høsten 2017.

fra høsten 201 7 midler til
videreføring av
utvidet tilbud i
forslaget til
Ha ndlings -
program 2018 -
2021



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3306-1   Arkiv: 145  

 

 

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% Høyere enn 75% Lavere enn 5% 

 1 - 2% 65 - 75% 5 - 8% 

 Høyere enn 2% Lavere enn 65% 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: 

 

 2014 2015 2016 B2017 

Netto driftsresultat i % av br. 

driftsinntekter 

1,6% 4,5% 4,5% 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: 

 2014 2015 2016 

Netto lånegjeld i % av brutto 

driftsinntekter 

42,5% 48,4% 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 2015 2016 B2017 

Disposisjonsfond i % av brutto 

driftsinntekter 

0% 1,5% 3,6% 7,5% 

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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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3982-1   Arkiv: 231  

 

 

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 vann- 

og/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 vann- 

og 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 
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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 
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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 la ger varm mat til kommunale institusjoner og
private personer. Damp brukes til oppvarming av gry ter og kokekar, samt rengjøring av utstyr.

Det er installert en oljefyrt dampkjel på Ringeriks kjøkken. Denne tripper daglig og gjør f.eks.
langtidskoking av mat utover ordinær arbeidstid van skelig. I tillegg må kjøkken personalet stadig vekk
sjekke manometre på damptilførsel for å sikre konti nuerlig matlaging.

Ringerikskjøkken ønsker derfor at eksisterende damp kjel, produsert i 1994 og kjøpt brukt og installert i
fyrrommet i 2010/201 1, 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 alternat iv
Ringerikskjøkken ønsker.

I tillegg er gulvet i fyrrommet hvor kjelen står sl itt og oppsprukket og det er registrert vannlekkasj e 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 fo r å erstatte eksisterende kjel med en elektrokjel o g
i tillegg utbedre gulvet i fyrrommet.

Ringerikskjøkken har 3 forbrukere av damp som er ko kekar, 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 5 00 kW gitt 98% kjelvirkningsgrad.

Oppgraderingen av fyrrommet på Ringerikskjøkken omf atter 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 nyt t 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 r egulator i hovedtavle som begrenser eksisterende el
kjeles pådrag i de perioder det er nødvendig.

I perioden med installasjonsarbeider i fyrrommet bl ir damp ikke tilgjengelig.

Total estimert kostnad for installasjon og idriftse ttelse av nytt kjelanlegg er : kr. 4.679.000,-

Tid fra prosjektstart til start installasjonsarbeid er i fyrrom er : 20 uker

Tid for installasjonsarbeider (stopp av mat produks jonen) er : 10 uker

Total tid for prosjektgjennomføring er : 30 uk er
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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 langtidskokin g av mat utenom ordinær arbeidstid er utfordrende.

Ringerikskjøkken ønsker å erstatte eksisterende kje l som er fabrikkert i 1994 og kjøpt brukt og
installert i 2010/2011, med en elektrokjel. De ønsk er 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 sli k at de kan ta en investeringsbeslutning for
nødvendig oppgradering av fyrrommet på Ringerikskjø kken.
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Dagens driftssituasjon
Ringerikskjøkken med tilhørende fyrrom og damp prod uksjon ble satt i drift i 2003.

Personellet på Ringerikskjøkken jobber vanlig 5 dag ers uke mandag til fredag fra 08.00 til 16.00.

Kjelen startes mandag og stoppes tidlig fredag og s kal ha damp tilgjengelig for kjøkkenutstyret i hele
denne perioden. Ved oppstart mandag morgen må trykk et bygges opp i rørsystem, tar ca. 30 minutter.

Fyrrommet var opprinnelig utstyrt med en dampkjel f ra Loos med kapasitet 1250 kg damp/time ved 10
bar(o) trykk. Kjelen havarerte i 2010/2011 (ingen a v personalet vet helt sikker hvilket år). Kjelen bl e
erstattet med en brukt Kvikk 600 kjel produsert i 1 994 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 bren ner er overdimensjonert og vil med
dimensjonerende dampbehov operere i nedre lastområd e (25-50 %) i tillegg til mye start/stopp. Figur
under viser effektdekning for kjel basert på regule ringsområde 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 res tartes manuelt. Kokkene sjekker derfor stadig vekk
manometere på damptilførsel. Dette gjør langtidskok ing 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 v ære at nivåmåler/flottør ikke kommuniserer godt
nok (beveger seg tregt opp og ned) med automatikk s ystemet mht. høyt/lavt vann nivå i kjel. Det kan
igjen være forårsaket av tilsmussede elektroder, so m en av flere mulige årsaker.

Ringerikskjøkken har avtale med lokalt rørleggerfir ma i forhold til ett- og femårskontroller. Vi har ikke
fått tilgang til noen servicerapporter for eksister ende kjel.
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Designgrunnlag

Normal drift

Følgende kjøkken utstyr blir tilført damp fra dampk jelen:

Kokegryte

Denne startes opp om morgenen (07.30-08.00) med å s terilisere 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 oppvar ming av gryta enten for matlaging eller for
oppvarming av vann for sterilisering. Det ble opply st under befaring at det kun er indirekte oppvarmin g
av kokegryte som benyttes, dvs. 100 % kondensatretu r.

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 in n, så
fylles karet med vann. Det er maksimalt 250 kg kjøt t 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 : ~ 352 kg damp/time (7 bar(a)) (varme opp vann til 100 oC på 15 min)
• Kokekar : ~ 150 kg damp/time (4 bar(a)) (oppvarmin g av mat i vannbad)
• Kjøletrommel : ~ 100 kg damp/time (4 bar(a)) (oppv arming av vaskevann)

Dampbehovet antas å kunne variere fra 0 – tre forbr ukere, med maksimalt dampbehov som beskrevet
over. Det er mest sannsynlig at kun gryte og kokeka r benyttes samtidig. 100% kondensatretur fra
gryte og kokekar, ingen kondensatretur fra kjøletro mmel.

Variasjon i dampbehov er

• Gryte (damp til kjelmantel rundt gryten) : 0 - 352 kg damp/time
• Kokekar : 0 - 150 kg damp/time
• Kjøletrommel : 0 eller 100 kg damp pr time.
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Kjøkkenets dampforbruk vil dermed variere fra 0 – 6 02 kg damp pr. time i perioden mandag morgen til
fredag formiddag med tilsvarende krav til kjelens d riftsområde. Vi har antatt at dampbehov vil ligge på
20% av maks kapasitet under kokeprosessen. Dette e r 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 an satte på kjøkkenet ift. hvordan utstyret kjøres.

Figuren viser samtidig drift av kokekar og kokegryt e om morgenen, sterilisering av kokegryte midt på
dagen og sterilisering av kjøletrommel om ettermidd agen. 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 kondensatret ur fra
kjøletrommel og at all annen kondensatretur flashes av før eller i matevannstank.
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Effektprofilen er vist som en varighetskurve over å rets timer i figuren under. Det er antatt at kjøkk enet
er i full drift utenom tre uker om sommeren.

Varighetsdiagrammet viser at det er knappe 200 drif tstimer i året med fullt effektbehov. Nedre
effektbehov vil ligge på ca 20 kW, hvor vi har anta tt 20% av maksimalt effektbehov for respektivt utst yr
under selve kokeprosessen. Varighet på nedre effek tbehov 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 prod uksjonen fra kjøkkenet ved dimensjonering av ny
kjel.

Ny kjel kan dimensjoneres basert på forskjellige fo rutsetninger;

• Akkumulert dimensjonerende behov for alt dampkreve nde utstyr (602 kg/t damp).
• Sterilisering av kjøletrommel vil ikke kjøres samt idig med sterilisering av kokegryte og

oppvarming av kokekar (502 kg/t damp).
• Ikke noe av utstyret kjøres på full effekt samtidi g, 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 k ulepunkt, 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 oC. Da har vi lagt inn en sikkerhet på 20 % i forho ld til akkumulert dimensjonerende
kapasitet på dampforbrukende utstyr.

For en elementkjel vil dette si ca. 500 kW tilført effekt, gitt en gjennomsnittlig momentanvirkningsgr ad
på 98 % over lastområdet.

En elementkjel har god regulering og vil normalt ku nne 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 fig ur 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 kjølekompress orer, ventilasjonsaggregat, pumper,

belysning, kontorutstyr, etc.

Hver hovedfordeling er 415V/630A.

Effekt laster – dagens anlegg

Ringeriks-Kraft Nett har informert om følgende avle ste maksimale belastninger i perioden 2014-2017:

• 300 kW el.kjel : 168 kW (Januar 2016)
• Andre forbrukere : 164 kW (Juni 2014)
• Maksimal samtidig belastning for trafo : 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 fyringsseso ngen om vinteren. Vi har fått oppgitt at maksimal
effekt for andre forbrukere er ca. 140 kW i fyrings sesongen.

I dag er det installert en trafo med overføringskap asitet 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 Ringeri ke 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 overførings-
kapasitet 630 kVA.

Transformatoren er koplet til byggets lavspent hove dtavle via en skinneplate med kapasitet 1200 A.
Denne skinneplaten kan gi en maksimal overføringsef fekt på ca. 830 kVA til byggets forbrukere.

Ringeriks-Kraft Nett foreslår å erstatte eksisteren de 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 inf ormert om at Ringeriks-Kraft Nett ønsker at det
installeres 800 kVA trafo og ikke 1000 kVA trafo so m 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 fyringss esongen kan oppsummeres til:

• Damp produksjon fra ny el. kjel : 500 kW
• 300 kW el. kjel for oppvarming av bygger : 300 kW
• Andre forbruker : 140 kW
• Total samtidig effekt belastning i fyringssesongen : 940 kW

Denne estimerte effekten overstiger trafo- og skinn epakke kapasitet. Vi foreslår derfor, ihht. Ringeri ke
kommune Teknisk forvaltnings ønske, å installere en effekt regulator i hovedtavlen. Ved høyt samtidig
forbruk begrenser effekt regulatoren uttaket til 30 0 kW el. kjel, slik at denne kjelen i eventuelt kor te
perioder ikke får tilført mer effekt enn tilgjengel ig (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 m ed minimum kapasitet 725 kg damp/time ved 10
bar(o) leveringstrykk. Forslåtte elementkjel vil h a et tilført effektbehov på ca. 500 kW med oppgitte
kapasiteter.

Matevannsystem

Det installeres nytt matevannsystem med matevannsta nk, matevannspumpe og kjemikalidoserings-
system tilpasset vannkvalitet på vann inn til Ringe rikskjøkken og elementkjelens krav til vannkvalitet .

Ferskvann fra kommunalt nett tilføres for å erstatt e avdampning, kondensat drenering og damp for
bruk for vask av roterende kjøler.

Rørarbeider

Tilslutninger av rørsystemer må tilpasses nytt inst allert utstyr og omfatter bl.a.:

• Eksisterende damprør ut fra kjelen.
• Eksisterende matevann-/kondensat rør mellom ny mat evannstank/pumpe og kjel.
• Eksisterende kondensat retur rør fra kjøkken inn p å 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 fy rrommet fjernes .

Eksisterende kabler fra oljekjelens automatikk skap til utstyr og instrumentering fjernes.

Det blir lagt ny kabel mellom lavspent hovedtavle o g kontaktor-/betjeningsskap for ny elementkjel i
fyrrommet.

Det blir lagt nye kabler internt i fyrrommet fra ko ntaktor-/betjeningsskap til utstyr og instrumenteri ng
etc.
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Automasjon

Det blir installert ny automatikk for regulering, s tyring og overvåking av elementkjel og
matevannsystem med kjemikaliedosering inkludert kab ling av alle signaler i fyrrommet.

Automatikken kommer i et eget kontaktor-/betjenings skap 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 be tongen, 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 gulvbeleg g synes påvirket av varme og kontraksjonskrefter.
Det er standard gulvbelegg 1,5 mm (2 mm?) med oppbr ett langs vegger. Terskel ved dør er av stål og
ca. 2 cm. Det er videre dårlig fall mot sluk. Det e r 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 r ørkoblinger 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 ce ntimeter oppkant.

I sone 1 -3 kan det vurderes om det skal etableres f uktføler. Innenfor sone 1 og 2 er
det ikke planlagt utbedringer. I sone 3 må det etab leres 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 :1 00 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 gje lder
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 f or gangtrafikk som for en korridor
i sone 4. Dette gir et gulvbelegg det kan være muli g 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/gjenv inning eller bli gjenbrukt av leverandør av ny kjel .

Fjerning av eksisterende matevanns- og kjemikalied oserings system

Eksisterende matevanns- og kjemikalidoseringsysteme r 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 m å brukes stor truck for å løfte ny kjel inn gjennom
åpning i andre etasje for videre transport inne i b ygget til fyrrommet. Transport av kjel vil skje til fyrrom
via en stor gang fra rommet hvor kjøle- kompressore r/aggregater og byggets ventilasjonsaggregat er
plassert.

Følgende åpninger må passeres ved ut- / inntranspor t av gammel/ny kjel:

• Dør mellom fyrrom og gang : (b x h) = 1 49 x 20 2 cm
• Dør mellom gang og kjølemaskin/aggregat rom : (b x h) = 1 65 x 202 cm
• Bredde mellom kjøleaggregat og tank i kjølemaskin rom : (b x h) = 1 22 x - cm*
• Ytterdør fra kjølemaskin/aggregat rom : (b x h) = 1 32 x 202 cm**

o  Er bredden for liten* fjernes en tank midlertidig for transport av kjel.
o  Er bredden for liten** (etter at dører er tatt av) fjernes gipsvegg og ventilasjon-

inntaksrist og kjel transporteres inn/ut igjennom v entilasjon -inntakskammeret.
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Oppgradering av trafo og hovedtavle
Transformatoren er plassert i et eget rom med tilga ng via en ekstern dør fra utsiden.

Byggets lavspent hovedtavle er plassert i et rom ve d 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 til førselskabelen har stor nok kapasitet for trafo
kapasitets oppgradering fra 630kVA til 800 kVA.

Oppgradering av transformator

Eksisterende 22kV/0,415kV trafo med overføringskapa sitet 630 kVA erstattes med en 22kV/0,415kV
trafo med overføringskapasitet 800 kVA. Dette foreg år ved at eksisterende trafo byttes med en trafo
Ringeriks-Kraft nett eller leverandør har på lager. Trafo vil bli frakoblet på kveld /natt pga. spenni ngsfri
tilførselskabel.

Skinnepakke mellom trafo og lavspent hovedtavle

Skinnepakken tåler 1200 A ihht. informasjon fra Rin geriks-Kraft Nett og gir da en maksimal
overføringseffekt på ca. 860 kVA. I dag utnyttes 87 6 A.

Ved å installere en 800 kVA trafo utnyttes 1113 A i hht. 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 til kopling til det nye kabinettet og det må installere s last
regulator for eksisterende 300 kW el. kjel for å si kre 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 veksler en ikke er i bruk.

Vi foreslår at man vurderer å benytte/installere da mp/varmtvann varmeveksler med nødvendig
regulering som sikrer nok damp til utstyret på kjøk kenet. Eksisterende 300 kW el. kjel vil da kun være i
drift når dampkjelen er stoppet. Denne løsningen fo rutsetter dagens driftsprofil.



Oppdragsnr.: 5172142 Dokumentnr.: RIen-E01 Versjon: B02
Oppgradere fyrrom og dampleveranse til Ringerikskjø kken | Forprosjekt

19

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 ti l
trafo.

Tankens som er en glassfibertank, har et lagringsvo lum på 12000 liter. Tanken skal fjernes og
nødvendige arbeider blir da:

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

Har det vært eventuell lekkasje fra tank og ut i gr unnen må eventuell forurenset jord deponeres som
forurenset masse.
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Kontraheringsstrategi og entrepriseinndeling
Det antas at Ringerike kommune, basert på sine ansk affelsesprosesser og rammeavtaler, etablerer
endelig kontraktstrategi.
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Fremdrift

Hovedplan

Hovedaktivitetene som i sekvens gir total gjennomfø ringstid fra oppstart av gjennomføringsprosjektet
til ny dampkjel er idriftsatt er:

• Etablere tekniske beskrivelser, kravspesifikasjone r og anbudsdokumentasjon 4 uker
• Leverandører utarbeider tilbud inkludert befaring 4 uker
• Tilbudsevaluering og kontraktstildeling 2 u ker
• Anskaffelse av ny dampkjel og annet mekanisk utsty r 1 0 uker
• Modifikasjon og oppgradering av fyrrom (inkl. opps tart og opplæring) 1 0 uker
• Total gjennomføringstid 30 uker

Anskaffelse av transformator og ny seksjon til hove dtavle skjer i parallell med anskaffelse av dampkje l
m.m.

Detaljplan – modifikasjonsarbeider i fyrrommet

Modifikasjonsarbeidene i fyrrommet utføres i sekven s som er:

• Fjerne kabler (el. og instrumentering) og eventuel le kabelbroer 2 dager
• Fjerne kjel-utstyr og nødvendige deler av røranleg get og røkgassrør 8 dager
• Oppgradere fyrromsgulv, støpe fundamenter, herding 1 2 dager
• Installere kjel-utstyr og tilpasse røranlegget til kjel-utstyret 1 7 dager
• Nye kabelbroer og trekke kabler til utstyr og inst rumentering 8 dager
• Trykktest, funksjonstest, opplæring og overtakelse 3 dager
• Total gjennomføringstid for modifikasjon av fyrromm et 50 dager

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

Produksjonsforstyrrelser for Ringerikskjøkken ved modifikasjon av
fyrrommet

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 strø mtilførsel 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 utst yr.
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Kostn ader

Investering

Total kostnad og kostnad for hovedaktiviteter er op psummert i tabellen under og dekker alle kostnader
fra oppstart av gjennomføringsprosjekt til idriftse ttelse og opplæring av personell er gjennomført.

Budsjett priser og leveringstid er innhentet fra ut styrsleverandør, elektro installatør, rørlegger og
spesialist på våtroms-gulv/bygningsfysikk basert en kel utstyrsspesifikasjon og befaring på
Ringerikskjøkken.

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 % 748 594

PROSJEKTKOSTNAD - basiskostnad 3 742 969

Forventningstillegg / Margin 25 % 935 742

FORVENTNINGSVERDI / KOSTNADSRAMME 4 678 711
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Drift (dagens vs. fremtidens)

Totale driftskostnader for Ringerikskjøkken blir ik ke beskrevet i dette forprosjektet, men vi har sett litt
på forskjeller i brenselkostnader og antatte endrin ger i andre driftsutgifter mellom dagens situasjon og
fremtidens.

Kostnader fyringsolje : 2015-15665 L/ kr. 115 272 e ks. 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, b asert på en antatt årsvirkningsgrad for
eksisterende oljekjel på 85 %. Dampmengde produser t vil være ca. 175 000 kWh, som brukes som
grunnlag for beregninger av forventet elektrisitets kostnad for ny elementkjel.

Elektrisitetskostnader for Ringerikskjøkken ved ins tallasjon av den nye dampproduserende
elementkjelen, vil bestå av to ledd, kraftpris og n ettleie. Vi har videre forutsatt at gjennomsnittli g maks
effektuttak for tre måneder i perioden november-apr il til å være 330 kW for den nye elementkjelen.

Vi kjenner ikke til hvilken kraftavtale Ringerike k ommune 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 energi ledd. Vi har forutsatt at Ringerikskjøkken har
effektmåling og betaler effektledd. Priser er hent et 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 effek t fordelt på få kilowattimer.

Resulterende damppris blir da 1,07 NOK/kWh.

Selv om resulterende damppris er høyere for ny elem entkjel sammenlignet med eksisterende oljekjel
basert på energibehov for 2016, er det andre drifts messige faktorer som utligner kostnadsforskjellene.
Disse er;

• Generell drift og vedlikehold, lavere kostnader fo r elementkjel sammenlignet med
eksisterende oljekjel.

• Utfall av kjel, langt mer stabil drift for ny elem entkjel sammenlignet med eksisterende oljekjel.
• Periodisk kontroller, lavere kostnader for element kjel sammenlignet med eksisterende

oljekjel.
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Bioolje som alternativ
En mindre omfattende løsning enn å installere ny el kjel 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 eksiste rende 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 d imensjonerende effektbehov, men hvis man velger å
følge dagens driftsmønster med de begrensninger det te medfører kan man beholde kjelen. I og med
at kjelen har nådd en viss alder, ca 25 år, og at d et er registrert driftsproblemer på kjelen, vil vi
anbefale at det gjennomføres en tilstandskontroll o g en nærmere kartlegging av de problemer som
foreligger.

Alternativet er å skifte ut eksisterende kjel/brenn er 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 : 404A
• Fryserom : 404A
• Hurtigkjøl : 404A
• Aircondition : 407C
• Prosesskjøling : 407C

Dette er halokarboner (HFK) bygget opp av hydrogen, fluor og karbon.

R404A har en GWP (Global Warming Potential) verdi p å 3922, mens for R407C er tilsvarende verdi
1774. ODP (Ozone Depletion Potential) er 0 for beg ge. 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 maks imal 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 bru ke ny gass for service av kuldeanlegg > 40 GWP -
tonn installert gass fra 01.01.2020. Det vil imidl ertid være tillatt å etterfylle anleggene med gjenv unnet
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, ko kekar og kjøletrommel.
o  Kokegryte har ikke samtidig oppvarming med damp ti l 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 v armesystem, 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 n y 800 kVA trafo uten at trafo-rom
modifikasjoner er nødvendig

• Tid beregnet for utbedring av fyrromsgulv (og derm ed prosjektets gjennomføringstid) må
verifiseres på nytt når støpemateriale for fundamen t for utstyr er valgt.

• Alle oppgitte trykk på tegninger og i dokumenter e tc. antas å være overtrykk, og ikke absolutt
trykk, dersom ikke annet er spesifisert.

• For kostnadsestimatet antas at det ikke er lekkasj e fra nedgravd tank.
• Effekt regulator benyttes for eksisterende 300 kW elementkjel som produserer varme for til

byggets vameanlegg. Dette kan begrense varmeproduks jonen ved høyt dampproduksjon.



Hei ,

Med referanse til å forbedre produksjonssikkerheten, er vår forståelse at dere er opptatt av å
kunne produsere mat utenom ordinær arbeidstid med høy driftsregularitet .
Dvs. bruk av kokekaret som benyttes for langtidskoking av mat i opptil 13 – 15 timer .

- Problemer i ordinær arbeidstid ser vi bort ifra, da vi regner med at personalet ordner
eventuelle problemer når de er tilstede.

Vi tenker derfor at produksjonssikkerheten fokuserer på matlaging utenom normal arbeidstid .

2 alternativer for å øke produksjonssikkerheten kan være .

Alternativ 1
Installere 2 elektrokjeler med kapasitet 60% og 40% i forhold til en kjel. Dette vil øke drifts
sikkerheten noe i forhold til en elektrokjel .
Vi har ikke vurder t

- om det er plass til 2 kjeler
- tilknytning til eksisterende damp rørnett
- vannbehandlingssystem
- elektrisk kabling/tilknytning til lavspent tavle inkludert oppgradering av lavspent

hoved tavle

Alternativ 2
Erstatte eksisterende elektrisk kokekar med et nytt større kokekar .

Vi har ingen arrangemen tstegning som viser hvor mye større kokekar det er plass til å
installere .

- Det må avklares når man ser hva man har av plass og hva større kokekar krever av
plass for at man fremdeles kan ha en effektiv/arbeidsvennlig produksjon med større
kokekar.

Det er også viktig å definere samtidighet, dvs.om dette nye kokekaret vil bli benyttet samtidig
med utstyret som forsynes med damp eller kun når dette utstyret ikke er i bruk mht. elektrisk
effekt uttak .

Et større elektrisk kokekar vil derfor kunn e
- Påvirke stø rrelsen på ny trafo
- kreve at man erstatter dagens elektriske kabel med en større kabel
- oppgraderer lavspent hovedtavle

Med vennlig hilse n
Tor Finså s

Sivilingeniø r
Teknisk Drift / Byggautomatiserin g
Norconsul t

Tlf. 9301952 2
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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.  
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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 EØS-

reglene 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 ø r 2 0 1 6
for

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Foretaksnr. 990457158



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 6

Virksomhetens art
S t i f t e l s e n f o r m å l e r å f r e m s k a f f e l o k a l e r o g t i l r e t t e l e g g e f o r d r i f t a v R i n g e r i k e K u l t u r s e n t e r s a m t u t l e i e a v f a s t
eiendom i Ringerike kommune.

Fortsatt drift
Å r s o p p g j ø r e t e r a v l a g t u n d e r f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t .

A r b e i d s m i l j ø o g p e r s o n a l e
S t i f t e l s e n h a r h a t t 2 4 a n s a t t e i r e g n s k a p s å r e t , h e r a v 1 6 m e n n o g 8 k v i n n e r - d e t t e u t g j ø r 5 å r s v e r k . S t y r e t
b e s t å r a v 1 k v i n n e o g 5 m e n n . S t i f t e l s e n h a r i k k e s a t t i v e r k t i l t a k i f o r h o l d t i l l i k e s t i l l i n g .
D e t h a r i k k e s k j e d d s k a d e r / u l y k k e r i l ø p e t a v i n n t e k t s å r e t .

M i l j ø r a p p o r t
S t i f t e l s e n s v i r k s o m h e t p å v i r k e r i k k e d e t y t r e m i l j ø .

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

2016 2015
Driftsinntekter 6 647 580 6 300 117
Driftsresultat 19 782 292 768
Å r s r e s u l t a t 13 811 225 036

31.12.2016 31.12.2015
Balansesum 5 894 854 2 196 823
Egenkapital 487 014 473 203
Egenkapitalprosent 8,3% 21,5%

D e t h a r i k k e i n n t r u f f e t f o r h o l d e t t e r r e g n s k a p s å r e t s s l u t t s o m h a r b e t y d n i n g f o r d e t f r e m l a g t e å r s r e g n s k a p e t .

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

H ø n e f o s s , d e n 4 . m a i 2 0 1 7

Per-Arne Hanssen Tor Eid Aud Wilhelmsen
styreleder nestleder styremedlem

Werner Jacobsen O l e M a g n u s G r ø n l i Knut Erik Haugerud
styremedlem styremedlem styremedlem

Tage Hybertsen
daglig leder



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Resultatregnskap

Note 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 4 699 748 4 099 951
Annen driftsinntekt 1 947 832 2 200 165
Sum driftsinntekter 6 647 580 6 300 117

Driftskostnader
Varekostnad 2 475 507 1 929 220
L ø n n s k o s t n a d 1 2 038 926 1 506 663
Annen driftskostnad 1 2 113 364 2 571 466
Sum driftskostnader 6 627 798 6 007 349

DRIFTSRESULTAT 19 782 292 768

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 1 622 447
Sum finansinntekter 1 622 447

Finanskostnader
Annen rentekostnad 3 044 8 413
Sum finanskostnader 3 044 8 413

NETTO FINANSPOSTER ( 1 4 2 2 ) ( 7 9 6 6 )

O R D I N Æ R T R E S . F Ø R S K A T T E K O S T N A D 18 360 284 802

S k a t t e k o s t n a d p å o r d i n æ r t r e s u l t a t 6 4 549 59 766

O R D I N Æ R T R E S U L T A T 13 811 225 036

Å R S R E S U L T A T 13 811 225 036

O V E R F Ø R I N G E R O G D I S P O N E R I N G E R
O v e r f ø r i n g e r a n n e n e g e n k a p i t a l 13 811 225 036
S U M O V E R F Ø R I N G E R O G D I S P O N E R I N G E R 13 811 225 036

Å r s r e g n s k a p f o r S t i f t e l s e n R i n g e r i k e K u l t u r s e n t e r Organisasjonsnr. 990457158
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Balanse pr. 31 .1 2.201 6

Note 31.12.2016 31.12.2015

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 2 1 000 000 1 000 000
Sum finansielle anleggsmidler 1 000 000 1 000 000

SUM ANLEGGSMIDLER 1 000 000 1 000 000

O M L Ø P S M I D L E R
Varer 69 501 33 770
Fordringer
Kundefordringer 476 896 221 649
Andre fordringer 419 265 150 811
Sum fordringer 896 162 372 460
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 3 929 192 790 593
S U M O M L Ø P S M I D L E R 4 894 854 1 196 823

SUM EIENDELER 5 894 854 2 196 823

Å r s r e g n s k a p f o r S t i f t e l s e n R i n g e r i k e K u l t u r s e n t e r Organisasjonsnr. 990457158



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Balanse pr. 31 .1 2.201 6

Note 31.12.2016 31.12.2015

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital 4 200 000 200 000
Sum innskutt egenkapital 200 000 200 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 4 287 014 273 203
Sum opptjent egenkapital 287 014 273 203

SUM EGENKAPITAL 487 014 473 203

GJELD

LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 78 707
Sum annen langsiktig gjeld 0 78 707

SUM LANGSIKTIG GJELD 0 78 707

KORTSIKTIG GJELD
L e v e r a n d ø r g j e l d 1 447 653 265 597
Betalbar skatt 6 4 549 59 766
Skyldig offentlige avgifter 147 131 215 716
Annen kortsiktig gjeld 5 3 808 507 1 103 834
SUM KORTSIKTIG GJELD 5 407 840 1 644 913
SUM GJELD 5 407 840 1 723 620

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 894 854 2 196 823

H ø n e f o s s , d e n 4 . m a i 2 0 1 7

Per-Arne Hanssen Tor Eid Aud Wilhelmsen
styreleder nestleder styremedlem

Werner Jacobsen O l e M a g n u s G r ø n l i Knut Erik Haugerud
styremedlem styremedlem styremedlem

Tage Hybertsen
daglig leder

Å r s r e g n s k a p f o r S t i f t e l s e n R i n g e r i k e K u l t u r s e n t e r Organisasjonsnr. 990457158
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Regnskapsprinsipper:

Å r s r e g n s k a p e t e r s a t t o p p i s a m s v a r m e d r e g n s k a p s l o v e n s b e s t e m m e l s e r o g g o d r e g n s k a p s s k i k k f o r s m å
foretak.

Driftsinntekter

I n n t e k s t f ø r i n g v e d s a l g a v v a r e r s k j e r v e d l e v e r i n g s t i d s p u n k t e t . T j e n e s t e r i n n t e k t s f ø r e s i t a k t m e d
u t f ø r e l s e n . T i l s k u d d i n n t e k t s f ø r e s i d e n p e r i o d e n t i l s k u d d e t g j e l d e r .

O m l ø p s m i d l e r o g k o r t s i k t i g g j e l d

O m l ø p s m i d l e r o g k o r t s i k t i g g j e l d o m f a t t e r n o r m a l t p o s t e r s o m f o r f a l l e r t i l b e t a l i n g i n n e n e t t å r e t t e r s i s t e d a g
i r e g n s k a p s å r e t , s a m t p o s t e r s o m k n y t t e r s e g t i l v a r e k r e t s l ø p e t . O m l ø p s m i d l e r v u r d e r e s t i l l a v e s t e v e r d i a v
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
a n s k a f f e l s e s k o s t . V a r i g e d r i f t s m i d l e r f ø r e s o p p i b a l a n s e n o g a v s k r i v e s o v e r d r i f t s m i d l e t s f o r v e n t e d e
ø k o n o m i s k e l e v e t i d . V a r i g e d r i f t s m i d l e r n e d s k r i v e s t i l v i r k e l i g v e r d i v e d v e r d i f a l l s o m f o r v e n t e s i k k e å v æ r e
a v f o r b i g å e n d e a r t . N e d s k r i v i n g e r b l i r r e v e r s e r t n å r g r u n n l a g e t f o r n e d s k r i v i n g e n i k k e l e n g e r f i n n e s å v æ r e
til stede.

Fordringer

K u n d e f o r d r i n g e r o g a n d r e f o r d r i n g e r f ø r e s o p p i b a l a n s e n t i l p å l y d e n d e e t t e r f r a d r a g f o r a v s e t n i n g t i l
p å r e g n e l i g t a p . A v s e t n i n g t i l p å r e g n e l i g t a p g j ø r e s p å g r u n n l a g a v e n i n d i v i d u e l l v u r d e r i n g a v d e e n k e l t e
f o r d r i n g e n e . A n d r e f o r d r i n g e r e r o g s å g j e n s t a n d f o r e n t i l s v a r e n d e v u r d e r i n g .

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til
b e t a l i n g i n e s t e r e g n s k a p s å r i t i l l e g g t i l e n d r i n g i u t s a t t s k a t t . U t s a t t s k a t t e r b e r e g n e t m e d s k a t t e s a t s e n v e d
u t g a n g e n a v r e g n s k a p s å r e t ( 2 4 % ) p å g r u n n l a g a v s k a t t e r e d u s e r e n d e o g s k a t t e ø k e n d e m i d l e r t i d i g e
f o r s k j e l l e r s o m e k s i s t e r e r m e l l o m r e g n s k a p s m e s s i g e o g s k a t t e m e s s i g e v e r d i e r . I b e r e g n i n g e n e r d e t o g s å
m e d t a t t l i g n i n g s m e s s i g f r a m f ø r b a r t u n d e r s k u d d v e d r e g n s k a p s å r e t s u t g a n g . S k a t t e ø k e n d e o g
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet
o g n e t t o f ø r t .

Offentlig tilskudd

Stiftelsen har tidligere mottatt investeringstilskudd fra Kulturdepartementet og Sparebankstiftelsen.
T i l s k u d d e n e e r r e g n s k a p s f ø r t t i l v e r d i e n a v t i l s k u d d e t v e d t r a n s a k s j o n s t i d s p u n k t e t . I n v e s t e r i n g s t i l s k u d d e r
f ø r t m o t k o s t p r i s ( n e t t o f ø r i n g ) .

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter Organisasjonsnr. 990457158
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N o t e 1 - L ø n n s k o s t n a d

S e l s k a p e t h a r h a t t 5 å r s v e r k i r e g n s k a p s å r e t .

S p e s i f i k a s j o n a v l ø n n s k o s t n a d e r I å r I fjor

L ø n n 1 759 923 1 193 394
Arbeidsgiveravgift 282 162 204 052
Pensjonskostnader 79 437 70 147
A n d r e l ø n n s r e l a t e r t e y t e l s e r -82 596 39 070

Totalt 2 038 926 1 506 663

S e l s k a p e t e r p l i k t i g t i l å e t a b l e r e o b l i g a t o r i s k t j e n e s t e p e n s j o n , o g h a r e t a b l e r t o r d n i n g s o m t i l f r e d s s t i l l e r
lovens krav.

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder kr 727 711
R e v i s j o n s h o n o r a r , s o m b e s t å r :

L o v p å l a g t r e v i s j o n 45 655
B e l ø p e t e r e k s k l u s i v e m e r v e r d i a v g i f t .

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

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

S k a t t e t r e k k i n n s k u d d u t g j ø r p r 3 1 . 1 2 . i å r k r 8 4 388 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 60 001.

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter Organisasjonsnr. 990457158
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Note 4 - Egenkapital

Stiftelseskapital Annen Sum
egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 200 000 273 203 473 203
T i l f ø r t f r a å r s r e s u l t a t 0 13 811 13 811

Pr 31.12. 200 000 287 014 487 014

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld
A n n e n k o r t s i k t i g g j e l d b e s t å r i h o v e d s a k a v r e s t m o t t a t t s t ø t t e f r a K u l t u r d e p a r t e m e n t e t p å k r 6 3 3 7 2 9
( o p p r i n n e l i g 1 6 5 0 0 0 0 ) t i l å d e k k e p å l ø p t e b y g g e k o s t n a d e r i f o r b i n d e l s e m e d f e r d i g s t i l l e l s e a v
K u l t u r s e n t e r e t s a m t t i l s k u d d f r a S p a r e b a n k s t i f t e l s e n p å k r 2 6 8 5 7 2 0 ( o p p r i n n e l i g k r 7 5 0 0 0 0 0 ) t i l å d e k k e
ombygging av lokaler.

Note 6 - Betalbar skatt

S p e s i f i k a s j o n a v å r e t s s k a t t e g r u n n l a g :
R e s u l t a t f ø r s k a t t e k o s t n a d e r 18 360

+ Permanente og andre forskjeller 212
+ Endring i midlertidige forskjeller -377

= Inntekt 18 195

S p e s i f i k a s j o n a v å r e t s s k a t t e k o s t n a d :
B e r e g n e t s k a t t a v å r e t s r e s u l t a t 4 549

= Sum betalbar skatt 4 549
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 0

= O r d i n æ r s k a t t e k o s t n a d 4 549
S k a t t e s a t s i i n n t e k t s å r e t 25

B e t a l b a r s k a t t i b a l a n s e n b e s t å r a v
Sum betalbar skatt 4 549

= Betalbar skatt i balansen 4 549

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter Organisasjonsnr. 990457158



Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Noter 201 6

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

2016 2015
+ U t e s t å e n d e f o r d r i n g e r -99 615 -99 992

= Grunnlag utsatt skatt -99 615 -99 992

U t s a t t s k a t t 0 0
Negativt grunnlag utsatt skatt 99 615 99 992

= Grunnlag utsatt skattefordel 99 615 99 992

Utsatt skattefordel 23 907 24 998
G r u n n l a g i k k e b o k f ø r t u t s a t t s k a t t e f o r d e l 99 615 99 992

I k k e b o k f ø r t u t s a t t s k a t t e f o r d e l 23 907 24 998

Noter for Stiftelsen Ringerike Kultursenter Organisasjonsnr. 990457158
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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: Per-Arne Hanssen  

Nestleder: Tor Eid  

Styremedlem:  Aud Wilhelmsen 

Styremedlem:  Knut Haugerud 

Styremedlem:  Ole Magnus Grønli 

Styremedlem:  Werner Jacobsen 

Varamedlem:  Inger Helen Wien 

Varamedlem:  Harald Helleseter  

Rådet 

Leder:  Erik Haraldseth  

Nestleder: 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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M0TTATT 15 FEB,2017

www.r¡ng¡r.neT RINGERI KE I D RE TTSRÅD post@rinsir.net

Kommunalsjef Magnar Ägotnes

Ringerike kor¡rnune

Sendt: masnar.agotnes@rinqerike.kommune.no

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

H ,

q w
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.

På ovennævnte møte diskuterte 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.

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 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,
o Skiforeningens ski-lekeland for barn,

o Skiforeningens ski- og sykkel-løypenett for alle aldersgrupper,
¡ Turistforeningens ski- og tur-løypenett for alle aldersgrupper,
r Ringkollen hopparene med bakker i ulika størrelser,

o Ringkollstua og Fossen Friluft AS serveringssted, butik for friluftliv og -aktiviteter, Frilufts SFO, samt
arbeide med handikappede barn,



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.

o

a



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.

De 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.

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.

Vi står derfor nu i en situasjon, hvor Ringkollen Parken er 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.

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

En bra løsning 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 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

I 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.

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

8. Transport

En 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.

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. 1 6:00)- 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.

I de to årene skianlegget har blitt drevet av Ringkollen Alpinanlegg as har der ikke 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.

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\
Christoffer Hove

Ringkollen Alpinanlegg as

Eskil Korneliussen

Leder Hønefoss Brettklubb
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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.

Unik oliven mot farlig Pu'$riu
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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.
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- 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. Så skal vi arrangere norgescup i slopestyle i slutten av februar, sier Hove.

LES OGSA: - 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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har hjulpet mange i kampen
mot irritabel tarmsyndrom

PU LS SPoRT SNoWBoARD 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)

Fa halv pris i dag

DEL
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r{}-sotJ6 nürdmenn har
ríyrnpt{}fner
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: Tre lokale jenter til ungdoms-OL

Bra 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.
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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
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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 'z

Med nye eiere har anlegget på Ringkollen fått nytt liv. Denne uken har både små og store samlet seg for å

stå på ski.
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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.

Ê /'ì I 1 t. t/-l-l 
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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
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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.
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Anders Bocke flyr over hoppet i bokken. Foto: Emil André Østbø

Alplnbakken på Rtngkotlen

¡ Ble startet opp i 1995
. Ble kåret til årets snowpark i 2011
. 400 meter lang nedfart
r Skiftet eier høsten 2O14, og byttet navn fra Ringkollen Alpin til Ringkollparken
r Har et mål om å bli Norges beste terrengpark
¡ Christoffer Hove kjøpte parken av Martin Brodahl, som har drevet parken i 1 9 år
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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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Kul dag: Christoffer Hove kan love en spennende dag med konkurranser, rebuser, grillmat og aftersk¡ med Damien-

konsert.

DEL
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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 kommentarer

-

Flere saker



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
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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 :,, ,;,i ,i,i.i

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

..å u .rr

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)

DEL



3t1t2017 Ringerikes Bld - - Målet er å øke hverdagsbruken

,14

ANNONSE

ii\
\

- Reddet meg fra elendig livskvälitet
med irritabel tarmsyndrom
Les hvordan hun fikk hielp mot lBS.

Christoffer Hove smiler bredt. Han er tilbake i sitt ess - der han elsker å være: Ringkollen Parken. Bakken som har blitt hans stØrste

hiertebarn etter at han overtok for litt over to år siden.

På 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

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.
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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

Flere saker

lopp med romtr¡l$basket
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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}

DEL

ANNONSE



HEIT!M HOLDE

3tiln17 Ringerikæ Blad - Brettstjerner trente ¡ parken

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 de vil komme hit til bakken vår, sier Christoffer Hove stolt.

LES OGSÂ: Vil engasjere 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 en

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.
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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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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, i

Ringkollen-parken i går. Sandbech mener guttene er heldige som har et så flott anlegg i nærområdet. (Foto:Jan Torkel

Torstensen)

DEL
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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 og korte
turer etter skoletid, og ikke bare i helger, er v¡kt¡g. Mange repetisjoner, sier Ståle Sandbech.

Landslagstrener Sondre Hylland fulgte Sandbech og Richenberg i Ringkollen.

- Christoffer har gjort en sinnssykt 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.

- De som skal kjøre norgescup til helgen, bør glede seg, sier Hylland.

L]nik oltven
senker blodtrykk
og gir økt energi
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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 pluss

Se kommentarer

Flere saker
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311t2017 Gratis kort til alle barn i alderen 7 - 16 år i Hwden! - Tacky

Gratis kort til alle barn i

al deren 7 1 6 år i Hovden!
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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- Det handler om rekruttering, det er bra at barn og

unge kommer i aktivitet, men det handler også om

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.

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 i

kommunen!

n

Kvitfjellôpner
10. november
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Ringkollen Alpinanlegg AS

Resu ltatopgørelse zAMl 201 5

08.09.1 4 -31 .1 2.1 5

lndtægter:

Salgsinntekt, høy mva (utleie)
Salgsinntekt, middel mva (kiosk)
Salgsinntekt, lav mva (heiskort)
Annen salgsinntekt

lndtægter i alt

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 RESU LTAT FøR UDBYTTE

Udbytte

ARETS RESULTAT

Regnskab per¡ode
kr.

kr. 37.040,00
kr.66.966,00

kr. 587.834,00
kr. 42.701,00

kr.734.541,00

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
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Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER

Konsesjoner
bygninger
Andre anleggsmidler
Maskiner og anlegg
Andre transportm¡dler
lnventar
mva til gode
kontant NOK
varelager (est¡meret)

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital:

Egenkap¡tal ved stifrelse 819-2014
Arets resultat før udbytte
Udbytte 2015

Egenkap¡tal i alt

GæId:

Banklån
R¡ngkollen
Tråkkemaskin

Kredilorer
snowboard.dk
Christoffer Hove
bank - kassekred¡t

Gæld i alt

Passiver ¡ alt

Kr,

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

kr. 300.000,00
-kr.292.081,00

kr- 0,00

kr.7.919,00

kr.2.210.646,00
kr.271-791,00

kr.24.275,62
kl.201.416,22

kr.82.003,72

kr.2.790.132,56

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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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 354

Områderegulering for
RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN

Utarbeidet av Asplan V iak AS 29.05.2013
R evidert av Ringerike kommune 1 9 .09 .2017

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtatt av k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor planavgrensningen som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. pbl. §§ 12 - 5 og 12 - 6:

Feltnavn
Bebyggelse og anlegg

Steinbrudd og masseuttak (1201) BSM
Vannforsyningsanlegg (1541) o _BVF 1 - 3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011) SKV

Landbruks - , natur - og friluftsformål
LNF - areal for nødvendige tiltak for landbruk og går dstilknyttet
næringsvirksomhet b asert på gårdens ressursgrunnlag (5100)

LNF

Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6620) VNS

Hensynssoner
Sikringssoner. Område for grunnvannsforsyning H120
Sikringssoner. Nedslagsfelt for drikkevann H110

Bestemmelsessone – krav om detaljregulering #1

I parentes bak hver bestemmelse er det vist til § i pbl. som gir hjemmel for bestemmelsen.
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§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1 .1 Kommunaltekniske anlegg ( § 12 - 7 nr . 2)
Tiltak i forbindelse med kommunalteknisk anlegg kan tillates, også i LNF - områder.

§ 1 .2 Bevaring av vegetasjon og terreng (§ 12 - 7 nr . 1 og 9)
E k s i s t e r en d e v e g e t a s j o n s k al be v a r es s å l an g t d e t l a r s eg g j ø r e i a n l e gg sp eri o den.
I n n g r ep i s i de t e r r eng s k al t i l ba k e f ø r es t i l op p ri n ne l i g b r uk ( s k o g , m y r e ll e r åpen e n g ) .
D et s k al b r u k es s t e d e g en v e g e t a s j on v ed f e r d i g s t il l e l se av a n l e gg e t . I an l eg g sp eri o d en og
når a n l e gg et er i d r i f t , s k al v ir k s o m he t en i kk e på v ir k e na t u r o m r ådet og det b i o l o g i s k e
m an g f o l det ne g a ti v t .

§ 1 .3 Gjødsel og sprøytemidler ( § 12 - 7 nr . 3 )
B r uk av g j ø d s e l s k al s k j e iht. g j ød s e l p l an. Bruk av godkjente sprøytemidler skal
dokumenteres, og kun brukes av autorisert personell. Nærmere bestemmelser er gitt i §
6 Hensynssoner.

§ 1 .4 Terrenginngrep og aktivitetsendringer ( § 12 - 7 nr . 2)
A ll e t e rr e n g i nn g r ep og a k t i v it e t s end r i n g er i nn e n f o r p l a no m r ådet som i kk e er sær li g o m t a l t i
r e g u l e r i n g sb e s t e m m e l s e ne , s k al f o r e l e gg es k o m m unen og d ri kk e v ann s m y nd i g he t ene f or
g od k j en n i ng f ør e v e n t u e l l e t i l t ak g j e nno m f ø r e s .

§ 1 .5 Avløpsanlegg ( § 12 - 7 nr . 2)
E t a b l e r i ng av s t ø r r e / f e l l es a v lø p s a n l e g g ba s e r t på i n f i l tr as j on i g r un n en t i l l a t es i kk e.

§ 1 . 6 Skilting (§ 12 - 7 nr . 9)
Vannverkseier skal sette opp og vedlikeholde skilt med kart som opplyser om
vannforsyningen og bestemmelsene for bruk av nedslagsfeltet.

§ 1 .7 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet strak s stanses, og kulturmyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd.

§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Steinbrudd og masseuttak (BSM)
1. Krav om detaljregulering (§ 12 - 7 nr. 11 og 12)
Før videre uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering for uttaksområdet.
Planen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.
Områderegulering med sikringssoner skal ligge til grunn for en eventuell detaljregulering.
Det skal utarb eides en konsekvensutredning for konsekvenser av tiltaket. Temaer i
konsekvensutredningen må avklares nærmere, men følgende må i alle fall utredes:

a. Hensyn til vannverk og drikkevann
b. Avgrensning av uttaksområde
c. Avslutning og istandsetting, også når det gje lder areal berørt av tidligere masseuttak

(hele bestemmelsesområde #1 vist på plankart)
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§ 2 . 2 Vannforsyningsanlegg ( o_ BVF 1 - 3)
1. Formål ( § 12 - 7 nr . 2 )
O m r åder for v ann f o r sy n i n g s a n l e g g s k al k un n y tt es t i l a k ti v it e t k n y t tet t i l d r i f t av
v ann v e r k e t . Det kan etableres brønner m ed b r ø nnhus f o r e l - i ns t a l l a s j on e r og
d r i f t s k on tr o ll .

2. Framdriftsplan (§ 12 - 7 nr . 12 )
Det skal utarbeides en framdriftsplan for utbygging av reservevannforsyningen .
Denne skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse for dette arbeidet gis.

3 . Inngjerding (§ 12 - 7 nr . 4 )
D et skal e t ab l e r es i nn g j er d i ng m ed l ås r u n dt p r odu ks j ons b r øn n er i BVF 2 og BVF 3 .
H v er b r øn n t opp skal ha e g en i nn g j e r d i ng på minimum 1 0 x 1 0 m . G j e r d et s k al h a en
hø y de på m i n i m u m 1,8 m e t e r . I n n g j e r d i ng r u n dt BVF 1 skal o p p r e t t h o l de s .

§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3. 1 Kjøreveg (SKV)
SKV skal være privat og nyttes til nødvendig drift av vannverket, landbruksdrift og som
adkomst for eiendommene.

§ 4 . Landb ruks - , natur - og friluftsformål

§ 4 .1 LNF - areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNF)
O m r ådene kan n y t t es t i l j o r d b r u k , s k o g b r uk og fril u ft s li v , innenfor de begrensninger som
framgår av § 6 Hensynssoner .

§ 5 . Bruk og vern av sjø og vassdrag

§ 5 .1 Naturområde i sjø og vas sdrag med tilhørende strandsone (VNS) ( § 12 - 7 nr . 2 og 12 )
M a s s e u t f y lli n g , b y g g , hø y de r e g u l e ri ng e l l er and r e i nn g r ep s om r e dus e r er elvas v e r di som
b i o t op og r e k r e as j ons k i l de er ikke tillatt . E v en t ue l l e t i l t ak f or å h i n dr e e r os j o n s k al
k ons e kv en s u tr e d es og f o r e l e gg es k o m m une n og vassdragsmyndigheter for g od k j en n i n g .
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§ 6 . Hensynssoner

§ 6.1 Felles bestemmelser for sikringssoner
Restriksjoner gitt for en sone gjelder også for alle soner innenfor denne.
Sikringssonene rundt brønnene er inn delt i fem soner: 0, 1 , 2 A, 2 B og 3 .
Disse er vist på plankartet som Område for grunnvannsforsyning H120 og Nedslagsfelt for
drikkevann H110. Se også eget temakart som viser he nsynssonene.

§ 6.2 Sikringssone r – område for grunnvannsforsyning (H120) (§ 12 - 7 nr. 1, 2 , 3, 4, 9 )
Sone 0
Sonen s k al k un b e n y tt es t i l a k ti v it e t k n y tt et t i l d r i f t en a v v ann v e r k e t .

Sone 1
a. Forbud m ot u t t ak av g r us.
b. Forbud m ot e t a b l e r i ng av a l l e a n d r e b r ø n ner enn f or d r i f t og o v e r v å k n i ng av

v annve r k e t .
c. Forbud m ot l a g ri ng e l l er f y l li ng av d ri v s t o f f og a ll e an d r e m i l j ø f a r l i g e k j e m i k a li e r .
d. Forbud m ot o r g an i s e r t l e ir s l a g n i ng, s t e v ne r , m ilit æ r ø v e l s e r e t c.
e. Fo r bud m ot a l l a nnen t r a f i k k av k j ø r e t ø y er e nn d e t som er nød v en d i g f or d r i f t av

vann v e r k e t , j o r d b r uk og s k o g sd rift .
f. Forbud m ot b r uk av p l a n t ev e r n m i d l e r .
g. Forbud m ot nydyrking og beiting. Dette betyr at det ikke tillates jordbruk i sone 1.
h. Forbud mot lagring/opplasting av tømmer .

§ 6.3 Sikringssone r – nedslagsfelt drikkevann (H110)
Sone 2 A
a. Forbud m ot u t t ak av g r us und e r k o t e 155,00 ( n o r m al g r unn v ann s s t a n d er r e g net f r a

k o t e 147, 0 0 ) .
b. U tt ak av g r us s k al g j ø r e s iht. g od k j e n t e d r i ft s p l an e r . La g r i ng og f y lli ng av

d ri v s t o f f i f o r b i nd e l s e m ed u t t ak m å s k j e u t e n f o r de n ne s on e n, p å p l a s s e r m ed t e t t
u nde r l a g . S l i k e p l a s s e r s k al g od k j enn e s a v M a t t il s y n e t .

c. Forbud m ot b r uk av na t u r g j øds e l .
d. Forbud m ot l a g ri ng av m i l j ø f a r li g e k j e m i k a li e r m ed s a m l et v o l um o v er 50 l p r .

e i e ndom , og o l j e og and r e p e tr o l eu m s p r odu k t er m ed s a m l et v o l um o v er 300 l pr
e i e n do m . A l l e l a g e r t an k er m å s t å p å t e t t un d e r l ag m ed k a n t er s t øpt hø y e nok ti l å
sa m l e opp he l e t a n k ens i n n h o l d. T an k ene s k al v æ r e l e t t e å i n sp i s e r e f o r l e k k a sj e r .
F o r b u det g j e l d er i kk e d ri v s t o f f t an k er på k j ø r e t ø y .

e. Forbud m ot l a g ri ng og depone r i ng av f ór som ha l m l u ti n g s a n l e g g og su rf o r s il o e r .
Forbud e t g j e l der i kk e m e ll o m l a g ri ng av r undb a ll e r .

f. Forbud m ot b r uk av sp r ø y t e m i d l er ( s k og og d y r k et m a r k ) t i l h ø r en d e g r uppe 2 :
P r epa r a t e r som har en t en høy he l s e f a r e og l av sp r ed n i n g s i n de k s e ll e r l av he l s e f a r e

og høy sp r edn i n g s i nde k s ” og g r uppe 3 : P r ep a r a t er m ed høy he l s e f a r e og høy
sp r e dn i n g s i n d e k s , d e fi n e r t i M a t t i l s y ne t s v e il ed e r B r uk av p l an t e v e r n m i d l er n æ r
v ann k il der ( 2 0 05 ) . V a n l i g e u g r a s be k j e m pende s p r ø y t e m i d l er som
v an li gv i s b e n y tt es v ed g r a s p r odu ks j on, f.eks. R a m bo og a ll e t y per R o u n d up,
t i l l a t es b r u k t iht. g j ød s e l p l a n .

g. Forbud m ot e t a b l e r i ng av ca m p i n g p l a s s e r og pa r k e r i n g sp l a s s e r .
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Son e 2 B
a. Forbud m ot u t t ak av g r us und e r k o t e 1 52,00. U t t ak av g r us s k al g j ø r e s iht. g odk j e n t e

d r i ft s p l a ne r . La g ri ng og f y l l i ng av d ri v s t o f f i f o r b i n de l s e m ed u tt ak s k al s k j e p å p l a s s e r
m ed t e t t un d e r l a g , og s li k e p l a s s er s k al g od k j enn e s a v M a t ti l s y ne t .

b. Forbud m ot ny beb y g g e l se m ed unn t ak av en k l e by g n i n g er ( u t en i nn l a g t v ann)
t i l k n y tt et l a n db r uk ( v ed l a g e r , fl y tt b a r e s k o g sb r a kk er e t c. ) . S t ø rr e b yg n i n g e r ( b o li g hus,
f j øs e t c . ) i t i l k n y t n i ng ti l e k s i s t e r e n de b e b y g g e l se k r e v er g od k j en n i ng fr a M a t t i l s y ne t .

c. Forbud m ot ned g r a v de o l j e - e ll er k j e m i k a li e t an k e r . Mak s i m u m l a g e rt a n k f or o l j e o g
o l j ep r o d u k t er er 1,5 m3. A ll e l a g e r t an k er m å st å på t e t t unde r l ag m ed k an t er s t øpt h ø y e
nok ti l å s a m l e opp h e l e t an k ens i n n ho l d. T a n k ene s k al v æ r e l e t t e å i ns p i s e r e f o r
l e kk a s j e r . M a k si m a l t 1 t ank p r . e i e n dom i nnen f o r s one 2 B .

d. Forbud m ot i n f i l t r as j on av a v l øps v ann i g r un n en.
e. Forbud m ot o m f a t t ende g r av ea r be i d er i e l v e l øp. E v en t ue l l e ti lt ak f o r å h i n d r e e r o s j on

skal k ons e k v en s u t r ed e s og f o r e l e gg es d ri kk e v ann s m y n d i g he t e r og
v a s sd r a g s m y n d i g he t er f o r g od k j en n i n g .

f. Forbud m ot e t a b l e r i ng av n y e k o n k u rr e r e nde b r øn n er m ed unn t ak av e v en t ue l t
g r unn v ann s u t t ak av g r unne i er t i l e g et f o r b r uk e t t er a v t a l e. B r ønn e r t i l
j o r db r u k s v ann i ng o m f a tt e s av f o r bud e t .

Sone 3
a. Forbud m ot e t a b l e r i ng av bed r i f t e r , v i r k so m he t er e ll e r an l e g g som k an u t g j ø r e e n

po t e n s i e l l f o r u r e n sn i n g s t r u s s e l m ot g r unn v anne t . B e s t e m m e l s e ne o m f a tt e r o g så
be d r i f t er s o m b r u k er s li k e s t o f f e r som r å s t o f f i p r o d u ks j on e n. Fo r bud e t o m f a t t er i k k e
opp f ø r i ng av by g n i n g er i t il k n y t n i ng t i l e k s i s t e r e n de b e b y g g e l s e .

b. Forbud m ot dep o ne r i ng av hush o l dn i n g s a v f a ll , k l o a k ks l am og annet o r g an i sk a v f a l l
( g j e l der o g så m e ll o m l a g ri ng av k l oak k s l am ti l b r uk på d y r k et m a r k ) .

c. Forbud m ot ub e s ky tt et l a g r i ng u t endø r s a v s t o f f er m ed u t v a s k ba r e k j e m i k a li e r .
K u ns t g j ød s el k an l a g r es u t e på p a l l d e r so m e m ba ll a s j en h i n d r er u t va s k i n g .

d. Forbud m ot l a g ri ng av d ri v s t o f f , p l a n t e v e r n m i d l e r e l l e r k j e m i k a li er i s t ø r r e m en g der
e n n d e t som er nød v end i g f or g å r ds d r i f t og hus h o l d n i ng ( m a k s i m u m 1 å r s f o r b r u k ) .

e. Forbud m ot s t ø r r e / f e l l es a v l øps a n l e g g ba s e r t på i n f i l t ras j on i g r unne n .
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1 HENSIKT MED PLANEN
O m r å d et ø n s k es r e g u l e r t m ed b a k g r u n n i Ri n g er i ke k o m m u n es m ål om å b es k y t t e de l er av
g r u n n v a n ns f o r e k o m s t en på Kil emoen, som er e n e s t e v a n n k il de t i l Ri n g e r i ke v a n n v erk Kil emoen.
D et k o mm u n a l e va n n v er k et f ors y ner H ø n e f oss o g o m e g n m ed drik k e v a n n, t il s v arende om l a g
23 0 0 0 i n n b y gg e re . V a n n v e r k e t s k al t i l e n h v er t i d d e k k e v a n n f o r br u k e t i r e g i o n en.

F o r å ø k e s i kkerhe t en i v a n n f ors y n i n g en h a r Ri n g e r i k e k o mm u n e etab l e r t t o f u ll s k a l a
p r ø v e b r ø n n e r v ed T j o r p ut t en på sa m m e f o r e k o m s t , s o m s kal f u n g e r e s o m su p p l erende
v a n n k il d e /r e se rv e v a n n k il de for v a n n v er k e t . D e n ne d el en av v a n n f o r s y n i n g en s k al o g så s i k r es .

Beskyttelsessonene i ny klausuleringsplan er beregnet ut fra et maksimalt døgn uttak på 160 l/s
fordelt med 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og 70 l/s fra brønnene i Tjorputten. Hvis
vannforbruket i framtiden blir vesentlig høyere enn 160 l/s , må det vurderes ny revisjon av
sonegrensene. Gjennomsnittlig uttak for 2015 er stipulert til 105 l/s .

Klausuleringsplanen tar for seg hensyn knytta til nødvendig beskyttelse av v annkilden, og
behandler ikke søknadskrav for tiltak for eksempel etter plan - og bygningsloven og
mineralloven.

H e n s i k t en m ed p l a n en e r å r e g u l ere gnr/bnr 52/17 og 52/19 samt deler av 52/1 til
vannforsyningsanlegg. Ø v r i g e d el er av 52/1, s a m t a r e al er i n n e n f or gnr/bnr 51/1, 51/2, 52/2,
52/3, 52/6 og 52/9 som ligger innenfor sikringssonene for vannforsyningen, foreslås regulert til
LNF - formål. Deler av eksisterende grusuttak på gnr/bnr 52/1 foreslås regulert til steinbrudd og
masseuttak. Dette er en oppdatering av planformål i forhold til dagens bruk. Det stilles krav om
detaljregulering for dette område før videre uttak . Nødvendig k onsekvensutredning for dette
tiltaket blir en del av en eventuell detaljregulering for grustaket.

Videre foreslås det h e ns y nss o n e r i form av sikringssoner for å ivareta behovet for beskyttelse i
tråd med ny klausuleringsplan . Pl a n o m r å d e t v i l tota l t s e tt o m fa t te a ll e s i k r i n g sso n ene 0, I , II A ,
IIB o g III ru n dt brøn n o m rå d e n e , s l i k de f r a m g år i so n e i n n d eli n g s kart e t i forsl a g e t t i l ny
klausuleringsplan ( vedlagt ).

E ks i sterende brøn n o mrå d e b estår av s e k s b rø n n e r i D ø di sg ro p a , me n s de to n y etab l erte
brøn ne ne er p l ass e r t i h v ert s it t brøn n o m rå d e v ed Tjorp u tten om l ag 5 0 0 met e r l e n g er n o rd ø s t .
Brønnområdene utgjør sikringssone 0. Ø v r i g e areal u t gjør so n e I, IIA , IIB og III d e r de u li k e
h e ns y nss o n e ne samme n fa ll er med ut b r e d el sen av s i kr i n g s so n e n e ru n d t b rø n n e n e , o g e r
d e f i n e rt s o m O m rå d e for gru n n va n n s forsyn i ng og N e d s l a g sfe l t f o r d r i kkev a nn.

E t o mrå d e p a ra ll e l t med e l v e k a n ten l e n g st n o rd i p l a n områ d et foreslås regulert t i l
N atur o m r å d e i s j ø og vass d rag med t il h ø re n de s tra n ds o n e . A r e a l et er en d e l av sikringssone III .
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2 P LANSTATUS OG RAMMEBE TINGELSER

2.1 P lanstatus – kommuneplanens arealdel

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.07.2007 er p l an o mr å d e t i sin helhet avsatt t i l L N F -
o m r å d e . Området er også markert som område for grunnvann og vanninntak.

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 omr ådet 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. Di sse
områdene tilsvarer to av områdene foreslått regulert til vannforsyningsanlegg (BVF1 og BVF3) i
områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det også utarbeidet en temautredning om
masseforvaltning .

2.2 T idligere vedtak og avtaler i saken

E k s i s t erende v a n n f o r s y n i ng s o m bas e r e r s e g på g r u n n v a n n f r a s e k s brø n n e r i D ø di s g r o p a h a r
v æ r t i d r i f t i o v er 20 å r . D et e r t i d li g ere i n n g å t t a v t a l er m e ll om ko m m u n en o g grunn ei ere om
t ill ate l se t i l brøn n b o r i n g , e t a bl eri n g, prø v e p u m p i ng o g d r i f t av d i sse br ø n n e n e. Ri n g er i k e
k o mm u n e e i er nå d e tt e b r ø n n o m r å d et ( 5 2 / 1 9 ) .

D et er o g så i n n g å t t a v t a l er i f orb i n d e l se m ed g j e n n o m f ø r i n g en av su p p l er e n d e
g r u n n v a n ns u n d ers ø k e l s er v ed T j o r p ut t e n , s a m t f or b o r i n g en av de n y e b r ønnene o g
prø v e p ump i ng av d i sse. E n av brøn n e n e e r p l as s ert i n n e n f or Ri n g e r i k e k o mm u n es e i e n d o m
( 5 2 / 1 7 ) . D en a n dre li g g e r i n n e n f or gnr/bnr 5 2 / 1 . D e n y e b r ø n n e ne v i l i n n gå som su p p l erende
v a n n f ors y ning /r es e r v e v a n n f or s y n i ng.

D e n y etab l er t e b r ø n n e ne v ed T j orp u tt en e r v urde r t av NV E i f orho l d t i l k o n ses j o n sp l i k t e n . NV E
h a r u t i fr a i n n se n dt m a t eri al e b e s t e m t a t t ilt a k e t k an b e h a n dl es g j e n n o m r e g u l eri n g sp l a n en.
M an k an b e n y t t e § 20 i v a n nr ess u r s l o v en f or v a n n u tt a k e t i f orb i n d e l se m ed h ø r i ng a v
r e g u l eri n g sp l an f or k l a us ul eri n g av v a n n k il d e n . D et t e k r e v er a t r e g u l eri n g sp l a n en b e s k r i v er
v a n n u tt a k et o g o v er v å k i n g s r u t i n e n e , jf . kapittel 4.9 .
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2.3 K rav om konsekvensutredning og planprogram

2.3.1 Aktuelle bestemmelser

Aktuelle bestemmer i forskrift om konsekvensutredninger (2017) er:

§ 6 bokstav a) fastslår at områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg 1 og 2
alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram. Relevante punkt i vedleggene er:

Vedlegg 1 er punkt 11: Anlegg for grunnvann der de n mengden vann som tas ut el ler
infiltreres utgjør minst 10 millioner m3hver år .
Vedlegg 2 punkt 2a: Mineraluttak

§ 8 omhandler planer som skal konsekvensutredes men ikke ha planprogram, dersom de kan få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. kriterier i § 10).

§ 8 boks tav a) fastslår at dette gjelder reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, med mindre det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og reguleringsplanen er i samsvar
med denne. Relevant punkt i vedlegg 2 er punkt 2a: Mineraluttak.

2.3.2 Vurder ing av krav om KU og planprogram

Planforslaget setter rammer for grunnvannsanlegg. Beregninger viser imidlertid at grensen for
vannmengden som tas ut eller infiltreres ikke passeres.

O mrådereguleringen regulerer ca 30 daa t il steinbrudd/masseuttak. Dette arealet er avsatt til
LN F - formål i gjeldende arealdel fra 2007, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny arealdel
som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til eksisterende
arealbruk, og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller forslag til ny
klausuleringsplan og områderegulering for området.

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er behovet for
beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Omr ådet omfatter kun areal som i dag er
berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF - områder.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusuttak i dette
området. Kommunen legger til grunn at nødvendige utredn inger knytta til konsekvenser av
videre grusuttak må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil
krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt.

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommun e at planforslaget ikke utløser krav om
konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger.
Planbeskrivelsen skal imidlertid belyse virkningene av planen, jf. bestemmelser i plan - og
bygningsloven.

Dersom det etter høring og offen tlig ettersyn av planforslaget viser seg at regulering til
steinbrudd/masseuttak likevel gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og
konsekvensutredning, vil arealet reguleres til LNF - formål. Videre må en eventuell privat
detaljregulering inneholde nødve ndige utredninger, på samme måte som foreliggende
planforslag legger opp til.
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3 DAGENS SITUASJON

3.1 B e li gg e nh et o g d a g e n s a r e a l b r u k

Gr u n n v a n ns b r ø n n e ne er l o k a li se r t på Kil emoen ca . 5 km n o r d f or H ø ne f oss se nt r u m , o g n o r d
f or f y l k es v eg 1 7 2 . B r ø n n o mr å d e 1 Dødisgrupa er brøn n e n e som u t g j ø r h o v e d v a n n f o r s y n i n g en
v ed v a n n v er k et. B r ø n n o mr å d e 2 o g 3 m a r k er e r om r å d e n e f o r h v er av de n y etab l er t e f u ll s k a l a
p r ø v e b r ø n n e ne v ed T j orp u t t e n . D et er en d i s t a n se på 1 5 0 m et e r m e ll om brønn ene v ed
T j orp u tt e n , o g de b li r d e rm ed li gg e n de i h v ert s it t b r ø n n o mr å d e . A v s t a n d e n m e l l om brøn n e n e i
D ø d i s g r o pa o g b r ø n n e n v ed T j orp u tt en er ca. 5 0 0 m e t e r . S e Figur 1 f or p l ass e r i ng av
brøn n o mr å d e n e .

F o r uten dr i f t av e k s i s t er e n d e v a n n f o r s y n i ng v ed R i n g er i k e v a n n v e r k , b e n y t t es p l a n o m r å d et i
d a g t i l r e k r e a s j o n/ fr il u ft s li v , s k o g sdr i ft og j ord b r u k . Det har også vært drevet g r us u tt a k i
området . Pl a n om r å d e t l i g g er f o r d e t a ll er m este i u tm a r k .

Figur 1 : Oversiktskart med alle brønnområder på Kil emoen inntegnet .
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Figur 2 : Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU) .

3.2 Grunnforhold

3.2.1 Berggrunn og løsmasser

B erggrunn e n b e s t å r av g a b b r o/ am f i b o li t t , g li m m e r s k i f er o g d i ori t t i s k - gran it t i sk
g n ei s / m i g m a t it t , jf . Figur 3 .

D et er i k k e r a p p o r t e r t o m u h e l d i g e hen d e l s e r i f o r b i n d e l se m ed u t g li d ni n g e r v e d
v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e. I n g en av v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e s k al v æ r e utsa t t f or s k r e d .
A v setn i n g en er d o m i n e r t av fr i k s j o n s j o r d a r t er n ed t i l til d el s s t ore d y p.

O m r å d et er pr e g e t av b r e el v a v setn i n g er , jf . Figur 4 . Kil em o en er et i s r a n d d e l t a som b l e a v satt
m o t s ø r . B r ø n n o mr å d e ne li g g e r i d el er av a v setn i n g en d e r i ska n t en l å und e r o p p b y gg i n g en av
d el t a e t e ll er d el er av d e tt e . T i d li g e r e und e r s ø k e l ser av N G U v i ser a t d e n sørl i g e de l en b e s t å r av
s a n d - o g g r us l a g . I de se n tr a l e de l er er d e t p å v i st f i ns a n d m e k t i g h e t er på o v er 60 m e t e r , m e n s
d e t i d e n n o r d l i g e de l en er a v satt g r o v ere m a s se r . B ori n g e r v i ser o v er 30 m e t er m ed gro v e
m a s ser av sa n d o g g r u s m ed g od v a n n g j e n n o m g a n g. I brøn n o m r å d et v ed T j o r p ut t en er d e n
u m e t t e d e s o n e n ca. 3 - 5 m , m e n s o m r å d et r u n dt h a r en ume t t et so n e m e ll om 10 og 30 m . I
brøn n o m r å d e ne i D ø d i s g r o p a o g v ed T j orp u tt en er d e t et o p ptil 10 m t y k t l a g av f i n sa n d/si l t
o v er se l v e g r u n n v a n nsma g as i n et . S e l v e g r u n n v a n nsm a g as i n e t b estår av grus o g grus i g s a n d.
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Figur 3 : Berggrunnsgeologisk kart (Kart: NGU).

3.2.2 F o r u r ensn i ng

U t fr a d a g e n s a r e al br u k og eksisterende k l a u su l e r i n g sb e s t e mm e l s e r g j e n n o m g ås p o t e n s i e ll e
f or u r e n sn i n g s k il d e r i n n e n t il r e n n i n g so m r å d e t til brønnene i Dødisgropa og Tjorputten . D et er
i k k e f a s t b e b y g g e l se e ll er o ff e n t li g e v e g er i n n e n tilr e n n ing so mr å d e t . Grusuttaket er d en mest
alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet.

Grusuttak. Det foregår tidvis uttak fra et grustak i tilrenningsområdet til brønnene. Gr ustaket
ligger både innen for klausulerings sone I og II A. Masser skal b lant annet ha vært tatt ut i
forbindelse med veg prosjektet R v. 7 Ramsrud. Dagens situasjon er at det tas ut masser
sporadisk innenfor gnr/bnr 52/1. Uttaket er ikke i strid med eksisterende klausuleringsplan for
området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh . og 152 moh . i hhv. sone I og II A.
Naturlig grunnvannstand er 147 moh.

Infiltrasjon av forurenset elvevann. Man må regne med at Begna er noe forurenset fra
kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, avrenning fra fyllinger/forurenset grunn e tc. For kort
oppholdstid fra vannet infiltreres i elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan
dermed føre til dårlig vannkvalitet.

Dyrket mark og beiting. Et område med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe
forurensning. Området ligger innenfor sone IIA og IIB i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års
drift er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsling eller beiting i
drikkevannet, slik at det dyrkede arealet ikke representerer noen forurensningsfare slik det
d rives i dag. Området rundt brønnene er ikke mye belastet med beiting per i dag, men det kan
være aktuelt å be nytte området til dette senere.
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Skogbruk. Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensnin gskilder. 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. Vann analyse r fra
prøvepumping og 20 års drift viser ingen tegn til at denne arealbruken påvirker grunnvannet.
Den gode naturlige beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt
sjelden, gjør at denne arealbruken representerer en liten trus sel mot grunnvannet.

Fr il u ft s li v . O mr å d e t e r n oe br u kt t i l fr il uf t s li v . M ed d e n g o d e n a t u r li g e b e s k y tt e l sen t i l
g r u n n v a n nsm a g as i n e t , r e p r es e nt e r t v ed en r e l ati v t m e k t i g u m e tt e t so n e s t e d v i s b e s t å e n d e av
f i ns a n d / s il t , u t g j ør friluftsliv i n g en t r uss e l m ot v a n n k v a li t eten. D et er i m i d l er ti d f orbud m o t
o r g a ni sert l e i r s l a g n i n g, s t e v n e r , m ili t æ r ø v e l ser et c . i n n en so n e I .

T o t a l t s e t t k an d e t k o n k l u d e r es m ed a t grunn v a n n s f or e k o m s t en g i r li t en b e l astn i ng på d a g e n s
area l br u k.

3.2.3 H y d r og e o l ogi

Gr u n n v a n nsm a g as i n e t li g g e r i en g r u n n v a n n s f o r e k o m s t s o m e r kar a k t eri s ert i t r åd m ed EU s
v a n nra mm e di r e k t i v ( g r u n n v a n ns di r e k t i v et ) . F o r e komst 012 - 97 2 - G Kil emo e n i n n g å r i v a n nre g i on
V es t - V i k en o g v a n n o mr å d e T y r i fj ord e n. T o t a l t a r e a l er b e r e g n et t i l om l ag 5,7 k m2. O mr å d e t e r
en d e l a v d e n s t ore br e e l v a v setn i n g en på Kil emoen.

Figur 4 : Løsmasse kart . Utbredelsen av breelvavsetningen vist med oransje farge (Kart: NGU) .
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På Kilemoen er d et p å v i st 10 - 50 m tykke sa n d - o g g r usmass e r m ed m e g e t g o d
v a n n g j e n n o m g a n g . U m e tt e t so n e ( s o n en o v er grunn v a n ns ni v å e t ) h a r en m e k t i g h e t på opptil 50
m e t er o g b e s t å r av f i n e r e s e d i m e n t i f i ns a n d/ s il t - fr a k s j o n e n .

D en tykke um e tt e d e so n en av finkornige sedimenter b i drar t i l å g i en g od b e s k y tt e l se av
f or e kom s t en m ot f o r urensn i n g som i n f il tr eres fr a o v er f l ate n .

D en n a t url i g e grad i e n t en t i l g r u n n v a n nss p e il et f ø l g e r grad i e n t en t i l B e g n a . D en n a t url i g e
g r u n n v a n n s st r ø mm en ( u t en p u m p e b el a s t n i n g ) g å r fr a B e g n a / T j o r p ut t en o g m ot sø r - sør ø s t .
D e n ne grunn v a n nsst r ø m m en e r s t y r t av et l a v ere li g g e n de e l v e ni v å ned e nfor e t s tr y k i B e g na
sørøst f o r Kil e m o e n . Ha s t i g h e t en på d e n n a t url i g e g r u n n v a n nss t r ø m m en er c a. 2 m / d ø g n, m en
v i l s i k k e r t v ari e r e fr a m i n dre e n n 0,1 m / d ø g n i f i n s a n d/sand t i l o v er 10 m / d ø g n i g r ov g r u s.

Ny dannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra Begna , mens ca. 10 % (10 - 15
l/s) vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon på avsetningen og innenfor influensområdet . E n
uttaksmengde på inntil 100 l/s vil utgjøre kun 0,12 % (1,2 ‰ ) av midlere vannføring i Begna.

3.3 L a nd skap

A v setn i n g en på Kil emoen s t r e k k e r s e g o v er t o l a n d s k a p s r e g i o n e r , d e r m a n i n o r d f i n n er
l a n ds k a p s r e g i o n en Nedre dalbygder på Ø s t l a n d e t o g i sør I n n s j ø - og s il urbyg d e n e på Ø s t l a n d e t
(jf. Figur 5 ). Pl a n om r å d et b e s t å r for det meste av ut m a r k . D et er noe b e b y g g e l se i p l a n om r å d e t s
n o r d v es tr e d e l. K v ar t æ r g e ol o g i s k e r o m r å d et i n t e r ess a n t o g v i k t i g v ed at a v setn i n g en m a r k e r er
et r a n d tr i nn ( bre r a n d d el t a) e t t er s i s t e i s t i d, d e r d e t er t y d eli g e sp o r e tt e r i s h a v s s m e l t n i n g e n.
L a n d s k a p et er t y p i sk f or et i s k o n t a k t d elt a m ed d ø d i s g r o p e r .

Figur 5 : Landskapsregioner - Nedre dalbygder på Østlandet med beige og innsjø - og silurbygdene på Østlandet med gult (Kilde:
NIBIO).
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3.4 N at u r verdier

Det er registrert én naturtypelokalitet; Kalkskog (verdi A) innenfor planområdet.
Sandfuruskog med rik soppflora. Skogen har trolig et potensiale for flere artsfunn av sopp
utover de to rødlisteartene som ble påvist i forbindelse med konsekvensutredningen (blåfot
storpigg, VU og furufåresopp, NT). Middels verdi.

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vurdert å være noen av de mest verdifulle sandfuruskogene med henhold til
soppforekomster i Ringerike.

I forbindelse med områderegulering Kilemoen sanduttak ble det i 2015 gjennomført en
supplerende kartlegging og vurdering av utbredelsen av sandfuruskog på Kilemoen
(Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 , vedlagt ). Formålet med registreringene var
blant annet å oppdaterer beskrivelse og avgrensning av lokaliteten. Som følge av
registreringer ble det gjennomført en grov avgrensning av Sandfuruskog på Kilemoen.

Foruten sandfuruskog med tilhørende artsforekomster som omtalt ovenfor, er det det e r
i k k e r e g i s tr e r t ar t s f or e k o m s t er e ll er n a t ur t y p e r i n n e n f o r om r å d e t s o m k r e v er a t s p e s i e ll e
hens y n m å t as v ed utb y g g i n g e n / dr i ft . A v ar t s f or e kom s t er er d e t i planområdet g j o r t
r e g i s t r eri n g er av b l a n t a n n e t h j or t evil t , sopp, skogsfugl, ugler, ka r plan t er og flagg s pet t .

P å m ots a t t s i de av Begna f i n n er m an H e nst j e r n, s o m a n s e s s o m en sp e s i e l l og v i k t i g
na t u rt y p e . T il t a k e t v i l i k k e b e r øre d e tt e o m r å d e t .
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Figur 6 : Artsforekomster/rødlistearter (Kart: Arealis, ngu.no).

3.5 F ril u f ts l i v /r e k r ea s jo n

Kilemoen er et mye brukt bynært trenings - og friluftsområde, og nyttes bl.a. til friluftsliv,
rekreasjon, jakt, fiske, turgåing og orientering . Kommunen gjennomførte i 2013 en
ka rtlegging og verdisetting av bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her
klassifisert som et B - område. Som retningslinje for saksbehandling for B - områder gjelder
følgende:

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eks isterende
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. Friluftsverdien skal til enhver tid være
ivaretatt.

Områderegulering for Kilemoen sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06 .04.2017. Av
hensyn til sandfuruskogen ble uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak
i kommuneplanens arealdel. Ved uttak i tråd med vedtatt områderegulering 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.

Brønnområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 : Dødisgroa



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 15

Ringerike kommune Asplan Viak AS

3.6 Kulturminner og - miljø

D et er r e g i s tr e r t e t t a r k e o l o g i s k f u n n innenfor planområdet . R e g i s t r eri n g en e r g j o r t p å d y r k e t
m a r k i n n e n f o r hensyns sone H110 – sone II A. Kulturminnet er et innlevert l øs f u n n av en
steinøks m ed u v i ss a l d e r , og v ernes t at u s e r p e r 7.10.2015 u k l ar . Steinøksa oppbevares på
Ringerike museum ( Kil d e : R i k s a n t i k v are n ) . F u n n et h a r l o k a li t e t s - I D 3 8 38 ( E n g e h a u g e n ) .

D et e r r e g i s t r ert f l e r e k u l t u rm i n n e r s ø r for planområdet . Disse vil ikke bli berørt av tiltaket ,
men viser at det har vært aktivitet her i lang tid . S E F R A K - b y g n i n g er er r e g i s tr e r t i n o r d på
g r e n sa m e ll om sikringssone II B og III , m en v i l i k k e b l i b e r ø r t av t il t a k e t .

Figur 7 : Registrerte kulturminner i Riksantikvarens database Askeladden (Kilde: Askeladden).
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3.7 Eksis t e r e nd e t e k n i sk i n f r ast r u kt u r

T e k n i s k e i nsta ll as j o n e r/ in f r a s tr u k t ur pr e g e r o m r å d e t , som v e g er ( f y l k es v e g , g r us v e g er ) ,
h ø y sp e nt, g år d sbr u k / b e b y gg e l se i n o r d v est, s a m t v a n n v er k e t s i n s t a ll as j o n er i D ø di s g r o p a o g
v ed T j o r p ut t e n .

F y l k es v e g en g år i n nti l p l a n om r å d ets sør v estl i g e de l . F r a f y l k es v e g en g å r d e t av v eg b l a n t
a n n et m ot v a n n v er k e t . D e tt e er pri v at g r us v e g som l e d e r n e d t i l brøn n o m r å d et o g p u m p e h u s
i D ø d i s g r o p a , o g pu m p e h u s / i n f ilt r a s j o n sb a sse n g v ed T j o r p ut t e n . Det går også en grusveg
ned til grusuttaket. D et er etab l e r t a d k o m st i f o r m av gru s v e g t i l a ll e b r ø n n e r s o m e r
t il k n y t t et v a n n v er k et på Kil emoen, i n k l u d ert de n y etab l e r t e b r ø n n e n e v ed T j orp u tt e n . V e g en
n e d t i l T j orp u tt en b l e o p p a r b ei d e t i f orb i n d e l se m ed b y g g i n g o g d r i f t av i n f il tr a s j o n sa nl e g g e t
v ed v a n n v er k e t , som li gg e r på n o r d s i d e n av v a n n e t .

A v e k s i s t e r e n de i n fr a s tr u k t ur t i l k n y tt et v a n n v er k e t er b r ø n n e r m ed brøn n h u s, a d k o m s t v e g er
( grus v e g er ) , f u ll s k a l a p r ø v e b r ø n n e r v ed T j o r p ut t e n, p u m p e h u s, i n f il tr a s j o n s a n l e g g o g
l e d n i n g s t r ase fr a i n f il tr a s j o n sa nl e g g t i l v a n nfo r s y n i n g sa nl e gg BVF 1 , o g l e d n i n g s tr ase fr a d e tt e
a nl e g g et t i l b e h a nd li n g s a n l e g g s o m li g g er ute n f or p l a n om r å d e t .

3.8 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n

P å s t r e k n i n g en fr a H en t i l H ø n e f oss e r d e t f i r e k r a ft s t a s j o n e r , som alle påvirker vannføringen
i Begna.
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4 PLAN FORSLAGE T

4.1 Planområdet

Planområdet er 1 823 664 m2.

Figur 8 : Planområdet vist med blå stiplet avgrensning.
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4.2 Planlagt arealbruk

Tabell 1 viser oversikt over formål og hensynssoner innenfor planområdet.

Tabell 1 : Oversikt over formål og hensynssoner innenfor planområdet.

Formål /hensynssone
/bestemmelser

Feltnavn Areal Beskrivelse

§ 12 - 5 Arealformål
1. Bebyggelse og anlegg

o_BVF 1 3 955 m2 B r ønno m r åde e k si s t erende
v annfo r s y ning. De t t e in k luderer
b r ønn 1 - 6 i D ø dis g r op a , sa m t
b r ønnhu s , p u m pehus o g deler
av ad k o m s t v eg .

o_BVF 2 100 m2 B r ønno m r åde f or brønn 1 v ed
T j orp u tt e n, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v ann,
samt e k sis t erende
i n f il tr a s j onsa n legg o g fr a mt idig
p u m pehus.

o_BVF 3 4 753 m2 B r ønno m r åde f or brønn 2 v ed
T j orp u tt e n, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v an n ,
samt e ksis t erende
i n f il tr a s j onsa n leg g , fr a mt idig
p u mp ehus o g øv r ig areal på
landsiden i n ne n f or k o m m unens
eiendom (gnr/bnr 52 / 1 7 ) .

Steinbrudd og
masseuttak (1201)

BSM 29 910 m2 Eksisterende grusuttak i nnenfor
sikringssone 2 A.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011) SKV 8 415 m2 Eksisterende kjøreveger i

planområdet. Reguleres med 6
meters bredde.

5 . Landbruks - , natur - og friluftsformål
LNF - areal for
nødvendige tiltak for
landbruk og
gårdstilknyttet
næringsvirksomhet
basert på gårdens
ressursgrunnlag (5100)

LNF 1 585 349 m2

6 . Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og
vassdrag med
tilhørende strandsone
(6620)

V NS 191 182 m2 Område langs elva nord i
planområdet.
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§12 - 6 H ENSYNSSONER
Sikringssoner.
Område for
grunnvannsforsyning

H120

Sone 0
Sone 1

4 155 m2

350 720 m2

Sikringssoner.
Nedslagsfelt for
drikkevann

H110

Sone 2 A
Sone 2 B
Sone 3

492 764 m2

310 390 m2

665 635 m2

§ 12 - 7 BESTEMMELSER
#1 49662 m2 Eksisterende grusuttak i sone 1

og 2A . Krav om detaljregulering
for v idere uttak i sone 2 og
avslutning/istandsetting i sone
1 .

4.3 Bebyggelse og anlegg

4.3.1 Vannforsyningsanlegg – BVF1, BVF2 og BVF3

Eksisterende vannforsyningsanlegg i Dødisgropa med brønn 1 - 6, brønnhus og deler av
adkomstveg reguleres til BVF1. Brønnområde for brønn 1 ved Tjorputten, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v ann, samt e k sis t erende i n f il tr a s j onsa n legg o g fr a mt idig p u m pehus
reguleres til BVF2 . B r ønno m r åde f or brønn 2 v ed T j orp u tt e n, supplerende v an n f ors y ning /
r es e r v e v an n , samt e ksis t erende i n f il tr a s j onsa n leg g , fr a mt idig p u mp ehus o g øv r ig areal på
landsiden i n ne n f or k o m m unens eiendom (gnr/bnr 52 / 1 7 ) reguleres til BVF3 .
Vannforsynin gsanleggene skal være offentlig eid .

D e n y e b r ø n n e ne v ed T j orpu t t en v i l b e s k y t t es m e d b r ø n n h us , o g b r ø n n o m r å d e n e s k al
g j erdes i nn på p e r m a n e n t b a s i s . Gj e r d e t v i l ha l ås b ar p o r t m ed h ø y de m i n. 1,8 m e t e r . D e t v i l
se n ere b l i m o n t e r t t e t t b r ø n n h o d es i k r i ng o g b r ø n n e n e v i l b y gg es i n n i brø n n h u s . D e t s k al
o g så se t t es o p p e t p u m p e h us nede v ed T j orp u tt e n.

4.3.2 Steinbrudd og masseuttak – BSM

For område som foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak stilles det krav om
detaljregulering for videre uttak , jf . b estemmelsessone #1 og tilhørende
reguleringsbestemmelser . D et er f orbud m o t grusu t t a k i n n e n f or s o n e I . D et er l a g t
i n n s k j e r p e de r es t r i ks j o n e r på so n e n e IIA og II B . U t o v er d e t t e g j e l d e r t i l enhv e r t i d
be s t e mm e l s e r i g o d k j e n t e dr i ft sp l a n e r , og krav om tillatelse etter plan - og bygningsloven.

E k s i s t erende k l a u su l eri n g sp l an ( 1 9 8 4 ) h a r fr a m t i l nå g it t a nl e d n i n g t i l g r u s ut t a k i so n e I o g II
så l e n g e b e s t e m m e l se n e v e d r øren d e f or u r e n se n d e s t o ff e r o g d y b d en på u t t a k et f ø l g e s . D e t
h a r v æ r t l a g t r e s t r i ks j o n e r på t ill a t t u tt a k sd y bde i so n e I o g II A . N G U s G i N - v e il e d er nr. 7



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 20

Ringerike kommune Asplan Viak AS

o m h a n dl er b es k y t t e l se av g r u n n v a n ns a n l e g g . D et fr a m g år i r e v i d e r t u t g a v e av v e i l e d eren,
da t e r t a p r i l 2 0 1 1 , a t d e t i so n e I i kke bør t ill ates g r us ut t a k . Ut t a k i so n e II k an t ill ates, m en da
på v i sse v il k å r .

M ed h e ns y n til d e n f or ur e n sn i n g s r i s i k o som er k n y tt et t i l e k s i s t e r e n de gru s ut t a k på grensen
m e ll om so n e I o g II A , er det i r e v i d e r t k l a u su l eri n g sp l a n f or e s l ått i n n s k j e r p i ng på r es t r i ks j o n e r
i so n e I o g II , m e n s d e t i so n e III i k k e er l a g t r es t r i k s j o n er uto v er de k r av s o m s t ill es t i l
dr i ft sp l a n er o g l a g r i ng av k j e m i k a li er / u t s t y r/ dri v s t o ff . Se plankart og bestemmelser for
oversikt over soner og restriksjoner.

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.4.1 Kjøreveg – SKV

D et er etab l e r t a d k o m st i f o r m av grus v eg t i l a ll e b r ø n n e r s o m e r t il k n y t t et v a n n v er k et på
Kil emoen, i n k l u d ert de n y etab l er t e b r ø n n e n e v ed T j orp u tt e n . V e g en n e d t i l T j orp u tt en b l e
o p p a r b ei d e t i f orb i n d e l se m ed b y g g i n g o g d r i f t av i n f il tr a s j o n sa nl e g g e t v ed v a n n v er k e t , som
li gg e r p å n o r d s i d e n av v a n n e t . Disse adkomst ve g ene skal benyttes videre. Adkomst til
brønnene må sikres gjennom privatrettslige avtaler. Kjøreveger reguleres i 6 meters bredde
for å ha rom for mindre utbedringer i fremtiden.

4.5 Landbruks - , natur - , og friluftsformål

4.5.1 LNF - areal

Områder regulert til LNF - areal er eksisterende LNF - arealer og ligger innenfor sikringssonene
for vannforsyningsanlegget. Eventuelle i n n g r ep i t e rr e n g ved anleggelse av teknisk
infrastruktur s k al m i n i m eres , o g t il b a k e f øri n g s k al s k j e t i l o p pri n n eli g b r u k . F y lli ng og g r a v i ng
skal u t f ør e s på et t i d s p u nkt o g på en slik m å t e at det i k k e f o r urens e r o m k r i n g l i g g e n de m il j ø .
D e t e r v i k t i g å e t ab l ere v e g eta s j on r a s kt , s li k at r i s i k o f or e r os j on m i n i m ere s .

4.6 Sikringssoner

D et er v i k t i g å s i k r e o mr å d e t m ot f o r uren s n i n g , s o m k an u t g j ø r e en t r uss e l m ot
g r u n n v a n ns f o r e k o m s t e n . F e m u l i k e son e r r e g u l er e r o g be s k r i v er a r e al br u k e n f o r å s i k r e at
g r u n n v a n n e t i k k e b li r f o r u r e n se t . I h o v e d s a k e r d e t etab l e r t f i r e so n er f o r b e s k y t t e l se
( so n e n e 0, I, II og III ) , m en so n e II e r v i d e r e i n n d e l t i t o so n e r som f ø l g e av
g r u n n v a n n s m a g as i n e t s b e s k a ff e n h et. S o n e n e e r : so n e 0, so n e I , so n e II A , so n e II B o g so n e III .
S o n e 0 e r se l v e b r ø n n o m r å d e n e o g s k al g j erdes i n n . D et t e om r å d et er a ll erede i n n g j erd e t f or
e k s i s t er e n d e p r o d u k s j o n s b r ø n n e r i D ø d i s g r o p a . Sikringssonene er vist på plankartet som
hensynssoner H120 (sone 0 og I) og H110 (sone II A, II B og III) .
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4.7 Bestemmelser

E ksisterende grusuttak er i sin helhet markert med bestemmelsessone #1 på plankart et .
Dersom det utarbeides en detaljregulering for BSM , kreves det at det samtidig lages en
plan for a vslutning og istandsetting av resten av bestemmelsessone #1, d et vil si areal
berørt av tidligere masseuttak i sone I .

4.8 Anleggsvirksomhet

A n l e g g s v i r k s o m h e t k n y t t es t i l u t b y g g i n g en av r e s er v e v a n n f ors y n i n g e n . T il t a k et i n n e b æ r e r a t
d e t fr a m f ø r es ny v a n n l e d n i ng p a r a ll e l t m ed ny s t r ø m - o g s i g n a l k a b el fr a d e n y e
g r u n n v a n ns b r ø n n e ne v ed T j o r p ut t en o g opp t i l f o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a D ø di s g r o p a .
F o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a e k s i s t erende a nl e g g g år v i d e r e m ot h ø y d e b a sse n g e t / r e n se a n l e g g e t
på Kil emoen. D e t s kal l e g g es h ø y sp e nt fr a T j or p ut t en t i l D ø di s g r o p a ( j or d k a b e l ) . Det anses
mest hensiktsmessig å anlegge nye rør og ledninger langs eksisterende vegtrasé for å
minimere naturinngrep.

A n l e g g s v i r k s o m h e t en s kal u t f ø r es på en s li k m å t e at d e n i k k e f o r urens e r e ll er s k a d er
n a t ur o mr å d e t . D e t t e k an sk j e m ed r e g u l eri n g av a nl e g gs - o g b y g g e v i r k s o m h e t en m ed
t i ds p u n k t på d a g en o g å r et. D et s k al u t arbe i d e s f r amd r i ft sp l an s o m s k al g o dk j e n n e s av
k o mm u n e n.
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4.9 B eskr i v e l se av v a nnu ttaket o g o v e r v åk i ng s r u t i n er

4.9.1 Grunnvannsbrønner

Brønner i Dødisgropa

Va nnverket 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 9 ) .

Figur 9 : Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 10 : 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 produs eres 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.

Den totale brønnkapasiteten er dermed mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brø nnkollapser eller pumpehavari.

Nyetablerte brønner ved Tjorputten

For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grun nvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 11 ) . Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/r eservevann 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 1 00 l/s. D et 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.

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



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 24

Ringerike kommune Asplan Viak AS

smit testoffer. Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene
til drikkevann. Forhøyede manganverdier knyttes til inntrekning av redusert grunnvann.

Brønn 1 Brønn 2

Figur 11 Brønntegninger a v brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4.9.2 Total barrierehøyde og vannbehandling

Drikkevannsforskriften krever at vannforsyningen skal inneholde to uavhengige hygieniske
barrierer. For grunnvannsanlegg vil normalt rensing i grunnen utgjøre en hygienisk barriere. I
dette tilfellet , hvor grunnvannet tas ut fra en dyp sand/grusavsetning , vil filtrering i grunnen
være en sikker hygienisk barriere. Dette er dokumenter t gjennom prøvepumping og lang
drift av brønner i Dødisgropa, samt prøvepumping av brønner ved Tjorputten . I tillegg vil
klausulering av tilrenningsområdet gi en ekstra hygienisk sikring.

I dag består vannbehandlingen kun av lufting før vannet går på nett. Vannverket har
desinfeksjon i reserve. På grunn av grunnvannets høye manganinnhold og de bruksmessige
problemene dette har medført siden pr oblemet oppstod i 2006, har Ringerike kommune
planlagt å bygge et vannbehandlingsanlegg bestående av ozonering for fjerning av jern og
mangan, marmorfilter for korrosjonskontroll og pH - justering, samt U V for en ekstra
h ygienisk barriere. Anlegget som vil bli bygd ved eksisterende høydebasseng og
vannbehandlingsanlegg sørøst på Kilemoen er planlagt ferdig desember 2017 . Dette
anlegget ligger ikke innenfor planområdet , og vil derfor ikke omtales videre i denne
planbeskrive lsen.

4.9.3 Overvåkning av grunnvannstand og vannkvalitet

For videre overvåkning og kontroll med hvorvidt potensielle forurensningskilder påvirker
grunnvannet, og om grunnvannsuttaket gir endringer i de naturgitte forholdene, vil det i
forbindelse med driften av grunnvannsanlegget bli utarbeidet planer for overvåkning av
grunnvannsnivå og grunnvannskvalitet. Det er i forbindelse med prøvepumping i begge
uttaksområder, etablert et større antall peilerør på forekomsten, som kan benyttes til denne
overvåkningen. I t illegg skal det installeres automatiske nivåmålere og vannmålere, slik at
det til enhver tid kan avleses vannstand og uttaksmengde for hver brønn.
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5 KONSEKVENSER AV PLAN FORSLAGET

5.1 Beliggenhet og arealbruk

5.1.1 Land b r u k , jordbruk og skogbruk

Gr u n n v a n ns ut t a k et v i l i k k e m e d f øre b e h o v f o r o m f a tt e n de r e s tr i k s j o n e r i f orho l d t i l j o r d b r u k
og s k o g br u k, m en v i sse r est r i k s j o n er på g j ø d s li n g og sprø y t i n g av d y r k et m a r k v i l v æ r e
n ø d v e n d i g . B e i t e og nydyrking t ill ates i k k e i so n e I. D et er f o r b u d m o t b r u k a v n a t u r g j ø d sel
i nnenfor so n e II A , mens det i n n e n f o r so n e I v i l b l i f o r b u d m ot b ei t i n g og nydyrking. Det
finnes ikke dyrket mark og d et f or e g år i k k e b eiti ng i sone I i d a g . T il t a k et v i l d e rm ed f å en
s v æ r t b e g r e n set n e g ativ k o n s e k v e n s.

D et er g i t t r est r i k s j o n er på sprø y t i ng k n y tt et t i l s k o g b r u k. U t o v er d et t e g j e l d e r de k r av som er
s t il t t i l s k o g/ j o r d b r u k i g o d k j e nte d r i f t sp l a n e r . Utover forbud mot lagring og lasting av
tømmer innenfor sone I, samt f orbud m o t l a g r i n g o g f y lling av dri v s t o f f inne n f or s one IIA, er
det i k k e l a gt spesielle begrensn i n g e r på s k o g s dr i f t. D e t f or u t se t t es a t d r i f tsplaner f ø l g es.
T il t a k e t v il ik k e ha noen sæ r lig n e g a t iv k ons e k v e ns f o r s k o g br u k.

5.1.2 G r u s u ttak

D et foreslås en i n n s k j e r p i ng av restriksjoner for grus u tt a k . D et er l a g t i n n s k j e r p e d e
r e s tr i k s j o n er på so n e n e II A o g II B , o g det v i l b l i f o r b u d m o t u tt a k i n n e n f or so n e I . Videre
stilles det krav om detaljregulering for område som foreslås regu lert til
steinbrudd/masseuttak. Restriksjonene kan innebære økonomiske konsekvenser for
kommunen.

5.1.3 Bebyggelse

I h e n h o l d t i l b e s t e m m e l se n e i k l a u su l eri n g sp l a n en o g r e g ul eri n gs pl a n en er d e t i k k e t ill att å
etab l ere ny bebyggelse i sone 0, I og IIA. I sone II B tillates det ikke etablert ny bebyggelse
med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann) tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare
skogsbr akker etc.). Større bygninger ( bolighus, fjøs etc.) i tilknytning til eksisterende
bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet. I sone III er det ikke noe generelt forbud mot
etablering av ny bebyggelse, men det er forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter
eller anlegg som kan utgjøre en potensiell forurensningstrussel mot grunn vannet.
Bestemmelsene omfatter også bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen.
Forbudet omfatter ikke oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
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5.2 Grunnforhold

5.2.1 Berggrunn og løsmasser

Hele planområdet ligger innenfor en stor breelvavsetning bestående av sand og grus. Det er
ikke registrert fare for ras eller skred, og d et er heller i k k e r a p p o r t e r t o m u h e l d i g e hen d e l s e r i
f o r b i n d e l se m ed u t g li d ni n g e r v e d v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e. Denne situasjonen forventes
ikke endret.

5.2.2 Forurensning

Klausuleringsplanen med restriksjon på arealbruk som kan medføre forurensning av
grunnvann bidrar til en generell reduksjon av forurensningsfaren innen planområdet. Dette
gjelder særlig for aktiviteter knyttet til grusuttak og landbruk. Plane n legger også klare
begrensninger i ny bebyggelse og annen virksomhet som kan gi økt forurensningsfare.

Utbygging av brønnområdet ved Tjorputten med tilhørende infrastruktur vil gi midlertidig
økt forurensningsfare, men so m for all annen aktivitet vil det bli satt strenge krav til at
arbeidet utføres med minst mulig risiko for forurensning.

Grusuttak. Som følge av økt framtidig uttak og brønnetableringen ved Tjorputten er
soneinndelingskartet endret, og grusuttaket vil nå berøre både sone I og sone IIA.

M ed hensyn til den forurensningsrisiko som er knyttet til eksisterende grusuttak på grensen
mellom sone I og II A, er det i klausuleringsplanen foreslått forbud mot grusuttak i sone I (se
kap. 5.1 . 2). Det er også foretatt innskjerping på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til
tillatt uttaksdybde, mens det i sone III ikke er lagt restriksjoner utover de krav som stilles til
driftsplaner og lagring av kjemikalier/utstyr/drivstoff. Normalt blir det stilt krav om at det
ikke skal tas ut masser dypere enn 2 - 3 m over grunnvannsstanden. 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 de t ikke lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.

Infiltrasjon av forurenset elvevann. Man må regne med at Begna fortsetter å være noe
forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, avrenning fra fyllinger/forurenset
grunn etc., men situasjonen forventes ikke å forverres på noen måte. Oppholdstiden fra elv
til brønner er imidlertid såpass lang at det oppnås en god rensing av vannet.

Dyrket mark og beiting. Det er i klausuleringsplanen og reguleringsbestemmelsene foreslått
forbud mot n ydyrking og beiting innenfor sone I.

Skogbruk. I den nye klausuleringsplanen foreslås det, i tillegg til eksisterende krav, forbud
mot lagring og opplasting av tømmer i sone I. Dette innføres for å begrense kjøring med
hogstmaskiner og tømmertransport i br ønnenes nærområde.

Fr il u ft s li v . D et er f orbud m o t o r g a ni sert l e i r s l a g n i n g, s t e v n e r , m ili t æ r ø v e l ser et c . i so n e I .
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T o t a l t s e t t k an d e t k o n k l u d e r es m ed a t grunn v a n n s f or e k o m s t en g i r li t en b e l astn i ng på
d a g e n s area l br u k. E n k e lt e t il t a k k an i m i d l er t i d v æ r e a k t u el t i a nl e g g s f as e n f or å a v v er g e
f or u r e n sn i ng av f o r e k o m s t e n . U t o v er d e tt e er d e t i k k e p l a n er o m a k t i v i t et s om v i l e n dre
situa s j o n e n .

5.2.3 Hydrogeologi

I kap. 3.2.3 er det gitt en beskrivelse av hydrogeologien innen planområdet, og kap. 4.8.1
beskriver brønnene med uttaksmengder og vannkvalitet.

Ø kt grunnvannsuttak med et supplerende grunnvannsanlegg ved Tjorputten vil få
konsekvenser for grunnvannsstrøm ningen i området. Over 90 % av n y dannelsen av
g r unn v ann til brønnene ved Tjorputten v il s k j e v ed in f il tr a s j on fr a B e g n a , m ens resten vil
dannes v ed nedbørsi n f ilt r asjon i in f luens o mr åd e t . Økt elveinfiltrasjon skjer v ed at det
oppstår en større hydraulisk gradient fra elva og inn mot brønnene som følge av en s e n k ni n g
av grunn v annsspeilet r undt brønne n e un d er u tt a k.

Klausuleringsplanen tar utgangspunkt i framtidig uttak på inn t il 1 6 0 l / s . Dette v il u t g j ø r e k un
0, 1 9 % ( 1, 9 ‰) av m idlere v an n f øri n g i B e g na. Ut t a k et på in n t il 1 6 0 l/s k an f ordeles på de
uli k e brø n nene ( de uli k e brønn o m r ådene) e tt e r beho v . Un d ers ø k elser o g v urderin g er u f ø r t
av N GU og Asplan Vi a k v iser a t grunn v annsm a g asine t s t ålee v ne er over 1 6 0 l / s , men at man
ved store uttak over lang tid muligens må infiltrere vann fra Tjorputten ned i
grunnvannsmagasinet. I forbindelse med utbyggingen av de første brønnene i Dødisgropa
ble det bygd infiltrasjonsanlegg med vanninntak fra Tjorputten og infiltrasjon i dype
løsmassebrønner.

Ved utt a k fr a Dødisgropa er det r e g ist r e r t se n k ni n g av grunn v annsni v ået i hele
t il r ennin g s o mr åd e t ( y tt e r g r ensen av sone II B ) , o g g r unn v annss t r ø m me n går d e rm ed m o t
brønnene i Dødi s g r opa f r a hele de t t e om r åde t . S e n k ni n g en av grunn v annsni v ået v ed
T j orp u tt en s o m f ø l g e av ut t a k e t i Dødi s gropa e r c a. 1 m . Dette dokumenterer at det er god
hydraulisk kommunikasjon i hele tilrenningsområdet, noe som igjen viser viktigheten av å
legge restriksjoner på arealbruk som kan medføre forurensning av grunnvannet.

5.3 Landskap

V a n n f o r s y n i n g sa n l e g g BVF 1 li g g e r i en d ø d i s g r o p , en f o r se n k n i n g i t e r r e n g et i n n e på
d el t a f l aten. V a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF2 li g g e r ca. 1 5 0 m e t er s ø r øst f o r T j orp u tt en o g o m l ag
5 0 0 m e t er fr a v a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF1 . V a n n f o r s y n i ng sa nl e gg BVF 3 er l o k a li sert i n n t i l
T j o r p ut t e n s sørl i g e b r e d d .

N ord o g n o r d v est f or br ø n n e n e f i n n er m an g å r ds b r u k i t il k n y t n i n g t i l j o r d b r u k s a r e al e n e på
a v setn i n g e n . F u nn av k u l t u r m i n n er v i ser a t d e t h ar v æ r t a k t i v i t et h e r i l a n g t i d ( se kapittel
3.6 ) . D et er d o m i n e r e n de b a r s k o g i o mr å d e t , som r e g n es å ha m i d d e l s - s v æ r t h øy b o n i t et.

T e k n i s k e i nsta ll as j o n e r/ in f r a s tr u k t ur pr e g e r o m r å d e t , som v e g er ( f y l k es v e g , g r us v e g er ) ,
h ø y sp e nt, g år d sbr u k, s a m t v a n n v er k ets i nsta ll as j o n er i D ø di s g r o p a o g v e d T j o r p ut t e n .
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5.4 N at u r verdier

5.4.1 Forholdet til naturmangfoldloven kap . II § 8 - 1 2 .

Som det framgår av naturmangfoldloven (nml . ) § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 - 12 legges
til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet i arealplanleggingen. En
vurdering av planen opp mot disse bestemmelsene skal fremgå av beslutningsgrunnlaget. En
vurdering av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen , i henhold til nml . §§ 8 - 12 er
presentert under. Lovteksten er vist i kursiv.

§ 8 Krav til kunnskapsgrunnlaget

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et ri melig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

I tråd med dette prinsippet er det gjort en vurdering av områdets naturverdier.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være rimelig godt i forhold til tiltaket s art og innenfor
lovens krav s elv om det ikke er gjort nye feltregistreringer spesifikt innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på eksisterende informasjon som ligger tilgjengelig på
Miljødirektoratets naturbase, Artdatabankens artskart og flybilder.

§ 9 Føre - var - prinsip pet

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel s kade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.

Føre - var - prinsippet t aler i utgangspunktet for at nytt feltarbeid bør gjøres, men det er en
liten del av arealet med natu r innenfor planområdet hvor det faktisk skal gjøres
tiltak/inngrep . K unnskapsgrunnlaget er også nokså godt, og det vurderes derfor at føre - var -
prinsippet ikke kommer til anvendelse i den forstand at nytt feltarbeid er nødvendig for
tilstrekkelig sikkerhet i vurderingene. Det vurderes at det ikke foreligger fare for irreversibel
skade på naturmangfoldet som følge av vannverket, men for grusuttaket må det gjøres
nærmere utredninger i en evt. detaljregulering .

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

En p åvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

I n n g r e p e t i o mr å d e t er b e g r e n set t i l b r ø n ntopp e r , brøn n h u s , p u m p e h u s , s amt anleggelse av
rør/ledninger langs a d k o m s t v e g . V a n n l e d n i n g , s tr ø m - o g s i g n a l k a b el v i l g r a v es n e d pa r a ll e l t
m ed a d k o m s t v eg i s t ore d el er av l e d n i n g s tr as e e n s u t s t r e k n i n g . T il t a k e t v i l derfor i k k e
m e d f øre v es e ntl i g e e n dri n g er i l a n ds k a p sb il d e t . V ed b e h o v k an d el er av tr as é en r e v e g e t er e s.
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D e u li k e u t b y g g i n g sa l t ern a t i v e n e l e gg e s så l a n g t d e t l ar s e g g j ø r e i a ll erede berø r t e om r å d e r .
D e t t e v i l b i dra t i l å m i n i m ere o m f a n g et av arbe i d e n e.

N atu r o m r å d e n e i p l a n en s k al i k k e e n d r es e ll er p å v i r k es på n e g ativ m å t e. D et er v i k t i g å v erne
om r å d e t fr a a ll e t y p e r f o r urense n de v i r ks o m h et . Reguleringsbestemmelsene sam m e n f a ll er
m ed b e s t e mm e l s e r f or k l a u su l eri n g av sikrings so n e n e. M ed p l a n e n k o m m e r om r å d e t i
fr e m t i d e n t i l å f å en b e d r e be s k y t t e l se a v n a t uren o g na t u r v erd i e n e enn i d a g.

I n n g r ep i t e rr e n g s k al m i n i m eres o g t il b a k e f øri n g s k al s k j e t i l o p pri n n eli g b r u k . F y lli ng og
g r a v i ng u t f ør e s på et t i d s p u nkt o g på en m å t e s o m i k k e f o r urens e r o m k r i n g l i g g e n de m il j ø .
D e t e r v i k t i g å e t ab l ere v e g eta s j on r a s kt s li k at r i s i k o e n f or e r os j on m i n i m ere s .

Påvirkningen fra grusuttak må vurde res på nytt etter naturmangfold loven i en eventuell
detaljregulering .

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er ur imelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Ringerike kommune vil bære kostnader ved gjennomføring av eventuelle avbøtende tiltak
for å begrense skader på naturmangfoldet som følge av vannverket . Eventuell gjennomføring
av avbøtende tiltak som følge av grusuttaket må bæres av tiltakshaver for grusuttaket og
avbøtende tiltak sk al også behandles nærmere i eventuell detaljregulering .

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resu ltater.

A n l e g g s v i r k s o m h e t en s kal u t f ø r es på en s li k m å t e at d e n i k k e f o r urens e r e ll er s k a d er
n a t ur o mr å d e t . D e t t e k an sk j e m ed r e g u l eri n g av a nl e g gs - o g b y g g e v i r k s o m h e t en m ed
t i ds p u n k t på d a g en o g å r et. D et s k al u t arbe i d e s f r amd r i ft sp l an s o m s k al g o dk j e n n e s av
k o mm u n e n.

5.5 Friluftsliv / rekreasjon

Gr u n n v a n ns ut t a k et o g u t b y gg i n g en av r es e r v e v a n n f ors y n i n g en v i l i k k e e n dre m u li g h e t e n e
f or br u k en av o mr å d e t t i l f r i lu f t s li v /r e k r e a s j on ( j a k t / f i s k e ) . Når det gjelder barn og unges
muligheter for aktiviteter og uorganisert lek skal ikke planen legge begrensninger for dette.
M ed h e ns y n t i l r e k r e as j o n/ fr il u ft s li v v i l d e t imidlertid i n n e n f o r s o n e I i k k e t ill ates l e i r s l a g n i n g ,
s t e v n e r et c . , m en o mr å d e t v i l e ll ers k u n ne b e n y tt es s o m f ø r . Når det gjelder stevner som er
spesielt nevnt i klausuleringsbes temmelsene er det ikke noe i ve i en for å arrangere f.eks.
orienteringsløp, men start/mål bør ikke legges i sone I og det må gjøres en vurdering av
forurensningsfaren ved gjennomføring med tan ke på parkering for deltagerne. Slik br u k av
om r å d et ( so n e I ) e r i m i d l er t i d sv æ r t b e s k j e d e n o g e t a b l eri n g en av r es e r v e v a n n f o r s y n i n g en v i l
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f å l i t en i n n v i r kn i ng på fr il u f t s li v /r ekreas j on s a m l et s e t t . I n n g j e r d i ng av brøn n o m r å d e n e v ed
T j orp u t t en v i l i k k e l e g g e b e s l a g på v i k t i g e r ut e r/ s t i e r .

T il t a k e t v i l k u n ne f å en m i d l er t i d i g n e g a t i v k o n s e kv e n s m ed h e ns y n t i l a nl e g g s a r b ei d e r o g
u l emper f or utø v e l se av fr il uf t s li v .

5.6 Kulturminner og – miljø

Det eneste kjente kulturminnet i området er fjernet og oppbevares på Ringerike museum , o g
tiltaket f år f ø l g e li g i n g en v i r kn i n g er f o r d e tt e k u l t u rm i n n e t .

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.
Sammenlignet med dagens situasjon, et uregulert område avsatt til LN F i kommuneplanen,
vil ferdig regulert område ha st rengere restriksjoner. Registrering blir bestilt høsten 2017.

5.7 T eknisk infrastruktur

D e n y etab l er t e f u ll s k a l a prø v e b r ø n n e ne s o m i n n g å r i v a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF2 o g BVF3 v i l
sam m en m ed ø v r i g t e k n i sk i n fr as t r u k t u r i n n g å i d et n y e an l e g g et . T il t a k e t i n n e b æ r e r a t d e t
fr a m f ø r es ny v a n n l e d n i ng p a r a ll e l t m ed ny s tr ø m - o g s i g n a l k a b el fr a de n y e
g r u n n v a n ns b r ø n n e ne v ed T j o r p ut t en o g opp t i l f o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a Dø d s r o p a .
F o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a e k s i s t erende a nl e g g g år v i d e r e m ot h ø y d e b a sse n g e t / r e n se a n l e g g e t
på Kil emoen. I de n a k t u ell e l e d n i n g s tr aseen er l ø s m ass e ne domi n e r t av f i n sa n d/si l t n ær
brøn n o m r å d e n e, s o m g å r o v er i l e t t g r a v b a r e s a n d / g r u s m ass e r m ot ø s t o g sør. Det anses
mest hensiktsmessig å anlegge nye rør og ledninger langs eksisterende vegtrasé for å
minimere naturinngrep.

5.8 St ø y

D et er i k k e f or e t a t t s t ø y v urderi n g er i o m r å d e t . F o r d e n n e v i r k somh e t en a n ses de t t e som
u n ø d v e n d i g . N oe s t øy m å i m i d l er t i d p å r e g n e s i a n l e g g s f a se n . Det er ikke støyømfin tlig
bebyggelse i vannverksområdet.

5.9 T r af i kk s i kk e r h et

D et vil være n oe trafikk ø k n i ng t i l og f r a o m r å d et i b y g g e - o g a n l e g g s f a se n . P å l a n g s i kt b li r d e t
i n g en s æ r li g t r a f i k k ø k n i n g, da e n e s t e tr a f i kk t i l brøn n o m r å d e n e er k n y tt e t t i l r uti n eme s s i g
k o n tr o l l ( p r ø v eta k i n g , o v er v å k n i ng a v g r u n n v a n ns ni v å) og dr i f t / v e dli k e h o l d a v a nl e g g e t .
E k s i s t erende a d k o m st t i l T j orp u tt en har på ko r t t i d, s o m f ø l g e av eksisterende g r u su t t a k , nå
b li t t uo v ers i k t li g o g d e t m a n g l er s i k r i n g . V e g en li g g er nå på t o p p e n av en s k r e n t i utkanten av
område for grusuttak , som e r p o t e n s i e l t s k r e d f arl i g da m ass e r s o m li g g er n ær r as v i n k el k an
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g l i u t . A d k o m st t i l T j orp u tt en må sikres på en forsvarlig måte slik at den er i h e n h o l d t i l de
k r av som s t ill es t i l s i kkerh e t .

5.10 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n

Ringerike vannverk har tatt ut grunnvann fra brønner på Kilemoen siden 1980 og har
ervervet nødvendige rettigheter til dette. En fordeling av uttaket mellom brønner i
Dødisgropa og brønner ved Tjorputten vil ikke ha betydning for vannføringen i Begna.

Gr u n n v a n n s ut t a k e t består av over 90 % grunn v ann d a n n et ved e l v e i n f il tr a s j o n , d e r et b i dr a g
o g så v i l k o mm e g j e n n o m s å k a l t i n d us e r t n y d a n n e l se, det vil si nydannelse som skyldes
senkning av grunnvannsn ivået rundt produksjonsbrønner. D et t e utgjør mindre enn 0,2 % av
m i d d e l v a n n f øri n g en i B e g n a . U t t a k et v i l f ø l g e li g i kke k o m m e i særlig k o n f li kt m ed
r e g u l eri n g e n av v ass d r a g et o g k r a ft prod u ks j o n .

5.11 R i s i k o - o g så r b a rh et (ROS)

ROS - analyse er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Det er også utarbeida
en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS - analyse n. Beredskapsplanen er todelt, og
består av en administrativ del og en operativ del.

ROS - analyse og beredskapsplanens operativ e del er unntatt offentlighet jf.
o ffentlighetsloven § 21.

U t b y g g i n g en av v a n n k il d e n v ed T j orp u t t en v i l f å s t atus s o m r es e r v e v a n n f o r s y n i n g /
s u p pl erende v a n n f o r s y n i n g , o g v i l f ø l g e li g b i dra t i l å ø k e b e r e d s ka p en v ed v a n n v er k e t . S e l v e
t il t a k et v i l i k k e b i d r a t i l å r e d us e r e o mr å d e s t a bili t e t en. U t b y g g i n g en a v
r es e r v e v a n n f o r s y n i n g en v i l i k k e b e r øre o mr å d e r m ed m arin l e i r e .

Det er identifisert mulige uønskede hendelser for kilde n , inntak et , behandlingsanlegg et og
distribusjon. Deretter er det utført en risiko analyse av de uønskede hendelsene med
v urdering av sannsynlighet og konsekvens. Deretter er det a ngitt eksisterende
beredskapstiltak og gitt forslag til eventuelle nye forebyggende tiltak.
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6 PLAN PROSESS OG M EDVIRKNING
I f o r k a n t av p l a n arbe i d e t h a r m an r å d f ø r t s e g m ed e n k e l t e o f f e n t li g e m y n d i g h e t e r . D e t t e er
NVE , M at t il s y n e t og m ilj øre t t et h el se v ern i k o m m u n e n .

Oppstart av p l a n a r b ei d et b l e varslet i 2014, med brev til berørte grunneiere og offentlige
myndigheter, samt kunngjøring i Ringerikes blad og på kommunens nettsider. Det ble
avholdt informasjonsmøte med berørte grunneiere 31.01.2014. Det vil bli avholdt et nytt
informasjonsmøte ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Det kom inn 14 uttalelser ved varsel om oppstart. Se oversikt i tabell nedenfor. Uttalelse n fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bere dskap er unntatt offentlighet . Uttalelsen har ikke
direkte konsekvenser for planforslaget.

På de neste sidene er de enkelte uttalelsene oppsummert og kommentert.

Tabell 2 : Oversikt over innkomne innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet.

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014
2 Buskerud fylkeskommune 08.05.2014
3 Norge s vassdrags - og energidirektorat 14.05.2014
4 Mattilsynet 07.04.2014
5 Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014
6 Statens vegvesen 09.05.2014
7 Miljøretta helsevern, Ringerike kommune 09.04.2014
8 Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1 Mai 2014
9 Advokatfirmaet Hjort v/adv. Innjord på vegne av Hans Anton

Støen
15.05.2014

10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, grunneiere gnr/bnr
52/9

07.05.2014

11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1 Udatert
12 Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth 09.05.2014
13 Ringerike venstre 13.05.2014
14 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – unntatt

offentlighet
26.03.2014
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Oppsummering av uttalelser Kommentar fra Asplan viak Rådmannens kommentar

1 Fylkesmannen i Buskerud

Ber om at forhold knytta til vassdrag, naturmangfold, landskap,
friluftsliv, barn og unge, trafikksikkerhet og støy blir tilstrekkelig
utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.
Grustaket bør reguleres dersom det er aktuelt med videre uttak.
Fylkesmannen vil i så fall komme tilbake med innspill til dette. Hvis
kommunen kommer til at uttaket ikke skal fortsette, forutsettes
det at planen gir føringer om istandsetting av uttaksområd et.
Det må redegjøres for hvordan naturmangfoldloven §§ 8 - 12 er
vurdert og fulgt opp. L andskap og geologisk mangfold, f.eks.
kvartærgeologiske elementer som dødisgroper omfattes også av
loven.
Det er en rekke stier i området, og fylkesmannen ber om at det
legges vekt på å ivareta friluftsinteresser og allmennhetens
tilgjengelighet.
Barn og unges muligheter for aktiviteter og uorganisert lek må
vurderes, samt trafikkmessige forhold, spesielt hen syn til
trafikksikker skolevei.
Det forutsettes at virksomheten ikke påfører nærliggende
støyømfintlig bebyggelse støynivåer over anbefalte grenseverdier i
tabell 3 i retningslinje T1442/2012. Evt. nødvendige
skjermingstiltak må innarbeides i planen.

Fylk esmannens krav til ulike tema og
redegjørelser må etterkommes. Det skal i
planarbeidet kartlegges hva som evt. går tapt,
og konsekvensene for naturmangfold og i
forhold til naturmangfoldloven skal beskrives.
Klausuleringen er med på å bevare
naturmangfolde t. Det sikrer bl.a. dødisgroper.
Når det gjelder barn og unges muligheter for
aktiviteter og uorganisert lek skal ikke planen
legge begrensninger for dette. Det vil ikke
være tillatt å slå leir i området, men lek forbys
ikke. Når det gjelder stevner som e r spesielt
nevnt i klausulerings - bes temmelsene er det
ikke noe i veg en for å arrangere f.eks. et
orienteringsløp, men start/mål bør ikke legges i
sone 1 og det må gjøre s en vurdering av
forurensnings faren ved gjennomføring, spesielt
med tanke på parkering for deltagerne.
Det er ikke foretatt støyvurderinger i området.
For denne virksomheten anses dette som
unødvendig. Noe støy må imidlertid påregnes i
anl eggsfasen. Det er ikke støyømfin tlig
bebyggelse i vannverksområdet.
Det stilles i reguleringsbestemmel sene krav til
opprydding/istandsetting av grusuttak dersom
det avsluttes. Opprydding/istandsetting ved
avslutning av grusuttak skal også være tema i
evt. detaljplan for grusuttaket .

Planforslaget stiller krav til
detaljregulering for videre
uttak av masser.

Det er redegjort for
forholdet til
naturmangfoldloven i kap.
5.4.1 i planbeskrivelsen.
Hensikten med
planarbeidet er blant
annet å unngå
terrenginngrep, og dette
vil igjen gjøre at
naturmangfold vil bli
ivaretatt.

Støy og skoleveg må
utredes nærmere ved en
evt. detaljregulering for
masseuttak.
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2 Buskerud fylkeskommune
H ar ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i
planområdet. Det er funnet en steinøks på gnr/bnr 52/2, noe som
tyder på bosetning i området i yngre steinalder.
K an ikke uttale seg om planen vil komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminn er før planområdet er registrert. V iser til
kulturminneloven §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikt.
LNF åpner for en rekke tiltak som kan komme i konflikt med
automatisk fredete kulturminner. Dette gjelder spesielt i dyrka
mark. Sikringssoner vil ikke gi t ilstrekkelig vern av eventuelle
kulturminner. Registrering er derfor nødvendig.
Det er aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka/beitemark.
Tidsbruk beregnes til 225 tim er, hvorav 150 til gravemaskin,
budsjettert til kr 210 125, - .
Ingen kommentarer til ny ere tids kulturminner.

Formålet med planarbeidet er
å beskytte
grunnvannsforekomsten,
herunder å hindre
terrenginngrep ved bruk av
sikringssoner.
Undersøkelsesmetode og
tidsbruk virker svært
omfattende. Rådmannen har
høsten 2017 bestilt
undersøkelser, sa mt bedt
fylkeskommunen om å
vurdere omfang og
undersøkelsesmetode
nærmere .

3 Norge s vassdrags - og energidirektorat
Viser til brev 13.02.12 der de har vurdert at tiltaket er
konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 44, 45, 66 og 8.
Dersom det utarbeid es reguleringsplan som omfatter de hensyn
vannressursloven skal ivareta, kan planen erstatte konsesjon etter
vannressursloven, jf. § 20. NVE vil ved offentlig ettersyn av planen
vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at samordning lar seg
gjøre.
Ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet og bistår gjerne
med informasjon eller veiledning ved behov.

NVE vil bli holdt orientert i det videre arbeidet. Tas til orientering. Vannuttak
og overvåkningsrutiner er
beskrevet i planbeskrivelsen
kap. 4.9.
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4 Mattilsynet
Mattilsynet forvalter bestemmelsene i matloven, herunder
drikkevannsforskriften som gir bestemmelser om forbud mot
forurensning av vannforsyningssystem (§ 4). Drikkev annsforskriften
§ 14 omhandler vannkilde og vannbehandling. Viser også til
vannforskriften, som gir bestemmelser om drikkevann (§ 17).
Hygieniske barrierer er viktig for sikker vannforsyning. Et viktig
prinsipp i norsk vannforsyning er at man så langt som mulig velger
gode vannkilder og beskytter disse mot forurensning, slik at
vannkilden i seg selv fungerer som hygienisk barriere. I motsatt fall,
må det kompenseres ved omfattende vannbehandling. Risiko
legges til grunn for å vurdere hvor omfattende barrie rer må være.
Vannkilden beskyttes best ved at aktivitet i nedbørsfeltet
begrenses ved klausulering. Vannverkseier har ansvar for å sikre
helsemessig trygt drikkevann, iverksette tiltak basert på
risikovurderinger og om nødvendig erverve rettigheter til å
b eskytte vannkilden. Der det er mulig skal nedbørsfelt avsettes og
beskyttes i arealplaner.
Asplan Viak har på vegne av kommunen utarbeidet forslag til
klausuleringsplan for helhetlig områdebeskyttelse av nedslagsfelt
til løsmassebrønnene i Dødisgropa og Tj orputten.
Beskyttelsessoner er foreslått med utgangspunkt i retningslinjer fra
Folkehelseinstituttet. Mattilsynet støtter seg til fagekspertenes
undersøkelser og vurderinger når det gjelder hydrologiske forhold.
Mattilsynets inntrykk er at det ligger et gr undig arbeid til grunn for
foreslåtte klausuleringsbestemmelsene.
Mattilsynet ser at det kan være en konflikt mellom
drikkevannshensyn og grusuttak i området. Målet må være å
komme frem til mest mulig entydige klausuleringsbestemmelser,
som ut fra drikkevannshensyn og vannverkseiers behov, gir
tilstrekkelig og best mulig vern i et langt perspektiv. All inngripen i

Planen vil gi entydige bestemmelser for hva som
tillates innenfor hver av hensynssonene ( tidligere
klausuleringssoner).

Tas til orientering.

Det foreslås å regulere den
delen av grusuttaket som
ligger i sone IIA til steinbrudd
og masseuttak, med krav om
detaljregulering. Den delen av
uttaket som ligger i sone I,
hvor det i klausuleringsplanen
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nedbørsfelt et må vurderes nøye mht. m u lig negativ påvirkning av
vannkilden. Drikkevannshensyn m å veie tungt i arealplanlegging.
Det er av betydning at beskyttelsestiltakene respekteres.

er forbud mot uttak av grus,
foreslås regulert til L NF.

5 Direktoratet for mineralforvaltning
Det er registrert en grusforekomst i planområdet, klassifisert som
nasjonalt viktig.
G jør oppmerksom på minerallovens krav om driftskonsesjon og
driftsplan for uttak på mer enn 10 000 m3 masse, jf. § 43. Konsesjon
gis bare til den som har utvinningsrett. Konsesjon skal inneholde
opplysninger om tiltakets status etter plan - og bygningsloven.

Forslaget vil legge begrensning på grusressursen,
og belyses i planforslaget.

Rådmannen er klar over at
grusforekomsten i
planområdet er en del av en
nasjonalt viktig forekomst.
Planforslaget fører imidlertid
hverken til direkte eller
indirekte nedbygging av
forekomsten. Det vises til
kommunens uttalelse til
søknad om driftskonsesjon
datert 22.08.201 7.

6 Statens vegvesen
Forutsetter at det blir tatt hensyn til at det kan bli en økning i
trafikken i området, spesielt med tanke på naboer (støy), samt
gående og syklende (trafikksikkerhet), selv om det ikke blir på lang
sikt. Vegvesenet antar at det bl. a. gjelder Fv. 172.
Minner om at endret bruk av avkjørsel normalt krever ny
avkjørselstillatelse.

Kravene fra SVV må etterkommes og at dette evt.
gjelder boliger og endrete trafikkforhold for
grustaket.

Infrastruktur og t rafikk er
omtalt i plan beskrive lsens pkt.
3.7 og 5.9 . Tiltaket vil gi noe
økt trafikk i bygge - og
anleggsfasen. På sikt blir det
ingen særlig økning, da eneste
trafikk til brønnområdene er
knytta til rutinemessig kontroll
og drift/vedlikehold.
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7 Miljøretta helsevern, Ringerike kommune
Kommuneoverlegens vurdering av valg av vannkilde og beskyttelse
av denne inngår i Ma ttilsynets godkjenning av valgt vannkilde.
S tøtter fors lag om regulering av klausulert område for å få en
fortsatt god og sikker vannkilde for store deler av Ringerikes
befolkning.
Grusuttak i området må reguleres i samsvar med plan - og
bygningslovens bestemmelser for slik drift, og slik at annen bruk av
grusuttaket ikke medfører en risiko for forringelse av
drikkevannskvalitet el ler redusert sikkerhet i vannleveransen.

Uttalelse tas til orientering. Det foreslås å regulere den
delen av grusuttaket som
ligger i sone IIA til steinbrudd
og masseuttak, med krav om
detaljregulering. Den delen av
uttaket som ligger i sone I,
hvor det i klausuleringsplanen
er forbud mot uttak av grus,
foreslås regulert til LNF.

8 Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1
Det har vært grustaksdrift på eiendommen i mer enn 40 år.
Vegvesenet produserte oljegrus på 70 - tallet.
Har samarbeidet lojalt med kommunen siden 2010 om
planarbeidet og tillatelser til prøveboring o.l.
Det er til nå tatt ut ca . 500 000 m3 grus, uten at det er skjedd uhell
eller blitt registrert forurenset grunn. Gjenværende grusressurs på
eiendommen er ber egna til ca . 2 mill . m3.
Kommunen la stor vekt på at drift av uttaket fortsatt skulle være
tillatt innenfor rammene av klausuleringsbestemmelsene ifm.
klausulering og skjønn som foregikk fram til 1990. Støen mener
dette må bety a t drift av uttaket må ses på som en godkjent
virksomhet fra kommunen. I gjeldende kommuneplans
retningslinjer for massetak står det: Igangværende godkjente
virksomheter kan fortsette.
Området ligger usjenert til for naboer og bebyggelse. Det er ikke
registrert truede arter, artsfo rekomster eller naturtyper,
kulturminner eller spesielle friluftsinteresser knytta til området.
Støen viser til;
- Plan - og utredningsprogram - Kilemoen vannverk, foreløpig

Plan - og bygningsloven setter rammer for hva som
skal erstattes og på hvilken måte.

Uttalelsen tas til orientering.

Når det gjelder spørsmålet om
grusuttaket er en godkjent
virksomhet vises det til
tidligere korrespondanse i
saken.
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utkast av 18.01.20 11 .
- Planbeskrivelse - Ringerike vannverk - Kilemoen utgave 1 2013 -

05 - 27 .
- Asplan Viaks rapporter, utgave 2 datert 2012 - 11 - 20 (merknad:

antar riktig årstall er 2013)
- Utgave 3 datert 2014 - 02 - 16.
Kommenterer at forslag til klausulering har blitt innskjerpet.
Forslaget representerer et formidabelt inngrep overfor Støens
eie ndom, og innebærer i praksis et forbud mot å ta ut det
vesentlige av gjenværende grus - og steinressurser. Det vises til
A splans rapport, utgave 2 hvor det står: Erstatninger i forhold til
innskjerpinger på grusuttak beregnes som volum . Støen har en
avtale med Hæhre AS om grusuttak, som til nå har til gode uttak av
grus til en verdi av flere hundre tusen kroner. Forbud mot
grusuttak må anses som et ekspropriasjonsartet inngrep, og ikke
vederlagsfri båndlegging etter plan - og bygningsloven.
Ut fra kommunens f ormål med planen er det uaktuelt å utarbeide
en privat reguleringsplan for uttaket . Støen deltar gjerne i et
samarbeid med kommunen, men presiserer at dette ikke begrenser
erstat ningskrav som følge av eventuelle innskjerpinger som
vanskeliggjør eller sette r forbud mot uttak av gjenværende grus - og
steinressurser, og som kommer i tillegg til tidligere klausulering .
Støen forutsetter at det legges vekt på følgende i det videre
planarbeidet:
- Soneinndelingen, kan f.eks. sone 1 krympes?
- Hvor stor mektighet av grus kreves for å sikre grunnvannet, sett

i lys av 40 års drift, bl.a. med produksjon av oljegrus, uten
påviselige forurensninger av grunnen?

- Beregninger av hvor store grus - og steinvolum som blir
båndlagt under de aktuelle bestemmelsene i ulike alternativer
for klausulering.

Det er ikke grunnlag for å krympe sone 1.
Utvidelsen av sone 1 i forhold til tidligere
klausulering er begrunnet med etablering av
brønner ved Tjorputten, samt et økt framtidig
uttak av grunnvann som gir økt hastighet på
grunnvannet inn mot brønnene og min dre
oppholdstid. I følge NGU og Folkehelseinstituttet
skal vann i grunnvannssonen ved yttergrensen
bruke minimum 60 døgn fram til brønnene under
full belastning.

Det er riktig at forslag til
klausulering er blitt
innskjerpet. Kommunens
overordna hensyn er å ivareta
drikkevannsikkerhet. Det er
imidlertid ikke ønskelig å gå
lenger enn det som er helt
nødvendig når det gjelder
restriksjoner i planområdet.

Når det gjelder
soneinndeling en er denne
grundig vurdert av Asplan
V iak, som har fagkompetanse
på dette området. Foreslått
avgrensning av sonene er
nødvendig for å gi nødvendig



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 40

Ringerike kommune Asplan Viak AS

Planforslaget kan ha store økonomiske konsekvenser og er langt
mer komplisert enn en ordinær sak etter plan - og bygnings loven.
Har sett seg nødt til å engasjere advokat, bl.a. fordi kommunen selv
stiller med ekstern advokat i møter. I forrige runde med
klausuleringer, ledet av en politisk styringsgruppe, tilbød
kommunen å dekke slike advokatutgifter. Støen finner det urimel ig
om kommunen ikke gjør det samme denne gangen.

beskyttelse av grunnvannet.

Når det gjelder dekning av
advokatutgifter vises det til
tidligere tilbakemeldinger om
dette.

9 Advokatfirmaet Hjo rt v/adv. Innjord på vegne av Støen, grunneier
gnr/bnr 52/1

Innledningen redegjør for ba kgrunnen for innspillet og rettslig
utgangspunkt, b l.a. grustakets historie og avtaler gjort ved
klausulering i 19 84 . Ved etablering av de første
grunnvannsbrønnene i området ble det i 1984 vedtatt
klausuleringsbestemmelser som satte begrensninger for videre
masseuttak. Bestemmelsene ble forankret i en avtale med
grunneierne, og det ble gjennomført avtaleskjønn til fastse ttelse av
erstatning for de tap grunneierne ble påført.
Innjord mener ny soneinndeling og bestemmelser i stor grad vil
være til hinder for videreføring av etablert arealbruk på gnr/bnr
52/1.
Ut fra de opplysninger som foreligger, synes kommunen å være av
den oppfatning at Støen er avhengig av tillatelse etter plan - og
bygningsloven (pbl.) for å fortsette dr iften av det etablerte uttaket .
Innjord mener dette i så fall beror på en misforståelse. Pbls. regler
om søknadsplikt knytter seg til nye tiltak, jf. § 20 - 1 sammenholdt
med § 1 - 6. Det er heller ikke slik at kommunen gjennom en ny
reguleringsplan kan forby allerede etablert arealbruk, jf. pbl. § 12 -
4, 1. ledd. Kommunen står fritt til å utarbeide reguleringsplan for
uttaket , men noe grunnlag for å stille k rav om reguleringsplan som
betingelse for fortsatt drift av det eksisterende grustaket har

Viser til kommentarer
ovenfor.

Hæhre AS søkte om
driftskonsesjon 1.12.2014.
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kommunen ikke, i følge Innjord. Ønskes driften stanset , må det skje
enten ved ekspropriasjon eller ved en avtale med Støen.
Hæhre AS vil ivareta krav om driftskonse sjon m.v. etter
mineralloven.
Stiller spørsmål ved behovet for de betydelige restriksjoner som
foreslås innført mht. arealbruk i området. Påpeker at det så langt
ikke er påvist forurensning av grunnvannet som følge av
virksomheten som hittil har foregått i samsva r med klausuleringen
fra 1984. Det forutsettes at nødvendigheten av foreslåtte
innskjerpinger gis en grundig vurdering i det videre planarbeidet.
Støen er positivt til samarbeid om en reguleringsplan som også
omfatter masseuttak på gnr/bnr 52/1. De tte kan legge til rette for
løsninger som i størst mulig grad ivaretar de kryssende hensyn som
gjør seg gjeldende, og som innebærer at kommunen ikke
unødvendig pådrar seg kostnader knyttet til inngrep i etablert bruk.
Kommunen må i så fall ta initiativ til slikt samarbeid.

Soneinndelingen baserer seg på NGUs veileder
«Grunnvann – Beskyttelse av drikkevannskilder».
Det er ingen ting ved grunnforholdene akkurat her,
som tilsier at anbefalingene fra NGU kan lempes
på.

Direktoratet for
mineralforvaltning sendte
denne på høring 30.06.2017.
Kommunen uttalte seg til
søknaden 22.08.2017.

Et slikt samarbeid ble vurdert
tidligere i prosessen.
Rådmannen valgte imidlertid å
gå videre med å utarbeide en
områderegulering med krav
om detaljregulering for evt.
masseuttak.

10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, grunneiere
gnr/bnr 52/9

Frem tidig bruk av Trehørningen 52/9 er enten grusuttak eller
bebyggelse (boligfelt eller industri). Avstand til Hønefoss og E16 er
kort , og det er store planer for utvikling av regionen. Klausulering
er en begrensning for utnyttelse av eiendommen. Før de tar
k ontakt med aktuelle firmaer for uttak av grus/bebyggelse, ønsker
de å få avklart hvilke klausuleringer som vil ligge på eiendommen.
Store deler av gnr/bnr 52/9 er kartlagt av NGU og registrert som
forekomst av nasjonal kvalitet. De ber derfor om at eiendo mmen
innlemmes arbeid med temautredning av pukk - og grusressurser ,
og anbefales som aktuelt område for grusuttak.
Anmoder om at klausuleringsområde 3 på 52/9 oppheves.
Ber om begrunnelse for avgrensing av klausuleringsområdet, i

Det gjøres ingen endringer i omfang og utstrekning
av klausuleringssone 3, men det vil bli lettelser i
bestemmelsene ift. gjeldende klausulering .
Klausuleringsbestemmelsene for sone 3 endres slik
at det åpnes for lett boligbebyggelse og lett
i ndustri. Det må likevel søkes etter plan - og
bygningsloven som normalt.

Yttergrensen på sone 3 markerer yttergrensen for
planområdet. Sone 3 defineres som det ytre
verneområde – dette er et areal som kanskje kan
innvirke på grunnvannets kvalitet. Yttergr ensen er
ikke endret i forhold til eksisterende

Jf. gjeldende kommuneplan er
fr amtidig anvendelse av 52/9
land bruks - , natur - og
friluftsformål (LNF). Dette
betyr at det i utgangspunktet
er byggeforbud i området.

Grunneiere som ønsker en
annen arealbruk bør formidle
dette som et innspill til
revisjon av kommuneplanens
arealdel. Rådmannen har ikke
mottatt innspill som berører
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forhold til faktiske farer for forurensning. I følge planbeskrivelsen
2014 - 02 - 16 pkt . 2.3 skjer nydannelse av grunnvann hovedsakelig
ved infiltrasjon fra Begna, mens en mindre andel grunnvann dannes
ved nedbørinfiltrasjon på avsetni ngen innenfor området. Ved
senkn ing av grunnv annsspeilet rundt brønnene vil mer elvevann
mates inn i magasinet. Elveinfiltrasjon vil stå for mer enn 90 % av
nydannelsen av vann. Derfor mener Gundhus og Oppen at den
vestlige delen av Trehørningen 52/9, mot fv172 ikke er en
potensiell forurensningsfare og ikke skal klausuleres. Dersom en
mindre sone på eiendom 52/9 skal opprettholdes, kunne man
bruke samme prinsipp som for sone 0 og slå e n sirkel med sentrum
i sone 0 (D ødisgropa) med en radius på 250 - 300 meter og innenfor
dette området klausulere som so ne 3.
Ber om konkretisering av klausuleringsbestemmelsene, spesielt
pkt . 1 om etablering av bedrifter/virksomheter/anlegg. Hvordan
defineres potensiell forurensningstrussel?
For et potensielt masseuttak på 52/9 kan man anslagsvis beregne
en dybde på 15 - 20 m. Arealet på 200 000 m2 vil da med en høyde
på 17 m kunne beregnes til en masse på 3 400 000 m3.
Grunnvannsnivå er 147 moh. I sone 1 og 2A kan det tas ut masser
inntil hhv. 155 og 152 moh. Trehørningen ligger på ca . 195 moh . , så
et uttak inntil ca. 175 moh . vil ligge godt over dette. Restriksjoner
for sone 3 begrenser mulighetene for utnyttelse av arealet.
Gundhus og Oppen mener det er urimelig at det ikke er praksis å gi
erstatning for områder som ligger innenfor sone 3, og vil be om
kompensasjon f or de ulemper og begrensninger som er påført
eiendommen, dersom klausulering ikke blir opphevet.
Bebyggelse vil være boligfelt eller industri. Klausuleringen har flere
forbud mot dette. Det vises til punktene ovenfor, da samme
forhold gjelder for evt. beb yggelse.

klausuleringsplan (1984).

Ringerike kommune velger å forholde seg til
soneinndelingen slik den foreligger fra Asplan Viak i
notat datert 7.3.2014 og ønsker ikke å legge
unødige føringer i området. Nevnte no tat gir en
grundig vurdering av grensene for sone I , og det
blir også gitt en begrunnelse for utvidelse av
sonene. Forrige klausuleringsplan bygget på et
uttak på opptil 100 l/s fra brønnene i D ødisgropa,
mens dagens forslag bygger på et maksimalt uttak
på til sammen inntil 160 l/s fra D ødisgropa og
Tjorputten. Klausuleringsplanen tar også høyde for
at anlegget for kunstig infiltrasjon av vann fra
Tjorputten kan bli brukt for å styrke nydannelsen
av grunnvann. Hele området rundt Tjorpu tten er
derfor tatt me d i sone I .

For sone 3 gjelder generelle retningslinjer for
grusuttak. Normalt tillates det uttak ned til 2 - 3 m
over grunnvannsnivået. For uttak ned mot dette
dypet kreves det observasjonsbrønn for
dokumentasjon av grunnvannsnivå. Dette må
presiseres i be stemmelsene for sone 3.

Kompensasjon for ulemper er tatt i forbindelse
med oppstart av vannverket.

gnr/bnr 52/9 ifm. pågående
revisjon av kommuneplanen.
Når det gjelder grusuttak viser
utredning i forbindelse med
kommuneplanen at det er
store arealer avsatt og
regulert til dette formålet per i
dag. Dette vil dekke behovet i
lang tid. For a ndre viktige
ressurser som ikke er avsatt til
uttak, er det viktig for
kommunen å sikre disse for
framtida ved å unngå direkte
og indirekte nedbygging av
disse.

Det er ingen endri ng i omfang
av sone 3. Men som A splan
Viak skriver er det noen
lettel ser i restriksjoner, i
forhold til forrige runde.
Kompensasjon for ulemper er
tatt i forbindelse med oppstart
av vannverket.
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11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1
Vei ned til masseuttak på gnr/bnr 52/1 eies av 52/1, 52/2 og 51/1.
Halvparten av veien ligger på 51/1 ned til eksisterende grusuttak. Veien
nyttes til skogsdrift, fremtidig grusuttak og som generell adkomst til
nordre del av eiendommen.

Bemerker at forsl ag til klausuleringssonene 2A, 2B og 3 er for
omfattende, og legger unødvendige begrensninger på 51/1.

Vegen vil bli regulert som privat veg .
Klausuleringsbestemmelsene som nå blir
hensynssoner, endres slik at punktet om
bebyggelse i sone 3 strykes og at d et i stedet kan
tillates oppføring av bygninger/lett industri som
ikke er i konflikt med vannverksinteresser. Det må
søkes om byggetillatelse etter plan - og
bygningsloven. Soneinndelingen baserer seg på
NGUs veileder «Grunnvann – Beskyttelse av
drikkevanns kilder». Det er ingen ting ved
grunnforholdene akkurat her, som tilsier at
anbefalingene fra NGU kan lempes på.

Det er ingen endri ng i omfang
av sone 3. Men som A splan
Viak skriver er det noen
lettelser i restriksjoner, i
forhold til forrige runde.
Kompensasjon for ulemper er
tatt i forbindelse med oppstart
av vannverket.

12 Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth
På det tidligere impregneringsverket ved Ådalselva på Hen ble det
funnet en markant økning i arsen innholdet i grunnvanne t i en av
brønnene ( NGI - notat 30/1 - 13 ) . Hvilken type virksomhet tillater
kommunen på den tidligere industritomta mtp. arsenet i grunnen?
De mener risikoen for at arsen spres gjennom grunnvannet og til
det kommunale vannverkets abonnenter må utredes.
I januar 2012 sank brønnen på Hen gjestgiveri med flere meter.
Andre i nabolaget opplevde det samme. En sammenheng med
prøvepumpingen som foregikk samtidig i Ringerike vannverk er
sannsynlig. Rystelsene i grunnen, som pågikk i over to år, kan også
ses i sa mmenheng. Nivået i brønnen er nå på det normale og
rystelsene har gitt seg. Baserer va nnverket seg fortsatt på å pumpe
opp grunnvann slik at grunnvannsspeilet s ynker og private brønner
likeså?

Saken er tidligere vurdert i Asplan Viak - notatene
datert hhv. 11.6.2010 (Vurdering av forurensning
fra Hen treimpregneringstomt) og 23.8.2012
(Vurdering av bortfall av vann fra privat brønn).
Førstnevnte notat konkluderer med at det ikke er
risiko for spredning av forurensning fra tomta til
brønnene. I sistnevnte not at ble det vurdert som
usannsynlig at uttaket til vannverket gir bortfall av
vann i brønnene på andre siden av Begna.
Prøvepumping av brønnene ved Tjorputten (over
12 måneder) og analyse på CCA - forbindelser i
denne perioden har heller ikke gitt noen
indika sjoner på at grunnvannet som vannverket
benytter seg av er forurenset av virksomheten som
har foregått på treimpregneringstomta.
Det har vært kontinuerlig uttak fra Dødisgropa
siden vannverket først ble opprettet på 80 - tallet.
Prøvepumpingen ved Tjorputte n pågikk i over ett
år, men er avsluttet.

Viser til kommentarer fra
A splan Viak .
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NGI - RAPPORT datert 30.1.2013 foreligger hos
kommunen, ved Nybråten.

13 Ringerike venstre
Gir honnør til kommunen for grundig saksutredning i en komplisert
sak. Vannsikkerhet og kvalitet kan vanskelig kompromisses om.
Det er grunn til å se på hvilke konkrete fysiske belastninger uttak og
transport av grus har på grunnen og vannmagasinet/
grunn vannsforhold . Kan bruk av dumpere, gravemaskiner, tunge
transportbiler medføre rystelser, forskyvninger i sand - og gruslag
og/eller endringer på mettethetsgrad i gruslag, og dermed endret
vanngjennomstrømning/hastighet? S pørsmålene bør være tema
ifm. forun dersøkelser rundt videre masseuttak lenger framme/sør
på moen, og som skjer i retning drikkevannsområdet, mot sone 3.
Bør ikke hele sone 2 omfattes av forbud mot grusuttak, i likhet med
sone 1 og 0, når uttak i sone 2A og B jf. ekspertuttalelser er
behefte t med så mye usikkerhet? Venstre deler rådmannens
bekymring for at grusuttak og hendelse i uttaket kan påvirke
nåværende og framtidig vannkvalitet. I saker som denne, som
gjelder tilgang til livsviktige goder, skal det mye til før restriksjoner
på tiltak s om iverksettes, oppleves som for strenge.

Ringerike kommune velger å forholde seg til
soneinndelingen slik den foreligger fra Asplan Viak,
og ønsker ikke å legge unødige føringer i området.
Det er gjort grundig vurdering av grensene for sone
1 av Asplan Viak i notat datert 7.3.2014 (se
kommentar side 15).

I plan - og bygningsloven § 12 -
7 står det at det i en
reguleringsplan kan gis
bestemmelser i nødvendig
utstrekning. Det er ikke
ønskelig a t bestemmelsene er
mer omfattende enn
nødvendig. Bes kyttelse av
vannkilden er hoved prioritet.
Behovet for sikringssoner og
bestemmelser er grundig
utredet og vurdert. Med
bakgrunn i dette mener
rådmannen foreslåtte soner
og bestemmelser gir en
tilstrekkeli g beskyttelse av
vannkilden. Det vis es for øvrig
til uttalelse fra M attilsynet,
som støtter vurderingene som
er gjort.



Ringerike Kommune

Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen

Utgave: 3
Dato: 2016 - 03 - 11



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 2

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

DOKU M ENTI N FORMASJON

Oppdragsgiver: Ringerike Kommune
Rapportnavn: Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen
Utgave/dato: 3 / 2 016 - 03 - 11

Arkivreferanse : - bikube/Oppdrag/529119

Oppdrag: 529119 – Hydrogeologisk rådgivning - Ringerike vannverk
Oppdragsbeskrivelse: Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen.
Oppdragsleder: Mari Vestland/Bernt Olav H ilmo
Fag: VAR
Tema Vannverk
Leveranse: Søknad; Rapport / utredning

Kvalitetskontroll:
Dato, signatur

Bernt Olav Hilmo

Asplan Viak AS www.asplanviak.no



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 3

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

FORORD

Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kom mune for å bistå med hydrogeologisk
rådgivning i forbindelse med Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten erstatter
klausuleringsplan er for vannverk et som ble utarbeidet i 2009 og 2012, og tar også inn
endringer omtalt i tilleggsnota t datert 7.3.2014. B akgrunnen for siste revisjon er økt
dimensjonere nde vannbehov og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Jostein
Nybråten og Guro Skinnes er Ringerike kommunes kontaktperson er for oppdraget .

Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og har h att 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

Bernt Olav Hilmo
Kvalitetssikrer
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SAMM ENDRAG

Asplan Viak bi står 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 fo r 160 l/s (13 824 m3/døgn fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i
Dødisgropa og 70 l/s fra to nye løs masseb rønner ved Tjorputten . Disse brønnene er ennå
ikke tatt i bruk, men vil fungere som supplerende vannkilde fra ca. 2020 .

Klausuleringsp lanen 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 resu ltatene fra
prøvepumping i nesten ett år.

Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU . Sonenes yttergrens er er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser,
vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart.

Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser.
Be skrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsreguler ende bestemmelser framgår av kap. 5 .

Denne oppdaterte klausuleringsplanen inngår som e t 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. V annverk et fors yner i dag ca. 23 500
personer, og skal til enhv er tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvare r e t
gjennomsnittlig uttak på ca. 100 l/s.

For å øke s ikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala
prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde /reserv evannkilde
ved vannverket. Disse br ønnene 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 me d 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 bakgrunnsda ta for
utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan:

- Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten mangler.
- Det bør foreligge en bedre d okumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene .
- Det bør gjøres en mer utførlig v urdering av enkelt e 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 prøvepumping en , 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 klausulering en
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 grusress urser 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. Fo r å sikre
grunnvannsforekomsten har kommunen derfor gått i gang med å utarbeide en
regulering splan for Ringerike vannverk. Denne planen vil ta utgangspunkt i denne oppdaterte
versjonen av klausuleringsplanen.

1.2 Formål

Det stilles krav til vannverkseier om a t 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 grunnva nnet, 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 de nne rapporten er å prese ntere 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 ti l drikkevannsformål.

1.3 Grunnlagsmateriale

Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn
til ny sone inndeling 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 - rapporter fra 1974 Tidligere grunnvannsundersø kelser i nærheten av Tjorputten
NGU - rapport fr a 1979 og 1980 Result ater fra prøvepumping

Tidligere soneinndeling og forslag
til klausuler (1984).

Området som omfattes av
restriksjoner er inndelt i 4
hovedsoner nummerert fra 0 - III.

Denne klausuleringen bygger på tidligere grunnvannsundersøkelser og en
over ett år lang prøvepumpingsperiode av en brønn i Dødisgropa med et
uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdet ble bestemt ut fra målinger av
grunn vannsnivå i 8 - 10 peilebrønner.

o Sone 0 Brønnområdet i Dødisgropa. Området er
inngjerdet.

o Sone I Det nær e infiltrasjonsområdet. Dette området
består av en 8 - kant med yttergrense 185 - 200 m fra
brønnene.

o Sone II. Påvist tilrenningsområde utenfor sone I. Sonen
er delt i en sone II A med relativt rask
grunnvannstransport og mindre umettet sone og en
sone II B ut enfor med lav grunnvannstransport og stor
umettet sone.

o Sone III. Sikringssone hvorfra grunnvannet kan
transporteres mot brønnene under spesielle
forutsetninger.

Diverse materiale fra Ringerike kommune angående bygging av infiltrasjo nsanlegg.
Asplan Vi ak - rapport 2007 Nye undersøkelsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2009 Forslag til ny klausuleringsplan Ringerike vannverk
Asplan Viak - rapport 2010 Vurdering av forurensningsfare fra Hen treimpregneringstomt

Asplan Viak - rapport 2011 Undersøke lsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2011 Foreløpig e resultater fra prøvepumpingen av brønn 1 og 2 ved Tjorputten

Asplan Viak 2012 Søknad om konsesjon for grunnvannsuttak til Ringerike vannverk
Kilemoen, datert 4.7.2012

Asplan Viak - rapport 20 12 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen , datert 20.11.2012.

Asplan Viak - notat 2014 Tilleggsnotat til klausuleringsplan datert 20.11.2012. Endringer i
soneinndeling som følge av planer om økt grunnvannsuttak.

Asplan Viak - notat 2015 Beskrivel ser av sand - og grusressurser på Kilemoen, versjon 2
Asplan Viak - rapport 2016 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen (under arbeid)
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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 hove dvannforsyningen ved
vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. B rønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver
av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er e n distanse på 150 meter
mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt
brønnområde. Avstanden mellom brønnene i D ødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca.
500 meter (figur 1).

Figur 1 Oversiktskar t M = 1:50 000. Ringerike vannverk med b rønnområde 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 N GU 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 bl e 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 grunn vannsanlegg, 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. V annverket forsyne r 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.
Van nverket 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 b rønnene (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
de nne 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 derme d 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 brønnk apasiteten for begge brønner ved Tjorputten
tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike
vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. D et 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 1 Brønn 2

Figur 4 Brønntegning er av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4 HY DROGEOLOGISK 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. Beskrivelsen e 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
klausuleringsplan en .

4.2 Magasintype og innstrømningsområde

O mrådet er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se Figur 5).

B oringer viser over 30 meter med grove ma sser 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 D ødisgropa 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 .

Figur 5 : Løsmassefordeling med inn - og utstrømningsområder.

Innstrømningsområde

Ut strømningsområde
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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 gru nnvann 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 – Evapot ranspirasjon – Overflateavrenning)

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

4.3.2 E lveinfiltrasjon

Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraul isk 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 grunnvanns strømmen 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 porøsi tet 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 bre dde og 30 meters
tykkelse på denne grunnvannsstrømm en 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 vinte rvannføringen 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 vurder inger av
Begnavassdraget/Ådalselva. H er 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 2 011 å være 84 m3/s.

Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsø kte 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 p å vannføringen i Begna. Det presiseres at
dette er et konserva tivt 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 brønnen e 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 imidl ertid i
dag ca. 1 00 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 hel e 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 negati v virkning for brønnene i Dødisgr opa , 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 henvi ses 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

Strømnings bildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømnings mønster
ved Tjorputten før og etter oppstart prø vepumping . Kartene representer er 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
b rønnene 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 dre ining mo t 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 ).

F i 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 situ asjonen med et samle t 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. I nfluensområdet strekker seg dermed sør over mot
Pb 4 .

Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denn e delen av
magasinet (se figur 7 ). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn
gru nnvann 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 utga ngspunkt 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 sir kulær 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, m ens 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.

H ydraulisk gradient er satt til 1 ,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet
er stipulert til 3 x 1 0- 3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden
er h øyst 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 forurensnings kilden.

4.5.3 Estimert utbredelse av influensområdet

Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert
senkning i magasinet under prøvepumpingen. I nfluens o mrådet strekker seg i retning sør mot
Pb4 . I nfluensområdet til brønn ene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrense n til
tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II A og II B må det også ta s
hensyn til løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på
prøvepumpingen a v brønner i D ødisgropa. 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 201 6.
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4.6 G runnvannsmagasinets sårbarhet

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets
nær område kan forringe grunnvannskvaliteten . Sårbarheten til magasinet er i stor grad
avhengig av mektighet på umettet sone og løsma ssenes 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 akvifer en 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 vi ste 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 son e varierer ellers med topografi en
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 (lav ere 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
D ødisgropa og 7 måneder p røvepumping 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. D el 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 manga nverdier knyt tes 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 doku menterer at grunnvannet som tas ut fra
denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske
egenskaper som man ser for brønn ene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man
forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødis gropa, 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 vannkval iteten på grunnvann fra D ødisgropa, 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.

T abell 3 : Generell beskrivelse av vannkvalitet på grunnvann fra Dødisgropa.

Parameter Enhet Beskrivelse

Bakteriologi - Meget god

Kalsium mg Ca/l Ca. 15 mg/l

Surhetsgrad pH Ca. 7,35 (råvann), 7,5 - 7,7 (nettvann, luftet)

Mangan mg Mn/l 0 - 0,8 (varierer med brønn og over tid, har vært en
økende tre nd fra 2006).

Jern mg Fe/l 0 - 0,2 (varier betydelig)

Total organisk karbon (TOC) mg TO C/l <0,5

Alkalitet mmol/l 1,1 (basert på 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)

Brønn 1 Brønn 3 Brønn 4 Brønn 5 Brønn 6
Mangan

Måned mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

10.02.15 0,68 0,40 0,01 0,00 0,04
07.04.15 0,74 0,42 0,00 0,00 0,05
19.05.15 0,68 0,40 0,00 0,02
23.06.15 0,70 0,39 0,00 0,02
07.07.15 0,08
04.08.15 0,64 0,42 0,00 0,02
29.09.15 0,67 0,43 0,02 0,00 0,00
1 7.11.15 0,74 0,40 0,04 0,00 0,02
Snitt 0,69 0,41 0,03 0,00 0,02
Maks 0,74 0,43 0,08 0,00 0,05
Min 0,64 0,39 0,00 0,00 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 h adde 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
vannbehandlingsanl egg 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 sik ring 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 v ed 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 : Oppsummering vannkvalitet på grunnvann fra Tjorputten.

Parameter Beskrivelse

Bakteriologi ske parametere :

Kimtall v/ 22 °C Kimtallet avtar gjennom prøvepumpingen, og ligger langt under
grenseverdien (100/ml).

E.coli, koliforme ,
intestinale enterokokker,
Clostridium perfringens

Det er ikke detek tert levende bakterier i representative
grunnvannsprøver.

Fysisk/kjemiske parametere :

Surhetsgrad Grunnvannet er s vakt surt til nøytralt med pH - verdier i området 6,5 -
7,2 .

Alkalitet
Alkaliteten er målt til 0,18 - 0,23 og 0,25 - 0,4 mmol/l i hhv. brønn 1 og
2 . Grunnvannet har noe lav bufferkapasitet med hensyn til de relativt
lave verdiene av pH, alkalitet og kalsium.

Elektrisk ledningsevne

Grunnvannet inneholder generelt lite løste mineral. Dette reflekteres i
en lav elektrisk ledningsevne. Det er riktignok tydelige forskjeller
mellom brønnene, der brønn 2 produserer grunnvann med de høyeste
verdiene (4,76 - 7,28 mS/m). Grunnvann fra brønn 1 har verdier i
området 3,23 - 4,97 mS/m. Det kan ses en sammenheng mellom økt
manganinnhold, kalsiuminnhold og elektrisk led ningsevne i
grunnvann fra brønn 2 (se vedlegg 4 ).

Fargetall

I alle grunnvannsprøver er fargetallet under deteksjonsgrensen (< 2
mg Pt/l). Det lave innholdet indikerer at innholdet av humusstoffer er
lavt. Det lave humusinnholdet i grunnvannet viser at opp holdstiden på
grunnvannet er god nok for redusering av organisk stoff.

Turbiditet

Mengden partikler/suspendert stoff i grunnvannet er analysert som
turbiditet (ftu). Grunnvannet har lave turbiditetsverdier, som tilskrives
lite slam (leir/silt) og lavt inn hold av partikulært jern/mangan. Høyeste
verdi i brønn 1 er 0,19 ftu, mens den i brønn 2 er 0,43 ftu.

Total organisk karbon
(TOC)

T otal organisk karbon (TOC) i grunnvannet, som også er en parameter
for å avdekke innholdet av humus, eller naturlig organisk materiale
(NOM). TOC - verdien er også lav . Målte konsentrasjoner er i området
0,46 - 1,2 mg TOC/l, og verdiene er høyest i brønn 2.

CO2- innhold

Konsentrasjonene av fritt karbondioksid er estimert til 4,04 mg CO2 /l
og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn 1 og brønn 2. (Beregnet fra
temperaturmålinger på grunnvannet i felt, samt laboratoriemålinger av
alkalitet, pH og kalsium. )

Mangan

Mangankonsentrasjonen har oversteget kravene i
drikkevannsforskriften i grunnvann fra begge brønner (> 0,05 mg
Mn/l), men ligger nå li ke under grenseverdien på ca. 0,03 - 0,035 mg
Mn/l. Fargetallet er i alle prøver under deteksjonsverdien, og dette
sammen med lav turbiditet indikerer at forhøyede manganverdier i stor
grad skyldes at metallet f oreligger på løst form.
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Jern

Jerninnholdet i b rønn 1 er lavere og mer stabilt enn hva som er tilfellet
for mangan , og ligger godt under grenseverdien (< 0,2 mg Fe/l) . For
brønn 2 kan man se at innholdet av mangan og jern i større grad
samsvarer enn i brønn 1 .

CCA - forbindelser
Krom, kobber, arsen

Det er analysert på krom, kobber, a rsen i grunnvann fra begge brønner
gjennom hele prøvepumpingen. I 15/16 prøver fra begge brønner er
arsenkonsentrasjonen under grenseverdien for dette anionet (<10 µg
As/l), og i samtlige prøver (16/16) er også krom under
d eteksjonsgrensen (<1 µg Cr/l). Kobber finnes naturlig i sedimentene
og representerer «bakgrunnsverdien» i løsmassene. Metallet
forekommer følgelig i små konsentrasjoner i grunnvannet, fra under
deteksjonsgrensen til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevann er 100 µ g Cu /l.

Hovedioner

Kationer – kalsi um, natrium, magnesium, kalium: Av de analyserte
kationer og anioner i grunnvannet finner man kalsium i høyest
konsentrasjoner, deretter magnesium, natrium og kalium.
Kalsiuminnholdet i grunnvannet 3,1 - 3,8 mg/l i brønn 1 og 5,4 - 7,3 mg/l
i brønn 2.
Anioner – sulfat, klorid:
S ulfat forekommer i noe høyere konsentrasjoner enn klorid. Lave
konsentrasjoner av disse anionene reflekterer et grunnvann som er lite
påvirket av marine avsetninger. Høyeste verdier er målt til hhv. 6 ,4 mg
SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvann fra brønn 2.

Næringsstoffer

Innholdet av næringsstoffer (nitrat, nitritt, ammonium) er lavt. Det er
målt noe forhøyede verdier av nitrat i enkelte prøver fra brønn 2
utover høsten, som kan tilskrives jordbruksavren ning. Maksimal
konsentrasjon er 4,4 mg NO3/l, noe som likevel er langt under kravene
til drikkevann (44 mg NO3/l).



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 25

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

5 FORSLAG TIL BESKYTTE LSE AV FOREKOMSTEN

5.1 Arealbruk og potensielle forurensningskilder

Området rundt brønnene består av skog. Nord for b rønnene 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 ligge r 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
Tjorput ten er grusuttak.

Ringerike ko mmune 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 Ram srud . Dagens situasjon er at det
tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 9 . Uttaket er i tråd med
klausuleringsplan en 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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brø nnetableringen ved Tjorputten må soneinndelingskartet end res , og grusuttaket vil da
berøre store deler av sone I og deler av sone IIA .

K lausuleringsplan en fra 1 984 har gitt anledning til grusuttak i son e 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 gr unnvannsanlegg. Det framgår i revidert
utg ave av veilederen, datert april 201 1 , 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 gr usuttak på grensen mellom sone I og IIA , er det i dette forslaget til
ny klausuleringsp lan 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 drift splaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff . I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning av
o vervåkning , o verholdelse av maksimalt tillatt uttaks høyde og etter grunnundersø kelser 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 for bindelse 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 1 60. G rusuttak et drives nordover mot vannverket , med planlagt drift på om lag 1 00 år .
Uttaket re gnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det
avgrense de planområde t satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen,

Figur 9 : Utbredelse av grusuttak innenfor sone I og IIA (Kart fra GisLink.) .

Grusuttak

Brøn nområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 :
Dødisgropa
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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
grunnva nnet .

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 1 00 døgn, og dette er
betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved
Tjorputten og t il 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
bakter iologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra
Dødisgropa.

Brønne ne ved Tjorputten gi r gr unnvann 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 opp -
pumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet
har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus , bakterieta ll 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 områ de 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 1 0 % av grenseverdien i Drikkevannsforskriften, så d et
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 so ne 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 forurensningskild er. 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
naturli ge 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 vannk valiteten. Det er i mi d l ertid forbud mot
organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I .

5.1.6 Oppsummering

Tabell 6 viser potensielle forurensning skilder som kan være knyttet til aktivitetene land bruk
og masse ut tak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder :

Tabell 6 : Potensielle forurensningskilder.

Kilder Aktivitet Type forurensning

Diffuse

Jordbruk Gjødsling
Plantevern

Kjemikalier , p lantevernmidler , g jødselstoffer

Skogbruk Sprøyting Plante vernmidler

Punkt

Gruvedrift/masse ut tak Uttak av grus
Lagring av drivstoff,
maskiner, kjøretøy

Oljeprodukter, metaller, kjemikalier

Skogbruk Bruk av kjøretøy Oljeprodukter

Jordbruk Husdyrhold
Lagring av kjemikalier

Organiske stoffer, mikroorganisme r (bakterier, virus,
parasitter) , k jemikalier

Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutsli pp fra biler/kjøretøy . Det skal ikke
kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved
vannverket. Innkjøri ngen 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 op pholdstid 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 bakteriolo gisk
rensing og dermed kunne leveres forbruke r uten permanent desinfeksjon. For å beskytte
grunnvannskilden brukes en soneinndeling, base rt 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: Brønnområde
Sone I : 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 oppho ldstid.

Sone II : Det fjerne tilrenningsområde. Resten av d et sikre infiltrasjonsområdet.
Sone III : Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på

grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet
som drenere r mot tilsigsområdet) .

Det gjøres oppmerksom på at soneg rensene er basert på et maksimalt vannuttak på
13824 m3/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 S oneinndeling

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 /klausu leringsplan for brønno mrådet i
Dødisgropa vil det bli behov for følgend e 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 vi l 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 diss e områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x 10
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 b rønn.

Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen:

Eiendom (g.nr/br.nr.)
Økning i a real i sone 0

(da)

52/1 (B1) 0,1

52/17 ( B2, Ringerike kommune er 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. B etingelser for avgrensning av sone n 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 ha r 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 areale r rundt Tjorputten som i planen fra 1984 lå innenfor sone II A .

- 52/ 17: 29 dekar. Om rådet rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.
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I kap. 4.5.1 ble totalt nødvendig areal for sone 1 b e regnet til ca. 1 56 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 strømningshastigh et på grunnvannet o g dermed
større avstand til grensen for 60 døgns oppholdstid.

Som tidligere nevnt kan det bli behov for justeringer av sonegrensen etter nye
grunnvannsundersøkelser våren 201 6.

Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet og resten av influensområdet

In fluensom rådet rundt brønnene i D ødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene
her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av i nfluensområdet rundt
brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til infl uensområdet
stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II ) gjort
på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannss tand .

Sonen er delt i en sone II A og en sone II B . Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt
u t til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på ca. 4 80
dekar (uten elveareal) . Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet
av sone II B .

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputt en 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 II A :

- 52/2,3: 1 93 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten
va r i sone II A .

- 52/1 : 57 dekar hvorav 1 2 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.

- 51 /1 : 1 97 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal sone 1 (da)

52/2,3 159

52/1 159

52/17 (Ringerike kommune er
hjemmelshaver)

29
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Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II 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 sone II B (da)

52/2,3 22,8

52/1 3,5

51/1 190,4

51/2 56,3

Sone I I I: Det ytre verneområde

Sone III b eholdes 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

Eksistere nde klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 3 0 årene vannverket har vært
i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold
til klausuleringsplan en fra 1 984 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 i
forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III :

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell foru rensningstrussel 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 utvas king.

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 pote nsielle
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 1 5 2 ,00 (normal grunn vannsstand er regnet fra
kote 1 47,00 , 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 lagertan k 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. Mak s imalt 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
bø r 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 t il
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 po tensielle 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 1 55,00 (normal grunnvannsstand er regne t fra
kote 1 47,00 , 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 vid ere 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 petroleumspr odukter 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 sp redningsindeks 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 spr øytemidler 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.



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 35

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

Sone I

Innenfor sone I er grusuttak, skogsdrift/v edhogst 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
pro duksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får e gen inngjerding (ca. 10 x 10 m).
Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må sk je via låst port.
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5.4 Forholdet til annet lovverk

I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjent e vannverk ha godkjent klausulering av
vannkildens nedslagsfelt. E n endelig godk jenning 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 søkn ad.

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 utarbeide r 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 t il det grunnvannsmagasinet tåler.

6 AVTALER MED GRUNNEIE R

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 l ovverk
(kommunens arealplan, plan - og bygni ngsloven og forurensningsloven) . Erstatningen må
beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forh old til i nnskjerpinger
på grusuttak beregnes som volum .

Dersom det er ønskelig vil Asplan Viak være behjelpelig med å utarbeide forslag til avtale
med berørte grunneiere.



VEDLEGG



Vedlegg 1 : Forslag til soneinndeling rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten – datert 6.3.201 4 (revidert 201 4)

Sone III

Sone III

Sone II A

Sone II A

Sone II B

Sone II B

Sone I

Tjorputten
Sone 0

Dødisgropa
Sone 0

Betingelser for soneinndelingskart:

Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner
ved Tjorputten.

Dette forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 1 60 l/s , fordelt med 90 l/s fra
brønnene i D ødisg ropa og 70 l/s fra brønnene ved
Tjorputten .



N OTAT

Asplan Viak AS - Tempeveien 22 - 7031 Trondheim asplanviak.no

Oppdragsgiver : Ringerike Kommune
Oppdrag: 529119 – Hydrogeologisk rådgivning - Ringerike vannverk
Del: 2
Dato: 2015 - 09 - 07
Skrevet av : Mari Vestland
Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo

BESKRIVELSER AV SAND - OG GRUS RESSURS PÅ K IL EMOEN

Innhold
1 Innledning ................................ ................................ ................................ ...................... 1

2 Kort Historikk ................................ ................................ ................................ .................. 2

2.1 Klausule ring ................................ ................................ ................................ ............ 2

3 Aktive grusuttak på forekomsten ................................ ................................ .................... 3

3.1 Grusuttak innenfor eiendom gnr/bnr 52/1 ................................ ................................ 3

3.2 Svelviksand as ................................ ................................ ................................ ........ 5

4 Karakterisering av grusressursen ................................ ................................ ................... 5

4.1 Geografisk beliggenhet ................................ ................................ ........................... 5

4.2 Geologi ................................ ................................ ................................ .................... 5

4.3 Undersøkelsesb rønn (borehull II) nord for dagens uttaksområde ............................ 7

4.4 Anvendbarhet ................................ ................................ ................................ .......... 8

5 Kommentar til grunneiererstatning ................................ ................................ ................. 10

1 INNLEDNING

Utgangspunktet for dette notatet er pågående revidering av eksisterende klausuleringsplan
(fra 1984) for Ringerike vannverk , Kilemoen. Det er nødvendig å re videre dagens plan
grunnet etablering av supplerende vannkilde/reservevannkilde ved Tjorputten , som ligger ca.
500 meter fra eksisterende vannforsyning . U nder gjennomgangen av arealbruk/aktiviteter i
brønnenes tilsigsområde ble det identifisert en mulig ko nflikt 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.

D ette notatet oppsummer er hovedpunktene fra et kvartærgeologi sk forprosjekt, som ble
utført av Norge s 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. 1633/1 B (1980): Grunnvannsanlegg Kilemoen:
Volum - og kvalitets vurderinger 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 ti l det opprinnelige forslaget til soneinndeling
fra SIFF, og dette gjelder også for beskrivelser i det følgende med mindre annet er nevnt.

2 KORT H ISTORIKK

2.1 Klausulering

Statens institutt for Folkehelse (SIFF, nå Folkehelseinstituttet) delte opprin nelig inn området
rundt brønnområdet i Dødisgropa i fire restr iksjonssoner . 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 so n einndelingen er vist i figur 1:

Figur 1 : Forslaget fra SIFF til soneinndeling rundt brønnene i 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 forekomsten s kvalitet og
volum innenfor sone IIA. Undersøkelser av forekomsten inkluderte boringer og seismikk. Fr a
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 gjeld ende 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 unde r 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, so m et resultat av
nevnte ny etablering 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
d isse 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 tid vis 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 a t 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
lokali sert innenfor eiendom 52/1, vil i f orslaget til ny klausuleringsplan ligge på grens en
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



N OTAT

Beskrivelser av sand - og grusressurs på Kilemoen 4

som finnes for grustaket.

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.

Massetak 3
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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 utta ksområde. 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 GRUS RESSURSEN

4.1 Geografisk beliggenhet

Grusforekomsten er l okalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hø nefoss sentrum. I NGUs
database står hele sand - og grusforekomsten oppgitt med et areal på ca. 2,55 k m2 og et
v olum på 77 mill. m3.

4.2 Geologi

Hele området er en del av den store breelvavs etningen 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 grusla g. 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 : Skravert område viser de deler av forekomsten som ligger under finstofflag av finsand/silt . Avgrenset
område ligger innenfor sone 2A i tidligere soneinndeling. (Kart fra NGU - rapport 1980).
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4.3 U ndersøkelsesbrønn (borehull II) nord for dagens
uttaksområde

Nærmeste undersø kelsesbrønn, brønn II, er lokalisert nord for dagens uttaksområde (nord
for grusvei) . Brønnen ligger et par hundre meter fra grusv eien , på grensen mellom skog og
åker. Undersøkelsesbrønnen er satt ned ved eksenterboring med foringsrør til hele 75 meter
og d et 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 f øre til noe
underrepresentativitet av finstoff. For ytterligere informasjon om prøvetakingsmetodikk
henvises til NGU - rapport nr. 1 633/1 B (1 980) . 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
dage ns uttaksområde.

Undersøkelses -
brønn II (NGU)
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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 ve g - 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 total t 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. m3. Se figur 5 .

Figur 4 : Skisse som viser utbredelse av finstoff i forhold til foreslått plassering av sone I i revidert utgave av
klausuleringsplanen, samt lokalisering av brønner i Dødisgropa og ved Tjorputten.

Sone I ( forslag i revidert
utgave 2012)

Finstoff over
sand/grus (etter
NGU)

Finstoff over sand/grus
innenfor sone I (etter NGU)

Brønnområder

Finstoff over grus

Brønnområdet
i dødisgropa

Brønner ved Tjorputten
Sone 2A

Sone 1

Finstoff over grus

Grus

Grus

Undersøkelsesbrønn
II (NGU, 1980)
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Av dette er imidlertid om lag 2 mill. m3 overd ekt med finstoff (middelkornstørrelse < 0,3 mm),
fordelt slik som vist i figur 5 på forrige side. Ved grus uttak 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 o g 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 høringsu ttalelser 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
u nder kote 15 5 moh i sone 2A og kote 152 moh i sone 2B. Dette i nnebærer at det i nnenfor
sone 1 og 2A båndlegges ca. 8 mill. m3 med sand - og grus. Forskjellen i båndlagt volum
sand og grus mellom ny og gammel k lausuleringsplan er dermed ca. 4 mill. m3. Som nevnt er

Figur 5 : Løsmassemektigheter over grunnvannsnivået (Kart fra NGU - rapport 1980).
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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 GRUNNE IERERSTATNING

Hvis det blir aktuelt med grunneiererstatninger for f orbud mo t 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 etab lerte brønner og eventuelt nye

observasjonsbrønner.
- M er nøyaktige terrengmodelle r.
- Mer avanserte metoder for volumberegninger (GiS).
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Notat : Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015

Rune Solvang, Asplan Viak, 01 .1 2 .2015

Innledning

I forbindelse med reguleringsplan for uttak av sand på Kilemoen er det høsten 2015 gjennomført en
supplerende kartlegging og vurdering av utbredelse av sandfuruskogen på Kilemoen.
Konsekvensutredningen på naturmiljø er ikke oppdatert med data fra 2015, men resultater fra
kartleggingen i 2015 er oppsummert i dette notatet. Fylkesmannen i Buskerud og Ringerike kommune
har stilt krav om en s lik vurdering. Sandfuruskogen på Kilemoen er i forbindelse med nasjonal
kartlegging av sandfuruskog vurdert som svært viktig (A) (Brandrud m. fl. 2014) . For mer inngående
kunnskap om sandfuruskog vises det til (Brandrud m. fl. 2014 ) eller søk på sandfurusk og på nett.
Sandfuruskogslokaliteter fra Kilemoen er pr i dag ikke rapporter i Naturbasen.

Formålet med registreringene i 2015 var å oppdatere beskrivelse og avgrensning av lokaliteten, og
spesielt se på reduksjonen i arealene N1 (ca. 100 daa) samt vurder e arealene på Nedre Kilemoen . For
å verdisette og avgrense sandfuruskoger må det gjennomføres soppregistreringer for at avgrensning
og verdisetting skal bli mest mulig riktig . Avgrensning av sandfuruskog kan være krevende, og det kan
være vanskelig å «skil le klinten fra hveten» dvs. de viktige sandfuruskogene fra de mindre viktig
sandfuruskogene. Rune Solvang samt Gunvor Bollingmo og Terje Spolen Nilsen fra Ringerike
soppforening utførte kartlegging i 2015, hovedsakelig i område N1 og på Nedre Kilemoen.

Figur 1 . Brattkant ned mot Nedre Kilemoen. Brattkanten er dominert av blåbær med svak lågurtpreg i
de undersøkte områdene.
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Figur 2 . Figuren viser uttaksområde N1 samt reduksjon i uttaksområde N1 (nedre tegning) samt
potensiell sandfuruskog på Nedre Kilemoen (sistnevnte mørk grønn farge) .
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Løsmassekart

Figur 3 . Løsmassekart over sentrale deler rundt Hønefoss. Brunt: Breelvavsetninger på Kilemoen,
Hensmoen og Eggemoen. Blått: Tykke marine avsetninger. Gult: Elveavsetninger. Lilla:
Forvitringsmateriale.

Resultat Kilemoen 2015

D et har vært et dårlig soppår i san dfuruskog på Ringerike i 2015 med lite sopp å registrere Gunvor
Bollingmo, Ringerike soppforening pers.medd. samt egne registreringer). Registreringene har dermed
ikke gitt et representativt bilde av soppfloraen i området . Selv arter som er tallrike i gode soppår var
knapt nok oppe i 2015. Noen nye soppfunn ble allikevel gjort. For å få et representativt bilde bør man
helst kartlegge over flere år (minimum 3 år med 3 - 4 besøk gjennom sesongen), men «den langsomme
naturen» er sjeldent synkront og forenelig me d ønsket framdrift i planprosesser. På Kilemoen er det
tidligere registrert verdifull sandfuruskog både innenfor og utenfor uttaksareal, men på grunn av d en
dårlig e sopphøs en t ble det ikke noe særlig mer kunnskap vedrørende eksakt fordeling av rødlistearter
og andre viktige arter innenfor og utenfor uttaksområde eller reduksjon i areal N1 . Det reduserte
området av N1 er strukturmessig og dermed også trolig artsmessig gans ke likt som øvrige deler av N1
så en reduksjon av arealet vil medføre at m er av sandfuruskogen blir ivaretatt, men at det pr i dag ikke
er kjent om dette eventuelt vil bidra til at flere forekomster av for eksempel rødlistearter vil bli
ivaretatt.
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Resultat Nedre Kilemoen

Sørøstre delen av Nedre Kilemoen er også sandfuruskogtype med bærlyng - vegetasjon. I østlige deler
ligger den ikke på så mektige avsetninger som på selve Kilemoen. Nedre Kilemoen består av furuskog
med et større innslag av gran og boreale løvtrær i fuktigere områder, spesielt inn mot den bratte
te rrasseskråningen opp mot selve Kilemoen og i brattkanten ut mot Begna, se for øvrig beskrivelse i
vedlegg . Spesielt ut mot Begna er det sandfuruskog men på mindre mektige avsetninger enn oppe på
Kilemoen. Nordre(vestre) delen av det mørkt grønne området i figur 2 har et dødisgrop preg. Det var
dessverre også her svært lite sopp å finne, og det som ble funnet var hovedsakelig vidt utbredte arter.
Nedre Kilemoen er dårlig undersøkt for sopp i et godt soppår, og framtidige undersøkelser av spesielt
sopp vil me dføre bedre kunnskap for å verdisette og eventuelt avgrense lokaliteten bedre.

Figur 4 . Rødbrun steinsopp. En typisk representant for sandfuruskogene på Ringerike. Foto: Rune
Solvang.

Side 4 av 12



P 5 2 4 4 3 8 K I L E M O E N Svelviksand A S – N a t u r m i l j ø , s u p p l e r e n d e k a r t l e g g i n g

Resultater sandfuruskoger på Ringerike

En rekke lavereliggende sandfuruskoger på Bymoen, Helgelandsmoen, Sørmoen, Prestmoen og
Lamoen er kartlagt i høst ifbm med naturkartlegging planarbeid E16/Ringeriksbanen (Solvang, Reiso &
Hofton 2015) (Denne rapporten oversendes for øvrig Statens Vegvesen 1.12.2015) . Eggemoen er også
bedre kartlagt i 2014 (se Brandrud 2014). På grunn av en dårlig sopphøst ble antall funn ifbm
planarbeid E16/Ringeriksbanen også mangelfulle. Me n flere sandfuruskoger ble avgrenset som
verdifulle basert på struktur som indikere r potensielt verdifulle sandfuruskoger i tillegg til at det var
kjent en rekke funn av rødlistearter fra før slik at man kunne danne seg et bilde av hvor de rødlistede
artene opptrer i sandfuruskog ifht til vegetasjonsstrukturer, vannpåvirkning og løsmasse forhold . Dette
er blant annet store lav - og mosematter som kan ha forekomster av rødlistede sopper til forskjell fra
lyngdominert furuskoger med tykke råhumusmatter som har mindre potensial. Nå er det samlet sett
en bedre oversikt over hva som er viktige o g hva som er mindre viktige sandfuruskoger på Ringerike.

En lang rekke sandfuruskoger i Norge ble vurdert i rapporten til Brandrud & Bendiksen (2014).
S andfuruskogen på Kilemoen er den viktigste på Ringerike , sammen med Eggemoen og muligens
Prestmoen , opp summerer Brandrud & Bendiksen ( 2014 ). Nyere kunnskap etter de to siste års
kartlegging gjør at selve Prestmoen er vurdert som B - verdi (svakt forbehold om økt verdi på grunn av
sjeldne soppfunn ved nærmere kartlegging) og dermed ikke av samme verdi som Kile moen (A - verdi).
Prestmo - skrenten derimot (dvs. den bratte sørvendte skrenten ned mot Storelva) er vurdert som A -
verdi, og av en spesielt sjelden utforming da den er en meget rik sandfuruskog botanisk (og trolig
soppmessig) og i tillegg består av gammel og grov lavlandsfuruskog. I tillegg er et mindre areal med
den største forekomsten av den sterkt truede plantearten bittergrønn i Norge registrert på Prestmoen.
Denne lokaliteten er gitt A - verdi.

I ngen nye sandfuruskoger med A - verdi (utenom Prestmo - skrenten) er registrert på de øvrige
furu moene som ble registrert ifbm E16/Ringeriksbanen i høst . Det er mulig at enkelte delområder på
de andre furu moene også hadde fått A - verdi hvis man hadde gode soppregistreringer over flere år ,
men trolig er ingen like verdifu lle som Kilemoen og Eggemoen (Tor Erik Brandrud NIN A pers . medd). I
følge Brandrud skiller Kilemoen og Eggemoen seg ut. Tor Erik Brandrud skriver i e - post:  Kilemoen er
den biologisk mest verdifulle av de større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike. Moen har store
arealer med velutviklet, tørr, noe rikere, lavdominert sandfuruskog med et tynt humuslag. Denne
utformingen er et viktig habitat (hotspothabitat) for enkelte sjeldne/rødlistede karplanter, insekter og
en rekke sopparter (sandfuruskogssopper). So ppinventaret (fungaen) er dårlig undersøkt (pr 2015
fremdeles dårlig undersøkt) , men nylige registreringer, bl.a. i samarbeid med Ringerike Soppforening,
har vist at alle deler av Kilemoen huser store bestander av sandfuruskogsarter .

Etter en gjennomgang h østen 2015 er de største delene av den store sandfuruskogen på Prestmoen
som nevnt vurdert som verdi (B - viktig), blant annet på grunn av at Prestmoen har ganske store arealer
med blåbærdominert furuskog, og dermed mindre arealer med lav - og mosematter på v elutviklet
struktur for sjeldne og rødlistede sopper. På Prestmoen er dog to områder utskilt som mindre A -
lokaliteter. og bratte terrassekanten av Prestmoen ned mot Storelva.

I vurderingene av sandfuruskog på Eggemoen skriver Brandrud (2014): Rikere sandf uruskog er “ny”
som naturtype med forvaltningsfokus, og det er derfor foretatt forholdvis begrensede kartlegginger av
denne naturtypen på Ringerike. Basert på dagens kunnskap kan følgende vurderinger gjøres:

1. Moene langs Randselva - Storelva - Begna på Ringerik e er et av de tre viktigste områdene for
biologisk verdifull sandfuruskog i Sør - Norge, og Ringerike kommune har således et regionalt -
nasjonalt ansvar i å ta vare på disse (jfr. Brandrud & Bendiksen 2014).
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2. Eggemoen i vid forstand, inkludert brattskråningene mot Randselva (ved Viul), er en av de tre
biologisk mest verdifulle sandfuruskogsområdene på Ringerike, sammen med Kilemoen og
Prestmoen (altså pr 2014) (muligens er Hensmoen også i samme klasse, men mangfoldet er mindre
dokumentert her). Alle disse tre m oene har forholdsvis store arealer som kvalifiserer til A - verdi.
Samtidig er sentrale arealer på Eggemoen betydelig fragmentert pga. utbygging, noe som trekker
verdiene ned i denne delen av området.

3. Eggemoen skiller seg ut ved større arealer med (kalk)rik utforming av sandfuruskog. Det gjelder
særlig brattskråningene ved Viul i øst - sørøst, men også blåveisrike arealer helt nord på Eggemoen
(Marigårdsmoen). Disse utformingene er mer eller mindre unike for Eggemoen (finnes bare svakt
utviklet på andre moer). De sentrale delene av Eggemoen som nå planlegges utbygd har ikke disse
unike utformingene.

4. Den tørre, lav/mosedominerte utformingen av sandfuruskog, som er biologisk viktig i de sentrale
delene av Eggemoen (inkl. næringsparkområdet), er i regional sammenhe ng aller best utviklet på
Kilemoen.

Kilder

Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2014. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige område for
biologisk mangfold. NI NA rapport 1042.

Brandrud, T. E. 2014. Vurdering av verdifulle sandfuruskoger for biologisk mangf old på Eggemoen, og
sett i sammenheng med moene for øvrig på Ringerike.

Solvang, R., Reiso, S. & Hofton, T. H. H. 2015. Verdivurderinger naturmangfold E16 - Ringeriksbanen.
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Vedlegg: Lokalitetsbeskrivelse sandfuruskog Kilemoen og Nedre Kilemoen

Lokalitetsnr 1. Kilemoen

Naturtype Sandfuruskog

Utforming Intermediær sandfuruskog

Verdisetting Svært viktig (A)

Figur 5 . Avgrensning av lokaliteten Kilemoen.

Innledning:

Lokaliteten er basert på kartlegging i forbindelse med reguleringsplan med konsekvensutredning for
mulig utvidelse av eksisterende sand tak på Kilemoen. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang, Asplan
Viak den 18.9.2011. Lokaliteten ble i tillegg befart for sopp av Terj e Spolén Nilsen 05.10.2011. Tor Erik
Brandrud , NINA og Ringerike soppforening har befart de nordre deler av lokaliteten i forbindelse med
nasjonal kartlegging av sandfuruskoger i 2013. Lokaliteten er igjen befart av Rune Solvang og Gunvor
Bolli ngmo 9.9.2015 samt flere ganger av Ringerike soppforening høsten 2015 ifbm med oppfølgende

1

2
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undersøkelser konsekvensutredning av det eksisterende sandtaket på Kilemoen. For øvrig er
lokaliteten undersøkt ved enkelte tilfeller av medlemmer i Ringerike soppfo rening de siste årene .

Beliggenhet og naturgrunnlag:

Lokaliteten består av store og mektige løsmasseavsetninger nord for det eksisterende sand taket deler
av Kilemoen består av . Lokaliteten grenser i nordøst mot et par hogstflater. Lokaliteten er dermed ikke
sammenhengende med lokaliteten Nedre Kilemoen. For øvrig er lokaliteten avgrenset av veger i vest
og nord ( riksvegen 172 i vest og grusveg til sandtaket i nord ) samt sandtak i sør og nord.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:

Lokaliteten består av sandfuruskog hovedsakelig av «lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype
A1a i Fremstad 1997) med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull. I områder med mer
sluttet vegetasjon finnes en tykk mosematte bestående hovedsakelig av furumose og etasjemose.
Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her klassifiseres vegetasjonstypen som «blåbærskog i blåbær -
utforming» (vegetasjonstype A4a i Fremstad 1997).

Figur 6 : Sandfuruskog på Kilemoen med et utbredt nett av stier (foto: Rune Solvang).

Artsmangfold:

Tresjiktet er nesten 100 % dominert av furu på selve Kilemoen. Karplantefloraen i naturtypelokaliteten
er fattig og triviel l med dominerende art er 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 dagens status for mogop er usikker. Soppfloraen derimot er rik.
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Gjen nom registreringer i 2011 ble det påvist 29 arter, inkludert de to rødlistede arter, besk storpigg1

( VU ) og furufåresopp Albatrellus subrubescens (N T). Ellers ble det registrert vanlige sopparter som
r iddermusserong, brunkjøtt bukkesopp, sennepslørsopp, rustbrunpigg, rødskivekanelslørsopp,
rødrandkjuke, vanlig svovelsopp, furuskjellpigg, furuskrubb, rødbrun steinsopp, rimsopp,
dråpemusserong, rødbrun pepperriske, seig kusopp, brungul musserong, rød stubbemusserong, vanlig
lakssopp, meltraktsopp, fiolkjuke , furuskjellpigg, sleipslørsopp, fløyelspluggsopp, aprikosslørsopp,
sotvokssopp, gullkjuke, flekkjuke og kantarell. I 2013 ble ytterligere rødlistede sopparter funn og andre
sjeldne arter som ennå ikke er vurdert i rødlistesammenheng. Dette var moslørsopp ( Cortinarius
pinophilus VU; ett funn i nordre del ) , f urufåresopp ( Albatrellus subrubescens N T; flere nye funn),
r osenfotkremle ( Russula roseipes N T; flere steder), l akrismusserong ( Tricholoma apium  N T; flere
steder) ,  Cortinarius violilamellatus (N T) og b il leslørsopp ( Cortinarius coleoptera D D; mange steder). I
tillegg er det funnet (til dels større) forekomster av en del sjeldne og spesialiserte sandfuruskogsarter
som slørsoppene  Cortinarius pinigaudis ,  C. clarobrunneus , kremslørsopp ( C. leucophanes ),
gløde slørsopp ( C. odhinni ), mørk moslørsopp ( C. suberi ), trevlesoppen Inocybe sambucina , ustripet
kastanjemusserong ( Tricholoma stans ), blå brunpigg ( Hydnellum caeruleum ) og teglrød
kragemusserong ( Tricholoma focale ). I 2015 er det svarthvit sølvpigg ( Phell o don niger  N T) også
registrert. Totalt er dermed seks rødlistede sopparter registrert på Kilemoen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning:

Et nettverk av store og små turstier krysser gjennom lokaliteten. Turstie ne anses som positivt for
naturverdiene da dette medfører noe slitasje og blottet mineraljord som er gunstig for en del sopp .
Derfor opptrer en rekke rødlistearter langs stier på lokaliteten. Skogstrukturen består overveiende av
høyreiste furu trær , men skoge n er ikke spesielt gammel og det er lite død ved og biologisk gamle trær
på grunn av utstrakt plukkhogst av eldre trær. Få furutrær har en omkrets over 1.00 meter i omkrets.
Det meste av skogen på Kilemoen skal ha blitt hogd ned på begynnelsen av 1930 - tall et av Ole G. Kihle
(Gnr 51, bnr 1) , men hvorvidt det sto igjen frøtrær eller om hele området ble flatehogd er usikkert .

Skjøtsel og hensyn:

Skogen bør optimalt sett få lov til å utvikle seg fritt. Særlig flatehogst er ødeleggende, mens plukkhogst
trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens dokumenterte verdier. Åpen trefrøstillingshogst er
negativt. Det er lite død ved i området og det ville være positiv om dødved - mengden økes over tid.
Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til furutr ærne (gjennom mykorrhiza) slik at hogst
av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan ødelegge l ivs vilkårene for disse soppene.

Verdisetting:

Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av at dette er en av de aller mest verdifulle
sandf uruskogene på Ringerike og i regionen for øvrig. Kilemoen er den biologisk mest verdifulle av de
større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike , spesielt av den tørre og lavdominerte typen . Moen
har store arealer med velutviklet, tørr, noe rikere, lavdomi nert sandfuruskog med et tynt humuslag.
Denne utformingen er et viktig habitat (hotspothabitat) for enkelte sjeldne/rødlistede karplanter,
insekter og en rekke sopparter (sandfuruskogssopper). Pr 2015 er s ju rødlistede sopparter registrert.
Blant annet av den meget sjeldne slørsoppen Cortinarius violilamellatus .

1 Denne var tidligere bestemt til blåfotstorpigg Sarcodon glacopus men ved en gjennomgang av det norske
materialet dreier dette seg om besk storpigg. Blåfotstorpigg er trolig ikke registrert i Norge, men den nært
beslektede Sarcodon pseudoglacopus trolig er det.
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Lokalitetsnr Naturbasen 2 . Nedre Kilemoen

Naturtype Sandfuruskog

Utforming Intermediær sandfuruskog

Verdisetting Lokalt viktig (C)

Figur 7 . Avgrensning av lokaliteten Nedre Kilemoen.

Innledning:

Lokaliteten er basert på kartlegging i forbindelse med reguleringsplan med konsekvensutredning for
mulig utvidelse av eksisterende sandtak på Kilemoen. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang, Aspla n
Viak den 9 .9.201 5 (brattkanten ned fra Kilemoen) og 17.11.2015 (hele lokaliteten) . Enkelte delområder
av l okaliteten er i tillegg befart av Ringerike soppforening. Det er en stor usikkerhet knyttet til
avgrensning. Spesielt gjelder de helt flate moene ne d mot industriområdet som ved nærmere
kartlegging av sopp kanskje ikke kvalifiserer som naturtypelokalitet, i hvert fall ikke alt. Noen mindre
småflater med ungskog inngår som en del av arronderingen.

1

2
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Beliggenhet og 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 dødislandskap med variert topografi inklusive nord til østvendte bratt kant er ned mot
Begna . Lokaliteten grenser til hogstflater og ungskog , i sør mot en stor hogstflate mot industriområdet
på Nedre Kilemoen og i nord mot hogstflater, ungskog og traktorveger. I sør er grensa skarp, mens den
i nord er glidende.

Naturtyper, ut forminger og vegetasjonstyper:

Lokaliteten består av sandfuruskog og er ført til utforming intermediær sandfuruskog, men store deler
av lokaliteten består av blåbær( lyng ) furuskog med . Svak lågurt skog og partier med småbregneskog
opptrer også.

Artsmangfold :

Tresjiktet er furudominert men innblanding av gran og boreal e løvtrær . Det er et større innslag av gran
og boreale løvtrær som gråor, rogn, bjørk og selje i fuktigere områder, spesielt inn mot den bratte
terrasseskråningen opp mot selve Kilemoen og i br attkanten ut mot Begna . Også i dødisgropene inngår
det en del løvtrær. Karplantefloraen i naturtypelokaliteten er hovedsakelig fattig med røsslyng,
krekling, tyttebær, hårfrytle, linnea, myk kråkefot , stri kråkefot og storbregner (nedvisnet på
kartleggings tidspunktet 17.11). Fingerstarr, gjøksyre og snerprørkvein forekommer i brattkanten mot
Begna. Rikere lågurtvegetasjon ble ikke registrert. Vani l jerot forekommer også her spredt. Soppfloraen
er lite undersøkt . B illeslørsopp ( Cortinarius coleoptera DD ) og f urufåresopp ( Albatrellus subrubescens
N T er registrert. Potensialet for rødlistede jordboende sopp vurderes som størst i brattkanten ut mot
Begna samt trolig i og ved dødisgropene. For øvrig er en rekke vanlig forekommende sopper registrert.
Det er et potensial for rødlistede vedboende sopp på død ved i brattkanten ut mot Begna, men
potensialet vurderes som svakt.

Fremmede arter:

Ingen fremmede arter er registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning:

Et nettverk av store og små turstier krysser gj ennom lokaliteten. Turstiene anses som positivt for
naturverdiene da dette medfører noe slitasje og blottet mineraljord som er gunstig for en del sopp.
Lokaliteten er død ved fattig da det er drevet et aktivt skogbruk i hele området, men de bratteste
parti ene mot Begna har en del død ved av furu og bjørk samt gadd av gråor. Et fåtall bjørk med grov
sprekkebark (opp mot 1.55 m i omkrets) er regis trert. Furutrær med beskjedne dimensjoner dominerer
(0.70 m i omkrets), men furutrær opp mot 1.60 m i omkrets oppt rer i brattkanten. Enkelte stier går
gjennom l okaliteten.

Skjøtsel og hensyn:

Skogen bør optimalt sett få lov til å utvikle seg fritt , men siden spesielt de flate nedre delene på Nedre
Kilemoen er attraktive skogbruksareal vil det trolig bli gjennomført hogst her senere . F latehogst er
ødeleggende, men plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens dokumenterte verdier.
Åpen trefrøstillingshogst er negativt. Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til
furutrærne (gjennom mykorrhi za) slik at hogst av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan
ødelegge livsvilkårene for disse soppene. Det er lite død ved i området og det ville være positiv om
dødved - mengden økes over tid.
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Verdisetting:

Lokaliteten er vurdert som lokalt vi ktig (C) da deler av området består av sandfuruskog med et
potensial for funn av rødlistede sopper. Nærmere soppundersøkelser bør gjennomføres over flere år
for å dokumentere forekomst av rødlistede og sjeldne arter knyttet til naturtypen.
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RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS Storgaten 13 32 11 7 7 22 32 11 74 00
email - adresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Miljø og arealforvaltningen, Areal og byplankontoret

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
10 / 960 - 27 11656 / 14 L12 09.05.2014

UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR RINGERIKE VANNVERK

Det vises til: Saksprotokoll, formannskapet , 11.3.2014, sak 44/14 og tilhørende
saksdokumenter.

Hjemmel for uttalelse: Folkehelseloven, kapittel 3. Miljørettet helsevern, Forskrift om
miljørettet helsevern og Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).

Kommuneoverlegens vur dering av valg av vannkilde og beskyttelse av denne inngår i
Mattilsynet godkjenning av valgte vannkilde . V i støtter forslaget om regulering av klausulerte
område for å en fortsatt god og sikker vannkilde for store deler av Ringerikes befolkning .

Etter vårt syn må grusuttak i området reguleres i samsvar med plan - og bygningslovens
bestemmelser slik drift og annen bruk av grustaket ikke medføre en risiko for forringelse av
drikkevannskvaliteten eller redusert sikkerhet i vannleveransen.

Med hils en e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern

telefon: 905 62 030























Marthe Kihle

Kile Gård (51/1)

Kilealleen 23

3516 Hønefoss

Ringerike kommune, areal - og byplankontoret

Postboks 123 sentrum

3502 Hønefoss

Angående 354 Ringerike vannverk, oppstart av områderegulering. (sak 44/14)

Som eier av Kile Gård (gbnr 51/1) har jeg følgende merknader til reguleringsarbeidet.

1. Figur to, side 10, planbeskrivelse: Grusveien ned til sandtak på gårdsnr 52/1 (Støa)
Veien eies av 52/1, 52/2 og Kile Gård (51/1) . Halvparten av veien ligger på eiendommen 51/1
ned til eksisterende grusutt ak .
Veien vil benyttes til skogsdrift, fremtidig grusuttak og som generell adkom st til nordre del av
eiendommen.

2. Vil i tillegg bemerke at forslaget til klausuleringssonene 2A, 2B og 3 er for omfattende , og
legger unødvendige begrensninger på arealet til 51/1 .

Mvh

Marthe Kristine Kihle
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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. 
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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 B-

område. 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 plan- 

og 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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Arkivsaksnr.: 17/1274-9  Arkiv: Q80 &30  

 

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 
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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 ’Hovedplan veg (2017 - 2024) Ringerike kommune, Teknisk forvaltning’ er utarbeidet
av Veiteknisk Institutt med assistanse fra Vei - , park - og idrettsforvaltningen i Ringerike
kommune i perioden mai - oktober 2016.

Formålet med hovedplanen er å dokumentere og presentere det samlede drifts – , vedlikeholds - og
fornyelsesbehovet på det eksisterende kommunale vegnettet i Ringerike kommune. Vei - , park - og
idrettsforvaltningen ønsker å gjøre vegnettet og dets behov forutsigbart overfor både vegforvalter
og bevilgende myndighet. Hovedplan veg er et overordnet styringsverktøy for forvaltningen av
det eksisterende kommunale vegnettet i Ringerike.

Rapporten presenterer behovet for årlige drifts - og vedlikeholdsmidler for at vegstandarden skal
opprettholdes over tid. Drifts - og vedlikeholdsbehovet er beregnet ut fra mengdene av ulike
vegobjekter som forefinnes, samt en vurdering av årlig behov til dr ift og vedlikehold ut fra
erfaringer, kjøpekraften i tidligere tildelte vegbudsjetter og vegnettets tilstand.

Eksisterende vegobjekter må over tid erstattes og fornyes med nye objekter for å unngå et forfall
på vegnettet. Behovet for å erstatte og fornye vegobjektene er beregnet ut fra estimerte levetider
for de ulike vegobjektene.

Samlet beregnet drifts - , vedlikeholds - og fornyelsesbehovet er sammenstilt og sammenliknet med
tidligere tildelte budsjettrammer til det kommunale vegnettet.

I tillegg er forf allet registrert pr medio 2016, samlet omfang av vegobjekter med for dårlig
tilstand, samt kostnadsberegnet. Rapporten skisserer alternative handlingsplaner 8 år frem i tid, ut
fra faglige prioriteringer og tilhørende økonomiske behov for å fjerne dette fo rfallet.
Handlingsprogrammet inkluderer også behovet for nødvendige årlige ordinære fremtidige
bevilgninger for å unngå økt forfall i perioden 2017 - 2024.

Rapportens beregningsgrunnlag er angitt i rapportens Vedlegg 2 - 6 for å underbygge og
dokumentere de behov som fremsettes i rapporten. Vedlegg 1 beskriver noen utvalgte vegfaglige
begrep.

Store deler av det kommunale vegnettet har en mangelfull oppbygging og bæreevne. Vegnettet
administreres ut fra lokal vegliste med angivelse av vegens bruksklasse (till att aksellast, tillatt
totalvekt, eventuell aksellastrestriksjoner i teleløsningsperioden eller tillatt vinteraksellast). Det
eksisterende kommunale vegnettet er imidlertid ikke bygd for å stå imot disse belastningene.
Vegnettet blir likevel i perioder ove rbelastet primært grunnet uttransportering av tømmer, og
kommunens ønske om i størst mulig grad å tilfredsstille næringens behov. De nasjonale
vegmyndighetene har nylig innført økte tillatte totalvekter og aksellaster på riks - og
fylkesvegnettet. Dermed fr emstår det kommunale vegnettet ytterligere som en flaskehals.
Kapittel 9 er utformet for å dokumentere skadevirkningen av tunge aksellaster samt fastsettelse
av tillatt aksellast på det kommunale vegnettet.



Vei - , park - og idrettsforvaltningen tillegges de t operative ansvaret for gjennomføring og
rulleringen av Hovedplan veg i perioden 2017 - 2024. Det anbefales at hovedplanens rulleres hvert
4. år.

Ringerike kommune

31. oktober 2016



 Konklusjon og oppsummering

‘Hovedplan veg’ danner grunnlaget for samt støtter opp under de vegfaglige utfordringer og
grunnlaget for fremtidige politiske beslutningene på vegsektoren i kommunen for perioden
2017 - 2024.

Dokumentet er i første rekke en kommunalteknisk fagplan, med fokus på det eksis terende
vegnettet (pr medio 2016). Hovedplanen er ikke noen utviklingsplan for det kommunale vegnettet
da planen fokuserer på det eksisterende vegnettet og dets behov. Plan - og reguleringsmessige
utfordringer er ikke omhandlet her. Rapporten inkluderer ikk e ressursbehov, kostnader eller
beskrivelser av andre utfordringer knyttet til utvidelser av det kommunale vegnettet, fremtidig
befolkningsvekst og etablering av nye boligfelt, endret vegstandard, endret miljøprofil eller
trafikksikkerhet. Slike budsjettbe hov vil påløpe i tillegg til de fremsatte behovene i denne
rapporten.

Grunnlaget for rapporten er en oversikt over det kommunale vegnettet som Vei - , park - og
idrettsforvaltningen gjennomførte i et selvstendig forprosjekt med kartlegging og registrering a v
det kommunale vegnettet inn i den nasjonale vegdatabanken (NVDB) i 2015. Vegnettet ble
fotografert av Veiteknisk Institutt i mai 2015. Veiteknisk Institutt har registrert mengder,
beliggenhet, type og tilstand på vegdekker, fortau og kantstein samt lagt dette inn i NVDB.
Øvrige vegobjekter som skilt, lysstolper, rekkverk, murer, fartsdempere, leskur, gangfelt ble
registrert og lagt inn i NVDB av Triona AS i 2015. En har selvsagt bygd på dette grunnlaget ved
utarbeidelsen av denne hovedplanen.

Mål og stra tegier for det kommunale vegnettet gir føringer gjennom eksisterende planer som er
vedtatt i kommunen, samt lover og retningslinjer innen fagområdet. I tillegg er det kvalitetsnivået
som kommunens administrasjon ønsker levert ute på vegnettet bestemmende f or behovet for
ressurser. Ethvert kvalitetsnivå har i prinsippet sitt eget kostnadsnivå. Kostnadene til for
eksempel gjennomføringen av brøyte - og strøinnsatsen vinterstid vil jo være avhengig av ved
hvilken snødybde brøyting igangsettes og tidspunktet for når vegen skal være ferdig
gjennombrøytet, samt hvilken strøinnsats som skal leveres vegbruker.

Det kommunale vegnettet i Ringerike kommune har et dokumentert behov for 12,3 mill i årlige
driftsmidler; 8,6 mill kr i årlige vedlikeholdsmidler (inkludert fornyelsen av eksisterende
vegdekker) og 8,4 mill kr i årlig fornyelsesbehov av eksisterende vegobjekter for å unngå forfall
over tid. En har der anvendt realistiske og nøkterne levetider for ulike vegobjekter.

Disse behov er knyttet til eksisterende kom munalt vegnett pr medio 2016. Driftsbehovet
inkluderer behovet for ytterligere ett årsverk til forvaltningen av vegnettet i tillegg til de 3
årsverkene som forefinnes pr august 2016. Dette beregnede samlede behov på 29,3 mill kr årlig
er nødvendige for å k unne opprettholde en akseptabelt vegstandard over tid.

Dersom en også legger til grunn et behov for en utskifting og fornyelse av eksisterende
vegoverbygning over 100 år, så vil dette med dagens priser kreve 1,2 mrd kr samlet, eller



ytterligere 12,2 mil l kr årlig i økte investeringsmidler. Dette vil kreve at en over tid fornyer 2,3
km kjøreveg årlig for å oppfylle et behov om 100 års levetid. Dette viser hvilke betydelige
ressurser og tidligere investeringer som er gjort i det kommunale vegnettet.

Den enkelte kommune må selv fastsette sin egen lokale vegstandard, ta ansvar for dette samt
bevilge midler til det eksisterende vegnettet over kommunens ordinære frie inntekter. Det finnes
ingen andre inntektskilder eller overføringer til det kommunale vegnett et, i motsetning til for
eksempel vann - og avløp, renovasjon eller kontingent i barnehagen. Prioriteringer av det
kommunale vegnettet vil og må derfor alltid skje i konkurranse med øvrige kommunale tjenester.
Hovedplanen er utformet for å dokumentere vegne ttets behov og tilstand for på den måten å gjøre
vegnettets behov forutsigbart overfor kommunens administrasjon og politiske ledelse.

Det er viktig at bevilgningene til eksisterende vegnett tildeles årlig over tid uten for store
variasjoner. Dette gjelder især fornyelsesbehovet for utskifting og erstatning av fysiske objekter
ved utgått levetid/ funksjonsnivå.

Samtidig er det viktig at det ordinære driftsnivået opprettholdes. Eksempelvis, dersom vann ikke
ledes bort fra vegen og vegkroppen vil vegens bæ reevne bli redusert, noe som igjen vil redusere
levetiden på eksisterende vegdekker. Konsekvensen vil være at tidligere investert vegkapital går
tapt, og vegdekker må fornyes tidligere og hyppigere enn om vegnettet var tilgodesett med
optimale økonomiske r ammer. Vedlikeholdsbehovet øker.

Det ordinære årlige drifts - og vedlikeholdsbehov inkludert forvaltningen av vegnettet (20,9 mill
kr pr. år) er relatert til det eksisterende kommunale vegnettet pr medio 2016; og forutsetter et
vegnett uten forfall. Dette behovet inkluderer ikke vedtatte eller fremtidig behov for utbygging og
utvidelse av vegnettet, fjerning av forfallet eller en eventuell endret miljøprofil knyttet til
vegnettet.

I tillegg til det samlede ordinære årlige behov på 29,3 mill kr påløper eks tra kostnader for å fjerne
og utbedre eksisterende forfall. Forfallet pr medio 2016 er betydelig. Hovedårsaken til dette er at
store deler av eksisterende vegnett er blitt etablert over tid, uten noen reell dimensjonering av
vegoverbygningen eller bruk av importerte kvalitetsmasser i vegkroppen. En anvendte stort sett
de lokale stedlige massene i veglinjen etter beste evne.

Vegforvalter legger til grunn at nærmere 85 % av eksisterende vegnett ble etablert og bygd opp
på denne måten. Det samlede forfallet er på dette grunnlaget estimert til 1,172 mrd kr; eller 4,612
mill kr pr km veg.

Ser en bort fra forfallet knyttet til underdimensjonert vegnett er det øvrige forfallet knyttet til
vegobjekter på og langs vegnettet registrert og estimert til 129,6 mill k r. Dette representerer
tilsvarende ca. 510.800 kr pr km veg. Eksempelvis er ca. 2100 av 4700 armaturer vedrørende
veglys på det kommunale vegnettet kvikksølvholdige. Nærmere 200 tennskap må anskaffes for å
kunne måle det faktiske strømforbruket i hht ny fo rskrift med virkning fra 2019. Forfallet på faste
dekker er registrert på 135,5 km av samlet 194,5 km vei med asfaltdekker. Nærmere 70 % av
samlet kjøreveg har faste vegdekker med uakseptabel tilstand. Hele 80 % av grusvegene har en
utilstrekkelig dekketil stand. Samlet forfall på vegdekkene på kjørevegene er betydelig og
beregnet til 72 mill kr.



Alle 37 kommunale bruer har vært gjenstand for hovedinspeksjon, slik at den overordnede
tilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon utført på 8 utvalgte bru er, og
rehabiliterings - kostnadene for disse bruene er estimert. Disse behov er inkludert det samlede
estimerte forfallet.

Forfallet inkluderer også behov for flere nye sluk og stikkrenner på lokale problempunkter på
vegnettet. Det vises til vedlegg 6.

Resultatet er at en i dag har et vegnett der lokale veier er underdimensjonert i forhold til
gjeldende vegliste og den faktiske bruken av vegnettet. Samtidig har tillatt totalvekter og tillatte
aksellaster økt på det øvrige offentlige vegnettet. Det kommun ale vegnettet fremstår derfor lokalt
som en ytterligere flaskehals og skognæringen fremsetter naturligvis krav om tilsvarende økte
laster på det kommunale vegnettet. Dette er nærmere omtalt i kapittel 9.
I tillegg brøyter kommunen noen utvalgte private veg er vinterstid av ulik lengde. Dette omfanget
og tilhørende kostnader er ikke kartlagt, men er estimert til ca. kr. 90.000 pr år. Midlene tas fra
det tildelte ordinære driftsbudsjettet.

Kommunen drifter også veglys på utvalgte punkter på veger utenom eget kommunalt vegnett.
Dette er i hovedsak veglys i tilknytning til utvalgte overganger og bussholdeplasser på riks - og
fylkesvegnettet. Dette gjøres av hensyn til trafikksikkerheten samt fordi både fylkeskommunen
og Statens vegvesen nekter å betale for nevnte lyspunkt. Kommunen mottar ingen refundering av
disse kostnadene. Driftskostnadene for nevnte lyspunkt og antall lyspunkt er ikke kartlagt.
Midlene tas fra det ordinære tildelte kommunale driftsbudsjettet.

Fornyelsesbehovet for å unngå vekst i forfallet omfatter ikke trafikksikkerhetstiltak,
standardheving, endret kollektivtilbud eller fremtidig utbygginger av det kommunale vegnettet.
Utbedring av kjente ulykkespunkter, utbedring av kurver, breddeutvidelse av parseller og bruer,
behovet for sikring eller varsling av overganger, etablering av nye fortau eller gang - og
sykkelveger vil kreve midler utover det som presenteres i denne hovedplanen.

Vegforvalter vil dokumentere samt rapportere tilbake til bevilgende myndighet resultatene av de
årlige tildelte budsjetter i planperioden, samt oppdatere behovene i hovedplanen i fht politiske
prioriteringer og gjennomførte tiltak på vegnettet. Planen vil aktivt bli brukt av vegforvalter i
løpende styring av tiltak på vegnettet, herunder ved inngåelse og oppfølging av drift - og
vedlikeholdskontrakter. Planen skal gi grunnlag for årlige innspill til budsjett/økonomiplan.
Mindre justeringer som tidshorisont, tiltaksnivå og tiltaksvalg behandles gjennom den årlige
behandlingen av budsjettinnspill.

Vi anbefaler at utval gte deler av forfallet registrert pr medio 2016 som har størst negativ effekt på
trafikksikkerheten og fremkommeligheten gis prioritet. Det vises til handlingsprogrammet i
kapittel 8.

Oppsummering av beregnet behov (alle belø p er i 2016 - kroner, eks mva):

For å opprettholde vegstandarden over tid er det behov for å øke de økonomiske



rammene til drift, vedlikehold og investering av det eksisterende kommunale
vegnettet i Ringerike. Denne rapporten dokumenterer følgende årlige be hov for
perioden 2017 - 2024:

Overnevnte ordinære samlede behov (drift, vedlikehold og fornyelse grunnet elde og
bruk) tilsvarer 29,3 mill kr årlig. Dette inkluderer kostnadene for utøvelse av
vegforvalter - rollen. Fordelt på i alt 253,7 km veger og gang - og sykkelveger tilsvarer
dette en årlig kostnad lik kr 115,490 pr km veg pr år, lik 116 kr/lm veg pr år.

Forvaltningen av vegnettet representerer 3 årsverk pr august 2016. Behovet er
ytterligere ett årsverk. Dette er inkludert i det fremsatte årlige drifts behovet.
Forvaltning må styrkes skal en makte å beskrive, kontrahere og følge opp på
forsvarlig vis både drifting og vedlikeholdet av eksisterende vegnett, samt få
gjennomført fremtidige investeringstiltak på det kommunale vegnettet.

Årlig ordinært drifts behov er beregnet til 12,3 mill kr årlig. Vinterdriften og drift av
veglys representerer hhv 6,1 og 2,1 mill kr årlig, dvs 67 % av samlet årlig beregnet
driftsbehov.

Årlig ordinært vedlikeholdsbehov er beregnet til 8,6 mill kr årlig. Dette inkluderer
bl.a . vedlikeholdet og fornyelsen av asfaltdekker og grusdekker, beregnet til 7,755
mill kr årlig. Fornyelsen av asfaltdekkene pr 20. år for å sikre en akseptabel
dekkekvalitet krever 5,865 mill kr årlig. Det er over tid estimert et årlig behov for
fornyelse a v 9,275 km veg med fast dekke.

Det ordinære drifts - og vedlikeholdsbehovet er beregnet til 20,9 mill kr årlig som
representerer 82,380 kr pr km veg pr år, eller 82 kr pr lm veg pr år. Dette forutsetter
et vegnett uten forfall.

Årlig ordinært fornyelsesb ehov av eksisterende vegobjekter pga elde og bruk er
beregnet til 8,4 mill kr årlig. Dette fornyelsesbehov er i sin helhet knyttet til
eksisterende vegnett og dets vegobjekter. Behovet inkluderer ingen utvidelser eller
endret nivå på vegstandard, forsterkn ingsbehov, miljøsatsing eller kollektivtilbud.
Dette fornyelsesbehovet omfatter heller ikke trafikksikkerhetstiltak.

Samlet forfall registrert pr medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd kr. Dette inkluderer
et estimert forfall i manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveger (antatt 193
km av 227 km veg). Dette forsterkningsbehovet er beregnet til 1,042 mrd kr. En
forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være en
formidabel teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kansk je aldri bli
realisert. Uten en forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et
marginalt vegnett med dertil fremtidige vedlikeholdskostnader og forfall, samt et
lokalt udekket transportbehov.

Ser en bort fra dette betydelige forsterkningsb ehovet er det øvrige registrerte forfallet
beregnet til 129,6 mill kr. Forfallet på vegdekkene (asfalt - og grusdekker) på
kjørevegene er betydelig og er beregnet til 72 mill kr. Vedlikeholdet av vegdekkene



er forsømt over tid og representerer derfor i dag en betydelig finansiell utfordring.

En fjerning av forfallet pr medio 2016 vil kreve årlige øremerkede investeringsmidler
mellom 33,3 og 11,3 mill kr årlig i perioden 2017 - 2024. Det vises til foreslåtte
handlingsprogram i kapittel 8.

Det ordinæ re veg - budsjettet (driftsbudsjettet) er samlede tildeling til drift og vedlikehold av
vegnettet. Tidligere tildelte rammer over det ordinære driftsbudsjettet fra perioden 2010 - 2015 er
presentert i tabellen nedenfor. Energibehovet knyttet til veglys bevilge s over egen post.
Strømforbruket har i snitt vært 1,603 mill kr i perioden 2011 - 2015. Samlet tildeling i perioden
2011 - 2015 er vist i tabellen nedenfor. Årlige tildelte midler har i perioden 2010 - 2015 vært fast lik
3,393 mill kr ekskludert energi til vegly s. Årlig drifts - og vedlikeholdsbehov er beregnet til 20,9
mill kr.

Årlig tildelt driftsmidler inkl energi i perioden 2011 - 2015 (1000 kr)

2011 2012 2013 2014 2015 snitt
4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996

Tildelingen i perioden 2010 - 2015 representert et avvik på 15,9 mill kr årlig i forhold til beregnet
årlig drifts - og vedlikeholdsbehov på 20,9 mill kr årlig. Underdekningen er 76 % av det årlige
beregnet behov. Tildelte rammer fremtvinger nedprioriteringer som fører til at nødvendige tiltak
ikke blir iverksatt og som gir en redusert vegstandard. Forfallet øker og forfallet i seg selv
vanskeliggjør og fordyrer i tillegg gjennomføringen av både ordinære drifts - og
vedlikeholdstiltak. Forfallet på vegdekkene antas å være et resultat av langvarig underdekning i
tildelte budsjett.

Tildelte midler over investeringsbudsjettet har variert betydelig i perioden 2011 - 2015, det vises
til tabellen nedenfor. Generelt er 90 % av midlene benyttet til fornyelse av eksister ende
vegdekker grunnet utilstrekkelig rammer over driftsbudsjettet, mens resterende 10 % er anvendt
til legging av fast dekke på nye etablerte kommunale veger. En har i realiteten ikke hatt midler til
å skifte ut eller oppgradere eksisterende vegobjekter p å eller langs vegnettet i perioden. Alderen
på objekter er økt og forfallet er blitt større.

Årlig tildelt investeringsbudsjett i perioden 2011 - 2015 (1000 kr)

2011 2012 2013 2014 2015 snitt
2 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 300

I perioden 2011 - 2015 er det kommunale vegnettet samlet i snitt blitt tilgodesett med 7,3 mill kr
årlig (7,296 mill kr) over driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Dette representerer 28,758 kr
pr km pr år. Hovedplanen dokumenterer at 1 km kommunal veg i Ringerike over tid må tilføres
115,490 kr pr km pr år i drift, vedlikehold og utskifting av eksisterende vegobjekter for å fremstå
uten forfall. Den faktiske tildelingen har mao vært 25 % i forhold til det fremsatte estimerte
samlede behov.

Vegnettet er riktignok gitt et økonomisk løft i 2016 mhp både tildelte driftsmidler og



investeringsmidler. Det ordinære tildelte driftsbudsjettet for 2016 er 8,7 mill kr ekskludert
energikostnader til veglys. Tildelt investeringsbudsjett for 2016 er på hele 30,2 mil l kr som
fordeler seg på 11,7 mill kr til rehabilitering av bruer, 15 mill kr til fornying av utvalgte
vegparseller samt 3,5 mill kr til utskifting av kvikksølvholdige lamper (HQL) med LED - lys.

Tildelte midler over driftsbudsjettet i perioden 2011 - 2015 til vegformål var i gjennomsnitt
4,996 mill kr årlig, inkludert kostnadene til vegforvalter - rollen og energibehovet til veglys.

Det ordinære drift - og vedlikeholdsbehovet inklusiv forvaltningen av vegnettet er beregnet
til 20,9 mill kr årlig. De beregnede årlige ordinære behovene er nøkternt kalkulert og
knyttet til lokalt prisnivå og erfaringer vedrørende drift og vedlikehold av det kommunale
vegnettet. Den faktiske tildelingen i perioden har vært 4,996 mill kr årlig; mao 24 % av det
ordinære behovet.

Vi estimerer forfallet pr medio 2016 å representere en merkostnad på 5 - 10 % i
gjennomføringen av drifts - og vedlikeholdstiltak i forhold til et vegnett uten forfall.
Forfallet vanskeliggjør gjennomf øringen av driftingen av vegnettet og reduserer
fremdriften av tiltak på og langs vegen. Dersom dette bevilgningsnivået opprettholdes må
en forvente ytterlige forfall på vegnettet, økte ulykker, økte transportkostnader for
vegbruker samt økte erstatningskr av fra vegens naboer.

Årlig ordinært fornyelsesbehov for å fornye eksisterende vegobjekter pga elde og bruk er
beregnet til 8,4 mill kr årlig. Dette fornyelsesbehovet er i sin helhet knyttet til eksisterende
vegnett, og inkluderer ingen utvidelser eller e ndret nivå på vegstandard, forsterkning,
miljøsatsing, kollektivtilbud eller trafikksikkerhetstiltak.

Vegnettets samlede årlig behov (drift, vedlikehold og investering) er beregnet til 29,3 mill
kr., inklusiv kostnader til forvaltningen av vegnettet.

Mi dler til vegformål over investeringsbudsjettet var i perioden 2011 - 2015 i gjennomsnitt
2,3 mill kr årlig. Tildelingen er 27 % av beregnet årlig fornyelsesbehov. Disse
investeringsmidlene er nesten uten unntak anvendt til lokale utvalgte forsterkningstiltak
samt dekkelegging på nyanlegg. Tildelte investeringsmidler i 2016 er på hele 30,2 mill kr.
Med unntak av 2016, har en derfor i perioden tilnærmet ikke hatt ressurser til utskifting
eller oppgradering av øvrige vegobjekter på eller langs vegnettet. Alderen på disse
vegobjektene er økt med resultat at forfallet er økt.

Gis ikke det kommunale vegnettet høyere prioritet enn pr i dag vil misforholdet mellom
faktisk behov og tildelte rammer øke forfallet. Konsekvensen er bl.a. redusert
trafikksikkerhet, økt ta p av tidligere investert vegkapital og behovet for tyngre og mer
kostbare vedlikeholdstiltak.

Alternativt må kommunen redusere på vegstandarden skal tilbys slik at fremtidig standard
er i samsvar med de faktiske tildelte rammer. I prinsippet er dette enkelt og en ren
forvaltningsmessig avgjørelse.

Den kraftige økningen i tildelte investeringsmidler for 2016 er en utfordring for



ve gforvalteren. Tilsvarende vil være tilfelle dersom hovedplanen medvirker til økte
fremtidige tildelinger til vegformål. Forvaltningen av vegnettet krever 4 årsverk da en også
skal forholde seg til stadig økende publikumshenvendelser i bl.a. vegsaker. Dette er
inkludert i det fremsatte årlige driftsbehovet på 12,3 mill kr.



2. Øvrige styringsdokumenter

Ringerike kommune ønsker å gjøre ’Hovedplan veg (2017 - 2024) Ringerike kommune, Teknisk
forvaltning’ til et levende dokument for både vegforvalter og bevilg ende myndighet i perioden
2017 - 2024. Fremtidige tildelte rammer og iverksatte tiltak vil bli dokumentert og presentert. Vei - ,
park - og idrettsforvaltningen ønsker med basis i ‘Hovedplan veg’ å rapportere og dokumentere
utestående behov i forhold til vedtat te politiske og vegfaglige prioriteringer, samt disponeringen
av og kjøpekraften i tildelte budsjetter i perioden.

Vegnettet er ikke statisk, og endres over tid. Dette gjelder så vel utbygginger og utvidelser av
vegnettet, oppsett av nye vegobjekter, uts kifting av vegobjekter som følge av elde og bruk samt
politiske vedtak om tiltak og bevilgningsnivå. Grunnlaget for hovedplanen må derfor over tid
oppdateres. Dette kan gjøres rasjonelt da det meste av det kommunale vegnettet er registrert i
nasjonal vegda tabank (NVDB).

Etter en politisk og administrativ behandling av hovedplanen vil vei - , park - og
idrettsforvaltningen på grunnlag av tildelte rammer utarbeide en tilhørende handlingsplan.
Handlingsplanen vil være tre - delt og beskrive hvordan tildelte midler planlegges anvendt i fht

ordinær drift og vedlikehold
utskifting av vegobjekter for å forhindre forfall
fjerning av forfallet.

‘Hovedplan veg 2017 - 2024’ må sees i sammenheng med øvrige rammevilkå r relatert til
kommunal veg og bestemmelser gjeldende for Ringerike kommune, bl.a.:

Plan og bygningsloven
Kommuneplan – definerer bl.a. arealbruken
Reguleringsplaner – definerer arealer til offentlig veger og gater, gang - og sykkelveger,
parkerings areal og annet vegareal
Hovedplan Vann (legges fram for politisk vedtak høsten 2016)
Hovedplan Avløp 2016 - 2024
Ringerike kommune Graveinstruks. Vedtatt av kommunestyret 14.10.2010
Sykkelbyavtale 2015 - 2020
Lover og forskrifter – vegloven, vegtraf ikkloven, skiltforskriften, forskrift om arbeid på
offentlig veg, forskrift om inspeksjon av bruer, forskrift om universell utforming,
internkontrollforskriften, forskrift vedr avkjørsler fra offentlig veg, forskrift om parkering,
mm.
Vegnormaler og hånd bøker, Statens vegvesen.

Det er behov for en revisjon av både den lokale vegnormen og Trafikksikkerhetsplanen.

Opplistingen ovenfor er ikke komplett.

Vedlegg 1 beskriver noen typiske vegfaglige begrep.







 3. Kommunalt vegnettet og Teknisk forvaltning

3.1 Kommunalt vegnett
Ringerike kommune eier, forvalter og drifter i dag ca. 253,7 km kommunale veger, hvor ca. 57,2
km er grusveger. Med andre ord består 22,5 % av vegnettet med grusdekke. Vegnettet består av
226,6 km kjøreveg og 27,1 km gang - og sykkelveger. I tillegg består vegnettet av
parkeringsareal og ulike vegobjekter på og langs det kommunale vegnettet. Vedlegg 2 presenterer
aggregerte mengder av ulike vegobjekter.

En oppdatert registrering og invent ering av vegnettet er en av de viktigste forutsetningene for å
utarbeide en hovedplan veg med realistiske og dokumenterte behov. Vegforvalter må rett og slett
ha kunnskap og oversikt på eget vegnett.

Vegnettet og de ulike vegobjektene på og langs vegene ble fotografert og registrert inn i NVDB i
et selvstendig prosjekt gjennomført i 2015. Dette omfattet bl.a. vegdekker, skilt, rekkverk, fortau,
kantstein, leskur, stikkrenner, fartsdempere, gangfelt, holdeplasser, bommer og veglys. For
enk elte objekter har en gjort et estimat over mengder.

Det kommunale vegnettet representerer en samlet vegkapital på ca. 1,5 mrd kr målt i
2016 - kroner. Dette forutsetter et vegnett som er forsvarlig dimensjonert og etablert med
akseptable materialkvaliteter. En har i den sammenheng utelatt verdien av veg - grunn (areal),
grøfter og murer. Denne vegkapitalen er betydelig. Vegkapitalen av selve vegkroppen uten øvrige
vegobjekter er estimert til 1,224 mrd kr. Øvrige vegobjekter på og langs vegnettet representerer
en samlet vegkapital på 302 mill kr. Det vises til vedlegg 5.

Det er viktig å opprettholde denne vegkapitalen for oppnå de forventede levetider av ulike tiltak
og ulike vegobjekter som allerede er anskaffet. Dersom vegkapitalen forringes sterkt er det ik ke
teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å vedlikeholde objektet. Vegobjektet må da fjernes og
erstattes med et nytt element. Dersom en drifter og vedlikeholder det samme objektet på et
forsvarlig nivå over tid, så kan vedlikeholdet eller utskiftingen a v vegobjektet i det minste blitt
utsatt i tid. Dette vil over tid medvirke til et mer optimalt kostnadsnivå. Der er selvsagt
vegobjekter som ikke er ment å bli vedlikeholdt, men som skiftes ut pga elde og bruk. En
skiltplate er et eksempel på et slikt obje kt.

3.2 Vei - , park - og idrettsforvaltningen
Vei - , park - og idrettsforvaltningen har forvaltningsansvaret for det kommunale vegnettet. Dette
omfatter bl.a. drift, vedlikehold og investeringer. Enheten har ikke primæransvar innenfor plan - ,
regulerings - o g byggesaker, men uttaler seg om nye anlegg som er på planleggingsstadiet. Vei - ,
park - og idrettsforvaltningen består pr august 2016 av 3 ansatte.

Enheten ble omorganisert fom 1.1.2015 i en ren bestiller - og utførermodell der tidligere
kommunal egenregi n å er etablert i en egen kommunal enhet, ‘Teknisk drift’. Det er forhandlet og



inngått en skriftlig avtale om kjøp av veg - tjenester fra ‘Teknisk drift’. Avtalen beskriver
estimerte timeverk på utvalgte driftsoppgaver på vegnettet med tilhørende enhetspriser for
mannskap og maskiner. Dagens organisering er da slik at vegforvalter ikke lenger eier maskiner,
ei heller har noe ansvar for maskiner eller maskinbudsjett og har ingen ansatte eller
personalansvar for folk som arbeider ute på vegnettet.

Forvaltningen omfatter bl.a. budsjett/ regnskapsføring, vedlikehold og revisjon av normaler/
plangrunnlag, ekstern utlysning og kontrahering av tiltak på veg, revisjon av avtaler og
oppfølging med ‘Teknisk drift’, rehabilitering av prosjekter, overtakelser av ferdigsti lte
prosjekter, informasjon til publikum, besvarelser og klagebehandling til/ fra publikum,
befaringer, fastsettelse av bruksklasser på vegnettet, oppfølging av bruer i hht nasjonale
forskrifter, beredskap generelt, oppfølging av gjennomføringen av vinterd riften, samt deltakelse i
ulike kommunale fag - grupper.

Vei - , park - og idrettsforvaltningen har også ansvar for resultatområdene park og idrett.

Teknisk drift gjennomfører en rekke drifts - og vedlikeholdstiltak. I tillegg kontraheres i forhold
til behov og tildelte midler ulike drifts - og vedlikeholdstiltak i det private markedet. Dette
omfatter normalt:

asfaltlapping (egenregien)
kantslått (egenregi/ delvis private)
høvling og grusing (grusveier) (egenregi/ private)
grøfterensk (egenregi / private)
støvdemping (private)
søppeltømming (egenregi)
skilting og sperring i fbm 1. og 17. mai (egenregi)
slukrensk (egenregi/ private)
ettersyn av stikkrenner (egenregi)
vårfeiing (egenregi)
vinterdrift (egenregi/ private).

Etter behov og ved tilgjengelige midler vil tiltakene også kunne omfatte utbedring av skader på
bl.a. rekkverk, murer, og bruer.

Vei - , park - og idrettsforvaltningen har i tillegg ansvaret for å forvalte de lokale
parkeringsbestemmelser på offentlige veger og parkeri ngsplasser i kommunen. Teknisk drift
utøver kontrollen på vegne av Teknisk forvaltning.



4. Driftsbehovet på det kommunale vegnettet

Driftstiltak er nødvendig å gjennomføre for å sikre et åpent og tilgjengelig vegnett
med et akseptabelt nivå på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Driftstiltak omfatter
normalt en fellesbetegnelse på tiltak og aktiviteter som gjentas flere ganger, gjerne i
samme sesong og på samme veg. Typiske driftsaktiviteter er: vinterdrift (brøyting,
strøing, høvling, bortkjø ring av snø) og sommerdrift (kantklipp, renhold, grøfterensk,
sluktømming, tilsyn av stikkrenner, merking av gangfelt, osv.) samt drift av veglys.

Driftstiltak gir normalt ingen fysisk restverdi i seg selv, men kan medvirke til økt
levetid på tilstøtende vegobjekter. Grøfterensk bidrar til ønsket levetid på et vegdekke.
Vinterdriften og drift av veglys kan ikke gjenfinnes på vegnettet påfølgende sommer.
Tilsvarende gjelder de fleste gjennomførte driftstiltak.

En vegeier blir aldri ferdig med å drifte s itt vegnett; dette er en kontinuerlig og nødvendig
prosess. Driftstiltak vil ved utilstrekkelige tildelte budsjetter derfor nesten uten unntak bli
budsjettvinnere i fht investerings - og vedlikeholdstiltak. Vinterdriften prioriteres normalt f.eks på
bekostn ing av oppgradering av skiltparken eller vedlikehold av vegdekker. Driftsnivået påvirker
trafikksikkerheten og fremkommeligheten på vegnettet.

Driftsbehovet for det kommunale vegnettet i Ringerike er beregnet ut fra veglengden, registrert
mengder ulike ve gobjekter og tilstand, erfaringer og kjøpekraften nedfelt i tidligere tildelte
budsjetter i forhold til ønsket levert driftsnivå. Med kjøpekraften menes måloppnåelse en oppnår
ved det tildelte budsjettet i fht til vegnettets faktiske behov. Eksempelvis har det ikke vært stabile
rammer for å prioritere rensk av grøfter og kummer, kantklipp, renhold samt siktrydding i forhold
til det faktiske behov.

Det årlige samlede driftsbehovet er beregnet til 12,3 mill kr. Dette inkluderer kostnadene til
forvaltningen av vegnettet. Kostnadene knyttet til forvaltningen resulterer ikke i tiltak eller
verdiskapning ute på vegen, men er i sin helhet rene forvaltningsoppgaver. Behovet for
forvaltningen av vegnettet er nøkternt vurdert å representere 4 årsverk som krever 2,1 mill kr
årlig. Pr august 2016 anvendes 3 årsverk. Personalkostnadene (lønn, overtid, sykefravær, pensjon
mm) for forvaltningen tas av det ordinære driftsbudsjettet til veg.

Dette driftsbehovet forutsetter at vegnettet ikke er befengt med forfall. Et forf all vanskeliggjør
drifting av vegnettet og fordyrer gjennomføringen av ordinære driftstiltak.

En dårlig dekketilstand fører bl.a. til behov for flere brøyte - og strøtiltak vinterstid, og vegbruker
tilbys en redusert standard. Ungskog og kratt etablerer s eg der kantklipp og siktrydding ikke
gjennomføres. Tømming av kun utvalgte enkeltsluk som allerede er fylt med slam gir en høy
enhetskostnad. Grøfter som har redusert kapasitet eller ikke renskes fører til følgeskader på vegen
og dens sideterreng. Redusert driftsnivå vil i tillegg også føre til mer skader og dermed et økt
vedlikeholdsbehov.



Fordelingen av det beregnede årlige driftsbehovet er presentert på hovedaktiviteter i Figur 1.
Detaljer er vist i vedlegg 3.

Opprettholdelse av en akseptabel vinters tandard for en ‘normal - vinter’ er beregnet til 6,093 mill
kr årlig. Dette inkluderer alle brøyteroder, bortkjøring av snø, fjerning av is - såle med høvel,
steaming av stikkrenner samt brøyting av utvalgte private veger. Krever en vintersesong tiltak
utover dette, må midler tas fra det ordinære driftsbudsjettet eller ekstra midler må stilles til
disposisjon.
Samlet utgift til drift av veglys med kommunalt ansvar (energikostnad, nettleie) er dokumentert
til 2,1 mill kr å rlig. Det vises til omtale i kapittel 1. I tillegg påløper vedlikeholdskostnader
knyttet til utskifting av ødelagte armaturer. Det vises til kapittel 5. Oppgraderingsbehovet,
utskifting av kvikksølvholdige lamper, utskifting til LED - lys og installasjon av målere er omtalt i
kapittel 7.

Vinterdriften og drift av veglys er de største kostnadsbærere. Vinterdrift og veglys representerer
samlet 8,193 mill kr årlig, eller 67 % av samlet beregnet årlig driftsbehov.

Figur 1 Fordeling av beregnet å rlig driftsbehov (12,3 mill kr årlig)

Samlet årlig driftsbehov inklusiv forvaltningen av vegnettet er beregnet til 12,3 mill kr
årlig. Dette forutsetter at vegnettet ikke er befengt med forfall.

Samlet årlig driftsbehov tilsvarer en årlig enhetspris l ik 48,600 kr pr km (samlet for
veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 49 kr pr lm pr år.

Vinterdriften (brøyting, strøing, høvling og bortkjøring av snø), drift av veglys og
sommerdrift (primært renhold, sluktømming og grøfterensk) er essensielle driftst iltak
for å opprettholde og sikre framkommelighet og trafikksikkerheten.

Vinterdriften (6,093 mill kr årlig) og drift av veglys (2,1 mill kr årlig) representerer
8,193 mill kr årlig; eller 67 % av samlet årlig beregnet driftsbehov.

Kommunen gjennomføre r i dag etter bestemmelse fra administrasjonen driftstjenester
på veger utenom eget kommunalt vegnettet. Dette gjelder brøyting på utvalgte private
veger og drift av veglys på deler av fylkesvegnettet og riksvegnettet. Midlene tas fra
det ordinære tildelte driftsbudsjettet. Snøbrøytingen på private veger representerer en
årlig kostnad lik 90.000 kr. Kostnaden på nevnte veglys utenom eget vegnett er ikke
målt eller kartlagt.





5. Vedlikeholdsbehovet på det kommunale vegnettet

Vegnettet skal brukes og vil derfor over tid slites og dette krever vedlikeholdsmidler.
Vegnettet påføres påkjørselskader, skader som skyldes dårlig utførelse, feil materialvalg
eller materialkombinasjoner, mangelfulle tiltak, samt skader som skyldes vær o g årstider. I
tillegg utsettes vegnettet for slitasje og skader relatert til den tilsiktende bruken av
vegnettet og elde generelt.

Skadene må utbedres for å ivareta trafikksikkerheten men også for å opprettholde
funksjonaliteten og for å utnytte restleve tiden av vegobjektene. Dette krever at nødvendige
tiltak må prioriteres og iverksettes på riktig tid og sted. Dette betinger igjen av
vegforvalter er kompetent og har den nødvendige oversikt over eget vegnett slik at
iverksatte tiltak er fornuftige i forho ld til behov og tilgjengelige midler. Dette er en
kontinuerlig prosess.

Redusert driftsinnsats vil også påvirke og øke vedlikeholdsbehovet. Det beregnede
vedlikeholdsbehovet som presenteres her forutsetter at vegnettets driftes på et forsvarlig
og aksept abelt nivå.

Vi har estimert forventede skader og tilhørende fremtidige erstatningskrav fra naboer i
størrelsesorden kr. 200.000 pr år relatert til flom og ekstremvær. Kraftig nedbør resulterer i
skader på grunn av manglende grø fter og delvis underdimensjonerte stikkrenner, stedvis for lite
sideterreng og til dels mangelfull rensk av grøfter. Både vegnettet, dets sideterreng og privat
eiendom kan bli påført skader. Estimert beløp er ikke tilstrekkelig for å håndtere skader etter
ekstreme hendelser.

Dette vedlikeholdsbehovet omfatter ikke vedlikehold av stikkrenner, murer, fartsdempere eller
løpende utskiftinger av vegobjekter på eller langs vegnettet som naturlig forfaller i kvalitet
relatert til elde og oppnådd funksjonstid. Det te er presentert i kapittel 6.

Figur 2 angir beregnet årlige vedlikeholdsbehov lik kr. 8,6 mill. Detaljer er vist i vedlegg 4.

Fornyelsen av asfaltdekker krever et årlig vedlikehold beregnet til 6,265 mill kr årlig inkludert
lapping av lokale skader. Ve dlikeholdet av grusdekker er beregnet til 1,490 mill kr årlig. Det er
grusdekker på 22,5 % av samlet vegnett. Vegdekkene krever samlet 7,755 mill kr i årlig fornyelse
og vedlikehold. Dette representerer 90 % av samlet beregnet årlig vedlikeholdsbehov.

Di sse fremsatte behov forutsetter et vegnett uten et forfall. Behovet er knyttet til fornyelsen av
asfaltdekkene ved 20 års dekkelevetid samt behov for noe opprettingsmasse for å kunne
opprettholde en akseptabel dekketilstand. Det er med denne forutsetningen estimert at ca. 9,275
km asfaltert veg over tid må dekkefornyes årlig. I forbindelse med fornyelse av faste dekker vil
det i tillegg påløpe merkostnader knyttet til forarbeider. Disse arbeidene omfatter normalt
frigjøring av kummer, heving av kantstein, f resing av eksisterende dekker i sentrumsgater,
avretting med pukk eller fresemasser, utspleising mot avkjørsler mm.



Figur 2 Fordeling av beregnet årlig vedlikeholdsbehov (8,6 mill kr årlig)

Samlet årlig vedlikeholdsbehov er nøkternt beregnet til 8,6 mill kr årlig. Dette årlige
vedlikeholdsbehovet forutsetter at der ikke er noe forfall på vegdekkene.

Dette tilsvarer en årlig enhetspris lik 33,900 kr pr km (samlet for veg og gang - og
sykkelveg) pr år, eller 34 kr pr lm pr år.

Vedlikeholdet av vegdek ker (asfaltdekker og grusdekker) representerer i alt 7,755 mill
kr årlig, dvs 90 % av samlet vedlikeholdsbehov. For å opprettholde 20 års
dekkealder må 9,275 km veg dekkefornyes årlig. Dagens prisnivå (2016) tilsier at
dette representerer 5,865 mill kr år lig. Utbedring (lapping) av lokale dekkeskader og
grusvedlikeholdet påløper i tillegg.

Eventuelle lokale forsterkningsbehov eller forarbeider er ikke inkludert. Lokalt på den enkelte
parsell vil forsterkningsbehovet væ re langt utover det som presenteres her. Lokale
forsterkningstiltak som iverksettes i 2016 har en ‘normert’ enhetspris lik 5.400 kr pr løpemeter
veg; tilsvarende 8 ganger mer enn kostnaden knyttet til kun fornyelsen av asfaltdekket. Det vises
til kapittel 7.



6. Fornyelsesbehovet på det kommunale vegnettet

Bruken av vegnettet vil, sammen med slitasjen og nedbrytningen fra vann, frost og
andre klimapåkjenninger, over tid kreve at objekter på og langs vegen må skiftes ut og
erstattes med nye objekter. Alle objekter og bestanddeler på eller langs vegen har en
begrenset levetid og funksjonstid (holdbarhet). Vegobjektene må til slutt skiftes ut for
å opprettholde et ønsket kvalitetsnivå og dermed ønsket trafikksik kerhetsnivå. Over
tid må i prinsippet alle vegobjekter skiftes ut og erstattes.

Beregnet fornyelsesbehov inkluderer ikke trafikksikkerhetstiltak. Beregnet
fornyelsesbehov uttrykker årlig kapitalbehov for å skifte ut eksisterende vegobjekter
pga elde for å tilby et vegnett uten forfall. Utbedring av eksisterende forfall, se
kapittel 7, krever ytterligere midler.

Vi har i fastsettelsen av fornyelsesbehovet ikke beregnet vegkapitalen eller vurdert
eller inkludert behovet for utskifting av bruer, murer, vego verbygningen, verdien av
veg - grunn eller grøfter. Det er delvis problematisk og noe akademisk å beregne
verdien og levetiden på disse objektene. Dette er derfor ikke forsøkt gjort her.
Utskifting av flere av disse objektene er svært kostbare på tidspunktet når fornyelsen
finner sted, men disse kostnadene er ikke medtatt her.

Veglengden, antall/ mengde ulike vegobjekter, fordelingen av alder på objekter,
anslått levetid for de ulike objektstypene, kostnaden for å erstatte og skifte ut et objekt
samt valgte vegstandard er normalt bestemmende for fornyelsesbehovet.

I tillegg påvirker selvsagt den utførte drifts - og vedlikeholdsinnsatsen levetiden på
vegobjekter og dermed også fornyelsesbehovet. Forsvarlig driftstiltak og vedlikehold/
reparasjoner kan påvirke og forlenge objektets levetid. Motsatt fall vil en ikke kunne
oppnå nevnte levetider, objekter må fornyes hyppigere og fornyelsesbehovet vil øke
tilsvarende.

Utskifting og fornyelse av objekter på og langs vegnettets er nødvendig for å opprettholde en
ønsket fysisk/ teknisk standard og kvalitet over tid. Behovet vil derfor være av ulik art, kostnad,
omfang og gjennomføres på ulikt tidspunkt. Levetiden for ulike vegobjekter er bl.a. avhengig av
valgte tekniske løsninger, kvaliteten på materialer som blir benyttet og det håndverket som blir
utført (f.eks ved dekkefornyelse), drifts - og vedlikeholdsnivået samt lokalt klima og
trafikkmengden.

Det beregnede fornyelsesbehovet er lik 20,7 mill kr å rlig og er presentert i Figur 3. Dette
inkluderer ombygging eller utskifting av alle kjøreveger etter 100 års levetid. Detaljer er vist i
vedlegg 5. Beregningene inkluderer ikke grøfter eller murer. Ser en bort fra ombygging og
utskifting av vegkroppen er det årlige utskiftingsbehovet lik 8,381 mill kr.

Beregningene tar utgangspunkt i erfarte/ antatte normale levetider for de ulike eksisterende



vegobjektene for å kunne opprettholde en akseptabel vegstandard over tid. Fornyelsesbehovet
forutsetter at de ant atte levetider er reelle og at objektene skiftes ut og erstattes når kvaliteten og
tilstanden tilser dette. Denne utskiftingstakten for de ulike vegobjekter vil medvirke til
opprettholdelsen av en akseptabel vegstandard over tid og er nødvendig for å unngå et fremtidig
forfall.

Grunnlaget for dokumentasjonen og beregningen av fornyelsesbehovet er vegnettets størrelse,
sammensetning og mengdene av de ulike vegobjektene på og langs det kommunale vegnettet pr
medio 2016. Det vises til vedlegg 2.

Figur 3 For delingen av årlig fornyelsesbehov (20,683 mill kr årlig), inkl fornyelse av
vegoverbygningen.

Fornyelsen av asfaltdekker og grusdekker er beregnet til 7,755 mill kr årlig, og er presentert i
vedlikeholdsbehovet i kapittel 5. Dette årlige vedlikeholdsbehov et forutsetter et vegnett uten
forfall.

Drifts - og vedlikeholdsinnsatsen påvirker levetiden for vegobjektene. Med redusert innsats vil
vegobjektet ikke kunne oppnå ønsket levetid med akseptabel standard, objekter må fornyes
hyppigere enn normalt, og forny elsesbehovet vil øke tilsvarende. Vegkapital går tapt.

Det beregnede årlige fornyelsesbehovet tar ikke høyde for ressurser og ekstra kapital som må til
for å fjerne eksisterende forfall. Forfallet og behov for midler for å fjerne forfallet er omtalt i hhv
kapittel 7 og 8.

Dersom grøfter, stikkrenner, sluk og kummer ikke renskes tilstrekkelig vil vann trenge inn i
vegkroppen. Dette vil svekke vegens bæreevne og dermed redusere vegdekkenes levetid.
Vedlikeholdsbehovet for å utbedre lokale dekkeskader vil øk e. Vegdekkene må i en slik situasjon
fornyes/ reasfalteres hyppigere enn nødvendig. Kommunen får i en slik situasjon ikke ut den
ønskede eller potensielle levetiden på eksisterende objekter/ tidligere investert vegkapital. Dette
er bare ett eksempel som be lyser at drift - og vedlikeholdsinnsatsen påvirker levetider på fysiske
vegobjekter og dermed også fornyelsesbehovet.

Beregningene er knyttet opp til kostnad for innkjøp, anskaffelse og utskifting/ montering for de
ulike objektstypene etter antatt funksjon ell levetid.

Årlig fornyelsesbehov relatert til fornyelse og utskifting av veglys, fortau/ kantstein, sluk, skilt,
sluk og rekkverk er tunge kostnadsbærere. Hovedårsaken til dette er den store mengden av hver
objektstype samt enhetskostnaden. For detalje ne vises det til vedlegg 5.

Det årlige fornyelsesbehovet er nøkternt kostnadsberegnet til 20,683 mill kr årlig.
Dette inkluderer riktignok fornyelse og utskifting av vegoverbygningen ved 100 års
levetid. Det er lagt realistiske levetider til grunn for de ulike vegobjektene ved
beregningene av deres fornyelsesbehov over tid. Dette representerer 81,300 kr pr km
(veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 81 kr pr lm pr år. Estimatet inkluderer ikke
grøfter eller murer.



Dette fornyelsesbehovet samt antatte lev etider forutsetter samtidig at drifts - og
vedlikeholdsinnsatsen blir opprettholdt og prioritert over tid. Fornyelsesbehovet
forutsetter et vegnett uten forfall, og inkluderer ikke kostnader for å få fjernet
eventuelt forfall. Det vises til kapittel 7 for d okumentasjon av forfallet.

Ser en bort fra fornyelsen og utskifting av vegkroppen er det årlige fornyelsesbehovet
for alle øvrige vegobjekter beregnet til 8,381 mill kr. Dette representerer 33,000 kr pr
km (veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 33 kr pr lm pr år.

Fornyelsen av vegdekker (asfalt - og grusdekker) representerer 7,755 mill kr årlig og
påløper i tillegg, men er presentert og omtalt i vedlikeholdsbehovet, jmf kapittel 5.

Grøfterensk og sluktømming er eksempler på nødvendig driftstiltak for å sikre
trafikksikkerheten og samtidig opprettholde og muliggjøre tilsiktet levetid på
vegdekkene.





7. Forfall pr medio 2016

Begrepet forfall er normalt benyttet for å beskrive en tilstand eller et kvalitetsavvik til en
konstruksjon eller konstruksj onselement i forhold til et vedtatt eller ønsket kvalitetsnivå.
Forfallet omtales og presenteres ofte som en fysisk størrelse og/eller som en kostnad for å få
fjernet forfallet.

Det totale forfallet er ikke registrert, men det foreligger registreringer av forfall relatert til
vegdekker, veglys, deler av brumassen, skilt, rekkverk og fortau. Utover dette er det gjort
overslag av forfall knyttet til manglende bæreevne, grøfterensk og slamsuging av kummer,
samt behov for flere stikkrenner og sluk på utvalgte problempunkter på vegnettet.

Dette forfallet er beregnet og representerer en samlet kostnad lik 1,172 mrd kr. Dette
inkluderer et estimert forfall knyttet manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveg. Dette
forsterkningsbehovet er på grunnlag av lokalt p risnivå grovt estimert til 1,042 mrd kr.

Samlet forfall på øvrige vegobjekter, fratrukket forsterkningsbehovet, er registrert og
beregnet til 129,6 mill kr. Dette representerer 504,500 kr pr km veg.

Forfallet på vegdekkene på kjøreve gene er betydelig og beregnet til 72 mill kr. Dette
omfatter faste dekker så vel som grusdekker. Vegdekkene er det vegobjektet som er mest
forsømt. Det er registrert et forfall på hele 135,5 km av 194,5 km asfaltert kjøreveg. I tillegg
har nærmere 46,5 km av samlet 57,2 km grusveger et forsømt dekkevedlikehold. Dette
forfallet representerer en betydelig finansiell utfordring om forfallet skal utbedres.

Utilstrekkelige budsjettrammer tvinger vegeier til å prioritere driftstiltak fremfor gjennomføring
av ve dlikeholdstiltak på det eksisterende vegnettet. Driften vil nesten uten unntak være
budsjett - vinneren i slike situasjoner.

Driftstiltak er nødvendig for å kunne tilby, samt opprettholde et tilgjengelig og fremkommelig
vegnett med akseptabel trafikksikkerh et. Drift av gatelys, gjennomføring av vinterdrift, renhold,
grøftetiltak og en minimum kontroll på vegetasjon langs vegen er typiske og nødvendige
driftstiltak. Konsekvensen av at øvrige driftstiltak ikke iverksettes eller blir utsatt i tid vil
resultere i akselererende skader, uønsket tap av investert vegkapital samt redusert
trafikksikkerhet.

Skattebetaler og vegeier blir begge lidende dersom vegstandarden forfaller. Trafikksikkerheten
reduseres (økte ulykkeskostnader), reisetiden forlenges, drivstoff - f orbruket øker og slitasjen på
kjøretøy øker. Vegbruker blir påført merkostnader. Kommunen må forvente økte erstatningskrav
fra bileier grunnet skader påført kjøretøyet som kan relateres til dårlig vegstandard. I tillegg vil
redusert vegstandard føre til øk te miljøutslipp.



Forfallet vil normalt føre til økt uforutsigbarhet mhp drifts - og vedlikeholdsbehov. Vegeier må
forvente hyppigere strakstiltak og nødreparasjoner som kan forrykke planlagte tiltak. Disse tiltak
kan bli utsatt. Strakstiltak er ofte fordyr ende i fht planmessige tiltak, og det er ofte en noe
begrenset kvalitet på disse tiltakene.

Driftsbehov og fornyelsesbehov påvirker hverandre. En utsettelse eller forsømmelse av
vedlikeholdet eller fornyelsen av vegobjekter vil bety at driften av det samm e vegnettet blir mer
utfordrende samt resultere i en mer kostbar gjennomføring. Eksempelvis vil vinterdrift på veger
med dårlige vegdekker resultere i behov for flere gjennombrøytinger og økt strøforbruk (sand og
salt). Dermed blir også vinterdriften mer k ostbar for vegeier. Et saltet vegnett med en dårlig
dekketilstand krever også et større saltforbruk og dermed økte miljøutslipp.

Samlet forfallet er beregnet til 1,172 mrd kr. Detaljene i beregningene er vist i vedlegg 6. Dette
inkluderer et estimert forf all knyttet til manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveg (antatt
193 km av 227 km veg).

En forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være en formidabel
teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kanskje aldri bli realisert.
Forsterkningsbehovet er beregnet til 1,042 mrd kr. Vegdekkene og vegkroppen er det vegobjektet
med størst forfall.

Samlet forfall på øvrige vegobjekter på og langs det kommunale vegnettet, uten hensyn til
forsterkningsbehovet, er beregnet til 129,6 mill kr og vist i Figur 4.

Figur 4 Fordelingen av forfallet pr medio 2016 fratrukket forsterkningsbehov

Uten en forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et marginalt vegnett. En vil
ikke kunne oppnå 20 års dekkelevetid og må fornye vegdekkene hyppigere. Forfallet vil fordyre
vedlikeholdet av vegnettet. Tildeles ikke de nødvendige vedlikeholdsmidler vil dekketilstanden
bli redusert, som gir økte transportkostnader for vegbruker. Tillatt aksellast kan bli nedjustert.

Forfallet er i vedlegg 6 systematisert og presentert i forhold til årsaken til forfallet:

driftsrelatert forfall
vedlikeholdsrelatert forfall
funksjonsbasert forfall.

Med funksjonsbasert forfall menes her behov for objekter som pr i dag ikke forefinnes i
t ilstrekkelig grad på eksisterende vegnett, f.eks behov for flere grøfter, sluk, stikkrenner, veglys,
rekkverk og murer. For veglys omfatter dette i tillegg behovet for installasjon av nye målere og
tennskap.

Nedenfor omtales og dokumenteres forfallet til noen utvalgte objekter. Opplistingen gjengir
ingen prioritering. Prioriteringer er vist i handlingsprogrammet i kapittel 8.

Forfall veglys



Ringerike kommune har tidligere skiftet ut armaturer med PCB. Utskiftingen måtte skje innen
utgangen av 2007, i hht krav fra tidligere SFT (Statens Forurensningstilsyn). I ettertid er det nylig
kommet to nye krav til veglys, begge ut fra miljøhensyn:

Forbud mot produksjon og omsetting av kvikksølvarmaturer etter 14.3.2015 i hht
EU - direktiv No. 245/2009
Krav om inn føring av AMS (avanserte måle - og styringssystemer) innen 1.1.2019 i hht
krav fra NVE. Det er krav om at energiforbruket skal måles. Dette kravet gjelder også
andre kommunale anlegg og eiendommer. Det er knyttet usikkerhet til hvordan dette vil
bli praktis ert.

Det vil være fornuftig å se disse to nye kravene samlet under ett slik at de tekniske løsningene
som velges og oppgraderingen av veglyset blir mest kostnadseffektivt. Dette vil gi kommunen
anledning til å betale for det faktiske energiforbruket på eget vegnett, samt å få skilt ut
energiforbruket på fylkeskommunale og private veger.

Kommunen har over flere år prioritert og iverksatt tiltak for energiøkonomisering knyttet til
oppgradering av eksisterende veglys. Med investeringsbudsjettet for 2016 regner kommunen med
å ha fullført utskifting av gjenværende 2100 kvikksølvholdige lamper med nye LED - baserte
lamper innen utgangen av 2016. Flere lamper blir koblet sammen for å redusere antall målere
som har redusert fastavgiftene. Denne utskiftingen er a nslått å koste 4,8 mill kr.

I tillegg er der behov for oppgradering av tennskap og installasjon av målere for veglys for å
tilfredsstille kravet til måling av forbruk gjeldende fra 2019. Dette omfatter anskaffelse og
installasjon av ca 200 tennskap og mål ere til en enhetskostnad lik kr. 75.000 ferdig montert. I
tillegg påløper graving, kabelarbeider og sammenkoblinger av gamle kretser. Hele prosjektet er
estimert til ca 20 mill kr.

Vegdekker
Det kommunale vegnettet ble fotografert mai 2015 med to kamera p ekende forover for å fange
opp mest mulig av vegens sideterreng. Bildene er digitale stillbilder og tatt hver 5. meter i begge
retninger. På grunnlag av påmontert GPS - utstyr og bilens trippteller er vegene samtidig metrert
(oppmålt) og både bildets GPS - koo rdinater og metreringspunktet på vegen er digitalt knyttet til
hvert bilde.

På grunnlag av vegbildene ble dekketilstanden bedømt ved bruk av følgende skala:

Nivå 1, nylagt eller med liten skadegrad
Nivå 2, akseptabel normal brukstilstand, middels skadegrad
Nivå 3, snarlig behov for asfaltering, stor skadegrad
Nivå 4, uakseptabel tilstand, forfall, kritisk skadegrad

i hht nivå ene for tilstand slik dette er definert og angitt i NVDB (Nasjonal vegdatabank).

Dekketilstanden på hvert eneste vegbilde er bedømt. Vi kjenner da variasjonen av
dekketilstanden og omfanget av forfallet langs hver veg og hovedparsell, og dermed også



akkum ulert forfall på vegnettsnivå.

Av samlet veglengde kjøreveger og gang - og sykkelveger (253,7 km veg) ble 251,7 km
fotografert i 2015. I alt 194,5 km med asfaltdekker og 57,2 km med grusdekker er
tilstandsbedømt. Dette representerer en andel på 99,2 % i for hold til samlet lengde kjøreveg.

Dette gav følgende fordeling av aggregerte mengder (lm) faste dekker (asfalt/ grus) og tilhørende
dekketilstand på vegnettsnivå, se Tabell 1. Gjennomsnittlig vegbredde for asfaltert veg er 4,7
meter og 4,0 meter for grusve gene.

Dekketilstand
veger
asfalt

veger
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. Registrert dekketilstand pr mai 2015.

Vi legger fø lgende forhold og forutsetninger til grunn for beregning av dette estimerte forfallet
(asfaltdekker):

Gjennomsnittlig vegbredde for asfaltert veg 4,7 meter (grusveg: 4,0 meter)
Nytt slitelag: 90 kg/m2
Behov for oppretting: 35 kg/m2
Kostnad kjøp og legging av ny asfalt: 885 kr pr tonn eks mva (prisnivå 2016)

Med overnevnte forutsetninger tilsier dette at 135,5 km veg har snarlig behov for dekkefornyelse.
Forfallet representerer (135,5 x 1000 x 0,125 x 885 x 4,7) 70,462 mill kr.

Beregningene tar ikke hensyn til eventuelle forsterkningstiltak, breddeutvidelser eller andre
geometriske forbedringer, forarbeider knyttet til selve asfaltarbeidene (som f.eks. grøfterensk,
fjerning av torvkanter, frigjøring av kummer og sluk, heving av k antstein som følge av redusert
kantsteinhøyde, utskifting av ødelagte stikkrenner og sluk), ei heller fremtidig prisreguleringer.
Disse behov må vurderes lokalt utfra befaringer, grunnundersøkelser og annen kartlegging som
ikke kan avdekkes ut fra kun visu ell bedømning av dekketilstanden.

For grusdekkene er det avdekket et betydelig forfall. Grusdekkene er over tid slitt bort uten at
vegene er gitt et forsvarlig vedlikehold gjennom oppgrusing. I dag er det problematisk og stedvis
umulig å høvle grusvegene d a der ikke er mer grusmaterialer å fordele på i vegens overflate.
Dette resulterer i tillegg til ansamling av vann i vegbanen og oppbløting og svekkelse av
vegene. I hovedsak krever 46,5 km av samlet 57,2 km grusveger full oppgrusing med utlegging
av 5 cm nytt gruslag. Dette krever 200 tonn grus pr km veg med en enhetspris lik 200 kr tonn
ferdig utlagt som representerer ca 40.000 kr pr km grusveg. Samlet forfall på grusvegene
representerer kr. 1,860 mill kr.



Vegdekkene er til for å bli brukt. Vegdekkene s kal derfor slites og brukes. Over tid må
9,725 km asfaltert veg årlig dekkefornyes. Dette må til for å sikre en akseptabel
dekketilstand. Vedlikeholdet av grusvegene (oppgrusing hvert 7. år samt årlig høvling og
støvbinding) krever 26,150 kr pr km pr år. D et er beregnet et årlig samlet behov for
dekkevedlikehold (asfalt og grus) lik 7,755 mill kr årlig. Det vises til kapittel 5.

Det er estimert et forfall på 135,5 km asfaltert veg pr mai 2015, som representerer ca 70 %
av samlet lengde asfalterte veger. De tte forfallet krever 70,462 mill kr for å bli lukket.
Forsterkningstiltak og nødvendig forarbeider er ikke inkludert i dette overslaget.

I tillegg er forfallet på grusvegene nesten totalt, med en forfallsandel lik 81 %. Nødvendig
oppgrusing av 46,5 km gru sveger koster 1,860 mill kr.

Samlet forfall på vegdekkene (asfalt og grus) er estimert til 72,322 mill kr. Dette
representerer 56 % av samlet registrert og estimert forfall på 129,6 mill kr når en ser bort
fra forsterkningsbehovet på 85 % av vegnettet.

Forsterkning av veger
Vegholder anslår at nærmere 85 % av samlet kjøreveger har et forsterkningsbehov. Hovedårsaken
til dette er at store deler av eksisterende kommunale vegnettet er blitt etablert over tid, uten noen
reell dimensjonering av vegoverbygnin gen eller bruk av importerte kvalitetsmasser i vegkroppen.
En anvendte stort sett de lokale stedlige massene i veglinjen etter beste evne. Vegene er ofte
oppgradert over tid, og den opprinnelige kjerrevegen er breddeutvidet etter behov.

Det er estimert at 193 km av 226,7 km kjøreveg har et forsterkningsbehov. Med dagens prisnivå
lik 5,400 kr pr lm veg tilsier dette et samlet forsterkningsbehov lik 1,042 mrd kr.
En forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være e n formidabel
teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kanskje aldri bli realisert. Uten en
forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et marginalt vegnett.

Bruer
Kommunen gjennomfører årlige inspeksjoner og pålagte 5. års kon troller av bruer med bruk av
eksternt firma. Alle 37 kommunale bruer har vært gjenstand for hovedinspeksjon, slik at den
overordnede tilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon utført på 8 utvalgte bruer. For disse 8
av bruene er det avdekket et saml et forfall på 8,266 mill kr pr juni 2016. Kartleggingen av
rehabiliteringsbehovet av de øvrige bruene vil bli fulgt opp i handlingsprogrammet.

Drenssystem
Drenssystemet er befengt med forfall. Det er behov for etablering av ca. 15 nye sluk og ca 150
eksis terende sluk og sandfang er antatt ødelagt og må utbedres. Anslagsvis 100 % av eksisterende
åpne grøfter må reskes. Dette har over lang tid vært forsømt. Samlet forfall på drenssystemet er
estimert å være 10,3 mill kr, det vises til vedlegg 6.

Rekkverk
Re kkverk er registrert og tilstandsbedømt. Det antas at nærmere 20 % av samlet rekkverk er



befengt med et forfall. Dette forfallet representerer 1,94 mill kr med dagens enhetspris lik 731 kr
pr lm nytt rekkverk.





8. Handlingsprogram

Generelt
Denne rapporten dokumenterer at det eksisterende kommunale vegnettet på sikt må gis en høyere
prioritet og tilføres betydelig mer ressurser for å fremstå med akseptabel vegstandard. Dette
gjelder så vel prioriteringene og tildelingene til:

driftstiltak
vedlikeholdstiltak
investeringstiltak.

Gjennomsnittlig årlig tildeling til drift og vedlikehold har i perioden 2011 - 2015 vært 6,3 mill kr
inkludert kostnadene til forvaltningen av vegnettet (lø nn, sosiale utgifter) og energibehovet
knyttet til veglys. Tildelte driftsmidler for 2016 er 8,7 mill kr ekskludert energikostnader.

Hovedplan veg dokumenterer et årlig behov over det ordinære driftsbudsjettet på 20,9 mill kr.
Dette behovet inkluderer 4 å rsverk knyttet til forvaltningen av vegnettet. Det vises til hhv kapittel
4 og 5. I perioden 2011 - 2015 har det vært et årlig avvik på 14,6 mill kr til drifting og vedlikehold
av vegnettet i forhold til beregnet behov. Underdekningen representerer 70 % av d et årlige
beregnede drifts - og vedlikeholdsbehovet. Avviket i perioden har bidratt til forfallet på vegnettet.

For å forhindre et forfall må i tillegg eksisterende vegobjekter på og langs vegnettet skiftes ut til
rett tid og sted med nye objekter for at k valitet, tilstanden og funksjon til objektene ikke forfaller
til et uakseptabelt nivå. Utskiftingen bør finne sted ved estimert funksjonstid for de ulike
vegobjektene. Dette behovet er beregnet til 8,4 mill kr årlig, jmf kapittel 6. Dette inkluderer ikke
f ornyelsen av murer eller vegoverbygningen (vegkroppen).

For å forhindre forfall på vegnettet må vegnettet tilføres nærmere 29,3 mill kr årlig, inkl
forvaltning av vegnettet. Dette er det ordinære årlige ressursbehovet for at vegnettet skal
opprettholdes o ver tid med en akseptabel vegstandard uten forfall. Beregningene er nøkterne og i
hovedsak gjennomført utfra erfaringer fra den lokale vegforvalter og vegnettets lengde/
sammensetning.

Eventuelle fjerning av forfallet eller deler av dette forfallet, utvi delser på vegnettet,
standardheving, endret miljøprofil, sikkerhetstiltak mm vil kreve tildelinger utover overnevnte
fremsatte behov.

Forfallet på vegnettet medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd kr. Vi har her inkludert et estimert
forsterkningsbehov av 85 % av samlet kjøreveg. Dette forsterkningsbehovet representerer 1,042
mrd kr. Dette forfallet har bygget seg opp over tid. Forfallet er i hovedsak registrert og
dokumentert. Forfallet er knyttet til rehabilitering av bruer, manglende bæreevne, manglende
gr øfterensk og fjerning av torvkanter, behovet knyttet til utskifting av kvikksølvholdige lamper
og montering av målere, oppgradering av rekkverk, fornyelse av asfaltdekker og grusveger, samt
behov for flere sluk, stikkrenner og rekkverk på utvalgte punkter på vegnettet. Det vises til Figur



4 og vedlegg 5. Ser en bort fra forsterkningsbehovet er det samlede forfallet lik 129,6 mill kr. Det
vises til Tabell 2.

Vegforvalter har over tid vært tvunget til å neglisjere rensk av grøfter og stikkrenner, samt
fornye lsen av eksisterende vegdekker. Forfallet på vegdekkene er betydelig og estimert til 72,322
mill kr. Samlet presentert forfall er ikke komplett. Rehabiliteringsbehovet for 8 av 37 bruer er til
nå kostnadsberegnet, jmf Tabell 2.

forfall tiltak/ enhetspris forfall
Utbedret
innen (år)

grøfterensk rensk av grøft og fjerning av torvkanter, kr. 56 pr lm 8 400 000 8

siktrydding
forbedre siktforhold, 3 ukesverk (2 mann, 1 lagbil, 1
traktor, 1 fliskutter, 1 motorsag lik 1134 kr/t) 128 000 1

sluk utskifting av 150 ødelagte sluk og sandfang, 11,313 kr/ stk. 1 697 000 3
nye sluk etablere 15 nye sluk (kr. 11313/ stk) 170 000 1
skilt utskifting av 20 skiltplater 60 000 1
veglys (kvikksølv) utskifting av 2100 HQL (kr. 2260/ stk) pr kontrakt 4 745 000 1
veglys (målere) utskifting/ installasjon 200 tennskap og kabelarbeider 20 000 000 3
rekkverk utskifting 20 % (2655 lm) a kr. 731/lm 1 941 000 4
asfaltdekker dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, vei og gate 70 462 000 8
grusdekker oppgrusing av 46,5 km grusveg (kr. 40000 pr km veg) 1 860 000 2
Aure bru rehabiliteres 1 870 000 1
Åmot bru ny bru, stenges for tyngre kjøretøy inntil rehabilitert 1 220 000 1
Nye Huskebru rehabiliteres (Bk10, 60 tonn) 760 000 1
Frisvannsbrua ny platebru, beholde eksisterende landkar (Bk6) 1 080 000 1
Haug bru rehabiliteres (Bk8) 355 000 1
Gml Ådalsvei bru rehabilitering (Bk10, 60 tonn) 840 000 1
Østsideveien bru 2 rehabiliteres (Bk10) 640 000 1
Jonsrudveien bru rehabiliteres 1 500 000 1
fortau fornye fortau nivå 3, inkl ny betongstein, kr. 1800 pr lm 11 844 000 8
Samlet forfall ekskludert forsterkningsbehov pr medio 2016 129 572 000

Tabell 2. Forslag 100% utbedring av samlet forfall 129,6 mill kr (ekskludert
forsterkningsbehovet)

Forfallet på drenssystemet resulterer i lokale oppsamling og manglende avledning av
overflatevann fra sideterreng og langsgående grøfter. Dette forfallet gir følgeskader som erosjon i
vegkant og delvis naboeiendom, tap av vegens bæreevne og dermed avkortni ng i dekkealder.
Vegdekkene må fornyes hyppigere enn hva et optimalt driftsbudsjett ville resultert i.

Redusert driftsinnsats tærer på tidligere investert vegkapital, det koster å være fattig. Redusert
dekketilstand, manglende siktrydding og overflatevan n i vegbanen kan i tillegg redusere
trafikksikkerheten. Dersom forfallet skal utbedres må dette sannsynligvis finansieres med lånte
midler, med tilhørende rentebelastning. Forfallet vanskeliggjør og reduserer fremdriften av
ordinære drifts - og vedlikeholds tiltak på vegnettet. Forfallet reduserer mao kjøpekraften i de
ordinære tildelte driftsmidlene.



Nedenfor presenteres 3 alternative forslag for prioritering av forfallet i løpet av perioden
2017 - 2024 registrert pr medio 2016 i fht 100 %, 50 % og 0 % tildel ing. Uansett tildeling ønsker
vegadministrasjonen å dokumentere og kvittere tilbake til bevilgende myndigheter anvendelsen
av fremtidige tildelte rammer. Dette forutsetter at vegforvalter oppdaterer grunnlaget nedfelt i
denne hovedplanen.

Fjerning 100 % a v forfallet registrert medio 2016
Utfra en vegfaglig vurdering anbefales det at forfallet pr medio 2016 lukkes og utbedres over en
8 - årsperiode som vist i Tabell 2 ovenfor. De økonomiske konsekvensene er vist til Tabell 3
nedenfor. Kun en målrettet langsik tig politisk og økonomisk økt prioritering samt innsats fra en
kompetent vegforvalter over 8 - års perioden vil kunne resultere i et kommunalt vegnett med
akseptabel kvalitet uten forfall pr januar 2025.

For at dette forfallet ikke skal øke ytterligere i pe rioden 2017 - 2024 må vegnettet i den samme
perioden gis et forsvarlig drift - og vedlikeholdsnivå. Dette behovet er som vist beregnet til 20,9
mill kr årlig for hele perioden 2017 - 2024, inkl kostnader til forvaltningsoppgavene. I tillegg må
vegobjekter løpen de skiftes ut i hht stipulerte funksjonstid til en samlet årlig kostnad lik 8,4 mill
kr i hele perioden 2017 - 2024 for å unngå en tilvekst i forfallet.

Full utbedringen av forfallet (129,6 mill kr uten hensyn til forsterkningsbehovet) i hht Tabell 2
gir øk onomiske føringer og behov som vist i Tabell 3 nedenfor. Forslaget innebærer at
kommunen må bevilge øremerkede investeringsmidler fra 33,3 til 11,3 mill kr årlig i perioden
2017 - 2024.

forfall forfall 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

grøfterensk 8 400 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

siktrydding 128 000 128 000

sluk 1 697 000 565 667 565 667 565 667

nye sluk 170 000 170 000

skilt 60 000 60 000

veglys (kvikksølv) 4 745 000 4 745 000

veglys (målere) 20 000 000 6 666 667 6 666 667 6 666 667

rekkverk 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 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

Haug bru 355 000 355 000

Gml Ådalsvei bru 840 000 840 000

Østsideveien bru 2 640 000 640 000

Jonsrudveien bru 1 500 000 1 500 000



fortau 11 844 000 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500

Samlet forfall 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 behov for 100 % fjerning av forfallet i perioden 2017 - 2024

Fjerning 50 % av forfallet registrert medio 2016
50 % utbedringen av forfallet i hht Tabell 2 gir økonomiske føringer og behov som vist i Tabell 4
nedenfor. Forslaget innebærer at kommunen må bevilge 62,1 mill kr (48,5 % av 129,6 mill kr)
over investerings budsjettet med beløp fra 13,6 til 5,4 mill kr årlig i perioden 2017 - 2024.
Forfallsobjekter som ikke blir prioritert eller ikke gis full uttelling, eller som forutsettes utbedret
og finansiert over investeringsbudsjettet for 2016, er vist med farge i Tabell 4.

Dette forslaget innebærer bl.a. at kun 50 % av forfallet på vegdekkene blir utbedret i perioden,
utskiftingen av kvikksølvholdige lamper blitt sluttført i 2016 og finansieres over
investeringsbudsjettet for 2016, bruene Aure, Åmot, Nye Huskebru og Fri svann blir rehabilitert
og finansiert i 2016, og at forfallet på fortauene ikke blir håndtert i det hele tatt i perioden
2017 - 2024.

Likeledes innebærer forslaget i Tabell 4 at kun 50 % av samlet kommunalt veglys får installert
målere og nye tennskap. Komm unen har selv i sitt investeringsbudsjett for 2017 foreslått 4,0 mill
kr og har skissert 5,75 mill kr i handlingsprogrammet for 2018. Forslaget innebærer altså at
kommunen ikke oppfyller det nasjonale kravet om innføring av AMS (automatisk styring og
målin g av energiforbruk) innen 1.1.2019.

Forslaget innebærer bl.a. at forfallet knyttet til manglende rensk av grøfter blir prioritert fullt ut,
da dette vil redusere det fremtidige forfallet på vegdekkene og tap i tidligere investert vegkapital.

forfall forfall 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

grøfterensk 8 400 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

siktrydding 128 000 128 000

sluk 1 697 000 565 667 565 667 565 667

nye sluk 170 000 170 000

skilt 60 000 60 000

veglys (kvikksølv) 4 745 000

veglys (målere) 20 000 000 4 000 000 5 750 000

rekkverk 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 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

Haug bru 355 000 355 000

Gml Ådalsvei bru 840 000 840 000

Østsideveien bru 2 640 000 640 000



Jonsrudveien bru 1 500 000

fortau 11 844 000
forfall pr medio
2016 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 behov for 50 % fjerning av forfallet i perioden 2017 - 2024

Konsekvenser ved opprettholdelse av dagens prioritering og ø konomiske tildeling
Drift - og vedlikehold av vegnettet er i perioden 2011 - 2015 blitt prioritert med 6,3 mill kr årlig,
inklusiv kostnadene til forvaltningen av vegnettet og energibehovet knyttet til veglys.

Som nevnt ovenfor har det i perioden 2011 - 2015 v ært et årlig avvik på 14,6 mill kr i tildelte
ramme i forhold til beregnet årlig drift - og vedlikeholdsbehov på 20,9 mill kr. Den faktiske
tildelingen har i perioden 2011 - 2015 vært 30 % av beregnet behov. I tillegg påløper der et årlig
utskiftingsbehov lik 8,4 mill kr.

Dersom det ordinære fremtidige vegbudsjettet ikke økes, vil eksisterende forfall øke ytterligere.
Alternativt må vegstandarden reduseres i samsvar med fremtidig bevilget nivå. Det er ikke mulig
å gi noen eksakt beskrivelse av reduksjonen i v egstandard som denne prioriteringen vil resultere
i.

Vegbruker vil i en slik situasjon måtte bli tilbudt en dårligere vegstandard og ytterligere
vegkapital vil gå tapt. Asfaltdekkene vil forfalle ytterligere, gjennomføringen av vinterdriften blir
mer pr oblematisk og vil kreve økt frekvens på brøyting og strøing. Vinterdriften blir altså mer
kostbar.

Uten økte midler til ordinære tiltak på grusvegene er det ikke mulig å gi disse vegene det
kvalitetsløftet som trengs, samt at eventuelle lokale iverksatte tiltak blir kostbare med marginale
effekter.

Noen av de mest essensielle drifts - og vedlikeholdstiltakene er å kunne håndtere
nedbørsmengdene, kanalisere og avlede vannmengdene på og i tilknytning til vegnettet. Til slutt
blir vegforvalter med dagens bev ilgningsnivå tvunget til å renske grøftene og stikkrenner på
bekostning av andre behov; f.eks fornyelsen av vegdekker. Grøftene er allerede svært
gjenslammet.

Gamle og utilstrekkelige stikkrenner, især eksisterende betongrenner med utilstrekkelige
dimens joner, vil bryte sammen. Dette kan tilslutt redusere effekten av dagens beredskapsnivå og
vaktordninger.

Tildelte ressurser må i sterkere grad bli anvendt på strakstiltak som vanskelig lar seg forutsi eller
planlegge. Strakstiltak er ofte mer kostbare i utførelse enn i forhold til tiltak som er planlagt. En
må ta skadene og de lokale kollapsene der og da.

En må forvente ytterligere skader og erstatningskrav fra naboer og trafikanter.
Trafikksikkerheten vil bli redusert.





9. Nedbrytning av vegnettet fra tunge trafikklaster

Fastsettelse av bruksklasse og tillatt aksellast
Tillatt aksellaster og totalvekter fastsettes av vegeier i fht vegens bæreevne og bruenes
beskaffenhet. Vegeier må altså vurdere beskaffenheten av hver veg og fastsette en bruksklasse pr
veg/ parsell. Dette gjøres og resultatet publiseres ved de såkalte veglistene slik det lokale
vegnettet utnyttes best mulig, vegnettet er jo til for å brukes. Vegens bæreevne kan variere med
årstid slik at samme vegeier kan lokalt derfor innføre økte vinteraksellast og last - restriksjoner i
teleløsningsperioden til forskjell fra vegens normale tillatte aksellast. Dette gjøres for å utnytte
den økte styrken en frossen veg normalt har til fordel for transportnæring - en og skogbru ket.
Innføring av vinteraksellast forutsetter samtidig at den samme vegen har sterke nok bruer til å ta
økningen i totalvekten på kjøretøyet i denne perioden. Samtidig må vegeier ta hensyn til tapet i
bæreevne som kan opptre i teleløsningsperioden for å un ngå for store skader på vegnettet ved å
innføre aksellastrestriksjoner.

Andel akselrestriksjoner og innføring av vinteraksellast Ringerike kommune
Innføringen og opphevelsen av aksellastriksjoner og vinteraksellast vurderes utfra de lokale
klima tiske i fht aktuell årstid og utfra erfaringer. Normalt går en fra en innført vinteraksellast til
aksellastrestriksjon på den enkelte veg, mao fra vinter til vårløsningen. Tidspunktene for
innføring/ opphevelse annonseres i lokalpressen. Aksellastreduksjon er trer i kraft det øyeblikk
skilt blir satt opp på den aktuelle veg. Der det lokalt innføres restriksjoner i fbm teleløsningen blir
ofte tillatt aksellast redusert fra 8 tonn til 6 tonn. For en boggi - konfigurasjon reduseres tillatt
aksellast fra 14 tonn t il 9 tonn. Dette vil normalt forhindre uttransport av tømmer og andre tunge
laster; hvilket jo er intensjonen. Effekten for vegbruker er mao momentan og vegen er ikke lenger
tilgjengelig. Kommunen har ikke tradisjon for eller ressurser for å håndheve eller kontrollere
vekter av tunge kjøretøyer på det kommunale vegnettet. Dette er altså en ordning som er basert på
tillitt.

Samlet kjøreveg fratrukket lengde på gang - og sykkelvegnettet er lik 226,651 km. Ringerike
kommunen innfø rer normal lastbegrensninger i teleløsningsperioden på 50.248 km veg (22,2 %
av samlet veglengde). Normalt innføres vinteraksellast på 55,195 km veg der bruksklasse BkT8
midlertidig skrives opp til Bk10. I tillegg er der 2,599 km veg i bruksklasse Bk8 som skrives opp
til Bk10 når forholdene legger til rette for dette. Dette representerer 25 % av samlet veglengde.

Samlet 23,111 km kjøreveg på det kommunale vegnettet er tillatt for og egnet for 60 tonn
totalvekt pr 1.1.2016. I tillegg er en betydelig andel a v det kommunale vegnettet tillatt for 24
meter 7 - akslet vogntog for tømmertransport; hele 106,327 km. Dette representerer 47 % av
samlet kommunal kjøreveg i kommunen.

Tømmernæringens ønsker om bruksklassen Bk10 - 60
Tømmernæringen er en betydelig næring i nnen Ringerike kommune, med tilhørende
arbeidsplasser og verdiskapning. Næringen ønsker seg like konkurransevilkår som i naboland,
især som i Sverige. Næringen har da i flere år på nasjonalt nivå argumentert for 60 tonn totalvekt
og 24 meter vogntoglengde (langhenger montert) for transport av tømmer. Der er mange faktorer



som må være til stede for å kunne hente ut og tilby de ønskede effektene for næringen med
innføringen av bruksklassen Bk10 - 60. Forutsetningen er at dette gjelder for vogntog med 7 eller
fl ere aksler. Dette forutsetter bl.a. at vegen er dimensjonert for og tillatt for 10 tonns aksellast, og
at alle bruene på den enkelte ruten er dimensjonert for 60 tonn totalvekt. Totalvekten 60 tonn vil
kunne ha større negative konsekvenser for en lang bru i fht en kort bru; da en kort bru ikke
nødvendigvis bærer hele tømmerbilen. Dette gjelder primært for bruer over 13,5 meter lengde.
Den aktuelle transportruten må også kunne takle den økte svingradiusen bruk av langhenger
innebærer. En annen forutsetning f or å kunne ta ut effekten er at hele ruten må være i
bruksklassen Bk10 - 60. Alternativt må tømmer omlastes og mellomlagres med tilhørende økte
kostnader.

Figur 5. Tømmertransport med kort og lang henger (hhv 19,5 m og 2 3 m)

På bruksklassen Bk10 - 50 gir disse to viste tømmerbilene tilnærmet samme totalvekt (50 tonn),
egenvekt 19 - 20 tonn) og nyttelaster 30 - 31 tonn nyttelast. Innføringen av langhenger har altså
tilnærmet ingen effekt på bruksklassen Bk10 - 50 verken for transp ortøren/ næringen eller endret
slitasje på vegen sett i fht vegeiers ståsted.



På bruksklassen BkT8 - 50 vil de to tømmerbilene ha totalvekter på hhv 47 tonn og 50 tonn, og
med en tilhørende nyttelast lik 27 tonn og 30 tonn til fordel for langhenger. (Det er
lastbestemmelsene for de ulike akselgruppene som setter begrensningen på 47 tonn totalvekt i
denne bruksklassen for korthengeren). En veg i bruksklasse BkT8 - 50 innebærer at alle bruer er
tillatt for 50 tonn totalvekt; mens vegens bæreevne tilsvarer 8 tonn tillatt aksellast (enkelaksel).
Bruk av langhenger på BkT8 - 50 gir altså en økt nyttelast p å3 tonn (10% økning) i forhold til
bruk av korthenger, som igjen gir 10% reduksjon i antall turer for transport av samme mengde
tømmer.

Effektene av bruksklassen B k10 - 60 for transport av tømmer
For å kunne ta ut de ønskede effektene med bruken av langhenger forutsetter dette tilgang på
bruksklassen Bk10 - 60. Bruk av korthengeren på Bk10 - 60 gir ingen effekt i forhold til bruk på
Bk10 - 50, fordi korthenger har en aksel mindre enn langhengeren. Næringens ønsker er heller
ikke fremsatt for å oppnå overnevnte økning på 10 % nyttelast med langhengeren på bruksklassen
BkT8 - 50. Effektene i fht totalvekt og nyttelast er vist i de to tabellene nedenfor (hhv for
langheng er og korthenger), Tabell 5 og 6.

Tømmerbil med langhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m)
Bruksklasse Totalvekt Egenvekt Nyttelast
Bk 6/28 28 t 20 t 8 t
Bk 8/32 32 t 20 t 12 t
Bk T8/40 40 t 20 t 20 t
Bk T8/50 50 t 20 t 30 t
Bk 10/50 50 t 2 0 t 30 t
Bk 10/56 56 t 20 t 36 t
Bk 10/60 60 t 20 t 40 t

Tabell 5: Totalvekter og nyttelast for tømmertransport med langhenger

Tømmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde 19,5 m)
Bruksklasse Totalvekt Egenvekt Nyttelast
Bk 6/28 28 t 19 t 9 t
Bk 8/32 32 t 19 t 13 t
Bk T8/40 40 t 19 t 21 t
Bk T8/50 46 t 19 t 27 t
Bk 10/50 50 t 19 t 31 t

Tabell 6: Totalvekter og nyttelast for tømmertransport med korthenger

En ser tydelig at nyttelasten øker fra ca 30 tonn til 40 tonn med langhenger på Bk10 - 60 i forhold
til bruksklassen Bk10 - 50/ BkT8 - 50, samt også i forhold til bruk av korthenger på de to samme
bruksklassene. Økningen i nyttelast er altså på hele 33 %. Uttransport av 1000 m3 tømmer (ca
900 tonn virke) gir altså en reduksjon i antall tur er fra 30 turer til 22 - 23 turer under forutsetning
av de tillatte aksellaster utnyttes fullt ut. Dette representerer ca 25 % færre turer for samme
mengde tømmer. Tømmernæringen har selv beregnet kostnadsbesparelser og miljøeffekter for



denne situasjonen so m ikke gjentas her.

Relative nedbrytende effekter ved innføring av bruksklassen Bk10 - 60
Det som er interessant er å så på forskjellene i nedbrytende effekter på vegen, sett i forhold til
vegeiers stå sted. Nedenfor er de nedbrytende effektene satt opp for hhv BkT8 - 50, Bk10 - 50 og
Bk10 - 60 med bruk av hhv korthenger og langhenger. Vurderingene er gjort under forutsetning av
tillatt aksellast for hver akselgruppe er fullt utnyttet på de 3 ulike bruksklasse ne, at vegens tillatte
aksellaster er i samsvar med vegens faktiske bæreevne og at der ikke er noen overlast knyttet til
transportene. Vurderingene av de nedbrytende effektene er gjort med bakgrunn i resultater i
sluttrapporten for etatsprosjektet ‘Bedre u tnyttelse av vegens bæreevne’ (1990 - 1994) gjennomført
av Statens vegvesen. http://www.geir.be/DVVG2008/Nedbrytning/buab - rapport.pdf

Vurderingene er ikke eksakte men gjennomført på et o verordnet nivå. Bruksklassen Bk8 - 32 er
ikke vist da denne bruksklassen kun gir 12 - 13 tonn nyttelast, jmf Tabell 5 og 6. Bruksklassen
Bruksklassen BkT8 - 40 praktiseres på 15,468 km kjøreveg på det kommunale vegnettet i
Ringerike kommune og gir 20 - 21 tonn nyt telast og er derfor heller ikke vist her. Resultatet av de
nedbrytende effektene av langhenger og korthenger på de ulike bruksklassene er vist i Tabell 7 og
8 nedenfor.

Tømmerbil med langhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m)
Bruksklasse Relative

n edbrytende
effekt

Nyttelast Vogntogets vegvennlighet
(nyttelas7/ relative nedbrytende

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: Nedbrytende effekter i forhold til nyttelast - langhenger

Tø mmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde 19,5 m)
Bruksklasse Relative

nedbrytende
effekt

Nyttelast Vogntogets vegvennlighet
(nyttelast/ relative nedbrytende

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: Nedbrytende effekter i forhold til nyttelast - korthenger

Vogntogets nyttelast for den enkelte last/tur kan vurderes mot de nedbrytende effektene den
samme transporten påfører veg. Forholdet (nyttelast)/ (nedbrytende effekt) betegnes kjøretøyets
vegvennlighet. Dermed kan en vurdere ulike Flere aksler og tvillingmonterte dekk gir økt
vegvennlighet for den samme last. Dette er naturlig da dette gir flere bildekk og dermed større
kontaktflate mellom vogntog og vegbane. En ser i Tabell 7 og 8 at der e r ikke den store
forskjellen i både beregnet nedbrytende effekt og vegvennlighet. Teoretisk gir langhengeren økt
skånsomhet/ vegvennlighet i forhold til korthengeren for frakt av samme nyttelast, men
forskjellene er marginale.



Men den reelle effekten er en reduksjon i antall turer på 25 % med bruk av langhenger i forhold
til bruk av korthenger der begge vogntogene fullt ut utnytter de tillatte aksellaster. Effekten er
betydelig og øker i prinsippet med antall turer og mengde tømmer som fraktes ut med bruk av
langhenger. Det presiseres at beregningene er teoretiske og forutsetter samtidig at den faktiske
lokale bæreevnen er i samsvar med ‘skiltet’ tillatt aksellast i hht til de beregningene som her er
lagt til grunn.

Vurderingene tar ikke hensyn til vegbre dden og tap av bæreevne mot vegskulder. Vegbredden på
grusvegene er i gjennomsnitt 4,0 meter. Vegnettet har lokalt en marginal vegbredde som sammen
med store laster kan medføre lokale sammenbrudd, akselererende skadeutvikling uten
nødvendigvis et momentant sammenbrudd samt utkjøringer eller velt av hele vogntog eller
henger. Transport av tømmer blir gjerne gjennomført og utnyttet fullt ut i forhold til de gjeldende
tillatte aksellaster, da tømmer jo er en svært delbar last.

Kommunen ønsker å tillatte trafi kklaster i fht vegens bæreevne og beskaffenhet. Det er
naturligvis ikke slik at vegens reelle bæreevne til enhver tid samsvarer med innført vinteraksellast
eller aksellastrestriksjoner i teleløsningen; verken over hele parsellens lengde eller på samme tid
for hele vegnettet. Det er også et forståelig påtrykk fra tømmernæringen om å få transportert
tømmeret raskt slik at kvaliteten opprettholdes. Veieier vil derfor innføre vinteraksellast selv på
tidspunkt der frosten ikke har fått full virkning på de aktuel le vegene. Dette gjelder for så vidt
også fastsettelsen av den generelle tillatte aksellast (les: sommerbæreevnen). Derfor vil vegnettet
til ulike tidspunkt bli overbelastet som vil medføre skader. Veieier er selvsagt klar over dette og
tar disse lokale me rkostnadene. Men om vegbudsjettet ikke er tilstrekkelig så vil dette bygge seg
opp til et forfall og de lokale skadene kan da over tid bli større.





10. Andre utfordringer

Nedenfor presenteres og omtales noen utfordringer knyttet til tidligere bevilgni ngsnivå til drift og
vedlikehold av det kommunale vegnettet, ønsket vegstandard på det kommunale vegnettet, samt
forhold til tilstøtende øvrige veg - eiere.

Revisjon av kommunal vegnorm
D et er utarbeidet en lokal kommunal vegnormal. Normalen beskriver minimumskrav for
etablering av ny veg, vann og avløp. For veg er det hovedsakelig med henvisning til Vegvesenets
håndbok N100. Dette gjør at både vegforvalter og privat utbygger må ha fagkunnskaper for å
forstå normen. Mulig på grunn av dette er normen lite forankret hos øvrige enheter innen
kommunen. En bredere forankring av en lokal utformet vegnorm kan bidra til en mer forutsigbar
behandling av innkommende saker hos enhetene i ko mmunen, og standarden på utførelse vil bli
lik. Det er behov for bearbeiding av eksisterende norm for å gjøre det faglige innholdet mer
forståelig og mer tilgjengelig.

Vegforvalter ønsker samtidig å gi private utbyggere en bedre forståelse for omfang og k rav til
den nye infrastrukturen i det enkelte utbyggingsprosjekt. En forenkling og revisjon av normen vil
sannsynligvis redusere dagens konfliktnivå og omfanget av kvalitetsavvik.

Kommunen har en lokal graveinstruks. Dette gir føringer for graving i kommun al veg og
istandsettelse. Formålet er å sikre kvalitet i utførelsen for å sikre ønsket levetid over
istandsettelse, dette for å unngå en for tidlig dekkefornyelse av vegparsellen.

Konsekvenser av manglende tildelinger (eksempler)
Her omtales noen utvalg te eksempler på konsekvenser av tidligere bevilgninger og prioritering av
vegnettet:

Ved manglende bevilgning over det ordinære driftsbudsjettet vil vedlikehold normalt bli
nedprioritert til fordel for driften av vegnettet. Snøbrøyting og tente gatelys er essensielle
driftstiltak for å sikre et tilgjengelig offentlig vegnett med akseptabel trafikksikkerhet. Disse
driftstiltakene gis normalt høyest prioritet.

Ved utilstrekkelige økonomiske rammer vil derfor vedlikeholdet bli nedprioritert. Mye grus er
skrap t av grusvegene, slik at de framstår som hullete, med galt profil og til dels farlige.
Grusmasse blir liggende igjen langs vegkantene og i grøftene, torvkanter etableres over tid slik at
vannet ikke renner av vegbanen men renner i vegbanen. Dette fører til erosjonsskader i
grusdekkene. Vegkroppen blir tilført vann og får redusert bæreevne. Dette gjelder også veger
med faste dekker. Dette øker dekkeskadene og tærer på tidligere investert vegkapital. Dermed må
det skrapes oftere enn normalt, til slutt er det ikke mer grus å skrape eller flytte på, og man er
inne i en ond sirkel. Forfallet på grusvegene er betydelig med en andel på 80 %. Dette forfallet
representerer 1,86 mill kr.

Vedlikeholdet av de faste vegdekkene (asfalterte veger) er over tid blitt nedpri oritert. Over tid er
det behov for dekkefornyelse på 9,275 km veg årlig. Inklusiv et årlig lappebehov er det samlede



ordinære årlige vedlikeholdsbehovet på de faste vegdekkene lik 6,265 mill kr. Dette forutsetter et
vegnett uten forfall på de faste dekkene . Imidlertid har hele 135,5 km asfaltert veg et forfall og et
snarlig behov for reasfaltering. Forfallet representerer 70 % av vegnettet med asfaltdekker, og er
kostnadsberegnet til 70,462 mill kr for å bli fjernet.

Mangelfull rensk av grøfter gir en redus ert bæreevne på både grusveger og veger med fast dekke.
Resultatet er en redusert dekketilstand og en avkortning av dekkelevetiden. Dette øker
vedlikeholdsbehovet.

Bedre tilgang til og rådighet over vegens sidearealer
På utvalgte veger er det behov for erverv av sideareal eller inngåelse av avtaler med lokale
grunneiere for bl.a. å kunne etablere grøfter langs vegen og for å kunne gjennomføre ordinære
drifts - og vedlikeholdstiltak (inkl kantklipp, siktrydding, snøopplag, stabilisering av sideterreng
osv) .

På enkelte vegstrekninger mangler man tilgang på sideareal. Dette fører til at man enkelte steder
ikke disponerer nok areal til kantklipp, siktrydding, grøfting og snøopplag, noe som igjen fører til
utilfredsstillende og unødig kostbar drift og vedlikeho ld.

Lokalt vil manglende tilgang til og manglende rådighet over sideterreng også resultere i en
redusert trafikksikkerhet. Fravær av grøfter eller mangelfull grøfting og drenering gir normalt en
avkortning i dekkelevetiden slik at vegdekkene må fornyes hy ppigere enn normalt. Dette gir økte
vedlikeholdskostnader. Tiltak vil også kreve oppmåling.

Ekstremvær
Kommunen må forvente utfordringer og økte kostnader knyttet til fremtidig ekstremvær. Dette vil
mest sannsynlig gi økte nedbørsmengder med høye intens iteter, erosjonsskader og ras, flom,
skader på vegnettet, kommunal og privat eiendom grunnet mangelfull håndtering av
overflatevann fra vegareal, samt midlere vintre med mer fravær av frost og økt oppbløting av
vegkroppen. Kommunen må forvente økte erstatn ingskrav. Smale veger og svak vegskulder kan
også i slike situasjoner gi økte ulykker. Et midlere klima, med hyppigere veksling mellom frost
og tining vil også kunne gi en mer utfordrende og mer kostnadskrevende vinterdrift. I det
fremsatte driftsbehovet h ar vi inkludert kr. 400.000 årlig til håndtering av ekstremvær. Dette er
åpenbart helt utilstrekkelig for å håndtere skadene etter en alvorlig flomsituasjon.

Det er bl.a. behov for økt behov for strøing generelt; uavhengig av dagens prioriterte strøing av
skoleveg, buss - traseer og skoletransport med taxi. Økt forbruk av strømidler fører igjen til behov
for hyppigere rensk av åpne grøfter og fjerning av torvkanter. En økt sykkelsatsing, især
tilrettelegging for sykling i vintersesongen, vil kreve ytterligere ressurser på driftsbudsjettet enn
det fremsatte behovet i rapporten. Hovedplanen har ikke tatt høyde for disse økte kostnadene.

For bedre å tenke fremtidig ekstremvær er det behov for å heve driftsinnsatsen mhp rutinemessig
rensk av grøfter og stikkrenner . Dertil er en rekke av eksisterende stikkrenner med for liten
dimensjon for å takle morgendagens forventede nedbørsmengder. Kommunen har lokale
erfaringer de siste foregående årene hva dette kan føre til av skader og utfordringer. Behovet for
utskifting a v eksisterende betongrør er inkludert i beregnet forfall kapittel 7.



VEDLEGG



Vedlegg 1: Vegfaglige begrep

I forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende veg vil en ofte benytte faguttrykk for å
beskrive behov, utfø rte tiltak og ulike budsjettposter. I denne rapporten har vi lagt følgende
begrep og betydninger til grunn:

Drift: tiltak for å sikre daglig tilgjengelighet på vegnettet med en akseptabel fremkommelighet og
trafikksikkerhet. Iverksatte driftstiltak gir i ngen fysisk restverdi. Typiske driftstiltak er: renhold,
tømming av sluk, rensk av grøfter og stikkrenner, drift av veglys, brøyting, strøing og høvling.
Driftstiltak må ofte gjentas flere ganger pr sesong på samme vegstrekning. En vegeier blir aldri
ferdi g med driftstiltak.

Vedlikehold: Reparasjoner og tiltak for å utbedre skader og slitasje eller tiltak for å motvirke
forfall. Vegen og vegobjektene blir utsatt for skader som følge av trafikken og
klimapåkjenninger. Dette vedlikeholdet er nødvendig for å fjerne trafikkfarlige skader, utbedre
lokale skader for å bevare og derfor forlenge levetiden på det aktuelle objektet.

Utskifting: De ulike vegobjektene på og langs vegnettet har alle en begrenset levetid eller
funksjonstid før objektene må fjernes og erstattes med nye objekter av samme type. Vegen skal
brukes. Dette, sammen med klimapåkjenninger, medfører en tilsiktet og uunngåelig slitasje på
vegnettet. Fornyelsesbehovet uttrykker det årlig økonomiske tapet av verdien på et vegobjekt som
f ølge av reduksjonen i objektets levetid. Investeringen er nødvendig for å opprettholde det samme
vegnettet og tilstand over tid. Det er viktig å være klar over at drift - og vedlikeholdskostnader
påløper i tillegg til og uavhengig av fornyelsesbehovet.

For fall: Dette er normalt en beskrivelse av den fysiske andel av en type vegobjekt eller samlet
andel av et helt vegnett som har for dårlig standard i fht vedtatt standard. Tilsvarende blir
begrepet benyttet for å beskrive den samlede økonomisk ressurs som må stilles til disposisjon for
at det fysiske forfallet skal fjernes/ utbedres. Normalt er forfallet driftsrelatert eller et strukturelt
forfall pga manglende utført vedlikehold. I tillegg kan en se omtale av funksjonelt forfall. En
smal bru kan representere et funksjonelt forfall; selv om brua er godt strukturelt vedlikeholdt uten
nevneverdige skader.

NVDB – Nasjonal vegdatabank : Kartverket har lagt inn senterlinjen på alle de kommunale
vegene i den nasjonale databasen. Databasen driftes og sikres av State ns vegvesen,
Vegdirektoratet uten kostnad for kommunen. Egne rutiner og datakataloger er utarbeidet som
definerer objektene, type og beliggenhet. Vegojekter i tilknytning til det kommunale vegnettet
posisjonsfestes. Sammen med mengder og posisjon kan en o gså registrere tilstand på hvert
objekt. Tilsvarende kan gjøres med bilder. En kan så lage og hente ut rapporter knyttet til
vegnettet. Databasen er nyttig for vegforvalter/ byggherre/ bevilgende myndighet som
dokumentasjon av vegnettet samt for egenregi e ller entreprenører i planlegging og gjennomføring
av drifts - og vedlikeholdstiltak.



Vedlegg 2: Mengder

Oversikt over mengder av ulike vegobjekter (jmf. kapittel 3).

objekter mengder enhet merknad

veilys, kommunal vei 4700 stk

registrert 2473 lysmaster i NVDB pr 27.5.2016. Kommunen
selv antatt 4700/ 5200 lampepunkt på kommunal veg,
hvorav 2100 med kvikksølv. Ukjent antall lamper på privat
vei driftes av kommunen.

fortau 13 160 lm

skilt 1909 stk

registrert 2367 skiltplater fra vegbilder, omfatter 1669
skiltpunkt (dette inkluderer også 458 stk veinavnskilt).
Registrert pr 9.5.2016 i NVDB 62 skiltplater med mangler
(vegetasjon, tagging, dårlig refleksjon)

veinavnskilt 458 stk registrert i NVDB ut fra vegbilder

bruer 37 registrert, inkl kulverter.

kantstein 12 661 lm kun registrert som betong i NVDB

sluk 750 stk estimert

leskur 16 stk registrert av kommunen
parkeringsareal (asfalt/
grus) 8 300 m2

parkeringsareal utenfor veg og vegbane, asfalt, registrert av
kommunen

veilengde kjørevei
(totalt) 226 651 lm

i flg vegnettsfil 9.5.2016 fra NVDB.

veidekker asfaltert
tilstandsbedømt (KV) 194 478 lm

Tilstandsbedømt veilengde ut fra bilder (1 94.478). Samlet
tilstandsregistrert asfaltert areal: 908.763 m2, gj snitt
bredde: 4,7 m

veidekker grus
tilstandsbedømt (KV) 57 174 lm

Tilstandsbedø mt veilengde ut fra bilder (57.174). Samlet
tilstandsregistrert grus - areal: 230.031 m2, gj snitt bredde:
4,0 m

veilengde gsv (totalt) 27 151 lm i flg vegnettsfil 9.5.2016 fra NVDB
stikkrenner 97 stk status i NVDB pr 9.5.2016

fartsdempere 130 stk
str øsandkasser (plast) 31 stk registrert av kommunen

gangfelt 75 stk registrert av kommunen

ferister 9 stk registrert av kommunen

støttemur 10 642 lm
total mengde registrert langs kommunal veg, inkluderer også
murer på privat grunn

rekkverk 13 274 lm status i NVDB pr 9.5.2016

åpen grøft 74 052 lm det er ikke knyttet tilstand til denne mengden

rister bekkeinntak 6 stk registrert av kommunen

trær 120 stk inkluderer trær langs veg og torg, registrert av kommunen

sykkelstativ 22 stk
dette omfatter antall sykkelstativ i sentrum, registrert av
kommunen

bommer 14 stk registrert av kommunen



holdeplass 28 stk
NVDB inneholder 28 stk skilt av kategori '512 - Holdeplass
for buss'. NVDB inneholder også info om 109 holdeplasser

langsgå ende kantlinjer 4 873 status i NVDB pr 9.5.2016

utelatt husnummerskilt, turveier, benker, sykkelstativ utenfor sentrum, kummer

Vedlegg 3: Beregnet årlig driftsbehov

Beregningsgrunnlag av årlig driftsbehov (jmf kapittel 4).

vegobjekter
og utvalgte
driftstiltak

antall/
mengder

stk, lm,
m2, RS

årlig drift
(kr/år) merknader

veglys stk 2 100 000
strømforbruk og nettleie fra 2015 - faktura, inkluderer
pæreskift.

bruer 37 stk 99 000

rengjø ring av fuger + renhold terskler neglisjeres.
Hovedkontroll (5 års inspeksjon) koster kr. 99.000
årlig eks mva.

kantklipp lm 241 500

samlet å rlig behov er 2 x klipp pr sesong: behovet er
210 timer x kr. 1150/ time = kr. 241.500. (Avtalen
med Teknisk drift er kun 50% av behovet; altså kun 1
klipp)

vår - rengjøring
(feiing) hele veinettet RS 430 000

6 ukesverk med 2 enheter. Timepris hhv kr 1214 og kr
697. (1214 + 697) x 6 x 37,5 = kr. 429.975

vedlikeholds - f
eiing etter behov RS 430 000

Vedlikeholdsfeiingen krever samme ressurser som
vår - rengjøringen.

sluktømming stk 252 000 210 timer x 1200 kr/ time = 252.000

siktrydding kryssområder RS 112 500
fliskutter, lagbil, ryddesag, 2 mann, 2 ukesverk = 1500
kr/t x 37,5 x 2 = kr. 112.500

grøfterensk lm 340 000

antatt at alle grøfter må renskes hvert 10. år. Antar
å rlig behov er 6 km grøft. Produksjon 30 lm pr time,
behovet er 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
x 200 = kr. 340.000

stikkrenner stk 121 500

tilsyn: 168 timer x 500 kr/t = kr. 84.000. Samt spyling
av 15 stikkrenner pr sesong: 15 x kr. 2.500/ stk = kr.
37.500

vinterdrift hele veinettet RS 4 852 000
14 private roder: 399.600 x 6 = kr. 2. 397.600. 14
roder teknisk drift: kr. 2.454.400. I alt kr. 4.852.000

vinterdrift
fjerne såle

hele veinettet 138 375
2 ukesverk med høvel: kr. 1845/t x 2 x 37,5 = kr.
138.375

vinterdrift
bortkjøring

snø 105 000 2 ganger pr sesong i sentrum



vinterdrift
steaming

stikkrenner 910 000 2 lagbiler hele vintersesongen
vinterdrift private veger 87 657 estimert i/2 rodekostnad
ferister 8 4 000 tømming av sandfang hvert 15. år (4 timer a kr. 1700

kr/ t; graver og bil). Å rlig behov: (kr. 1700 x 4) x 9/
15 = kr. 4.000 pr år.

vegforvaltning 3 personer fra
august 2016,

behov = 4
personer

2 101 333 samlet lø nnskostnad inkl sosiale utgifter: kr.
1.970.000 (3 personer). 80% av samlet ressurs
anvendes mot 'veg' = 1,576 mill kr./år. Tilsvarende for
4 personer = 2,101 mill kr/ år

sum 12 324 865



Vedlegg 4: Beregnet årlig vedlikeholdsbehov

Beregningsgrunnlag av årlig vedlikeholdsbehov (jmf kapittel 5).

veiobjekter og
utvalgte driftstiltak

antall/
mengder enhet

årlig drift
(kr/år) merknader

ekstremvær 200 000 økte erstatningskrav ved flom, mm

veidekker, asfalt,
kjørevei 194 478 lm 5 865 000

Legger til grunn 20 års dekkelevetid, slitelag 120 kg,
opprettting 25 kg. Tonnpris: kr. 885/ tonn.
Vegbredde 4,7 m. Årlig behov: (194,5 x 4,7 x
0,145 x 1000 x 885)/ 20 = 5.865.414 kr/ år = kr.
30.156 / km/ år. Årlig re - asfalteringsbhov: 194,5 : 20
= 9,725 km/ år

lapping, lokale skader 400 000
årlig avtale med teknisk drift lik kr. 275.000. Reelt
behov anslått til kr. 400.000/ år.

veglys (armaturer) stk 95 000
utskifting av 20 stk ødelagt armaturer årlig: 20 x
4750 = kr. 95.000

kantstein 15 073 lm vedlikeholdsbehovet neglisjeres

skilt 2 367 stk 30 000

fjerning av tagging, oppretting av skjeve skilt,
erstatte 10 skadde skilt årlig a kr. 3000/stk, inkl
veinummerskilt

rekkverk 13274 lm 10 000
2 punktskader pr å r, enhetskostnad kr. 5.000 pr
punkt

gangfelt 75 stk 113 000
re - merking, kr. 1500 pr stk, levetid 1 år = 75 x 1500
= kr. 112.500

leskur 16 stk 16 000
beising, skifte knuste ruter, hærverk (kr. 1000 pr stk
pr år)

grusdekker (kjøreveg) 57 174 lm 1 490 550

Oppgrusing 5 cm, vegbredde 4,0 m, 200 tonn pr km
veg, 200 kr/ tonn, levetid grus 7 år, gir: 57,174 x
40.000/ 7 = kr. 326.708 kr/ år i materialkostnader (=
5.714 kr pr km pr år). Årlig høvling: (kr. 1592 x 7,5
t/km veg) = kr. 11.940 pr km/ år. Årlig høvling : kr.
11.940 x 57 = kr. 680.580. Støvbinding: kr. 8496 pr
km vei pr tiltak (inkl Dustex, oppriving og 3
høvlinger) = 8496 x 57,174 = kr. 485.750 pr år.
Totalt 26.150 kr pr km pr år (asfalt: kr. 30.156 pr km
pr år)

bruer 37 stk 400 000 reparasjon av fuger, betongskader
bommer 14 stk vedlikeholdsbehovet neglisjeres
sum 8 619 550



Vedlegg 5: Beregnet årlig fornyelsesbehov

Beregningsgrunnlag av årlig fornyelsesbehov eksisterende vegobjekter (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) merknad

veglys på
kommunal vei
(master og
ledningsstrekk) 4 700 stk 32 000 150 400 000 40 3 760 000

heleid kommunalt, kun
stolper og ledningsstrekk.
Drift (energi og pæreskift)
i tillegg, se vedlegg 2

veglys på
kommunal vei
(armaturer) 4 700 stk 4 750 22 325 000 20 1 116 250 kun armaturer

veglys på
kommunal veg
(tennpunkt) 150 stk 65 000 9 750 000 30 325 000

kun tennpunkter, inkl
måler, antatt at et
tennpunkt i snitt dekker 40
lyspunkt

vegoverbygning 226 651 lm 5 400 1 223 915 400 100 12 239 154
erstatte overbygning (ekskl
vegdekker) pr. 100. år

fortau 13 160 lm 1 800 23 688 000 50 473 760

kun kostnader for
materialer og utlegging;
erverv av grunn, eller
annet forbredende arbeider
med grunnen er utelatt. Se
egen post for kantstein

skilt 1 909 stk 3 000 5 727 000 12 477 250

veinavnskilt 458 stk 1 500 687 000 30 22 900

bommer 14 stk 12 000 168 000 20 8 400

sluk/ sandfang 750 stk 25 000 18 750 000 40 468 750

rekkverk 13 286 lm 3 000 39 858 000 30 1 328 600

kantstein (betong) 12 661 lm 200 2 532 200 40 63 305

leskur 16 stk 76 000 1 216 000 25 48 640

parkeringsareal
(asfalt) 8 300 m2 106 879 800 30 29 327

fartsdempere 130 stk 7 500 975 000 25 39 000

strøsandkasser 31 stk 3 000 93 000 15 6 200

trær 120 stk 15 000 1 800 0 00 50 36 000

sykkelstativ 22 stk 2 500 55 000 20 2 750

bruer 37 stk 600 000 22 200 000 100 222 000

ferister 8 stk 60 000 480 000 30 16 000
drifting i tillegg (tømming
av sandfang)

sum 1 525 499 400 20 683 286



Vedlegg 6: Beregnet forfall
Beregningsgrunnlag av forfall pr medio 2016 (jmf kapittel 7).

forfall

Tilstand/ grad av forfall Antall,
lm, m2

registrert/ Enhet

tiltak/ enhetspris 1 2 3 4 estimert
drift grøfterensk 150 000 74 052 estimert lm Rensk av grøft og fjerning av torvkanter

drift siktrydding estimert RS forbedre siktforhold, 3 ukesverk (1134 kr/t)

vedlikehold sluk 150 750 estimert stk
Utskifting av 150 ødelagte sluk og
sandfang, 11,313 kr/ stk.

funksjon nye sluk 15 750 estimert stk Etablere 15 nye sluk (kr. 11,313/ stk)

vedlikehold skilt 20 1909 registrert stk Utskifting av 20 skiltplater

vedlikehold veglys 2100 4700 registrert stk
Utskifting av 2100 HQL (kr. 2260/ stk) pr
kontrakt

funksjon veglys 200 200 estimert stk
Utskifting/ installasjon 200 tennskap og
kabelarbeider

vedlikehold rekkverk 2655 13274 estimert stk Utskifting 20% (2655 lm) a kr. 731/lm

vedlikehold asfaltdekker 7 605 51 352 126 489 9 032 194 478 registrert lm
dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, vei
og gate

vedlikehold grusdekker 0 10674 46473 27 57174 registrert lm
oppgrusing av 46,5 km grusveg (kr. 40.000
pr km veg)

vedlikehold Aure bru 1 870 000 registrert stk rehabiliteres

vedlikehold Åmot bru 1 220 000 registrert stk
ny bru, stenges for tyngre kjøretø y inntil
rehabilitert

vedlikehold Nye Huskebru 760 000 registrert stk rehabiliteres (Bk10, 60 tonn)

vedlikehold Frisvannsbrua 1 080 000 registrert stk
ny platebru, beholde eksisterende landkar
(Bk6)

vedlikehold Haug bru 355 000 registrert stk rehabiliteres (Bk8)

vedlikehold Gml Ådalsvei bru 840 000 registrert stk rehabilitering (Bk10, 60 tonn)

vedlikehold Østsideveien bru 2 640 000 registrert stk rehabiliteres (Bk10)

vedlikehold Jonsrudveien bru 1500000 registrert stk rehabiliteres

vedlikehold forsterkning 193 000 registrert lm
forsterkning/ masseutskifting 85% av
samlet kjøreveg

vedlikehold fortau 6580 13160 estimert lm
fornye fortau nivå 3, inkl ny betongstein,
kr. 1800 pr lm

forfall pr medio 2016
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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 

Anne Marit Jordheim 
Distriktsleder Buskerud  

Buskerud fylkeskommune Trygg Trafikk 
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Høringsbrev trafikksikkerhetsplan Ringerike kommune 
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trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune ut på høring. 
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2 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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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 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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5      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 Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2004; tiltaksliste og status i 2017 
Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

1 Gatelys Gamleveien, Åsbygda 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg 

Begrunnelse: Skoleveg 

120.000,- 48.000,- 72.000,- 2001 

 

Ikke 

utført 

2 Gatelys Harehaugveien, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg, strekning 

fra Hagaringen til Bølgenveien 

Begrunnelse: Skoleveg 

240.000,- 196.000,- 144.000,- 2001 

 

Ikke  

utført 

3 Rundkjøring for buss, Hallingby 

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.  

160.000,-  64.000,-   96.000,- 2002 

 

Utført 
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Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

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 

 70.000,- Finansieres av statens 

vegvesen, Buskerud 

2002 

 

Utført 

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  

250.000,- 100.000,- 150.000,

- 

2002 

 

Utført 

6 Gatelys langs Øvre Klekkenvei, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra Klekken 

til Vang skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

400.000,-   2003 

 

Utført 

7 Gang/sykkelveg langs Hvalsbruveien, Hallingby 

Beskrivelse: Bygging av gang/sykkelveg langs 

Hvalsbruveien utenfor Hallingby skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

   2003 

 

Utført 

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. 

   2004 

 

Utført 

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 

   2004 

 

Utført 
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Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

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. 

200.000,- Allerede bevilget på 

kommunens 

investeringsbudsjett 

2002 

 

Utført 

11 Fortau langs Storløkkaveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Bygge fortau langs eksisterende veg, fra 

Indre Løkkavei til Rabbaveien 

Begrunnelse: Skolevei 

   2004 

 

Ikke  

utført 

12 Fortau og gatelys langs Trygstadveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Fortau langs ny (omlagt) vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2002 

 

Utført 

13 Fortau og gatelys langs Nordre Ringåsen, Norderhov 

Beskrivelse: Fortau langs eksisterende vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2003 

 

Ikke  

utført 

6 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 

7 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. 
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 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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8  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 2018-

2021 (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 Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til 

aktualisert 

fylkesvegstrategi 

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. 

Delmål F3: Fra Putten til avkjøringen til FV. 156 

mot Åsa er det stort behov for å øke 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Åsbygda til kommunegrensen 

er det behov for å øke framkommelighet og sikkerhet 

for myke trafikanter. 

2 

Fartsreduserende 

tiltak. 

Delmå LF 3: Gang- og sykkel krysser  

FV. 241 mellom Vestrum og Åserud i Åsbygda. Her 

det behov for en tryggere overgang. 

1 

Totalutbedring med 

bredere vei, 

midtstripe og 

belysning. 

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. 

1 

 

 

 

 

 

 

FV. 156 

Sundvollen- 

Åsa- 

Hesselberg 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Strekningen er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

2 

Busslomme. Delmål F 3 og F4: Strekningene r i stort behov av 

trygge venteplasser for elever fra Åsa som skal 

busses til Vang skole. 

2 

Total utbedring av 

bilvei . 

Delmål F2 og T1: Denne strekningen er i stort behov 

for å redusere forfall. Bredere vei, midtstripe og 

belysning vil øke framkommeligheten og 

trafikksikkerheten. 

2 

FV. 163 Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Fra Vesterntangen til Klekken. 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

FV. 166 Fartsreduserende Delmål F 3: Trafikksikkerhetstiltak for Nedre 2 
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Knestanggata tiltak forbi 

barnehagen. 

Auren gårdsbarnehage. 

Utbedring av 

skolevei 

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. 

1 

FV. 181 

Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Streknings om er i stort behov for 

økt framkommelighet og sikkerhet for myke 
trafikanter. 

2 

FV. 178 Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Sokna skole langs 

Strømsoddveien til Permobakken 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. 

3 

FV. 180 

Viulveien 

Øke høyden på 

undergangen ved 

jernbane. 

Delmål F1: Tiltak vil øke framkommeligheten for 

store kjøretøy. 

3 

 FV. 35  Midler til parallell planlegging og gjennomføring av tiltak som 

knytter seg til fellesprosjektet med ny E16 og Ringeriksbanen. 

Lage 

hovedsykkelvegnett. 

Delmål T1,F3, F4, F5 og M4: Fra kryss 

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; 

Bybrua og 

Kvernbergsundbru. 

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4: 

Kvernbergsund bru og Bybrua har stort behov 

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 

Hønengata ved E16 

mot Jevnaker. 

Delmål F1: Her er det behov for en løsning 

som skaper bedre trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker inn 

mot Hønefoss sentrum. 

Utbedring av 

sykkelfelt i 

Hønengata. 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir lite brukt og oppleves 

som utrygt, spesielt for skolebarn.  

 

Krysset ved fv. 163 
trenger sikrere 

løsning for syklister 

Delmål F3, F4 og F5: 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. 

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. 

 FV. 158 Planlegging og tiltak 

for nytt trafikkbilde 

ved kobling med 

nytt kryss for nye 

E16 ved 

Helgelandsmoen. 

Hvis eksisterende vei skal brukes bør den 

legges om og gå utenfor tettbebygd 

boligområde på Helgelandsmoen. Det bør primært vurderes 

en ny vei mot Hvervenkastet /Hønen, sekundært utbedre 

deler av eksisterende vei. 

 

 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. 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 Oslo-

Ørje/Magnor 

 

Rute 2 

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 Nymoen-

Eggemoen og videre til Olum 

Utbedringstiltak 

E16 mot 

Jevnaker  

 

 

 

Gang- og sykkelvei 

 

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 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 



17 
 

RV. 35 

Hønefoss-

Nakkerud 

 

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. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 
 

Rute 5b 

 

RV. 7  

Veme-Sokna 

Utbedring av flere delstrekninger langs rv. 7 

slik at det blir en helhetlig vegstandard 
 

Utbedringstiltak 

RV. 7 Gang- og sykkelvei mellom Bårnås bru og 

Gardhammer søndre 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

Trafikksikkerhets-

tiltak  

Miljøtiltak 

RV. 7 

Pukerudhagen 

 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhets-

tiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 

 

Rute 5c 
 

 

E16 

 

Øverst i 

Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhets-

tiltak  

 

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 
 nr. 

Sted Fysiske tiltak Begrunnelse Tiltakshaver 

Kommunale veier 
 1 Almemoen  Uoversiktlig kryss G/S-

vei i bakke 
Kommunen 

 2 Hov Ungdoms- 
skole 

Etablere nytt 
krysningspunkt 

Skoleelevene benytter 
korteste vei istedenfor 
gangfeltet 

 3 Holmboes 
gate 

Etablere gangfelt  

 4 Vinterroveien Nytt autovern  

 5 Helgerudveien Nytt autovern  

 6 Bålerudveien Nytt autovern  

 7 Flattumveien  Kjøretøy på G/S-vei 

 8 Hovsmarkveien 30 sone forlenget 
nærmere 
Rundtom 

 

Fylkesveier 
 9 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. 

Stort behov for å øke 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

Statens 
vegvesen 

 10 FV 241 
Fra Åsbygda til 
kommunegrensen 

Gang- og sykkelvei Øke sikkerheten for 
myke trafikanter 

 11 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. 
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 12 FV 241 
Fra avkjøring til 
fv. 156 mot Åsa – 
kommunegrensen 
mot Jevnaker 

Totalutbedring med 
bredere vei, 
midtstripe og 
belysning. 

Deler av strekningen er 
utbedret, men det er stort 
behov for å 
redusere forfall på 
resterende veistrekninger 
og dermed øke 
trafikksikkerheten 

Statens 
vegvesen 

 13 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Gang- og sykkelvei Strekningen er i stort behov 
for økt 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 14 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Etablere 
busslommer 

Strekningen er i stort behov 
av trygge venteplasser for 
elever fra Åsa som 
skal busses til Vang skole 

 15 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Total utbedring av 
bilvei 

Denne strekningen er i stort 
behov for å redusere forfall. 
Bredere vei, 
midtstripe og belysning vil 
øke 
framkommeligheten og 
trafikksikkerheten. 

 16 FV 163 
Klekken- 
Vesternbakken 

Gang- og sykkelvei Fra Vesternbakken til 
Klekken. Strekning som er i 
stort behov for økt 
fremkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 17 FV 166 
Knestanggata 

Fartsreduserende 
tiltak 

Trafikksikkerhetstiltak for 
Nedre 
Auren gårdsbarnehage 

 18 FV 166 
Knestanggata 

Utbedring av 
skolevei 

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. 

 19 FV 181 
Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Streknings om er i stort 
behov for 
økt framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 
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 20 FV 178 
Fra Sokna skole 
langs 
Strømsoddveien 
til Permobakken 

Gang- og sykkelvei Strekning som er i stort 
behov for økt 
framkommelighet 
og sikkerhet for myke 
trafikanter.  

Statens 
vegvesen 

 21 FV 35  
Hvervenmoen-
Gummikrysset 

Løsninger for syklister 
langs hele strekningen 
som øker sikkerheten 
og resulterer i mindre 
fortaussykling. 

Mye konflikter og ulykker 
mellom bilister og 
syklister, og mellom 
syklister og gående.  

 22 FV 35 
«Sykehusbakken», 
en strekning på 
ca. 200 meter fra 
svingen i 
Arnegårdsbakken 
opp langs fv. 35 
mot 
Hvervenkastet 

Løsning som skiller 
syklister fra gående og 
minsker faren for å falle 
ut i bilvei. 

Dagens situasjon med 
smalt fortau, skarp sving 
med dårlig sikt og ingen 
skjerming mot bilvei med 
høy ÅDT er meget 
trafikkfarlig. 

 23 FV 35 
Kryss ved FV 163 

Sikrere kryssløsning for 
syklister 

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 Koble Hønefoss og 

Jevnaker sammen med 
trygg sykkelvei 

Statens 
vegvesen 

 25 RV 35 
Hønefoss-
Nakkerud 

Gang- og sykkelvei Trygge hele strekningen 
for myke trafikanter da 
flere delstrekninger 
mangler.  

 26 RV 7  
Bårnås bru og 
Gardhammer 
søndre 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter 

 27 RV 7 Lys langs gangvei  

 28 E16 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter 
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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. 

 

 

 

 



1 
 

 

 

Trafikksikkerhetsplan 

For Ringerike kommune 

2017 – 2021 

 

 



2 
 

 

 

1 Innholdsfortegnelse 
 

1 Innholdsfortegnelse.........................................................................................................2 

2 Bakgrunn for planen ........................................................................................................3 

3 Organisering, gjennomføring og ansvar ...........................................................................3 

3.1      Kommunens ansvarsområder i trafikksikkerhetsarbeidet ..........................................3 

3.2      Roller og oppgaver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen ......................................3 

4 Mål og strategier .............................................................................................................4 

4.1 Visjon og mål nasjonalt: ............................................................................................4 

4.2 Regionale mål ...........................................................................................................4 

4.3 Kommunale mål og strategier-kommuneplanens samfunnsdel ................................4 

4.3.1 Mål ....................................................................................................................5 

5      Organisatoriske og mindre fysiske tiltak ..........................................................................5 

5.1    Tiltak i areal- og byplanavdeling og byggesaksavdeling ...............................................5 

5.2     Holdningsskapende arbeid .........................................................................................5 

5.2.1   Trafikkopplæring  i barnehage...............................................................................6 

5.2.2    Trafikkopplæring i grunnskolen ............................................................................6 

5.2.3 Gjennomgående tema som skal vurderes i alle planer .......................................6 

5.2.3     Generell informasjon ...........................................................................................7 

5.3      Mindre fysiske tiltak ..................................................................................................7 

5.4 Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2004; tiltaksliste og status i 2017 ................................8 

6 Særlig trafikkfarlige skoleveier .......................................................................................10 

7 Ulykkesstatistikk 2006 – 2015 ........................................................................................11 

 Kart med markering av ulykkessteder med drepte og hardt skadde 2006 - 2014 ....12 

 Kart med markering av ulykkessteder med lettere skadde 2006 - 2014 ..................13 

8  Innspill til handlingsprogram for fylkesveier og riksveier ...............................................14 

8.1 Aktualisert fylkesvegstrategi; innspill til handlingsprogrammet for fylkesveger og 

kollektivtransport 2018 – 2021 – kommunens innspill: .....................................................14 

8.2  Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) – kommunens innspill ......................17 

9 Fra Hovedplan for veg i Ringerike kommune 2017 – 2024 .............................................19 

(vedtatt i av Ringerike kommunestyre i juni 2017) ................................................................19 

10  Handlingsprogram 2018-2021 – prioriterte tiltak .......................................................19 

11 Budsjettmessige konsekvenser ...............................................................................22 

11.1 Statlige midler ........................................................................................................22 

12 Trafikksikker kommune ..........................................................................................23 

13 Evaluering av planen ..................................................................................................23 



3 
 

2 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. 

3 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: 

 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. 

5      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 Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2004; tiltaksliste og status i 2017 
 

Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

1 Gatelys Gamleveien, Åsbygda 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg 

Begrunnelse: Skoleveg 

120.000,- 48.000,- 72.000,- 2001 

 

Ikke 

utført 

2 Gatelys Harehaugveien, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg, strekning 

fra Hagaringen til Bølgenveien 

Begrunnelse: Skoleveg 

240.000,- 196.000,- 144.000,- 2001 

 

Ikke  

utført 

3 Rundkjøring for buss, Hallingby 

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.  

160.000,-  64.000,-   96.000,- 2002 

 

Utført 

 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 

 70.000,- Finansieres av Statens 

vegvesen, Buskerud 

2002 

 

Utført 

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  

250.000,- 100.000,- 150.000,- 2002 

 

Utført 
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6 Gatelys langs Øvre Klekkenvei, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra Klekken 

til Vang skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

400.000,-   2003 

 

Utført 

7 Gang/sykkelveg langs Hvalsbruveien, Hallingby 

Beskrivelse: Bygging av gang/sykkelveg langs 

Hvalsbruveien utenfor Hallingby skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

   2003 

 

Utført 

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. 

   2004 

 

Utført 

9 Fortau langs Klekkenveien, Haugsbygd er bygd.    2004 Utført 

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. 

200.000,- Allerede bevilget på 

kommunens 

investeringsbudsjett 

2002 

 

Utført 

11 Fortau langs Storløkkaveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Bygge fortau langs eksisterende veg, fra 

Indre Løkkavei til Rabbaveien 

Begrunnelse: Skolevei 

   2004 

 

Ikke  

utført 

12 Fortau og gatelys langs Trygstadveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Fortau langs ny (omlagt) vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering 

gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2002 

 

Utført 

13 Fortau og gatelys langs Nordre Ringåsen, Norderhov 

Beskrivelse: Fortau langs eksisterende vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering 

gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2003 

 

Ikke  

utført 
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6 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    Der det ikke er gang- eller sykkelvei 

FV 172    Både nord- og sørover fra Skollerud 

 

Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole 
FV 166   Viul – Knestang 

FV 169    Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren” 

FV 164    Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter       

   

Helgerud skole 
FV 172    Inntil 4 km fra skolen 

  

Ullerål skole og 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 grense mot Vang skoles opptaksområde til krysset der Åsaveien tar av 

fra FV 156 Åsaveien fra Kalkverket 

 

Nes 
E 16    Der det ikke er gang- eller sykkelvei 

RV 243    Lindelia 

KV   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    Bjørkemoen/Styggdalen 
RV 35    Mot Tyristrand der det ikke er gang- sykkelvei 
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7 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  
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 Kart med markering av ulykkessteder med lettere skadde 2006 - 2014 
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8  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 2018-

2021 (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 

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. 

Delmål F3: Fra Putten til avkjøringen til FV. 156 

mot Åsa er det stort behov for å øke 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Åsbygda til kommunegrensen 
er det behov for å øke framkommelighet og sikkerhet for 

myke trafikanter. 

2 

Fartsreduserende 

tiltak. 

Delmå LF 3: Gang- og sykkel krysser  

FV. 241 mellom Vestrum og Åserud i Åsbygda. Her det 

behov for en tryggere overgang. 

1 

Totalutbedring med 

bredere vei, 

midtstripe og 

belysning. 

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. 

1 

 

 

 

 

FV. 156 

Sundvollen- 

Åsa- 

Hesselberg 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Strekningen er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

2 

Busslomme. Delmål F 3 og F4: Strekningene r i stort behov av trygge 

venteplasser for elever fra Åsa som skal busses til Vang 
skole. 

2 

Total utbedring av 

bilvei . 

Delmål F2 og T1: Denne strekningen er i stort behov for 

å redusere forfall. Bredere vei, midtstripe og belysning 

vil øke framkommeligheten og trafikksikkerheten. 

2 

FV. 163 Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Fra Vesterntangen til Klekken. 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

FV. 166 

Knestanggata 

Fartsreduserende 

tiltak forbi 

barnehagen. 

Delmål F 3: Trafikksikkerhetstiltak for Nedre 

Auren gårdsbarnehage. 

2 
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FV. 166 

Knestanggata 

Utbedring av 

skolevei 

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. 

1 

FV. 181 

Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Streknings om er i stort behov for 

økt framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

2 

FV. 178 Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Sokna skole langs 
Strømsoddveien til Permobakken 

Strekning som er i stort behov for økt framkommelighet 

og sikkerhet for myke trafikanter. 

3 

FV. 180 

Viulveien 

Øke høyden på 

undergangen ved 

jernbane. 

Delmål F1: Tiltak vil øke framkommeligheten for store 

kjøretøy. 

3 

 

FV. 35  Midler til parallell planlegging og gjennomføring av tiltak som 

knytter seg til fellesprosjektet med ny E16 og Ringeriksbanen. 

Lage 

hovedsykkelvegnett. 

Delmål T1,F3, F4, F5 og M4: Fra kryss 

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; 

Bybrua og 

Kvernbergsundbru. 

  Delmål F5, F3, F4, M1 og M4: 

Kvernbergsund bru og Bybrua har stort behov 

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 

Hønengata ved E16 

mot Jevnaker. 

Delmål F1: Her er det behov for en løsning 

som skaper bedre trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker inn mot 

Hønefoss sentrum. 

Utbedring av 

sykkelfelt i 

Hønengata. 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir lite brukt og oppleves 

som utrygt, spesielt for skolebarn.  

 

Krysset ved fv. 163 

trenger sikrere 

løsning for syklister 

Delmål F3, F4 og F5: 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. 

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. 

FV. 158 Planlegging og tiltak 

for nytt trafikkbilde 

ved kobling med 

nytt kryss for nye 

E16 ved 

Helgelandsmoen. 

Hvis eksisterende vei skal brukes bør den 

legges om og gå utenfor tettbebygd 

boligområde på Helgelandsmoen. Det bør primært vurderes en 

ny vei mot Hvervenkastet /Hønen, sekundært utbedre deler av 

eksisterende vei. 
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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 Oslo-

Ørje/Magnor 

 

Rute 2 

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 Nymoen-

Eggemoen og videre til Olum 

Utbedringstiltak 

E16 mot 

Jevnaker  

 

 
 

Gang- og sykkelvei 

 

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 

 
Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 
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Transportkorridor 

og rute 

 

Vei Beskrivelse av tiltak Programområde 

 RV. 35 

Hønefoss-

Nakkerud 

 

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. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 

 

Rute 5b 

 

RV. 7  

Veme-Sokna 

Utbedring av flere delstrekninger langs rv. 7 

slik at det blir en helhetlig vegstandard 

 

Utbedringstiltak 

RV. 7 Gang- og sykkelvei mellom Bårnås bru og 

Gardhammer søndre 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

Trafikksikkerhets-

tiltak  

Miljøtiltak 

RV. 7 

Pukerudhagen 

 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhets-

tiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 
 

Rute 5c 

 

 

E16 

 
Øverst i 

Hønengata-

Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhets-

tiltak  
 

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 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 europa- 

og riksveier.  

 

Pri. Tiltak 
 nr. 

Sted Fysiske tiltak Begrunnelse Tiltakshaver 

Kommunale veier 

1 5 Helgerudveien Nytt autovern Sikre Kommunen 

2 6 Bålerudveien Nytt autovern Sikre 

3 4 Vinterroveien Nytt autovern Sikre 

4 2 Almemoen Bedre sikt – fjerne 
vegetasjon 

Uoversiktlig kryss G/S-
vei i bakke 

5 4 Hov Ungdoms- 
skole 

Fysiske sperringer / 
gjerde 

Skoleelevene benytter 
korteste vei istedenfor 
gangfeltet 

6 10 Rabbaveien Nedsatt hastighet  

7 9 Sagaveien Fortau og 
kryssløsninger 

Mange flere barn vil få 
Sagaveien som skolevei 
når Hønefoss skole 
legges ned. 
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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. 

Stort behov for å øke 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

Statens 
vegvesen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 FV 241 
Fra Åsbygda til 
kommunegrensen 

Gang- og sykkelvei Øke sikkerheten for 
myke trafikanter 

 13 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. 

Blir utført i 
løpet av 
2017 
 
 
 
 
 

 14 Hovsfossveien 
FV 172 

Fortau, gang- sykkelvei Trafikkert, smal og 
svingete 

 
 

 15 FV 241 
Fra avkjøring til 
fv. 156 mot Åsa – 
kommunegrensen 
mot Jevnaker 

Totalutbedring med 
bredere vei, 
midtstripe og 
belysning. 

Deler av strekningen er 
utbedret, men det er 
stort behov for å 
redusere forfall på 
resterende 
veistrekninger 
og dermed øke 
trafikksikkerheten 

 16 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Gang- og sykkelvei Strekningen er i stort 
behov for økt 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 17 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Etablere busslommer Strekningen er i stort 
behov av trygge 
venteplasser for elever 
fra Åsa som 
skal busses til Vang 
skole 

 18 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Total utbedring av 
bilvei 

Denne strekningen er i 
stort behov for å 
redusere forfall. 
Bredere vei, 
midtstripe og belysning 
vil øke 
framkommeligheten og 
trafikksikkerheten. 
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 19 FV 163 
Klekken- 
Vesternbakken 

Gang- og sykkelvei Fra Vesternbakken til 
Klekken. Strekning som 
er i stort behov for økt 
fremkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 

 20 FV 166 
Knestanggata 

Fartsreduserende 
tiltak 

Trafikksikkerhetstiltak 
for Nedre 
Auren gårdsbarnehage 

 21 FV 166 
Knestanggata 

Utbedring av 
skolevei 

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. 

 22 FV 181 
Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Streknings om er i stort 
behov for 
økt framkommelighet 
og sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 23 FV 178 
Fra Sokna skole 
langs 
Strømsoddveien 
til Permobakken 

Gang- og sykkelvei Strekning som er i stort 
behov for økt 
framkommelighet 
og sikkerhet for myke 
trafikanter.  

 

 24 FV 35  
Hvervenmoen-
Gummikrysset 

Løsninger for syklister 
langs hele strekningen 
som øker sikkerheten 
og resulterer i mindre 
fortaussykling. 

Mye konflikter og 
ulykker mellom bilister 
og syklister, og mellom 
syklister og gående.  

 25 FV 35 
«Sykehusbakken», 
en strekning på 
ca. 200 meter fra 
svingen i 
Arnegårdsbakken 
opp langs FV. 35 
mot 
Hvervenkastet 
 

Løsning som skiller 
syklister fra gående og 
minsker faren for å falle 
ut i bilvei. 

Dagens situasjon med 
smalt fortau, skarp sving 
med dårlig sikt og ingen 
skjerming mot bilvei 
med høy ÅDT er meget 
trafikkfarlig. 

 26 FV 35 Sikrere kryssløsning for Sykkelfeltet blir smalere Statens 
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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. 

vegvesen 
 

Europa- og riksveier 
 27 E16  

Mot Jevnaker 
Gang- og sykkelvei Koble Hønefoss og 

Jevnaker sammen med 
trygg sykkelvei 

 28 RV 35 
Hønefoss-
Nakkerud 

Gang- og sykkelvei Trygge hele strekningen 
for myke trafikanter da 
flere delstrekninger 
mangler.  

 29 RV 7  
Bårnås bru og 
Gardhammer 
søndre 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten 
for myke trafikanter 

 30 RV 7 Lys langs gangvei  

 31 E16 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten 
for myke trafikanter 

 

11 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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12 Trafikksikker kommune 
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 

  

13 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 barne- 

og 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 
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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--nou-

2017-8-sardomstoler-pa-nye-omrader/id2554353/ 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Lena Fagervold 
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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 
 
 Regnskap Rev. bud. Økonomiplan 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Folkevalgte og revisjon 8 874 9 917 10 307 10 307 10 307 10 307 
Administrasjon og fellestjenester 103 939 96 316 103 639 104 188 102 824 103 774 
Barnehage 181 426 185 393 179 249 179 249 179 249 179 249 
Grunnskole 284 330 285 178 293 853 293 423 292 980 292 537 
Spesielle tiltak barn og unge 139 170 161 499 155 622 155 622 155 622 155 622 
Kulturtjenesten 24 322 27 308 28 405 27 879 27 700 27 215 
Helse og omsorg 644 188 593 196 608 619 608 119 601 469 601 569 
Samfunn 140 769 107 210 105 561 113 608 72 101 72 192 
Avsetninger, overføringer -68 283 -6 695 1 614 1 614 1 614 1 614 
Skatt og rammetilskudd -52 558 0 0 0 0 0 
Finans 52 289 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 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 Rev. bud. Økonomiplan 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Frie disponible inntekter       

Skatt på inntekt og formue  -741 382 -739 000 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 
Ordinært rammetilskudd -724 237 -756 365 -756 000 -775 400 -777 100 -777 600 
Skatt på eiendom -54 234 -54 200 -54 200 -65 200 -65 200 -65 200 
Andre generelle statstilskudd -23 446 -25 380 -22 812 -22 678 -22 544 -22 405 
Sum frie disponible inntekter -1 543 298 -1 574 945 -1 633 012 -1 663 278 -1 664 844 -1 665 205 

       
Finansinntekter/-utgifter       

Renteinntekter og utbytte -26 026 -24 757 -25 757 -25 957 -26 157 -26 157 
Gevinst finansielle instrumenter -5 689 -5 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 30 442 40 500 44 200 55 100 61 900 66 200 
Tap finansielle instrumenter 8 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 53 152 70 449 95 800 117 100 126 700 132 300 
Mottatte avdrag på utlån -1 080 -773 -650 -650 -650 -650 
Finansinntekter/-utgifter 50 806 80 419 107 593 139 593 155 793 165 693 

       
Avsetninger og bruk av avsetninger       

Til ubundne avsetninger 68 561 85 934 38 550 29 675 65 184 55 432 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-36 361 -52 179 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger 32 200 33 755 38 550 29 675 65 184 55 432 

       
Overført til investering       

Overført til investering 1 827 1 450 0 0 0 0 
Til fordeling drift -1 458 466 -1 459 321 -1 486 870 -1 494 011 -1 443 867 -1 444 080 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 458 466 1 459 322 1 486 869 1 494 010 1 443 867 1 444 080 
Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 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 2018-

2021). 

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

2. Betalingsreglement 2018 (rådmannens forslag) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 



- 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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