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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  23.01.2018  

Tid:   09:00  

 

Temamøte/Dagsplan: 

09:00 - 09:05 Opprop/møteinnkalling. 

09:05 – 10:00 Kilemoen vannverket v/advokat, Guttorm Jakobsen. (Offl. §23) 

10:00 – 10:10 Pause 

10:10 – 10:50 RIK v/ Per Roskifte, Ole Sunnset og Kjell Baug. (Fvl. §13. Offl. §13.) 

10:50 – 10:55 Pause 

10:55 – 11:35 Orientering om fremdriftsplan inkl. medvirkning og planprogrammet for 

områderegulering Hønefoss. 

11:35 – 12:15 Orientering om Trafikkanalysen for Hønefoss v/ BFK. 

12:15 – 12:55 Pause/lunsj. 

12:55 Saksliste. 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Forslag til vedtak: 
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433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

1/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 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. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov 

i Hønefoss nord. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del 

av Ringerike kommunes målsetting om å være det mest spennende vekstområdet på Østlandet i 

årene som kommer. Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål skole, Hov 

ungdomsskole, barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for friområde og trafikk. 

Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike kommune, v/enhet Samfunn 

Utbygging er forslagstiller til planforslaget. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "Kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser.  Dette gir rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av 

uteområder og trafikkområder knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med 

byggesaken. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende 
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skolebygg innenfor Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet om 

å redusere bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å 

tilrettelegge for vekst. 

 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. Rådmannen 

anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov. 

Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende vekstområdet 

på Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens samfunnsdel for 

2015-2030 at befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 

2030, og at 70 % av befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss-området. Ringerike 

kommune må jobbe aktivt og målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Utbygging av 

nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av dette arbeidet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål skole, Hov ungdomsskole, 

barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for friområde og trafikk.  

 

Ullerål skole ligger nede på en flate i boligområdet, avgrenset av Flattumveien i vest, 

Hovsmarkveien i nord, Elling M. Solheims vei i øst og Dronning Ragnhilds vei i sør. 

 

Hov ungdomsskoleskole har en skjermet beliggenhet i sørenden av Hovsmarka, og er på grunn 

av omkringliggende skog knapt synlig fra Hovsmarkveien og bebyggelsen på flaten nedenfor. 

Det er direkte forbindelse fra skolen inn mot friområdene i Hovsmarka. 

 

Planlagt arealbruk 

Det skal bygges ny Ullerål skole på samme sted som dagens barneskole. Skolen planlegges og 

dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn, med velkomstklasse for inntil 40 elever 

og idrettshall i håndballstørrelse. Videre skal kulturskolen benytte arealer i skolen. 

Planen omfatter også idrettshall i håndballstørrelse i tilknytning til skolen. Hallen skal fungere 

som arena med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyttes til undervisning i 

kroppsøving og av elever i SFO-tiden. Ettermiddag og kveld skal den være tilgjengelig for 

idrettslag og nærmiljø. 

Skolens område er i tidligere reguleringsplan delt i to av en gangveg over skolegården fra 

Flattumveien til Klinikkveien. I foreliggende skisser er halve skolens område samlet i ett 

byggeområde. Forslaget til reguleringsplan gir stor frihet til plassering av bygg og anlegg. 

Dagens skolebebyggelse forutsettes revet, med unntak av den nyeste delen. 

 

I forbindelser med reguleringsplanarbeidet foreligger det ingen konkrete planer for Hov 

ungdomsskolen. Det er ikke tatt stilling til når Hov skole skal rehabiliteres/bygges ny. Det er 

derfor ikke ønskelig å planlegge skoletomten i detalj. Det er likevel hensiktsmessig å ta arealet 

med i planleggingen ettersom skolene påvirker hverandre. 
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Hov ungdomsskole har i dag 230 elever. Skolen vurderes utvidet til en 3- eller 4-parallell 

ungdomsskole. 4-parallell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses ungdommer med 

sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innføringsgruppe/gruppe for 

minoritetsspråklige elever. En ser også for seg at det skal etableres ny idrettshall ved Hov skole 

i en senere fase. Planforslaget viderefører i hovedsak rammene fra tidligere plan. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser. I tillegg vil noe av parkeringsbehovet bli løst på område SPP. Dette gir 

rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av uteområder og trafikkområder 

knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med byggesaken. I 

reguleringsbestemmelsene er det derfor satt krav til at det må utarbeides en utomhusplan som 

viser skolebyggene og de ulike funksjonenes utforming og plassering. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI 20.12.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike kommune, v/enhet Samfunn 

Utbygging er forslagstiller til planforslaget, COWI er plankonsulent. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, 

samt i deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 

Hovsmarkveien boligfelt. 

 

Barnehageformålet i plan 334 Hovsmarka barnehage videreføres i forliggende planforslag. 

Formålets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret. 

 

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger 

til allmennyttige formål i de gjeldende reguleringsplanene. Tillatt utnyttelsesgrad U=0,20 

endres ikke mye, men det benyttes andre betegnelser for utnyttelsesgrad. 

 

For plan 196 Hovsmarkveien boligfelt er det overlapp av noe veiareal som er aktuelt i 

planforslaget. 

 

Eiendomsforhold 

Eiendommene innenfor planområdet er i hovedsak kommunale. Barnehagen, gnr./bnr. 87/571, 

er privateid. 
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Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 19.05.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

20.05.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Varsel om innsigelse 

Statens Vegvesen uttaler at det må påregnes innsigelse fra dem dersom planforslaget eventuelt 

ikke skulle være i samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.  

 

Planforslaget har ikke vært til politisk behandling ved oppstart, da det i hovedsak er i tråd med 

overordnet plan. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015-

2030 er at; Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas høyde 

for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 flere enn i 

dag. Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70 % av befolkningsveksten skjer i 

Hønefoss-området, med sentrum som midtpunkt, og med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), 

sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at det skal legges til rette for bygging av mange nye 

boliger i Hønefoss nord. Med nye boliger kommer behov for flere skole- og barnehageplasser. 

Ullerål og Hov skoler skal utvides for å ta imot det økte elevtallet som forventes å komme i 

denne delen av byen frem mot 2030. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til offentlig bygning, 

friområde og et lite område for bolig. Bolighuset nær Ullerål skole er revet, og boligformålet 

videreføres ikke planforslaget. I hovedtrekk er planforslaget i tråd med gjeldende, overordnet 

plan. Forslag til revidert kommuneplan-arealdel er for tiden under utarbeidelse. 

 

 

Juridiske forhold  

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, jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

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. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 
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I følge naturbasen til Miljødirektoratet er det ikke registret viktige naturtyper i nærheten av 

skoletomtene. Nærmeste registrerte naturtyper som er underlagt særlig forvaltningshensyn 

ligger i tilknytning til Randselva og Begna. Det er registrert én art av stor forvaltningsinteresse 

i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten stjernetistel er i rødlisten kategorisert som 

nær truet.  

Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig 

lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet 

etter at plangrensen her ble justert. 

 

Se planbeskrivelsen for nærmere vurderinger i forhold til naturmangfoldloven. 

 

Jordlova 

Et meget lite område av nord-vestre del av felt o_BU1 (Hov ungdomsskole) er klassifisert som 

et område med meget sterke landbruksinteresser, jf. kommunens jordfaglige arealvurdering. 

Området ligger innenfor formål for offentlig bygning i gjeldende kommuneplan, dette 

videreføres i foreliggende planforslag. 

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil ha store samfunnsmessige, økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune 

i form av undervisningstjenester samt kostnader knyttet til selve utbyggingen. 

Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

 

Alternative løsninger 

Det har ikke vært vurdert andre forslag til arealformål innenfor planområdet enn det som 

fremgår av planforslaget. Det foreslås ikke alternative vedtakspunkt. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Området er i dag benyttet til skolevirksomhet, og dette videreføres i planen. Det er derfor ikke 

snakk om ny arealbruk, men en utvidelse av dagens. Utbygging av nye skoler og utvidelse av 

eksisterende skoler er en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge for vekst. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent, og 

de fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Infrastruktur 

Planforslaget legger opp til forbedring av trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på vei 

til skolene gjennom de anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, 

forbedrede parkeringsløsninger, sykkel- og gangveier med mer.  

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Ullerål og Hov skoler ligger 

innenfor konsesjonsområdet og er allerede tilknyttet fjernvarmenettet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

I planforslaget sikres det at dagens friområde videreføres. Arealene som reguleres til 

samferdselsareal er vegarealer omtrent som dagen situasjon. Arealene hvor skolebyggene skal 
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oppføres er allerede bebygd. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at 

skoleutbyggingen vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. Det er registrert 

én art av stor forvaltningsinteresse i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten 

stjernetistel er i rødlisten kategorisert som nær truet. Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom 

det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig 

at forekomsten ligger like utenfor planområdet etter at plangrensen her ble justert. 

 

Kulturminner 

Buskerud fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering av området. men 

Rapporten fra registreringen er ikke mottatt ennå, men det er ikke kommet signaler fra  

fylkeskommunen om at det skulle være forhold som er til hinder for utbyggingsplanene. 

Rapport må følge saken ved sluttbehandling av planforslaget. 

 

Forurensning 

Mulig forurensning fra Tyrimyra avfallsplass vil ut fra topologiske forhold mest sannsynlig 

følge bekkedraget som kommer inn nordvest i planområdet. Bekken overvåkes og det tas årlig 

prøver av vannet. Nyeste prøver fra september 2017 konkluderer med at verdier for metallene 

jern og ammonium ligger over anbefalte grenseverdier i drikkevannsforskriften, men at det ikke 

vil være farlig om man leker i og omkring de aktuelle vannområdene. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. 

Det er ikke funnet uakseptabel risiko. ROS-analysen peker likevel på forhold det må tas hensyn 

til. Dette gjelder forhold knyttet til støy og til trafikksikkerhet for gående og syklende. 

 

Støyrapporten viser at barnehagen langs Hovsmarkveien er støyutsatt. Planforslaget stiller 

derfor krav om støyskjerm. Kravet utløses hvis det skal gjøres tiltak på barnehagen som krever 

brukstillatelse. 

 

Når det gjelder skolene er Hov skole lite støyutsatt. Ullerål skole skjermes mot støy ved hjelp 

av bygningens plassering og planløsning. Nybygg vil plasseres i nordre del av tomten, slik at de 

skjermer mest mulig av utearealet mot støy. Inne i bygget vil planløsning utformes slik at 

mindre støyfølsomme arealer plasseres mot nord. 

 

I forhold til trafikksikkerhet er dagens fortaus-nettverk langs flere gater i og utenfor 

planområdet mangelfullt. For noen av veiene er det en blanding av motorkjøretøy og gående og 

dette kan gi potensielt farlige situasjoner. Planområdet for dette planforslaget finner ikke 

løsninger for hele trafikksituasjonen for myke trafikanter i Hønefoss nord, men det legges opp 

til etablering av flere fortau og noe gang- og sykkelvei innenfor planområdet. Dette forbedrer 

følgelig trafikksikkerheten i nærområdet rundt skolene. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg innenfor 

Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet om å redusere 
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bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge 

for vekst. 

 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. 

 

For mer inngående informasjon om de ulike temaene vises det til vedlagte planbeskrivelse. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Uttalelse, Statens Vegvesen 

7. Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud 

8. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

9. Uttalelse, Ringerike kommune Forurensings-myndigheten 

10. Uttalelse, Ringerike kommune VAR  

11. Uttalelse 1, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

12. Uttalelse 2, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

13. Uttalelse, Brakar AS 

14. Uttalelse, Sven Lekve 

15. ROS-analyse 

16. Trafikkanalyse 

17. Støyvurdering 

18. Sol/skygge-studier 

19. Gjeldende reguleringsplan 82 Ullerålområdet 

20. Gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka 

21. Gjeldende reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder, Miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/2721-13   Arkiv: L13  

 

0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og 

forslag til planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017 

2/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

2/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

 

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

4. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det 

totale arealet. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende 

uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende 

innfylling av rene gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til landbruks-, natur- 

og friluftsområde etter endt drift.  

 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak 

og dermed i tråd med gjeldende plan. 
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Temaer som skal utredes i den videre saksgangen er bl.a. følgende; 

 

 Hensyn til fredet naturreservat; Planområdet ligger tett inntil naturreservat Lamyra.  

 Hensynet til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven  

 Barn og unges interesser 

 Kulturminner- og miljøer 

 Forurensing: støy, støv og grunnvann 

 Massetransport og trafikksikkerhet 

 Landskapshensyn 

 Nærliggende natur- og bomiljø  

 m.fl. 

 

Innledning 
Planområdet ligger på Helgelandsmoen / Lamoen, og grenser til Hole kommune. Planområdet 

er på om lag 260 daa, og største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var 

hogstmoden. 

 

Planarbeidet skal legge til rette for uttak av nye sandressurser for å kunne opprettholde 

produksjon av jord. Videre vil det legges til rette for at uttaksområde fylles opp med rene 

masser. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser til 

gjenvinning. Det nevnes også at arealet kan være potensiell avlastning for innfyllingsbehov 

knyttet til Ringeriksbanen og E16, Ringerike kommune er ikke kjent med de videre forholdene 

omkring dette. 

 

Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende 

kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Område som nå inngår i planavgrensningen 

er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende 

kommuneplan. 

 

Ringerike kommune vil gjennom detaljregulering av område kunne sikre kravene til blant annet 

istandsetting og hensyn til nærliggende natur- og bomiljø. 

 

Beskrivelse av saken  
Dagens situasjon 

Området Lamoen driftes i dag av Skaaret Landskap AS. Kommersiell grusdrift skal ha foregått 

på området siden midten av 60-tallet.  

 

Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende 

kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004 ekspandert i 

østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – 

fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel 

som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon 

for uttak av 30 000m3 innenfor dette området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt 

om dispensasjon for uttak av masser i dette området. Ringerike kommune er kjent med at 

dispensasjonen er nabovarslet. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg som part i saken. 

Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av manglende 
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dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med bakgrunn i 

at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er også 

dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy 

og forurensning må vurderes. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 

eksisterende uttaksområde, og ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er 

avsatt til masseuttak – fremtidig. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete planområdet. 

 

Gjeldende planverk 

Område som nå inngår i planavgrensningen er uregulert og er i all hovedsak avsatt til 

Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Planens 

foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 LNF-område, 

foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og dermed i 

tråd med gjeldende plan. 

 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i Formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og ligger til 

grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 Punktene nedenfor lister opp sentrale punkter fra temautredninga:  

 En bærekraftig masseforvaltning  

 Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov  

 Redusere miljø- og samfunnsbelastning  

 Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye  

 

Videre fremgår det av utredningen at areal på Lamoen, som er avsatt i kommuneplan, av NGU 

er klassifisert og verdivurdert som viktig grus- og sandressurs. Klassifiseringen har en 

gradering fra nasjonalt viktig, meget viktig og viktig.  

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som detaljregulering og vil være en utvidelse av eksisterende uttaksområde 

vestover og mot sørøst.  

 

Planområdet vil foreslås avsatt til følgende formål:  

Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning / innfyllingsområde 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg og annen veggrunn 

Grønnstruktur: LNF/naturområder/skjermingssoner 

 

Oversiktskart på side 4 viser foreslått planavgrensning.  

 

Eiendomsforhold og parter 

Planområdet ligger på gnr. 3/3 som eies av Ole Gjerde. Tiltakshaver er Skaaret Landskap AS 

og fagkyndig konsulent er Guni Consult AS. COWI AS bidrar med kartframstillinger. 
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Planprogram for Lamoen 

Planprogram for Lamoen er utarbeidet av Guni Consult AS på vegner av Skaaret Landskap 

AS. Programmet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med 

planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, overordnede føringer, lover og 

forskrifter, temaer som skal konsekvens utredes og utredningsmetodikk.  

Temaer som trekkes frem i planprogrammet og som i særlig grad skal iakttas i den videre 

planprosessen er landskap/visuell virkning, kulturminner og –miljøer, naturmangfold, 

grunnvann/forurensningsfare, landbruk og friluftsliv.  

 

Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og bygningsloven. Tiltakshaver inviterer 

til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring. Lag, foreninger og organisasjoner 

som kan tenkes å ha spesielle interessert i området vil bli invitert. I tillegg vil det inviteres til 

nytt informasjonsmøte i samband med høring og offentlig ettersyn. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.07) 

I kommuneplanens arealdel er området i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område). Et mindre areal (ca. 8 daa) nord i planområdet er avsatt til 

formål masseuttak, fremtidig.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015)  

Vi viser til aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen  

 Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde  

Videre står det i samfunnsdelen at Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning 

som sikrer ressurser og uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og 

samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

områder. 
 

Nasjonale forventninger 

Det vises til Nasjonale forventninger (2015) hvor det framgår at regjeringen forventer at 

kommunene (…) sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid 

mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på råstoffer ses i en 

regional sammenheng. 

 

Juridiske forhold 

Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram 

Planarbeidet utløser krav om KU etter § 6, vedlegg 1 nr. 19 samt § 10 a) i forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Videre er det krav om 

planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 13.  

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger. Planprogrammet skal være tilpasset planarbeidets omfang og nivå. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om 

oppstart av planarbeidet.  
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I tillegg til avklaring etter plan- og bygningsloven i form av en vedtatt reguleringsplan, må 

det også søkes om driftskonsesjon etter mineralloven.  

 

Naturmangfoldloven 

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

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det 

skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat 

Lamyra naturreservat ligger i Ringerike og Hole kommune. I medhold av lov om naturvern av 

19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det fredete arealet er på ca. 340 daa. 

Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot nord og ligger som sammenhengende 

myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er lagt under verneplan for myr og er del 

av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden av Storelva. Verneformålet er å bevare 

en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant vegetasjon.  

 

Kulturminnelova 

Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde. 

I medhold av Kulturminneloven av 1978 kullgrop id 45397-1 automatisk fredet 12.05.1994. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring; 

Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli 

invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 
Alternative løsninger 

Tiltakene planforslaget tilrettelegger for vil kunne få konsekvenser for nasjonalt viktige 

miljøinteresser med nærheten til Lamyra naturreservat. Innenfor naturreservatet og i området 

omkring er det dokumentert naturmangfold av nasjonal interesse. Det vises til 

naturmangfoldsloven § 49 som gjelder utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn 

i et verneområde.  

 

Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde. 

Det er også gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende uttaksområdet; Det er dermed stilt 

vilkår i driftskonsesjonen, innenfor eksisterende uttaksområde, om utgravinger før nye tiltak 

iverksettes i området der funnene er gjort.  
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Uttaksområde har siden 2003-2004 ekspandert i østlig retning, utover det område som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som 

går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår 

av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon for uttak av 30 000m3 innenfor dette 

området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt om dispensasjon for uttak av masser 

i dette området. Ringerike kommune er kjent med at dispensasjonen er nabovarslet. 

Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg da de er forvaltningsmyndighet for Lamyra 

naturreservat. Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av 

manglende dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med 

bakgrunn i at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er 

dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy 

og forurensning må vurderes. 

Det er ikke gjort tilstrekkelig faglig vurdering av konsekvenser av uttak i området som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF, og tiltakene bør dermed stanses. 

 

Forslag til alternativt vedtak:  

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen. 

 

2. Området istandsettes og tilbakeføres til skogbruk. 

 

 
Interessekonflikter 

Interessekonflikter skal belyses. I denne situasjonen er det i hovedsak fire potensielle 

konfliktområder der ulike interesser og behov må avveies. 

 

 Tiltakets konsekvens for naturmangfold og nærliggende naturreservat 

 Tiltakets konsekvens for kulturminner. 

 Deler av området brukes i dag til friluftsliv. Det må tilrettelegges for tilsvarende bruk 

og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende kvalitet i nærheten av 

området. 

 Nært planområdet er det flere boliger. Drift av grusuttak medfører støy, støv og 

anleggstrafikk, noe som gir konsekvenser for bomiljøet i nærheten. Det må gjøres 

tiltak som reduserer disse konsekvensene. 

 

Felles for disse fire interessekonfliktene er at behovet for ressursen må utredes for å sikre at 

de samfunnsmessige konsekvensene ved etablering av virksomheten sammenlagt er mer 

positive enn den negative konsekvensen kan bli for naturreservat og de tilliggende verdier, 

natur- og bomiljø, kulturminner og friluftsliv.  

 
Rådmannens vurdering 

 

Tiltaket 

Plantype og avgrensning 

Detaljregulering anbefales, på lik linje som ved oppstartsmøte. 
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Forhold til gjeldende planer 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak 

og dermed i tråd med gjeldende plan. Området er dermed ikke avklart i overordnet arealplan. 

Dersom detaljreguleringen vedtas vil denne overstyre formål i kommuneplanens arealdel og 

arealet vil tas inn ved neste revidering. 

 

Det vises for øvrig til gjeldende Samfunnsdel vedtatt 30.04.15, av denne fremgår bl.a. 

følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Det fremgår av planprogram at utvidelse eksisterende uttaksområde ikke vil medføre økt 

trafikk. Tiltaket vil dog medføre trafikk i et lenger tidsperspektiv. Transporten er for det meste 

lagt til Norderhovsveien Fv.158. Denne strekningen har gang- og sykkeltrase. Forholdene 

omkring samferdsel og teknisk infrastruktur blir et viktig tema å følge opp i den videre 

planprosessen. 

 

Påvirkning av landskapsbilde 

Største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden. 

Masseuttak kan ha fjern- og nærvirkning på landskapsbildet. Det er viktig å vurdere 

denne virkningen og gjøre avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan være kontinuerlig 

istandsetting som styres gjennom reguleringsplan og driftsplan. 

 

Naturmangfold/naturreservat 

Det er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets 

nærhet. Temaet må utredes godt og i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Spesielt må 

§§ 8-12 i naturmangfoldloven oppfylles. 

 

Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som 

truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. Dette tema må i særlig 

grad utredes i det videre planarbeidet.  

 

Kulturminne 

Det er gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende planområdet, et løsfunn med uavklart 

vernetype. Det er dermed stilt som vilkår i driftskonsesjonen at utgravinger før nye tiltak 

iverksettes i området der funnene er gjort. Innenfor foreslått planavgrensning ligger det to 

arkeologiske minner; en kullgrop med vernestatus uavklart samt automatisk fredet kullgrop.  

 

Det skal tas tilstrekkelig hensyn til kulturminner og –miljøer i det videre planarbeidet. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser 

Dette må utredes nærmere før 1. gangs behandling. 

 

Bomiljø 

Det må fokuseres på bokvalitet for naboer og det må utføres tiltak som reduserer negative 

konsekvenser for bomiljø i nærområdet. Spesielt støy og støv fra drift og transport må 

minimaliseres. 
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Idrett og friluftsliv 

Østre del av planområdet benyttes til friluftsliv/rekreasjon på skogsbilveier og stier. Områder 

og løyper/stier som er tilrettelagt i dag må erstattes. Det må i det videre planarbeidet ses på 

tilrettelegging for tilsvarende bruk og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende 

kvalitet i nærheten av området. 

 

Forurensning 

Alle typer forurensing må utredes og tiltak som reduserer forurensing må utføres. Spesielt 

må det fokuseres på støy, støv og forurensing til grunn og vassdrag. 

 
Vurdering av planprogrammet 

Formannskapet vedtok konkretisering av delegeringsreglementet 01.12.15. Herav fremgår det 

at fastsetting av planprogram kan delegeres til Rådmann med mindre det kommer merknader 

som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

 

Kapittel 10 i planprogrammet omfatter temaer som skal utredes i arbeidet med planen. 

Rådmannen mener lista peker på de viktigste utredingstemaene. 

 

Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring; 

Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli 

invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Utredningstemaer beskrevet i planprogrammet legger et godt nok grunnlag for å kunne 

oppfylle de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. 

 

Samlet vurdering av tiltak og planprogram 

Rådmannen mener det er en fordel at dette grusuttaket omfattes av en reguleringsplan slik at 

konsekvenser for de ulike utredningstemaene kommer fram og at driftsplan og 

istandsettingsplan blir fastsatt. I løpet av planprosessen vil muligheten for medvirkning være 

god, og naboene kan være med på å sette krav til avbøtende tiltak slik at forringelse av 

bomiljø minimaliseres. I tillegg blir utviklinga av området med de konsekvenser det 

medfører mer forutsigbar for forslagsstiller, naboer og andre brukere av området.  

 

Rådmannen mener også det er viktig å belyse at utviding av grusuttaket medfører 

konsekvenser for et truet naturreservat og et naturmangfold av nasjonal interesse. I tillegg vil 

uttaket få konsekvenser for landskapsbilde og bomiljø i nærområdene. Avbøtende tiltak bør 

være ett av fokusområdene i det videre planarbeidet. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen oppstart av planarbeid med plan 436 Lamoen. 
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart med planavgrensning 

Oversiktskart med visning av uttaksområde utenfor konsesjonsområde 

Oversiktskart vist med kommuneplanens arealdel formål, masseuttak - fremtidig 

Forslag til planprogram, datert 11.09.17 

Referat oppstartsmøte 

Brev i samband med nabovarsel dispensasjonssak fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 

15.08.17.  

Driftskonsesjon etter mineralloven, tildelt 17.10.17. 

Forvaltningsplan Lamyra naturreservat, 1997.  

Lenke til informasjon om automatisk fredet kulturminne: 

https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Fask

eladden%2Flokalitet%2F45397 

 

 

                                                    Ringerike kommune, 14.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Konstituert avdelingsleder: Line S. Østvold 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 17/4571-1   Arkiv: 610  

 

Redegjørelse om driften av Røsholmstranda 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Formannskapet 23.01.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 

Redegjørelse om driften på Røssholmstranda ut fra gjeldende avtale med Røde Kors. Det er 

inngått leieavtale med Ringerike og Hole røde kors og Tony’s Restaurant og bar AS om leie av 

Røsholmstranda. Leietaker bekoster driften av kjøkkenet, mens Ringerike kommune bekoster 

drift av stranden og området. Leietakerne har mulighet til å fremleie lokalene på inntil 5 % av 

tiden for å unngå at leieforholdet blir ansett som næringsavtale og hvor kommunen ikke får 

refundert mva for investeringsprosjektet. Ringerike kommunes kostnader er ca. kr 70 000 i 

året for å ha Røsholmstranda åpent for publikum.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er inngått leieavtale med både Ringerike og Hole røde kors og Tony’s Restaurant og bar 

AS istedenfor at Ringerike og Hole røde kors framleier lokalet. Teknisk forvaltning har 

utarbeidet en ansvarsmatrise, se vedlegg 2, som ble laget ifm. revisjon av avtalene i 2016. 

Det som er prinsippet er at Tony’s bekoster det som gjelder drift av kjøkkenet, Ringerike 

kommune bekoster drift av stranden og området (resten av utgiftene). 

 

I avtalene med Tony’s og Ringerike og Hole røde kors er de ansvarlig for tilsyn, rydding av 

søppel på området og renhold av toaletter og cafebygg. Tonys har ansvar for dette i sesongen 

(1.mai – 2.helg i sept), mens Røde kors resten av året.  

 

Tony’s og Røde kors har anledning til å ha lukkede arrangementer på kafebygg i inntil 5 % av 

tiden og skal årlig dokumentere dette ovenfor Ringerike kommune. Det har blitt arrangert både 

bryllup, bursdager og konfirmasjoner på området. Røde kors har i tillegg anledning til å leie ut 

uteområdet til arrangementer, noe som kan gi dem ekstra inntekter, selv om området skal være 

tilgjengelig for allmennheten hele tiden. Årlig er det flere arrangementer der uteområdet leies 

ut. 
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Klipp av gress og eventuell beskjæring av trær utføres av Ringerike kommune 

v/parkavdelingen. 

 

Røde kors leier gammelt sanitærbygg som lager og holder kurs og aktiviteter ut fra dette. 

 

Fordelen for Ringerike kommune er at vi får et renhold av bygg, søppelplukking på uteområdet 

og tilsyn basert på behov. Tony’s som er på stedet ifm drift av kiosk, følger dette nøye opp. 

Ved befaringer på Røsholmstranda fremstår området som pent, ryddig og rent. Tilbudet kan gis 

på området hele året til badende, ved arrangementer, fugletitting, is aktiviteter på fjord etc. 

 

Ved å ha Tony’s på stedet får publikum et mye bedre tilbud enn det som var tilfellet før 

avtalene kom i stand. Nå kan middag kjøpes for en relativt billig penge. 

 

Ringerike og Hole røde kors har muligheten for å markedsføre seg på området, øke 

aktivitetstilbudet ift. tidligere og styrke sin beredskap for fjord og elver. 

 

Det synes som om området er høyere besøkt nå enn før avtaler og oppgradering ble 

gjennomført. Vi har ikke fått tall fra Tony’s eller Ringerike og Hole røde kors på dette ennå. 

 

Ulempen pr nå er at sanitærbygg kun kan holdes åpent når Tony’s eller Ringerike og Hole røde 

kors er på området. Dette i frykt for hærverk. Dette  fører til at besøkende utenom åpningstid 

på kiosk/kafe møter stengt sanitærbygg, med de ulemper dette medfører. Både Tony’s og 

Ringerike og Hole røde kors ønsker en løsning der toaletter kan være tilgjengelig hele døgnet. 

 

Sanitærbygg kan åpnes selv om kafebygget er stengt, men vi må ha tilsyn for å unngå hærverk 

og skader. Det er mulig å etablere elektronisk dørlås til sanitærbygg, der man drar 

betalingskort eller betaler med mobilen for å komme inn på toaletter. Dette er en løsning som 

ville gjort toaletter tilgjengelig for allmennheten, selv i perioder der kafe/kiosk er stengt. Ved å 

legge igjen digitale spor reduseres risikoen for hærverk og skader. Ved en skade vil politiet 

kunne finne ut hvem som har vært innom i aktuell periode.  

 

Det anbefales derfor å etablere elektroniske dørlås. Dette medfører en engangskostnad på ca. 

kr 100 000,-. I tillegg vil det medføre en årlig driftsøkning på ca. kr 75 000,-. Dette inneholder 

servicekostnader, progamvare, lisenser, drift og vedlikehold. Det er ikke avsatt midler til dette i 

budsjettet for 2018.  

 

Å holde Røsholmstranda åpent for allmenheten med de avtalene som i dag er inngått koster 

dette Ringerike kommune i under kant av kr 70 000,- i året når inntektene fra leieforholdene er 

trukket i fra.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Råmannen mener driften av Røsholmstanda gjennomføres på en tilfredstillende måte og er 

positivt for befolkningen. 

Rådmannen ser at det er behov for etablering av elektroniske dørlåser for å øke 

tilgjengeligheten på sanitæranlegget for allmenheten utenom åpningstider for å forebygge 

forsøpling. Midler til investering og drift av elektroniske dørlåser er ikke avsatt i budsjettet for 

2018. Rådmannen vil se på muligheten for å kunne ta denne investeringen innenfor vedtatt 
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budsjett for 2018.  Dersom dette ikke blir mulig vil tiltaket bli vurdert på nytt i forbindelse med 

behandlingen av handlingsprogrammet 2019 – 2022. 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1. Situasjonsplan Røsholmstranda 

Vedlegg 2. Ansvarsmatrise Røsholmstranda 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 
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Arkivsaksnr.: 17/4814-1   Arkiv: 037  

 

Ny aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Formannskapet 23.01.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner revidert aksjonæravtale for Hadeland og 

Ringerike avfallsselskap AS (HRA) 

2. Som medlem i valgkomitéen for HRA til generalforsamlingen 2018 oppnevnes ……….. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS ble stiftet 2.11.1992 av kommunene Gran, Lunner, 

Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner. Det ble inngått en aksjonæravtale mellom eierne. Ett 

av de viktigste punktene i den første aksjonæravtalen var at eierne forpliktet seg til å stå som 

eier i selskapet i 15 år framover. Dette punktet ble fornyet i aksjonæravtalen som ble inngått i 

med virkning fra 1.1.2002. Perioden har i ettertid blitt forlenget til 1.1.2023. 

I 2013 vedtok eierne en eierstrategi for selskapet, som ligger til grunn for dagens formål og 

drift av selskapet. 

 

Beskrivelse av saken 

I 2015 initierte eierkommunene opprettelse av en valgkomité for selskapet for å 

profesjonalisere styrevalgprosessen. Det ble nedsatt en valgkomite før generalforsamlingen i 

2016, men først i ettertid har det blitt utarbeidet vedtekter for valgkomiteen. 

 

I prinsippet har det vært den samme aksjonæravtalen for selskapet siden oppstarten i 1992, selv 

om den har vært oppe til revisjon i kommunestyrene flere ganger i løpet av disse 25 årene. 

Gjeldende aksjonæravtale trenger revisjon for å ta opp i seg de endringene som har skjedd i 

virksomheten og i eierstyringen av selskapet. HRA er nå et selskap som er godt etablert og bør 

derfor ha styringsdokumenter med innhold i tråd med andre kommunalt eide AS.  

Styreleder i HRA har tatt initiativ til prosessen med å revidere de styrende dokumentene for 

selskapet, som eierne bør ha synspunkter på. Dette har vært en prosess som har involvert 

politisk og administrativ ledelse i kommunene. Saksframstillingen har basis i et felles forslag 

som skal behandles i samtlige eierkommuner, utarbeidet av rådmannen i Jevnaker; May-Britt 

Nordli. 
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Følgende dokumenter har vært gjennomgått: 

 Aksjonæravtale 

 Vedtekter for Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

 Retningslinjer for valgkomitéen i Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

(Vedlegg til selskapets vedtekter) 

 

Kommmune-deltakerne er omforente om forslagene som nå framlegges til beslutning i 

kommunestyrene (aksjonæravtalen) og ekstraordinær generalforsamling (vedtekter for HRA og 

retningslinjer for valgkomitéen).  

Planen er at kommunestyrene vedtar aksjonæravtalen i løpet av desember og at det innkalles til 

ekstraordinær generalforsamling i selskapet i februar (mars), som behandler forslaget til nye 

vedtekter og retningslinjer for valgkomitéen. På den ekstraordinære generalforsamlingen blir 

det også nedsatt en valgkomité for styrevalgene på generalforsamlingen i 2018. Kommunene 

må derfor nå oppnevne sine respektive medlemmer til valgkomitéen. 

 

Rådmannens vurdering 

HRA AS er ikke et vanlig AS med kommersiell drift, men et heleid kommunalt selskap med 

formål å drive samfunnsnyttig virksomhet. Selskapet har blant annet fått delegert ansvaret som 

kommunene har med å innsamle avfall. Dette er for øvrig en monopoloppgave kommunene 

har. HRA er en virksomhet med et spesifikt samfunnsansvar. Aksjonæravtalen og vedtektene i 

selskapet må gjenspeile dette. 

Formålet med en aksjonæravtale er å avklare formålet og hovedprinsippene for virksomheten i 

selskapet og ikke minst skal aksjonæravtalen regulere forholdet mellom eierne. 

Aksjonæravtalen regulerer blant annet: 

 Utøvelsen av aksjonærenes plikter og rettigheter i selskapet gjennom stemmerettsregler 

i generalforsamlingen, deriblant beskrivelse av minoritetsrettigheter 

 Eiernes innflytelse på styresammensetningen i selskapet 

 Rettigheter knyttet til omsetting av aksjene 

Aksjonæravtalen skal bidra til å sikre en mest mulig effektiv og optimal drift av selskapet. 

Overdragelse av aksjer er et nytt moment i utkastet til ny aksjonæravtale. Som tidligere nevnt 

har det hittil vært en klausul om at eierne ikke kan selge sine aksjer før evt innen 15 år fra 

avtalen trådte i kraft. Dette er ikke lenger en særlig hensiktsmessig regel å ha for et «modent» 

selskap. Det er isteden utarbeidet regler for hvordan aksjer eventuelt kan overdras til andre. 

Først og fremst er dette et selskap som ivaretar monopoloppgaver for eierne. Aksjene kan 

derfor ikke vært fritt omsettelige.  

Man vil kunne tenke seg at en kommune ønsker å trekke seg ut, men vil da i tilfelle ta med seg 

monopoloppgavene sine (dvs «sitt» avfallsområde»). Det må derfor reguleres i aksjonæravtalen 

hvordan en slik situasjon skal håndteres. Tilsvarende må det finnes regler for hvordan eierne 

skal behandle saken dersom en ny kommune skulle ønske å tilslutte seg selskapet med sine 

monopoloppgaver.  

Aksjonæravtalen kan heller ikke ensidig sies opp av en av eierne. Avtalen vil falle bort, hvis en 

av eierne trer ut av selskapet. For øvrig er regelen at det må være enighet om eventuelle 

endringer i avtalen. 
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Forslaget til nye vedtekter for HRA AS samt retningslinjer for valgkomiteen følger med denne 

saken, men kommenteres ikke ut over at partene er enige om innholdet i disse dokumentene, 

som skal behandles i ekstraordinær generalforsamlingen i løpet av vinteren 2018. 

Rådmannen anbefaler at forslaget til ny aksjonæravtale vedtas slik det nå foreligger.  

 

Vedlegg 

 

 Aksjonæravtale HRA AS – revidert 26.10.2017. 

 Vedtekter for Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS – revidert 26.10.2017 inkl. 

           Retningslinjer for valgkomitéen i Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS. 

 Eierstrategi HRA 2013 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver, tlf 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/2811-7   Arkiv: 057 &01  

 

IKA Kongsberg. Selskapsavtale 2018,- endringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/18 Formannskapet 23.01.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte «Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, 

Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2018». 

 

  

Beskrivelse av saken 

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) ble 

organisert som et IKS i 2003. I 2017 hadde selskapet 44 eiere. 

Med bakgrunn i kommunesammenslåingene i Vestfold, vil IKA Kongsberg ha 41 eiere i 2018. 

Kommunene Lardal og Larvik blir nye Larvik kommune, kommunene Hof og Holmestrand blir 

nye Holmestrand kommune og kommunene Nøtterøy og Tjøme blir Færder kommune. Dette 

betyr at IKA Kongsbergs selskapsavtale justeres i §§ 1 og 5, eiere og eierandeler. 

Krødsherad kommune har søkt om å bli medeier i selskapet. Styret vedtok følgende på 

styremøte 12. oktober 2017: og i sak:  

«Sak 035/17: Søknad om medeierskap 

«På bakgrunn av sannsynlig uttreden som følge av kommunesammenslåing, åpnes det for at 

Krødsherad kommune kan tre inn som ny eier av IKA Kongsberg». 

«Styret godkjenner Krødsherad kommunes søknad om eierskap i IKA Kongsberg. Endret 

selskapsavtale sendes til behandling i alle eieres øverste politiske organ». 

Sak 036/17: Selskapsavtale 2018 

På kort sikt vil det være ledig kapasitet for å ta inn Krødsherad som eierkommune. På lengre 

sikt er det sannsynlig at kommunesammenslåing vil medføre at minimum en annen kommune 

vil tre ut av IKA Kongsberg. 

Styret finner derfor at inntreden av Krødsherad både på kort og lengre sikt har begrenset 

innvirkning på eierandelene i selskapet som følge av lavt innbyggertall i kommunen. Styret 

oppfatter derfor dette som kurant endring i eierandelene, og sender saken direkte til eierne 

uten behandling i selskapets representantskap. 
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Selskapsavtale 2018 er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et likelydende 

positivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest. 

 

Rådmannens vurdering 

For eierne har endringer i selskapsavtalen og Krødsherad kommunes inntreden ingen 

økonomisk konsekvens. De sammenslåtte kommunene vil hefte for de tidligere kommunenes 

eiertilskudd og dermed også eierandeler 

Når det gjelder forholdet til Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vil alle eiernes eierandeler 

reduseres noe på grunn av Krødsherad kommunes inntreden. Se vedlagt oversikt over 

eiertilskudd, andeler og garantisum. 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune slutter seg til endringene, og vedtar vedlagte 

forslag til ny selskapsavtale for IKA Konsberg IKS. 

 

Vedlegg 

 Oversikt over eiertilskudd, andeler og garantisum. 

 Ny selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/193-1   Arkiv: 034  

 

Opprettelse av strategi og utviklingsavdeling, - formål, ansvar, 

myndighet og primæroppgaver  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar rådmannens beskrivelse av formål, ansvar, myndighet og primæroppgaver 

for strategi og utviklingsavdelingen, til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I kommunestyrets sak 133/17 ble det i pkt. 6 beskrevet en opprettelse av en strategi- og 

utviklingsavdeling i Ringerike kommune.  

Vedtakets pkt. 6.1. lyder som følger: 

«Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å opprette stilling som assisterende 

rådmann/leder av ny opprettet utviklings- og strategiavdeling, j.fr. kommunelovens §24.1. 

Utviklings- og strategiavdelingen bemannes med hensiktsmessig kompetanse, kunnskap og 

erfaring. Avdelingen bør bestå av dedikerte stillinger som nærings- og byplansjef samt andre 

stillinger som ansees formålstjenelig. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide formål, 

ansvar, myndighet og primæroppgaver for avdelingen. Tilsvarende utarbeides for den nye 

stillingen som assisterende rådmann/leder av utviklings- og strategiavdelingen. Rådmannen 

orienterer formannskapet om beskrivelsens innhold. Deretter gjennomfører rådmannen 

ansettelsesprosess og ansettelser. Kommunestyret legger vekt på at formannskapet holdes 

orientert om gjennomføring og status i forbindelse med etablering av ny avdeling, som bør 

være fullt ut operativ senest innen 1. juli 2018». 
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Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret har i kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030 vedtatt følgende (s.13): 

 

Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende for utforming av framtidige 

utviklingsstrategier. Kommunen skal bli en foreganskommune innenfor «grønn» 

teknologiutvikling. Tabellen nedenfor viser Ringerike kommunes slagord, visjon og hovedmål. 

 

Slagord NÆRMEST DET MESTE 

Visjon Ringerike skal være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet 

  MÅL 

Befolkning Ringerike skal være en 

attraktiv bokommune, 

spesielt for unge og 

familier 

ietableringsfasen. 

Innen 2030 skal det bo 

40 000 innbyggere i 

Ringerike kommune 

Helse i alt vi gjør, 

ogaktivitet for alle i 

Ringerike. 

Næring Økt verdiskaping og 

produktivitet i Ringerike 

og et robust næringsliv 

med god bredde. 

Ringerike og omland 

skal ha effektive 

samferdselsløsninger. 

Ringerike skal ha 

relevant kompetanse for 

framtidas arbeidsliv. 

By- og 

lokal-

samfunn 

Ringerike skal ha en 

livskraftig vekst og 

utvikling av by og 

lokalsamfunn. 

Ringerike skal være et 

forbilde innen 

energieffektivisering, 

bruk av fornybar energi 

og reduksjon av utslipp. 

Hønefoss skal være en 

attraktiv handelsby 

regionhovedstad. 

Kommunen          

som        

organisasjon 

Kommunen skal være en 

effektiv og spennende 

organisasjon, med god 

kvalitet på tjenestene. 

Kommunen skal være en 

attraktiv arbeidsplass 

Kommunen skal være en 

tydelig, ærlig og 

løsningsvillig 

organisasjon. 

 

 

 

 

Rådmannen realiserer vedtakets pkt. 6 ved å etablere et eget område for strategi og utvikling 

direkte underlagt rådmannen, som vist på dette organisasjonskart. 
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Formålet med denne etableringen er å ta et tydelig strategisk grep for å styrke arbeidet med å 

nå Visjon og hovedmål 2015-2030 i kommuneplanens samfunnsdel. Ringerike kommune har 

ambisiøse kommunale planer og strategier for både ønsket befolkningsvekst og 

næringsutvikling, bl.a. som følge av investeringene i Ringeriksbanen og ny E16. Dette krever 

en helhetlig strategisk tjenesteutvikling med økt oppmerksomhet og kapasitet innen 

samfunnsplanlegging, byutvikling, næringsutvikling og fokus på klima og miljøutfordringer. 

Ved denne etableringen legges det til rette for en helhetlig strategisk planlegging og en offensiv 

holdning til utfordringer som kommer. Vi vil bedre kunne utnytte de samfunnsmessige 

effektene de store statlige investeringer i disse prosjektene generer. Dette vil komme hele 

regionen til gode. Isolert sett har organisasjonen behov for å styrke ledelse og 

resultatoppfølging innen disse strategiske områdene med utgangspunkt i dagens organisasjon. 

Likeens er det et behov for gi organisasjonen en felles arena for å knytte de forskjellige 

fagplaner, beredskapsplaner og utviklingsprosjekter opp i mot overordnet strategi og 

planarbeid. Samme arena vil også kunne definere planforutsetninger (nøkkeltall, 

befolkningsframskrivning, utviklingstrekk osv.), slik at kommunens forskjellige planer bygger 

på felles planforutsetninger og felles mål. 

Strategi og utvikling vil ha ansvar og myndighet for utarbeidelse av planer og strategier på 

bestilling fra formannskap og kommunestyre. De skal også initiere planer og forslag på eget 

initiativ i samråd med rådmannen.  Vedtatte planer og strategier skal operasjonliseres, og 

følges opp i forhold til de utøvende ledd i organisasjonen.  

Hovedansvaret og primæroppgavene til den nye organisatoriske enheten vil i stor grad være 

knyttet opp mot kommuneplanens samfunns- og arealdel. Videre ligger det i første omgang et 

særskilt ansvar for arbeidet med områderegulering Hønefoss, videre byutvikling og 

trafikkløsninger, koplinger mot den statlige reguleringsplanen for fellesprosjektet, økt 

befolkningevekst og næringsetableringer. 

Ansvaret for næringsutvikling og –etableringer vil innebære koordinering og oppfølging i 

samarbeid med eksisterende næringsliv og aktører. 

Ringerike kommune ønsker en bærekraftig utvikling og vekst med tydelig fokus på gode og 

framtidsrettede løsninger for klima- og miljø. Dette skal baseres på solide strategiske og faglige 

vurderinger. Ansvaret for dette vil ligge til enheten. I tillegg vil assisterende rådmann ha et 

særskilt ansvar knyttet til å legge til rette for gode og avklarende prosesser for behandling og 

oppfølging av disse områdene inn mot formannskapet. 
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Skal et slikt område kunne fungere optimalt i forhold til de utfordringer og oppgaver som skal 

løses, er det etter rådmannens syn avgjørende at organiseringen tydeliggjør at ansvaret i 

forhold til resultatoppnåelse er klart definert opp i mot èn leder, her assisterende rådmann.  

Assisterende rådmann skal være en del av rådmannens ledergruppe, og rapporterer direkte til 

rådmannen. Vedkommende vil være rådmannens faste stedfortreder. 

 

Rådmannens vurdering 

Forutsatt at formannskapet slutter seg til beskrivelsen av det nye nye organisatoriske området 

for strategi og utvikling som her framlegges, vil rådmannen umiddelbart lyse ut følgende 

stillinger: 

 Assisterende rådmann 

 Byplansjef 

 Næringssjef 

 Klima og miljøsjef 

 

Rådmannen har allerede hatt ute en minikonkurranse til de tre rekrutteringsfirmaene som har 

rammeavtale med kommunen. Skagerak Consulting AS er valgt, og selskapet er allerede i tett 

dialog med rådmannen. Det legges opp til at assisterende rådmann velges først, slik at tilsatt 

assisterende rådmann kan være med å rekruttere til de tre andre stillingene. 

Dagens planavdeling, som er en avdeling i enheten Miljø og areal, vil fra det tidspunktet 

assisterende rådmann tiltrer, bli en selvstendig enhet og rapportere direkte til assisterende 

rådmann. Dette vil gi assisterende rådmann ledelse over de ressursene i organisasjonen som i 

dag arbeider innenfor dette, ansvarsområdet, som da organisatorisk legges til strategi og 

utvikling ledet av assisterende rådmann. 

Rådmannen mener at med opprettelsen av enheten «Strategi og utvikling», vil ansvar og fokus 

på den delen av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel som ligger utenfor de store 

tjenesteområdene, bli mer synlige, få større kapasitet og ledelse, og dermed kraft til å følge opp 

formannskapets og kommunstyrets vedtak om å ta større grep på utviklingen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  7/18 

Side 33 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/4301-17   Arkiv: 243 C20  

 

Spillemidler 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

 Prioritering av spillemiddelsøknader for 2018: 

 

Ordinære anlegg: 

Anleggsnr. Pri  Anleggseier   Anlegg         Sum kost.         Søknadssum 

66220       1     Ringerike kommune  Hønefoss arena       132.500.000      30.000.000 

20383        2     Hønefoss Tennisklubb Rehab. tennisflater        783.750            262.000 

59976       3  Ringerike Taekwondo kl.      Kampsporthall            2.079.464            693.000 

45025        4     Tyristubben IF             7er kunstgressbane       2.700.00            700.000 

59971        5     Heradsbygda IL                     Idrettshus/garasje        1.113.975            370.000 

70362        6     Buttentjern jaktskytesenter    Riflebane Buttentj.     1.643.306             548.000 

45024        7     Tyristubben IF                       11er kunstgressbane   7.887.500          2.500.000 

 

Nærmiljøanlegg: 

59975        1   Tyristubben IF                      Turvei                            660.625           300.000 

59972        2      Tyristubben IF                      Ballvegg                        624.083            300.000 

72404        3      Nes skole/Ring.kommune    Motorikkbane                630.564            300.000 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlegg 1 viser de forskjellige søknader oppført i prioritert rekkefølge etter en felles innstilling 

fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg beløper seg til 

35.073.000 kroner og til nærmiljøanlegg er søknadssummen 900.000 kroner. 
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I 2017 fikk følgende anlegg i Ringerike tildelt midler: 

 

Hønefoss Arena fikk delutbetaling på kr 10.850.000 i kategorien ordinære midler. Fylket har 

gitt melding om at det kun er Hønefoss Arena som vil få tildelt midler de neste tre årene i 

denne kategorien. Dette betyr at ventelisten på ordinære midler vil øke de neste årene. I 

kategorien nærmiljøanlegg fikk Fossekallen IL tildelt 66.000 kroner for O-kart Gullerud-

Eriksrud og kr 47.000 kroner for O-kart Gullerud Vest-Klekken. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet at søknader rykker fremover i 

prioritetskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten er 

fornøyd med denne ordningen. 

 

Vedlegg 

Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  8/18 

Side 35 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/185-1   Arkiv: 512  

 

Innspill til Tariffoppgjøret 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet støtter innspill til Tariffoppgjøret 2018 

 

  

 

Innledning  

I 2018 er det et hovedtariffoppgjør, dette medfører at hovedtariffavtalen skal reforhandles og 

det skal gjennomføres sentrale lønnsforhandlinger.  

 

Kommuner skal levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne, og arbeider med 

tjenesteutvikling og nyskapning. Sentralt i dette er organisering og dimensjonering av de 

tjenester som skal leveres. Lønnsoppgjøret og Hovedtariffavtalen er sentrale virkemidler for å 

beholde og rekruttere arbeidstakere med rett kompetanse.  

 

Hovedstyret i KS vedtar mandat for forhandlingene. Bred forankring hos KS medlemmer er 

viktig, både gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og på de fylkesvise 

strategikonferansene. Debattheftet danner grunnlag for bred forandkring av mandatet hos den 

enkelte kommune.  

 

Beskrivelse av saken 

Debatthefte tar opp følgende spørsmål; 

 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller ande godtgjøringer) 

skal prioriteres innenfor den disponible rammen?  

 

2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny 

offentlig tjenestepensjon. 

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende 

arbeidsliv? 

a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partnerne i arbeidslivet 

bidra til å stimulere til nytekning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og 

inkludere flere i arbeid? 

b) Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt 



  Sak 8/18 

 

 Side 36 av 65   

 

måloppnåelse i kommunal sektor? 

c) Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å 

oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal 

sektor? 

 

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav? 

a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 

kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

b) Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som 

ligger bak forslaget om bemanningsnormer og kompetansekrav? i så fall, hvilke? 

 

 

 

Tema - Hovedtariffoppgjøret 2018 – hva bør prioriteres? 

Norsk økonomi har snudd fra nedgang til en moderat vekst som forventes å fortsette. Det 

forventes en gradvis høyere lønnsvekst de nærmeste årene, men også 2018 vil ha et begrenset 

økonomisk handlingsrom. 

 

KS vil bidra til at det blir gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør der resultatet i frontfaget 

legges til grunn for den økonomiske rammen. Før forhandlingene starter er 1,8 % av 

årslønnsveksten allerede disponert, ref resultatet av forhandlinger for 2017. 

Virkningstidspunktet for sentrale og lokale forhandlinger bidro til et overheng på ca 1,6 % og 

sammen med lønnsglidning på ca 0,2 % betyr dette at 1,8 % allerede er fordelt.  Partene i KS 

området har derfor et beskjedent økonomisk handlingsrom i 2018. 

 

Prognose for nominell årslønnsvekst ligger mellom 2,8 til 3 % basert på tall fra SSB, Norges 

Bank og Finansdepartementet. Konsumprisindeksen (KPI) ligger mellom 1,3 og 1,9 fra de 

samme aktørene.  

 

 

Sp. 1: Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller ande 

godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?  

Dersom den sentrale potten blir lav og omtrent på samme nivå som i 2017 (2,4 %) og allerede 

1,8 % er benyttet i forbindelse med overheng fra 2017, bør potten benyttes til å utjevne 

rammene for ansatte med 3- og 4 årig utdanning hvor det har oppstått stor forskjell ut i fra om 

du var ansatt før 1.5.16 eller etter. Denne skjevheten gjør seg mest gjeldende for ansatte med 

10 og 16 års ansiennitet og skaper en utfordring for kommunene blant annet i forbindelse med 

rekruttering. 

 

De seneste årene har det vært prioritert å utjevne rammene for høyskolegruppene. Dette har 

vært positivt. Det er imidlertid behov for å løfte rammene for fagarbeidere med fagbrev. 

Differansen mellom rammer for assistenter og fagarbeidere er for lav. For å motivere ansatte til 

å ta ulike fagbrev vil det være et viktig bidrag at lønnsrammene økes og at differansene blir 

større.  

 

Det er ønskelig med en lokal pott til lokale forhandlinger, dette forutsetter imildertid at 

størrelsen på den indviduelle rammen er minimum på samme nivå som i 2017.   

 

Mange ansatte i kommunen arbeider i dag oftere helg enn hver 3. Det er ønskelig at 
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ulempetilleggene, for eksempel lørdag/søndagstillegg vurderes for å stimulere til å jobbe oftere 

helg.  

 

Ansiennitetsbestemmelsene og spesielt vurdering av privat tjeneste bør gjennomgås. 

Kommunen erfarer at det ofte blir personavhengig når det gjelder beregning av ansiennitet for 

privat tjeneste fordi vår Hovedtariffavtale ber oss om å vurdere hva som er relevant for 

tjenesten.  

 

Tema - Offentlig tjenestepensjon 

Behovet for endringer i offentlig pensjon og AFP er blitt omtalt i både debatthefter og på 

strategikonferanser de siste 3 årene. Arbeids- og sosialministeren har høsten 2017 varslet at 

arbeid med pensjonsreformene skal gjenopptas. Det forventes derfor at pensjon blir et sentralt 

tema i 2018. Kommuner og fylkeskommuner har også gitt tilbakemelding om at 

særaldersgrensene må heves, og at det må vurderes hvilke yrker som fortsatt har behov for 

slike aldersgrenser.  

 

KS` mål for tilpasningene er at de: 

 Gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgivere 

 Bidrar til å begrense kostnadsveksten 

 Gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset arbeidslinjen 

 Bygger på de samme prinsippene som alderspensjon i folketrygden 

 Legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor 

 Sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig sektor  

 

 

Sp 2: Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med 

ny offentlig tjenestepensjon. 

Kommunen er positiv til at det tas en gjennomgang av dagens ordning for særaldersgrense, og 

at det gjennomføres vurderinger knyttet til hvilke stillingsgrupper som skal ha 

særaldersgrenser. Dersom særaldersgrensen endres bør det være gode overgangsordninger.  

 

Tema - IA – Avtalen  

Dagens avtaleperiode løper ut 2018. Det forventes at Regjeringen vil invitere partene i 

arbeidslivet til drøftinger om hvordan arbeidet med et inkluderende arbeidsliv kan tas videre 

etter at IA-Avtalen har løpt ut. KS må ta stilling til hva kommunalsektor er best tjent med for å 

nå målene om å redusere sykefraværet og å inkludere flere i arbeidet.  

 

14,5 prosent av de ansatte i kommunal sektor oppgir å ha redusert funksjonsevne. 

Avgangsalderen i kommunal sektor øker, og gjennomsnittlig avgangsalder fra sektoren er nå 

63,9 år. 
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Sp 3: Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et 

inkluderende arbeidsliv? 

KS bør være en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet da kommunene er en stor arbeidsgiver 

på landsbasis, dvs ha en sentral rolle i utforming av avtalen med tanke på de erfaringer de har 

gjort. 

 

a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partnerne i arbeidslivet 

bidra til å stimulere til nytekning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og 

inkludere flere i arbeid?  

Et tett samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatt er sentralt for å få til gode løsninger med å få 

ansatte raskt tilbake til arbeid og å inkludere ansatte med redusert arbeidsevne. Det er videre 

viktig med tett samarbeid med NAV og arbeidslivssenteret. Ved lengre sykefravær er det viktig 

med gode avklaringer på om den ansatte vil komme tilbake til eget arbeid eller hvilke andre 

muligheter som kan foreligge. Åpenhet og tett oppfølging er avgjørende for å få til gode 

løsninger. Økonomiske virkemidler som følger den ansatte vil kunne bidra til løsninger både 

innefor egen arbeidsplass og utenfor. Det bør vurderes ytterligere tiltak (verktøy) som 

stimulerer til at ansatte kan komme tilbake til arbeid også innen et annet område/yrke utenfor 

egen arbeidsgiver.  

 

Kommunen erfarer at det er tett oppfølging fra NAV og arbeidslivssenteret i det året ansatte er 

sykemeldte med fastsatte møter og forpliktelser for den ansatte, arbeidsgiver, lege og NAV. 

Det er mindre oppfølging og samarbeid når ansatte har vært sykemeldt et år og går over på 

arbeidsavklaringspenger. Det bør fastsettes egne dialogmøter hvor saksbehandler fra NAV og 

lege deltar sammen med arbeidsgiver, uavhengig om den ansatte ønsker det eller ikke.  

 

b) Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt 

måloppnåelse i kommunal sektor? 

 

En nasjonal IA-avtale er positivt for kommunen, den gir klare felles mål i arbeidet med et mer 

inkluderende arbeidsliv. Tydelige føringer til det lokale arbeidet er fint, men det er nødvendig 

med virkemilder i form at konkrete tiltak/verktøy som kan tas i bruk. Økonomiske virkemidler 

er også sentralt for å gi flere personer mulighet til arbeid. Å tilrettelegge for å inkludere flere i 

arbeidslivet er viktig for kommunen, og det bør sees på muligheter for at dette kan 

gjennomføres ved at det gis økonomisk støtte.  

 

Videreføring av arbeidslivssenteret er ønskelig, der har kommunen nær og tett dialog i både 

overordnede saker og indviduelle saker. 

 

Det bør legges til rette for tettere dialog med egne kontaktpersoner slik at det blir enklere å 

komme i kontakt med blant annet NAV.   
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Tema - Hvordan møte forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? 

Det oppleves politisk en økt oppmerksomhet om bemanningsnormer som et virkemiddel i 

statens styring av kommuner og fylkeskommuner. Det har bl.a blitt flere lovkrav knyttet til 

kompetanse. KS har framholdt at bemanningsnormer og faglige kompetansekrav med videre i 

kommunesektoren i all hovedsak må være veiledende. Slike krav bør ikke begrense lokale 

demokratiets og arbeidsgivers handlingsrom og de bør få kompensasjon for økte utgifter.  

 

SP 5: Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og 

kompetansekrav? 

Det er positiv at det er kompetansekrav i forhold til mange av de tjenester kommunen skal gi – 

vi erfarer at rett kompetanse gir ofte en bedre utnyttelse av ressursene. I noen tjenester kan det 

også være viktig at det fastsettes en bemanningsnorm med krav om utdanning. Eks 

bemanningsnorm i barnehager og hvilken kompetanse de som jobber skal ha. KS bør være en 

viktig bidragsyter når disse forslagene skal diskuteres og se det i forhold til de tjenester som 

kommunen skal levere. Stille spørsmål om kompetansekrav og bemanningsnorm vil gi en bedre 

tjeneste eller ikke.  

 

 

a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 

kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

Bemanningsnormer og kompetansekrav som fastsettes sentralt bør i utgangspunktet være 

veiledene. Fastsettes det bindende normer og krav må kommunene få full kompensasjon for 

økte utgifter.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen støtter fortsatt at det med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen i Norge at 

det blir et moderat lønnsoppgjør som kan bidra til økonomisk vekst. Prioriteringer bør sees i 

forhold til den harmoniseringsprosessen som har vært innenfor de ulike utdanningsgrupper i 

2016 og 2017. Rammen for fagarbeidere bør prioriteres med tanke på å stimulere flere ansatte 

til å ta en fagarbeiderutdanning. 

 

KS bør ha en sentral rolle ved utarbeidelse av en ny IA avtale. Rett kompetanse er viktig for å 

levere gode tjenester og derfor kan kompetansekrav være hensiktsmessig. Ved fastsettelse av 

bemanningsnormer og kompetansekrav innenfor enkelte tjenester, må det følge sentrale midler 

til kommunen.  
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Vedlegg 

Debatthefte – KS spør  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  9/18 

Side 41 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/4908-4   Arkiv: K10  

 

Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk 

kompensasjon Ringeriksbanen/E16  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Formannskapet 23.01.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det er svært viktig og grunnleggende at fremdriften opprettholdes. Verneprosessen må 

på ingen måte hindre fremdrift i prosessen med reguleringsplan for Ringeriksbanen og 

E16. 

2. Verneprosessen og reguleringsplan FRE16 bør være uavhengig om dette kompliserer 

prosessene, og samtidig vedtak ikke er mulig å gjennomføre i 2018. 

3. Det bør unngås vern av arealer som er dyrka mark og kan brukes til matproduksjon 

4. Foreliggende saksfremlegg med rådmannens vurdering sendes til Fylkesmannen i 

Buskerud som høringssvar fra Ringerike kommune. Saksprotokoll ettersendes etter 

politisk behandling. 

5. Kommunestyret tar melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk 

kompensasjon for Ringeriksbanen/E16 til orientering 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I brev av 28.04.2016 kunngjorde Samferdselsdepartementet (SD) beslutningen om at 

Helgelandsmolinja skulle legges til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 

(FRE16). I samme brev står: «I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante 

avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og 

jordvern/jordbruk». 

 

Økologisk kompensasjon er fysisk erstatning av tapt verdifull natur etter at avbøtende og 

restaurerende tiltak er gjennomført. Arealer som velges ut til økologisk kompensasjon skal i 

hovedsak sikres gjennom vern etter naturmangfoldloven. 

 

Det kjøres egen prosesser i forhold til kompenserende tiltak for tapt dyrka mark. 

 

FRE 16 som tiltakshaver er ansvarlig for å utarbeide en kompensasjonsplan. Planen skal være 

et vedlegg til reguleringsplanen for vei og bane. Kompensasjonsplanen vil inneholde konkrete 

forslag til hvilke arealer som bør vernes for å unngå netto tap av viktig natur, og skal danne det 
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faglige grunnlaget for verneplanen. Kompensasjonsplanen er ennå ikke ferdig, og 

kompensasjonsbehovet er dermed ikke avklart. 

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen har 07.12.2017 sendt ut melding om oppstart av verneprosess som følge av 

økologisk kompensasjon for FRE16, se vedlegg 1. Bakgrunnen for at meldingen er sendt ut før 

kompensasjonsplanen er ferdig, er at Klima- og miljøverndepartementet (KLD) har gitt FMBU 

føringer om at verneplanprosessen må kjøres parallelt med reguleringsplanprosessen, slik at det 

er mulig å vedta verneplanen samtidig med reguleringsplanen.  

 

Oppstartsmeldingen baserer seg på kartlegginger og metodisk arbeid utført i 2016. En 

oppsummering av kartleggingsarbeidet finnes i rapporten Potensielle arealer for økologisk 

kompensasjon. Noen av de kartlagte arealene er utelatt i oppstartsmeldingen. Dette gjelder i 

hovedsak større jordbruksarealer. I alt 24 avgrensede arealer inngår i oppstartsmeldingen, 17 

av disse ligger helt eller delvis i Ringerike kommune. 

 

Sannsynligvis vil det ikke bli aktuelt å verne alt areal det nå er meldt oppstart på. Den endelige 

kompensasjonsplanen vil, sammen med innspill til oppstartsmeldingen, danne grunnlag for 

utarbeidelse av verneplan. FMBU skriver i sitt brev at verneplanen vil bli sendt på høring 

samtidig som at reguleringsplan for vei og bane blir sendt på offentlig høring våren 2018. 

 

Fristen på merknader til oppstartsmeldingen er satt til 15. januar, men kommunen har i møte 

med FMBU fått aksept for å komme med formelt innspill etter behandling i første mulige 

kommunestyremøte. 

 

Fremdrift 

Ringerike kommune har i innspill til planprogram, vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, blant 

annet pekt på viktigheten av å opprettholde fremdriften. Dette har vært fokus fra kommunen 

over lengre tid, og er gjentatt i ulike vedtak. I oppdragsbrevet fra SD datert 30.08.2015, ble 

visse premisser lagt til grunn. Ett av disse var at det skulles startes med en reguleringsplan og 

ikke en kommunedelplan. Det blir videre sagt at hensynet til effektiv planlegging og 

kostnadseffektiv utbygging skal prioriteres i det videre arbeidet. Den skisserte at 

framdriftsplanen fra delutredning 2 for de ulike fasene i planleggingen av prosjektet, legges 

til grunn for planarbeidet. Dette innebærer en ambisjon om byggestart i 2019 og 

ferdigstillelse i 2024. Det er viktig at fremdriften som nå foreligger med sluttbehandling av 

planen i 2018 ikke blir ytterligere forsinket.  

 

I oppstartsmeldingen fra FMBU står følgende: Det tas forbehold om at det kan komme nye 

arealer til i verneplanarbeidet, dersom det viser seg at de foreliggende arealer ikke møter 

kravene for økologisk kompensasjon. Nye arealer vil i så fall måtte finnes lengre unna enn det 

som er vurdert per i dag. Hvis det er behov for flere arealer til vern må det sendes ny 

oppstartsmelding for disse arealene, j f. naturmangfoldloven § 42. Hvis så blir tilfelle, er det 

viktig at dette ikke forsinker fremdriften. 
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Rådmannens vurdering 

Fylkesmannen i Buskerud melder oppstart på et stort areal innen for Ringerike kommune. 

Rådmannen leser FMBUs brev slik at det fortsatt er uklarhet rundt det faglige grunnlaget for 

økologisk kompensasjon knyttet til FRE16, da kompensasjonsplanen ennå ikke er ferdig. Den 

endelige verneplanen bør basere seg på det reelle behovet for fysisk kompensasjon.  

 

Videre leser Rådmannen at det er lagt opp til et parallelt løp mellom verneplan og 

reguleringsplan for vei og bane. Dette har gitt grunnlag for en viss bekymring om at 

verneprosessen kan forsinke vedtak av reguleringsplanen. Ringerike kommune mener at 

arbeidet med verneprosessen ikke må hindre fremdriften av Ringeriksbanen og ny E16. 

 

Rådmannen kan ikke se at noen av de foreslåtte arealer hindrer ønsket utvikling i kommunen. 

Det påpekes likevel følgende: Det er ønske om sykkelvei mellom Prestmoen og Busundbrua, 

og hvis en eller begge av arealene 13a, Busund sandtak og 13b, Busund nord, velges til fysisk 

kompensasjon, må dette ikke være til hinder for etablering av sykkelvei. I forhold til areal 15, 

Juveren vest, ber kommunen om at et evt. vern ikke skal være til hinder for fremtidig behov for 

utvidelse av fv 158, Norderhovsveien. 

 

Vern og forhold til dyrka mark  

I noen av de foreslåtte områdene til vern er det dyrket mark. Ringerike kommunestyre har i 

behandling 15.12.2016 vedtatt at: Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes 

behandlet tilsvarende som øko-kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at 

matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging. For at matproduksjon 

skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging er det da ikke ønskelig å verne arealer 

som brukes eller kan brukes til matproduksjon. Det vises til brev fra SD 28.04.16 i forhold til 

jordbruk: I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante avbøtende og 

kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. 

 

Arealer som er kartlagt for vern blir lagt inn i fagdatabaser og registeringene blir tilgjengelig og 

benyttet selv om vern ikke blir et faktum. Det vil dermed kunne gi en konsekvens for disse 

store arealene selv om det bare vernes en liten del.  

En del av de foreslåtte arealer er i dag fulldyrket mark, hvor det evt. skal etableres/tilbakestilles 

til våtmark. Dette bør kun vurderes for lite drivverdige restarealer og arealer med større 

begrensinger (eks. flomutsatte, våte arealer), og ikke på større arealer med matjord av god 

kvalitet. Alt fulldyrka areal som benyttes til etablering av våtmark må kompenseres for 

gjennom jordbrukskompenserende tiltak. 
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Vedlegg 

1. Oppstartsmelding verneprosess økologisk kompensasjon, 07.12.2017 

2. Oversiktskart oppstartsmelding 

3. Brev fra SD 28.04.16 

4. Oppdragsbrev fra SD 30.08.2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 

   Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 18/176-1   Arkiv: 223  

 

Tour of Norway 2018   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike kommune bevilger kr 200 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 

2018. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Formannskapet forutsetter at en etappe av rittet legges innenfor kommunens grenser. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av Fossen 

Grand Prix som ble arrangert på sytti- og åttitallet. Fra 1992 skiftet rittet navn til Ringerike 

Grand Prix som i år ble arrangert for 42. gang. «Interspons as» v/Birger Hungerholdt har søkt 

Ringerike kommune om tilskudd til arrangementet på kr 200 000 i 2018. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådet for Ringeriksregionen og Ringerike kommune har de siste årene innvilget samlet kr 

250 000 i tilskudd til sykkelrittet «Tour of Norway». Tilskuddet har vært delt med kr 125 000 

fra Rådet for Ringeriksregionen og kr 125 000 fra Ringerike kommune. 

Den massive medieomtale og TV-dekning av rittet førte til en flott promotering av 

Ringeriksregionen og Ringerike kommune, både nasjonalt og internasjonalt. Tour of Norway 

vil i 2018 bli gjennomført i perioden 16/5 til 20/5.  

Det planlegges også i år en etappestart i Hønefoss den 17. mai. Syklistene starter på 

Hvervenmoen med en defilering gjennom byen (sakte fart) til den offisielle starten som skal gå 

på Vesterntangen. 
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Rådmannens vurdering 

Tidspunktet for avviklingen av rittet «Tour of Norway» i 2018 vil også i år by på spesielle 

utfordringer i og med at det sammenfaller med feiring av grunnlovsdagen, men vil også av 

denne grunn gi en unik markedsføring av regionen og kommunen på en svært positiv måte, 

både nasjonalt og internasjonalt. En defilering av verdens sykkelelite gjennom en festpyntet og 

feststemt Hønefoss by i TV2`s beste sendetid som en innledning til rittets offisielle start på 

Vesterntangen, oppleves som optimalt i så henseende. 

Rådmannen anbefaler derfor Formannskapet å bevilge kr 200 000 i støtte til arrangementet i 

2018. 

 

Vedlegg 

 Søknad fra «Interspons as» 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 18/147-1   Arkiv: 060  

 

Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Formannskapet 23.01.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Digitaliseringsstrategi 2018-2019 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2016-2020 

følgende verbalforslag: 

 

Ringerike Kommune skal utarbeide en digitaliseringsstrategi som skal være 

tverrsektoriell for hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av IKT- i alle 

våre tjenester og forvaltning. 

 

Ringerike kommune har fått bistand av konsulenter fra Accenture til å utarbeide 

digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune for perioden 2018-2019. 

 

Arbeidet er utført i perioden mai til september 2017, med involvering fra alle sektorer og 

tillitsvalgte. Strategien bruker informasjon innhentet fra Ståstedsanalyse for IT i Ringerike 

kommune utarbeidet i 2016. 

 

Strategien har sin hovedfokus på tjenestene innen Oppvekst og Helse og omsorg, hvor 

kommunen allerde har startet opp med digitaliseringsprosjekter. 

 

Digitaliseringsstrategien har fokusert på hva som kan oppnås i løpet av 2018 og 2019. 

Bakgrunnen for den korte horisonten, er den raske utviklingen av tjenester og løsninger 

innenfor dette området. 

 

Rådmannen har i arbeidet med Handlingsprogrammet for 2018-2021 startet implementering av 

strategien gjennom investeringstiltak og driftstiltak for 2018 og 2019. 
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I vedtatt Handlingsprogram for perioden 2018-2021 er det økte rammer i driftsbudsjettet på 

2,4 mill. kroner i 2018 til digital satsing, og det er investeringstiltak på 18,3 mill. kroner i 2018 

og 8,4 mill. kroner i 2019 til IT og digitalisering. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at strategien er utarbeidet med god involvering fra alle sektorer, og er godt 

forankret i rådmannens ledergruppe. 

 

Gjennom utarbeidelsen av Handlingsprogrammet for 2018-2021 er anbefalte tiltak i 

digitaliseringsstrategien tatt med i henhold til veikartet som er utarbeidet. 

 

Vedlegg 

Digitaliseringsstrategi 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/216-1   Arkiv: G03  

 

Hvalsmoen transittmottak, - etterundersøkelse for tuberkulose  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Fra midten av februar 2018 vil Hvalsmoen transittmottak etter vedtak i UDI overta ansvar for 

etterundersøkelse av asylsøkere med mistanke om tuberkulose fra Kasper Transittmottak, 

Østfold. Det forventes med dagens ankomsttall og data fra 2017 at det vil dreie seg om 100 

asylsøkere pr år. Det betyr at Transittmottaket på Hvalsmoen ikke er nedleggingstruet i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Utenriksdirektoratet (UDI) har ansvar for sikre mottak av asylsøkere fra de ankommer til 

Norge, til eventuelt vedtak om utvisning eller oppholdstillatelse.  I dag er kapasiteten i 

mottaksapparatet for høy, og UDI reduserer, - og legger om mottaksapparatet.  

Asylsøkere som kommer til Norge mottas ved Ankomstsenter i Råde. Der foregår registrering 

og screening for tuberkulose. Ved mistanke om tuberkulose skal det gjennomføres supplerende 

undersøkelse; det betegnes etterundersøkelse (EU). Undersøkelsene består i vurdering ved 

lege, supplerende blodprøver, røntgen og undersøkelser av oppspytt. Dette involverer 

samhandling mellom kommunehelsetjenesten, asylmottaket og spesialisthelsetjenesten. 

Etterundersøkelsen foregår i dag ved Kasper Transittmottak i Østfold. Dette mottaket legges 

etter vedtak i UDI ned fra 1.mars 2018, og funksjonen overføres fra medio februar til 

Hvalsmoen Transittmottak, Ringerike. I 2017 ble det gjennomført etterkontroll av 87 

asylsøkere og anslaget for 2018 er 100 personer/år. Det er et anslag beheftet med betydelig 

usikkerhet. Tallet avhenger av antall asylsøkere og hvor de kommer fra (tuberkuloseforekomst 

i hjemlandet). Det planlegges 15 plasser. 

Helseavdelingen ved Hvalsmoen transittmottak har erfaring med undersøkelse for tuberkulose, 

og etterundersøkelse for tuberkulose fra de tidligere år (Hvalsmoen transittmottak ble etablert 

februar 2010).  Ringerike kommune har et godt samarbeid med driftsoperatør ved Hvalsmoen 

transittmottak (HERO) og med spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken ved Ringerike sykehus. 

Det er etablerte samhandlingsakser, og Ringerike kommune har i dag god kompetanse på 
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tuberkulose. Det forventes behov for å øke bemanningen ved helseavdelingen, i et fleksibelt 

samarbeid med kommunes helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksine.  

Etterundersøkelse for tuberkulose finansieres av tilskudd fra UDI. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter at UDI med dette signaliserer at Hvalsmoen Transittmottak ønskes 

opprettholdt. Dette er viktige signaler, ikke bare i forhold til bevaring av arbeidsplasser, men 

også for at UDI vurderer driften på Hvalsmoen transittmottak som god.  

Det gir kommunens fagmiljø utvidete utfordringer i forhold til håndtering av tuberkulose, og 

vil bidra til at våre helsetjenester opprettholder høy kompetanse i positiv samhandling med 

spesialisthelsetjenesten.  Vi har i dag god kompetanse på tuberkulose og ser dette som en 

mulighet for fortsatt å utvikle intern og ekstern samhandling innenfor helsetjenester innen 

smittevern, vaksine og migrasjon. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege 
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Arkivsaksnr.: 18/214-1   Arkiv: 026  

 

Om arbeidet med regional plan for Ringeriksregionen og valg av 

representant til styringsgruppen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike slutter seg til det skisserte opplegget for Regional plan for Ringeriksregionen 

2. Som medlem og varamedlem til styringsgruppa for Regional plan for Ringeriksregionen 

oppnevnes 

Medlem: Ordfører 

Varamedlem: ……………… 

 

  

 

Sammendrag 

I regional planstrategi 2017-2020 er det vedtatt å utarbeide en Regional plan for 

Ringeriksregionen. En regional plan for Ringeriksregionen blir viktig for regionens evne til å 

utvikle og øke sin attraksjonskraft innenfor Osloregionen og kan bidra til en god samordning 

på tvers av kommunegrensene for å få til gode løsninger for bolig, næring, arealbruk og 

transportutvikling. Det blir nærmere avklart i prosessen omfang, tema og detaljregulering. 

Fylkeskommunen leder planarbeidet. Ringerike velger politisk representant i styringsgruppen 

og deltar i planarbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Saken fremmes med bakgrunn i Fylkesutvalgets behandling 13.12.17. Det er avholdt et 

arbeidsmøte i forkant av dette møtet med arbeidsgruppen. Her var Hole kommune representert 

ved Jon Morten Landrø og Elise Voll Mathiassen, Ringerike kommune ved Ole Einar 

Gulbrandsen, Fylkesmann i Buskerdud ved Brede Kihle, koordinator for plansamarbeidet ved 

Eistein Kalhovde og Buskerud Fylkeskommune ved Terje Lønseth, Frode Austad, Svein Ove 

Pettersen og Hilde Reine. Dette var et møte om forarbeid til oppstart av den regionale 

planprosessen, og grunnlag for sak til politisk behandling. Formelt skjer oppstart ved varsel / 

kunngjøring og høring av forslag til planprogram. Formelle vedtak i regionalt planarbeid fattes 

av fylkeskommunen – fylkesutvalget er vårt planutvalg, fylkestinget er regional planmyndighet 

og vedtar endelig regional plan 

 

Hvem er partene i den regionale planen:  
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• Buskerud og Oppland fylkeskommuner er regional planmyndighet (Oppland 

fylkeskommune ikke representert i arbeidsmøtet)  

• Kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike  

• Regional stat – i dette arbeidsmøtet representert ved FM. KMD har forventninger til 

regional og kommunal planlegging, samt godkjenning av regional planstrategi at FM 

har en sentral deltakerrolle i regional planlegging på vegne av nasjonale interesser. 

Andre statlige etater kan være relevante. 

 

Beskrivelse av saken 

Fylkestinget vedtok i regional planstrategi for Buskerud 2017 – 2020 at det skal utarbeides en 

regional plan for Ringeriksregionen i sak 88/16. Ringerike kommunestyret vedtok i sak om 

plansamarbeidet at det skal lages en regional plan som omtalt under. I fylkestingets vedtak om 

plansamarbeidet Ringeriksregionen i sak 66/16 er den regionale planen omtalt som et av 

samarbeidsområdene. 

 

Behovet for den regionale planen kom fram som en del av drøftingene rundt etableringen av 

plansamarbeidet med kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole. Hensikten er å legge godt til 

rette for samfunnsutvikling gjennom helhetlig og godt koordinerte planer. En regional plan ble 

vurdert som viktig for å få til en god samordning på tvers av kommunegrensene for å få til 

bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transportutvikling. I og med at Jevnaker 

kommune ligger i Oppland er det nødvendig å involvere Oppland fylkeskommune som regional 

planmyndighet i det regionale planarbeidet. Oppland fylkeskommune er holdt informert 

underveis i arbeidet med både plansamarbeidet og regional planstrategi for Buskerud. 

Fylkestinget har i saken om regional planstrategi vedtatt modell for politisk involvering i 

regionalt planarbeid og denne modellen følges opp. 

 

Forholdet plansamarbeidet 

I kommunestyret 30.06.16 godkjente kommunestyret i vedtak den fremlagte skissen: Sak 

16/3051. Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen for plansamarbeid i 

Ringeriksregionen. 

 

Mål for plansamarbeidet:  

 legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen  

 utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt rustet til 

ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som legger grunnlaget 

for en bypakke og bymiljøavtale.  

 styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i kommunene bedre, 

og få til en sømløs jobbing mellom partene.  

 samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen.  

 

Oppgaver som inngår: 

• Regional plan for Ringeriksregionen 

• Kommuneplaner og kommunedelplaner for tettsteder 

• Reguleringsplaner som utløses av Ringeriksbanen og ny E16 

• Samarbeid og grensesnitt til statlig planlegging av Ringeriksbanene og ny E16 

• Bypakke/ bymiljøavtale 

• Utviklingsavtale med staten 
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En regional plan for Ringeriksregionen kan gi samordning på tvers av kommunegrenser og gi 

en bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transportutvikling. De kommunale 

planene, spesielt for by og tettsteder, samordnes med dette arbeidet. En slik regional plan er en 

forutsetning for bymiljøavtale eller utviklingsavtale med staten. 

 

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. Disse tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over 

fylkeskommunalt og kommunale budsjett. 

 

I Meld. St. 22 om regionreformen åpnes det videre for at byutviklingsavtaler kan brukes for å 

sikre mer forpliktende oppfølging av regional planer på andre samfunnsområder enn 

samferdselstiltak. En slik utviklingsavtale vil være viktig for regionen i et større 

samfunnsperspektiv. Plansamarbeidet må ha tett dialog med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets videre arbeidet for å konkretisere ut slik utviklingsavtale. 

 

Juridiske forhold  

Regional plan utarbeides etter plan- og bygningslovens kapittel 8 om regional planlegging, 

kapittel 3 om roller og ansvar og kapittel 5 om medvirkning. Regional plan vedtas av 

fylkestinget som er regional planmyndighet. I denne regionale planen er både Buskerud 

fylkeskommune og Oppland fylkeskommune planmyndighet. Buskerud fylkeskommune har 

koordinator- og prosessansvaret for planarbeidet. Arbeidet med en regional plan skal være en 

bred samarbeidsprosess. Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når 

den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak. Det forutsettes at også 

organisasjoner og institusjoner deltar. Regionale planer skal ha et langsiktig perspektiv, helst 

minst tolv år. Regionale planer må ta utgangspunkt i de nasjonale forventningene til regional 

og kommunal planlegging. Planprogrammet skal redegjøre nærmere for planarbeidet 

(planavgrensning, utredningsbehov, hvilke spørsmål planen skal avklare, kunnskapsbehov, 

fremdrift og organisering). Den regionale planen kan danne grunnlag for innsigelser. 

 

Om den regionale planen 

Hva den regionale planen endelig skal ta for seg må drøftes i arbeidet med forslag til 

planprogram. I den regionale planstrategien legges det vekt på at arbeidet med en regional plan 

for Ringeriksregionen blir viktig for regionens evne til å utvikle og øke sin attraksjonskraft 

innenfor Osloregionen. Viktige tilgrensende planarbeider er kommuneplanene (samfunnsdel, 

arealdel), kommunedelplaner (tematiske, areal), den statlige arealplanen for Ringeriksbanen og 

E16. I tillegg er det viktig å samkjøre planarbeidet med annet strategiarbeid i regi av 

kommunene og Rådet for Ringeriksregionen. I regional planstrategi ble det også pekt på at den 

regionale planen bør ha som ambisjon å oppnå bymiljøavtale og/ eller utviklingsavtale med 

staten slik det på generelt grunnlag er omtalt som mulighet i regionmeldingen. 
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Organisering av planarbeidet  

Organiseringen av planarbeidet følger av fylkestingets vedtatte modell i sak 88/16 om regional 

planstrategi om politisk involvering i regional planlegging. Styringsgruppas rolle er å gi 

strategisk retning og prioritering i den regionale planen, samt sikre eierskap og forankring 

lokalt og regionalt.  

 

Styringsgruppa kan bestå av fylkeskommunene, kommunene og Fylkesmannen. Om 

styringsgruppen skal utvides med representanter fra andre statlige etater, organisasjoner, 

institusjoner eller private må vurderes av styringsgruppen underveis i arbeidet med forslag til 

planprogram. 

 

Kommunene inviteres til å stille med en politisk representant fra hver av kommunene og det 

anbefales at de er representert på høyt politisk nivå. Rådmannsnivået deltar som kommunenes 

administrative representant. Fylkesmannen i Buskerud inviteres til å delta med en representant. 

Oppland fylkeskommune inviteres til å delta.  

 

Fylkesrådmannen leder administrative oppgaver og prosesser. I det daglige utføres dette av 

prosjektleder i fylkeskommunen. Det etableres en administrativ planutredningsgruppe der alle 

parter i styringsgruppa er medlem. Temagrupper etableres ved behov. Et referanseforum 

etableres for å gi andre offentlige aktører, organisasjoner, institusjoner og private mulighet til å 

medvirke i planarbeidet. Dette kan skje gjennom åpne møter, verksteder, informasjonsmøter og 

lignende. Lokal- og regionalpolitisk forankring er viktig underveis for å drøfte rammer, mål, 

strategier, innsatsområder og tiltak. Fylkesutvalget og relevante hovedutvalg i 

fylkeskommunene, samt formannskap og kommunestyrene i kommunene deltar underveis i 

planarbeidet ved behandling av saker, gis orienteringer, deltar i verksted og i møter.  

Regionalt planarbeid skal, jf. fylkestingets vedtak om politisk modell, følges opp med en 

partnerskapsavtale om partenes forpliktelser, roller, ansvar og oppgaver. Denne avtalen 

utdyper samarbeidet konkret om den regionale planen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Egne ressurser inn i planarbeidet og følger av eventuelle samarbeidsavtaler som utarbeides. 

 

Fremdrift 

Det vil bli uarbeidet fremdrift i planprogrammet som det er planlagt oppstart av i februar. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann ser arbeidet med den regionale planen som en mulighet til å få helhetlige løsninger i 

regionen. Det vil gi overordnede avklaringer og kan forenkle veidere planlegging i tråd med 

planen. Planen vil kunne gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, den vil mobilisere privat 

sektor, kulturliv og lokalsamfunn og kunne samordne og koordinere offentlig innsats og 

virkemiddelbruk. 
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Vedlegg 

Saksframlegg og protokoll fra Fylkesutvalget 13.12.17: 
http://www.bfk.no/Politikk/Politiske-saker-og-moter/Motekalender/#se:mote/moteid:67/utvalgid:3  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 17/3729-6   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Restaurant Appétit Mohamadzadeh  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Restaurant Appétit Mohamadzadeh org.nr 919 530 766 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Restaurant Appétit, Stabellsgaten 13, Hønefoss  

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

 Loghman Maroufinejad f. 12.9.1972 godkjennes som styrer av bevillingen og Samas 

Mohamadzadeh f. 4.8.1979 

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

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

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Restaurant Appétit er kjøpt opp av Restaurant Appétit Mohamadzadeh. På grunn av overdragelse 

søkes det nå om samme type bevilling som tidlig har vært innvilget ved stedet. Det er ikke 

fremkommet negative merknader som har betydning for søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

 

Restaurant Appétit Mohamadzadeh overtok driften av Restaurant Appétit den 18. september 2017. 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3. 
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Beskrivelse av saken 

 

 Søknaden viser at stedet skal driftes videre som restaurant med uteservering. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016 – 2020. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet og skatteetaten for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader 

som har betydning for søknaden.  

Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling som det har vært ved stedet i flere bevillingsperioder.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 13.9.2017 

Brev til høringsinstanser, datert 19.9.2017  

Uttalelse fra politiet, mottatt 25.9.2017  

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 25.9.11.2017  

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 25.9.2017 

Vedlegg til søknad, mottatt 20.12.2017 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.12.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 17/4239-8   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling etter overdragelse av virksomhet - 

Cafe og Restaurant Maris AS Café og restaurant Rumi AS 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Cafe og Restaurant Maris AS organisasjonsnummer 919 366 311 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe og Restaurant Maris, Søndre Torv 

2, Hønefoss 

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

 Oanhthi Hoang f. 2.10.1977 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet 

om stedfortreder for styrer.  

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

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

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

  

Sammendrag 

Cafe og Restaurant Rumi er kjøpt opp av Cafe og Restaurant Maris AS. På grunn av 

overdragelse søkes det nå om samme type bevilling som tidligere har vært innvilget ved stedet. 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Cafe og Restaurant Maris AS overtar driften av Cafe og Restaurant Rumi 1. januar 2018. 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Søknaden viser at stedet skal driftes videre som kafe og restaurant med uteservering. 
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Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016 – 2020. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet og skatteetaten for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden. 

Styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling som det har vært ved stedet i flere bevillingsperioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 19.10.2017 

Brev til høringsinstanser, datert 25.10.2017 

Uttalelse fra politiet, mottatt 7.11.2017 

Uttalelse fra skattoppkrever, mottatt 8.11.2017 

Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 9.11.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  16/18 

Side 60 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/5077-9   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Hønefoss hotelldrift AS - Hønefoss 

Hotelldrift AS 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

  

 Hønefoss hotelldrift AS org.nr 920 034 748 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Hotel – Scandic Hønefoss  

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

Skjenking til hotellets overnattingsgjester kan skje fra resepsjonen eller via minibar på 

rommet uten hensyn til begrensningene i skjenketiden  

 Kåre Grønli f. 1.8.1958 godkjennes som styrer av bevillingen, og Angelica Lundegård f. 

17.11.1958 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

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

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

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune  

 

  

 

Sammendrag 

 

Hønefoss hotelldrift AS har overtatt driften av Ringerike hotell. Jf. alkohollovens § 1-10 søkes 

det om samme type bevilling som stedet har hatt i flere bevillingsperioder. 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Hønefoss hotelldrift AS overtok driften av hotell Ringerike 1. desember 2017. 

Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 
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Beskrivelse av saken 

 

Driftskonseptet viser at bevilling ønskes for 450 kvm innendørs, og 30 kvm utendørs. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike 

kommune 2016 – 2020 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet og skatteetaten for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader 

til søknaden.  

Styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling som det har vært ved stedet i flere bevillingsperiode  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 28.12.2017  

Brev til høringsinstanser, datert 2.1.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 5.1.2018 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 8.1.2018 

Uttalelse fra skattoppkrever, mottatt 8.11.2018 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 10.1.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 17/4642-6   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Rema 1000 Hønengata  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Peter Nordahl AS org.nr 919 677 198 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol 

 Bevillingen gjelder for Rema 1000 Hønengata, Hønengata 18, Hønefoss og de arealer 

søknaden beskriver 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 

 Peter Nordahl f. 5.7.1979 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette Gomnes f. 

21.9.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune.  

 

  

Sammendrag 

 

Peter Nordahl AS har overtatt driften av REMA 1000 Hønengata fra 30. oktober.  

Jf. Alkohollovens § 1-10 søker de nå om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 

volumprosent alkohol.  

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden fra høringsinstansene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan for Ringerike 

kommune 2016 – 2020. 
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Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør og rusenheten for uttalelse. Uttalelse fra skatteoppkrever fulgte 

søknaden.  

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og 

bestått obligatoriske kunnskapsprøver.  

Bevillingssøker og personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har plettfri 

vandel. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Søknad om salgsbevilling, mottatt 16.11.2017 

Brev til høringsinstanser, datert 17.11.2017 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 17.11.2017 

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 21.11.2017 

Uttalelse fra politiet, mottatt 2.1.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 2.1.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 17/4792-7   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Åsa landhandleri  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Formannskapet 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 



 Åsa landhandleri Thomas Røseth Hansen org. nr 983 040 349 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Åsa landhandleri, Åsaveien 672, Hønefoss og de arealer søknaden 

beskriver.  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020.  

 Thomas Røseth Hansen f. 4.9.1970. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder for styrer.

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Etter noen år uten bevilling for salg av alkoholholdig drikk søker nå Åsa Landhandleri om 

salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol. Det er ikke 

fremkommet negative merknader fra høringsinstansene. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Konseptbeskrivelsen viser at landhandleriet fører et sesong- og kundetilpasset sortiment innen 

vanlig dagligvare. Bevillingssøker ønsker å føre et spesialutvalg av øl. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike 

kommune 2016 – 2020. 

 



  Sak 18/18 

 

 Side 65 av 65   

 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør, skatteoppkrever og rusenheten for uttalelse.  

Personene som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatorisk kunnskapsprøve. 

Da landhandleriet er en liten butikk søkes det om å fritas fra kravet til stedfortreder for styrer av 

bevillingen. Daglig leder søkes godkjent som styrer, og han opplyser at han bor i nabohuset til 

landhandleriet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Åsa landhandleri har i flere tidligere bevillingsperioder innehatt salgsbevilling for alkohol.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Søknad om bevilling, mottatt 27.11.2017 

Brev til høringsinstanser, datert 14.12.2017 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 14.12.2017 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 18.12.2017 

Uttalelse fra Sør-Øst politidistrikt, mottatt 2.1.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

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

 

 

 

 
Buskerud fylkeskommune  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/2147-11 36055/17 140 &13 2017/13331-9 01.11.2017 

 
Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023 

 

I forbindelse med NTP 2O18-2029 er det høring av Handlingsprogram Statens vegvesen 

2018-2023. 

 

Buskerud fylkeskommune ønsker å få innspill fra kommunene og kommuneregionene 

som grunnlag for fylkeskommunens høringsuttalelse. Hovedutvalget for samferdselssektoren 

skal behandle høringsuttalelsen 16. november og fylkestinget 6. desember. Frist for innspill fra 

kommunene/kommuneregionene er satt til l. november. Ringerike og Hole fikk utsatt frist til 2. 

november. De korte fristene medfører at det ikke lar seg gjøre å behandle dette innspillet 

politisk, men det er basert på innspillet i tidlig fase som ble vedtatt i FS 21.02.17. Derfor 

refereres det i politisk utvalg.   

 

Hole og Ringerike har samarbeidet om innspillet på administrativt nivå. 

 

Saken angående innspill til handlingsprogram for riksveger 2018 – 21 (23) som ble behandlet 

21.02.17, var i en tidlig fase i arbeidet med handlingsprogrammet. 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23). 

 

Dokumenter i forbindelse med dette er vedlagt i sin helhet og spilles inn på nytt.  

 

Kommentarer til høringsutkastet 

Det er svært viktig at det jobbes med en så tidlig som mulig byggestart. I uttalelse til NTP 

28.04.2016 forutsetter Ringerike byggestart i 2019. Det er uttalt at byggestart nå først er mulig 

i 2021/22. Det blir derfor svært viktig at det jobbes med en så tidlig start som mulig, og at 

denne ikke blir senere enn 2021. Det betyr også at det må settes av midler til forberedende 

arbeider. Allerede i 2019 er det lagt opp til grunnerverv, og i 2020 større forberedende 

arbeider. For folk flest vil dette bli oppfattet som byggestart. Det bør settes fokus på at 

forberedende arbeider som er nødvendig starter så tidlig som mulig. Dette kan gjelde hogging 

av skog og store fyllinger for å komprimere grunn.  
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Ringerike forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del av 

planperioden. Dette ser ut til at det er lagt opp til dette med midler nok fra 2018 fordelt frem til 

2023.  

 

Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig. Midler til 

gjennomføring må da settes av etter ferdigstillelse av Eggemoen – Olum. 

 

Prosessen med bompenger må ha fokus og ikke være forsinkende. 

 

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om en redegjørelse som beskriver hvilke 

elementer i KVUen som vil ligge innenfor statens ansvarsområde, og hvilke av disse som inngår 

i de ulike konseptene. Statens vegvesen bør fremskynde redegjørelsen, slik at 

Samferdselsdepartementet kan ta endelig stilling til konseptvalg. Departementet legger til grunn 

at lokale myndigheter skal vurdere innretning, omfang og innfasing av lokale tiltak de har 

ansvar for, samt ta initiativ til et ev. bompengeopplegg. Det bør være en dialog mellom aktuelle 

parter som avklarer videre prosess, og ansvarsfordeling for å kunne forsere prosessen med en 

bypakke, - Ringerikspakka. 

 

Det anmodes om at gang- sykkelvei i forbindelse med etablering av nytt kryss ved bygging av 

FRE16 i Styggedalen, kobles til reguleringsplan 247 (vedtatt 30.08.01) G/S-veg Snyta – 

Tolpinrud. Det bør være en planfri kobling mellom disse og en fremtidig gang og sykkelvei 

mot Busund. 

 

Gang- og sykkelvei langs rv. 35 fra Snyta til Bærenga bør legges inn i handlingsprogrammet og 

bør ses i sammenheng med fellesprosjektet. Fellesprosjektet planlegger gang- og sykkelvei fra 

rv. 35 til og med grusuttaket i retning Busundbrua, og legger også til rette for gang- og 

sykkelvei i det nye krysset i Styggedalen. Disse grepene vil gi et helhetlig gang og 

sykkelveinett. På sikt vil man kunne få et sammenhengende gang og sykkelnett mellom 

Hønefoss, Ask, Helgelandsmoen, Hole, Jevnaker (dette forutsetter gang og sykkelvei langs 

fv.241).  

 

 
Transportkor
ridor 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 

Tilrettelegging for 
gående og syklende  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  
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fra Hønefoss og Jevnaker.  
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom 
Eggemoen og krysset ved fv. 241.  

 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  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  

Korridor 5 
Oslo-
Bergen/Haug
esund  
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  
Trafikksikkerhetstiltak  

 

 

 

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 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som også inneholder 
innspill som berører forholdet mellom fellesprosjektet, kommunale 
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regionen og Buskerud 
fylkeskommune  

og fylkeskommunale veier.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Lina Synøve Østvold   
leder areal- og byplankontoret   
  Linda Engstrøm og  

Ole Einar Gulbrandsen 

  rådgiver 

  ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Innspill til Handlingsprogram for Riksveger 2018 – 2021 med saksframlegg og protokoll 

NTP innspill 

Innspill Handlingsprogram Fylkesveier 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

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

 

 

Statens vegvesen, region sør  

Postboks 723 Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/78-5 2733/17 Q12 16/176151-1 27.01.2017 

 
Innspill fra Ringerike kommune til Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) 

 

Ringerike kommune viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til å komme med innspill til 

handlingsprogram for riksveger. Kommunen har følgende innspill: 

Kommunen blir oppfordret av Statens vegvesen til å komme med innspill til det som oppfattes som de 

mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet. Innspillet til Nasjonal Transportplan omhandler 

hovedsakelig de store prosjektene og er omtalt som innspill til handlingsprogram for riksveger 2018-

2021(23) i del 1. Denne delen er i tillegg til å være relatert til perioden for det aktuelle 

handlingsprogrammet også relatert til hele NTP-perioden. I del 2 er det tatt utgangspunkt i de øvrige 

programområdene innen transportsektoren, og satt opp innspill i tabellform til arbeidet med 

handlingsprogrammet, som er en konkretisering av tiltak og prosjekter. Innholdet i tabellen er 

hovedsakelig relatert til første fireårsperiode. Et forslag til hvilke programområder er også satt opp til 

hvert tiltak, men dette vil Statens vegvesen sortere i etterkant. 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert 28.04.2016, 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).    
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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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
Miljøtiltak 

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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
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 
 
Trafikksikkerhetstiltak  
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Miljøtiltak 

Rv. 7 
Pukerudhage
n 
 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhetstiltak 

Korridor 5 Oslo-
Bergen/Haugesund 
 
Rute 5c 
 
 

E16 
 
Øverst i 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhetstiltak  
 
Miljøtiltak 

 

Generelle innspill 

Innfartsparkeringer og 
pendlerparkeringer 

Utredning og etablering av flere 
innfartsparkeringer til Hønefoss. 
Dette bør ses i sammenheng med 
kollektivtrafikk og tilrettelegging for 
gående og syklende for å minske 
biltrafikken i Hønefoss sentrum. 
Fellesprosjektet vil generere et 
annet kollektivbehov etter at 
Ringeriksbanen en bygd. 

Kollektivtiltak 

Veistandard Fjerne forfall og gjøre nødvendig 
oppgradering av standard. Bygging 
av de store samferdselsprosjektene 
som starter i 2019 vil belaste det 
øvrige veinettet utover normal drift.  

Forfall 

Kollektivknutepunkt Utredning og tilrettelegging for 
kollektivtrafikk mot knutepunkt.   

Kollektivtiltak 

E16/RRB Innspill til planprogram fra 
regionen og Buskerud 
fylkeskommune 

Viser til vedtak fra kommunene og 
fylket, som også inneholder innspill 
som berører forholdet mellom 
fellesprosjektet, kommunale og 
fylkeskommunale veier. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Protokoll med vedtak (ettersendes) 

2 Saksframlegg 

3 Innspill til NTP, protokoll med vedtak 28.04.16 

4 Innspill fra regionen og Buskerud fylkeskommune, innspill til planprogram for fellesprosjektet 

RRB og E16. 
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Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

leder areal- og byplankontoret Ole Einar Gulbrandsen 

Arealplanlegger 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no  

 

  

  Linda Engstrøm 

  Arealplanlegger 

  linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

    

    

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 

 

 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard  

Postboks 3021 Lade 

 

7441 TRONDHEIM 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/4187-4 36727/17 GNR 52/1 14/01749-13 07.11.2017 

 
Klage på vedtak om driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune 

gnr/bnr 52/1 

 

Viser til brev fra Direktoratet for mineralforvaltning (heretter direktoratet) datert 16.10.2017 

med tildeling av driftskonsesjon for Støen grustak. Tiltakshaver er Hæhre Entreprenør AS. 

Ringerike kommune anser at kommunen har rettslig klageinteresse, og påklager vedtaket om 

driftskonsesjon. Ringerike kommune forholder seg til klagefrist 07.11.2017, med utgangspunkt 

i at vedtaksbrevet er registrert mottatt hos kommunen 17.10.2017.  

 

Tildelt driftskonsesjon 

Direktoratet tildeler Hæhre Entreprenør AS driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for Støen 

grustak, gnr/bnr 52/1. Konsesjonsområdet er ca 91 dekar og er kartfestet i vedlegg til 

vedtaksbrevet.  

 

I tildelingsbrevet gjør direktoratet oppmerksom på at driftskonsesjon etter mineralloven ikke 

erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annet lovverk.  

 

Konsesjonen gis med vilkår knyttet til godkjent driftsplan, økonomisk sikkerhet og bergteknisk 

ansvarlig. Videre settes følgende vilkår, med bakgrunn i forslag til ny klausuleringsplan og 

pågående reguleringsprosess for området:  

 

Frem til kommunen har vedtatt ny reguleringsplan med tilhørende klausulplan, settes følgende 

restriksjoner i denne konsesjonstildelingen:  

1. Hvis det i ettertid registreres sandfuruskog i eller rundt konsesjonsområde som kan 

komme i konflikt med uttaksvirksomheten, må tiltakshaver inngå i dialog med 

kommunen for å sikre at slik sandfuruskog hensyntas.  

2. Tiltakshaver skal ikke ta ut grus i innenfor sone I i forslag til nytt klausuleringskart.  

3. I sone IIA i forslag til nytt klausuleringskart skal det ikke tas ut grus under kote 155. 

Lagring og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne 

sonen, og må videre skje på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av 

Mattilsynet.  

 

Fram til reguleringsplanen er vedtatt skal det altså jf. tildelt driftskonsesjon ikke tas ut grus 

innenfor sone 1 i forslag til nytt klausuleringskart, og ikke under kote 155 i sone 2A.  
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Klage på vedtak om driftskonsesjon 

Klageinteresse 

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med 

forvaltningsloven kapittel VI. Ringerike kommune anser at kommunen har rettslig 

klageinteresse. Kommunen har tilknytning til saken på flere måter.  

 

Kommunen er eier av Ringerike vannverk Kilemoen, og er som vannverkseier pliktet å sikre 

farekartlegging-/håndtering og at drikkevannet er helsemessig trygt, jf. drikkevannsforskriften § 

5 og 6.  

 

Som planmyndighet etter plan- og bygningsloven har kommunen ansvar for å ivareta hensyn 

etter denne loven. I mange tilfeller innebærer dette en interesseavveining mellom ulike hensyn. I 

denne konkrete saken er relevante hensyn blant annet bærekraftig masseforvaltning, 

drikkevannssikkerhet, naturmangfold og friluftsliv. Kommunen plikter å ta drikkevannshensyn 

under utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser 

etter relevant regelverk. Videre skal kommunen i samarbeid med vannverkseier vurdere 

behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette iht. 

drikkevannsforskriften § 26.  

 

Kommunen anser at kommunens interesse i saken er svært aktuell, da den omhandler 

drikkevannssikkerheten for over 20 000 mennesker i Hønefoss-området. Videre er saken 

spesielt aktuell nå, da området er under regulering med formål å ivareta 

drikkevannssikkerheten. I reguleringsprosessen foreslås det endringer i forhold til gjeldende 

klausuleringsplan for drikkevannskilden, både når det gjelder soneinndeling og bestemmelser.  

 

Forhold som påklages 

Kommunen klager på at direktoratet har tildelt driftskonsesjon for Støen grustak gnr/bnr/52/1. 

Kommunen er bekymret for sikkerheten for drikkevannskilden i området, og den usikkerheten 

tildelt driftskonsesjon gir. Grunnlaget for denne usikkerheten er også at det i denne saken er 

ulik oppfatning mellom grunneier og kommunen om uttakets status etter plan- og 

bygningsloven. Vilkårene knytta til konsesjonen gir etter kommunens vurdering ikke 

tilstrekkelig sikkerhet. Nærmere begrunnelse for klagen framgår nedenfor. Kommunen ber om 

at klagen gis oppsettende virkning.  

 

Kommunen mener behandling av søknad om driftskonsesjon burde avventet behandling av 

reguleringsplan for området. Videre er det svært uheldig at det gis driftskonsesjon for et 

område som er vesentlig større enn det som er foreslått avsatt til råstoffutvinning i revidert 

arealdel av kommuneplanen, og foreslås regulert til steinbrudd og masseuttak i pågående 

områderegulering. Konsesjonsområdet er 91 daa, og foreslått areal til råstoffutvinning i 

arealdelen er ca 30 daa. Areal som per i dag er berørt av tidligere uttak er ca 40 daa.  

 

Konsesjonsområdet grenser til et område hvor det er kartlagt sandfuruskog, vurdert som 

nasjonalt verdifullt naturmangfold. Dette er en naturtype som har blitt mer aktuell de senere 

årene, og selv om gjennomført kartlegging foreløpig ikke framgår i naturbasen er dette et 

relevant hensyn i området. Eventuell forekomst av denne naturtypen i konsesjonsområdet er 

ikke kartlagt, og føre-var-prinsippet burde vært nærmere vurdert her. Videre burde kartlegging 

av naturverdier i området vært gjennomført før tildeling av konsesjon.  
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Kommunen viser også til direktoratets forespørsel vedrørende masseuttak i Ringerike 

kommune, datert 05.10.2017. Her framgår det at direktoratet har behov for mer informasjon fra 

kommunen i forbindelse med saksbehandling av ulike søknader om driftskonsesjon i Ringerike 

kommune. Spørsmålene i brevet omhandler blant annet kommuneplanen og områderegulering 

for Ringerike vannverk Kilemoen. Ringerike kommune svarte på forespørselen 27.10.2017. 

Kommunen stiller spørsmål ved at direktoratet etterspør mer informasjon som grunnlag for 

saksbehandlingen, og parallelt med dette sender forhåndsvarsel om vedtak til tiltakshaver og 

videre brev med vedtak om driftskonsesjon 16.10.2017 – altså før direktoratet har fått 

tilbakemelding på sin forespørsel. Som forvaltningsmyndighet har direktoratet en plikt til å 

sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Her etterlyses mer 

informasjon fra kommunen, uten at det i videre saksbehandling gis tidsmessig rom for å 

inkludere denne informasjonen. Kommunen mottok heller ikke varsel om vedtak om 

driftskonsesjon, og fikk dermed ikke mulighet til å uttale seg om den konkrete utformingen av 

vedtaket.   

 

Kommunen ønsker også å opplyse om at det i forbindelse med områdereguleringen er 

utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Beredskapsplanen er todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analysen 

og beredskapsplanens operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21. Dersom 

disse dokumentene kan ha betydning for direktoratets vurdering i saken, kan direktoratet evt. 

anmode om innsyn.  

 

Kommunens høringsuttalelse og direktoratets vurdering av denne 

Kommunen viser til sin høringsuttalelse i konsesjonssaken, datert 22.08.2017. Kommunen 

konkluderte her med at driftskonsesjon ikke bør innvilges, og var særlig bekymret for 

konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Dersom direktoratet likevel ville gi 

konsesjon, ba kommunen om at konsesjonsområdet og konsekvenser ble nærmere avklart. 

Herunder hvilket område det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og 

forutsetninger. Kommunen mente disse temaene best avklares gjennom en planprosess etter 

plan- og bygningsloven, og at direktoratet ville ha et bedre grunnlag for å vurdere søknad om 

driftskonsesjon dersom det først utarbeides en reguleringsplan for uttaket. Kommunen påpekte 

også verdier knytta til naturmangfold og friluftsliv i området.  

 

Direktoratet vurderte det som hensiktsmessig å ikke sette saken på vent, da det er usikkert når 

kommuneplan og reguleringsplan blir vedtatt. Samtidig påpekes det på direktoratets nettsider at 

det er en fordel at masseuttak har en godkjent reguleringsplan når direktoratet skal behandle 

konsesjonssøknaden. Dette begrunnes slik:  

Arealet for masseuttaket vil då vere klart definert, og viktige omsyn vil vere avklarte på 

førehand. Mellom anna vil krav frå forureiningslovverk og naturmangfaldlova kapittel 

II vere behandla og lagde til grunn i godkjenninga av reguleringsplanen. Dersom 

etterbruk av området er avklart i reguleringsplanen, vil dette kunne verke inn på krav 

om å setje i stand området etter at uttaket er avslutta. Dette kan igjen verke inn på krav 

om å stille økonomiske garantiar for å sikre at det blir gjennomført sikrings- og 

oppryddingstiltak etter minerallova. 

 

I kommentar til høringsuttalelsen minner direktoratet om at tiltakshaver er forpliktet til å følge 

fremtidig arealplan. Kommunen vil her bemerke at dette krever en vurdering av hva som er å 

anse som et igangværende lovlig tiltak som kan fortsette uavhengig av ny plan, og hva som er 
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en vesentlig utvidelse. I denne saken er det uenighet mellom grunneier og kommunen om dette 

spørsmålet.  

 

I vedtaksbrevet påpeker direktoratet flere ganger at driftskonsesjon etter mineralloven ikke 

krav erstatter krav om tillatelse, godkjenning eller konsesjon etter annet lovverk. Dette er en 

viktig presisering, som kommunen også ønsker å understreke. Kommunen anser at det er 

skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak etter innføring av søknadsplikt etter 

pbl. 1995, og at det skulle vært søkt om dette.  

 

Direktoratet minner om at kommunen skal ivareta drikkevannshensyn ved utarbeidelse av 

kommuneplan og reguleringsplaner, jf. drikkevannsforskiften § 26. Drikkevannssikkerhet er et 

overordna hensyn for kommunen, og for Ringerike vannverk Kilemoen ønsker kommunen å 

sikre vannkilden gjennom bruk av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

 

Direktoratet viser til at det er Mattilsynet som fagmyndighet og kommunen som planmyndighet 

som må vurdere om uttaksvirksomhet ved Støen grustak utgjør en fare for forurensning av 

grunnvannskilden. I den sammenheng viser vi til Mattilsynets høringsuttalelse, hvor de som 

fagmyndighet anbefaler at det ikke tildeles driftskonsesjon i det omfang det er søkt om. Videre 

mener Mattilsynet det er uheldige å behandle konsesjonssøknaden før den nye planen er vedtatt. 

Kommunen støtter Mattilsynets anbefaling.  

 

Konsesjonsområdet grenser direkte mot eneste adkomstvei til brønnområdet ved Tjorputten. I 

deler av området er det tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt skråning fra 

veien og ned i uttaket. Kommunen ba i høringsuttalelsen om at det avsettes en sikringssone for 

å trygge denne veien. Så langt kommunen kan se er ikke dette hensyntatt av direktoratet, og 

dette er også en av grunnene til at vedtaket påklages.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Gunn Edvardsen 

kommunalsjef samfunn 

  

   
  Guro Li 

  arealplanlegger 

  guro.li@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi:  

Hæhre Entreprenør AS, Postboks 73, 3371 VIKERSUND, tiltakshaver 

Hans Anton Støen, Vøyen terrasse 29E, 1384 ASKER, grunneier  

Mattilsynet Lokasjon Brumunddal, Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL 

Guttorm Jakobsen, advokat   

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Ringerike kommune 

Formannskapet, Ringerike kommune 
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SAKSFRAMLEGG

Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning
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Arkivsaksnr.: 17 / 78 - 3 Arkiv:

Handlingsprogram for riksveger 2018 - 21 (23) - innspill

Forslag til vedtak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja

S aksfremlegget og vedlegg 1 - 4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for
riksveger 2018 - 2021 (23).

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja

B akgrunn
Statens vegvesen har sendt brev med ønske om innspill fra kommunene til arbeidet med
handlingsprogrammet for riksveg 2018 - 2021 (23). Kommunen inviteres til å komme med
innspill til det kommunen oppfatter som de mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet,
både i og utenfor egen kommune. Riksvegnettet er delt inn i transportkorridorer og ruter. (Se
vedlegg 2 for oversikt over korridorer og ruter i Buskerud). Statens vegvesen anbefaler at
det l istes opp tiltak per rute / riksveg.

Beskrivelse av saken
Statens vegvesen viser i brevet til at transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
(NTP) 2018 - 2029 ble lagt fram 29.februar i år. Forslaget er de statlige transportetatene og
Avinors faglige anbefaleringer til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal
transportplan, og er en omtale av de store prosjektene som transportetatene anbefaler for
tiårs - perioden, samt forslag til rammer for de øvrige programområdene innen
trans portsektoren. Stortingsmeldingen legges frem, og er planlagt behandlet av Stortinget i
vårsesjonen 2017. Den neste fasen i arbeidet med NTP er å konkretisere tiltak og prosjekter
til et handlings - program i den første fire - årsperioden 2018 - 2021 (23).
Handlingsprogrammet er en fordeling av rammene avsatt til de øvrige programområdene, og
vil ta opp i seg de endringer som følger av stortingsmeldingen og Stortingets behandling.



Handlingsprogrammet for riksveger 2018 - 2021 (23) vil som tidligere ta utgangs punkt i 8
programområder (se vedlegg 2). Innspill fra kommunen til programområdet «store
prosjekter» baserer seg på kommunens uttalelse til Nasjonal Transportplan som ble vedtatt
28.04.16 og oversendt til Buskerud fylkeskommune 29.04.16. Vedtakene fra utta lelsen til
NTP er innarbeidet i kommunens innspill til handlingsprogram for riksveger. Innspill knyttet
til de andre programområdene er innarbeidet i en tabell i brevet, hvor de listes opp per
transportkorridor og rute.

Rådmannens vurdering
Rådmann viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til kommuner om å sende inn
innspill til arbeidet med handlingsprogram for riksveger. For å svare ut ønsket fra Statens
vegvesen har rådmann utarbeidet et brev som beskriver de mest aktuelle utfordringene langs
riksvegnettet. Brevet er bygget opp av to deler. Den første delen baserer seg på kommunens
uttalelse til NTP og er innarbeidet som kommunens innspill til programområdet «store
prosjekter». Den andre delen som består av en tabell som inneholder innspill kny ttet til de
andre programområdene.

Brevet er sendt i nn til Statens vegvesen den 27.01.17 som kom munens foreløpige innspill til
h andlingsprogram for riksveger 2018 - 2021 (23). Etter avtale med Statens vegvesen
ettersendes politisk vedtak når saksprotokoll f oreligger.

Vedlegg
1 Brev fra Ringerike kommune med rådmannens innspill , datert 27.01.17
2 Brev fra Statens vegvesen angående innspill, datert 18.11.17
3 Epost fra Statens vegvesen ved Hans - Jan Håkonsen, datert 09.01.17
4 Innspill til NTP , vedtatt 28.04.16

Ringerike kommune, 27 .01.2017

Tore Isaksen
r ådmann

Enhetsleder Miljø - og arealforvaltning : Heidi Skagnæ s

Avdelings leder Areal og byplan : Grethe Tollefsen

S aksbehandler : Ole Einar Gulbrandsen og Linda Engstrøm

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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Notat  
 

Til:  HMA, FS og KS 

Fra:  Linda Engstrøm, Areal- og byplanavdelingen 

   

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/2046-21 37579/17 L12 10.11.2017 

Status Sykkelbyprosjektet  
 

1. Sykkelbyavtalen 
Sykkelbyavtalen ble skrevet under i november 2015. De tre partene i avtalen er Ringerike 

kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen. Hensikten med avtalen er at 

partene skal etablere et felles grunnlag og mål for videre arbeid med Sykkelbyen Hønefoss. 

Partene skal bidra med resurser og kompetanse, og arbeide for en felles, langsiktig 

finansiering av arbeidet. Hovedmålsettingen med avtalen er å øke sykkelbruken i Hønefoss 

med 25 % innen 2020. 

 

2. Politiske vedtak - Sykkelbyprosjektet 
I Kommunestyret 28.8.2015 ble det vedtatt at Ringerike kommune skulle inngå 

sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen, og at det skulle avsettes midler til 

kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i Handlingsprogram for 2016-

2019. Midler til prosjektleder og egenandel ble ikke fulgt opp i 2016. Vedtaket om midler ble 

fulgt opp i budsjett for 2017 og i Handlingsprogram for 2017-2020. 

 

3. Organisering 
Arbeidet med prosjekt Sykkelbyen Hønefoss organiseres med en prosjektgruppe som består av 

fagpersoner fra samarbeidspartene. Prosjektgruppen ledes av en prosjektleder. En ansatt i 

areal- og byplankontoret er i 50 % stilling som prosjektleder i 2017. Nytt budsjett for 2018-

2021 skal vedtas i november 2017. Besluttende organ består av en styringsgruppe med 

deltakere fra alle tre samarbeidsparter. Styringsgruppen ledes av representanten fra Ringerike 

kommune som også har rolle som prosjektansvarlig. 

 

4. Sykkelbyprosjektet 2016 
 Samlet trådene og fått oversikt 

 Kompetanseheving – kurser sykkelbynettverket 

 Oppstart av organisering av prosjektet 

 Nettverksbygging – intern og eksternt 

 Søkt statlige tilskudd til sykkelparkering i sentrum, se avsnitt 7. 



 

 

 Søkt tilskudd fra Klimasats – Kommunen fikk ikke tilsagn 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2018-

2021, nå kallet Handlingsprogram for samferdsel 

 Fått sykkelbyprosjekt på nett og i sosiale medier 

 Arbeid med å få inn sykkelbyprosjekt i kommunens budsjett for 2017 

 

5. Sykkelbyprosjekt vår 2017 
 50 % stilling som prosjektleder for sykkelby Hønefoss i kommunalt budsjett for 

2017  

 1 million kr i kommunens budsjett til sykkelbyprosjekt – årlig fra 2017 – 2020 

 Arbeid med endelig organisering av prosjektet 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-2021 (23) 

 Arbeid med å etablere sykkelparkering i sentrum – tilskuddsmidler som ble søkt 

om i 2016, se avsnitt 7.  

 Sykle til jobben kampanjen – 400 deltakere, gratis kommune-samarbeid med 

Ringeriks-Kraft og Kartverket 

 Søkt tilskudd fra Klimasats, se avsnitt 8 – tilsagn for to søknader;  

1. Strategier for klimavennlig byutvikling 

2. Hverdagssykling på Ringerike.  

 Utarbeidet forslag til prosjektplan for 2018 

 

6. Sykkelbyprosjektet høst 2017 
 Arbeide med planlegging og gjennomføring av tiltak 1 og 2 med 

Klimasatsmidlene. Se avsnitt 8. 

 Prøveordning for støtte til innkjøp av el sykkel for privatpersoner i Ringerike – 

Utrede og lage sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser. 

 Utarbeide og sende inn ny søknad til statlig støtte til sykkeltiltak – det ble søkt om 

midler til låsbar sykkelparkering. 

 Arbeide videre med oppføring sykkelparkering i sentrum. Se avsnitt 7. 

 Sykkelvennlig arbeidsplass – arbeide for å få Fossveien sertifisert som 

sykkelvennlig arbeidsplass – Syklistenes landsforenings sertifiseringsordning 

 Planlegging av Sykle til jobben aksjonen 2018  

 Fastsette sykkelbyprosjektets rolle i områdereguleringsplan for Hønefoss 

 Arbeid med uttalelser til høringsutkast til Handlingsprogram for samferdsel og 

Handlingsprogram for riksveier 

 Fullføre prosjektplan for 2018  

 

7. Tilskudd til sykkeltiltak 
Statens vegvesen deler hvert år ut midler til tiltak for økt sykkelbruk til kommuner og 

fylkeskommuner. Ringerike kommune har fått tilsagn på søknaden som ble sendt i 2016 til 

etablering av tre sykkelparkeringer i Hønefoss sentrum. Tilskuddet var på 500 000 kroner. Det 

kreves 50 % i egenandel. Det arbeides nå med gjennomføring av dette tiltaket. I september 

2017 ble det sendt inn søknad om tilskudd på 700 000 kroner til oppføring av låsbar 



 

 

sykkelparkering på bussterminalen og på pendlerparkeringen på Hvervenkastet. Dette krever 

ved tilsagn en egenandel på 50 %.  

 

8. Klimasatstiltak  
I februar 2016 ble det søkt tilskuddsmidler gjennom en tilskuddordning som kalles for 

Klimasats. Det er Miljødirektoratet som gir økonomisk støtte til tiltak som kan bidra til å 

redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunn. Kommunen fikk 

tilsagn på to søknader og kan dermed få midler til to tiltak. Tiltak 1 er tildelt 180 000 kr og 

tiltak 2 er tildelt 320 000 kr. Begge tiltakene krever en egenandel på 50 %. 

1. Strategier for klimavennlig byutvikling: Ringerike kommune har blitt tildelt midler for 
å utarbeide en sykkel- og parkeringsstrategi for Hønefoss. Midlene er tenkt å brukes 
til konsulenttjenester.    

2. Hverdagssykling i Ringerike: Tiltaket er en prøveordning hvor kommuneansatte 
brukes for å teste ut effekten av tilgang til gratis lån av el sykkel og gode fasiliteter 
for syklister. Kommunen ønsker å se om dette kan gi resultater som kan øke 
sykkelandelen blant ansatte. Prøveordningen rettes mot kommunens egne ansatte 
fordi det gir god mulighet til tett oppfølging av tiltaket og god kontroll over 
effektmåling og resultater. Hvis det er et tiltak som har god effekt i forhold til økt 
sykling vil det ha stor overføringsverdi til andre avdelinger i kommunen og til andre 
bedrifter i regionen.  

 

Budsjett 2017 

 

 

Budsjett 2017: 1 million i kommunalt budsjett 

Tiltak 

  

 Tilskuddsgiver  Tilskudd  Egenandel Samlet sum 

til tiltak 

Sykkelparkering  Statens vegvesen  500 000  500 000 1000 000 

Strategier for 

klimavennlig 

byutvikling 

 Miljødirektoratet  180 000  180 000 360 000 

Hverdagssykling i 

Ringerike 

 Miljødirektoratet  320 000  320 000 640 000 

Til sammen   1 million  1 million 2 million 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske vurderinger, 

da det er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor 

merverdi i å legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av 

effektiv og framtidsrettet infrastruktur.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

BANE NOR

Postboks 4350

NO- 2308 Ham

HOLE KOMMUNE JEVNAKER
KOMMUN E

Ringerike
kommune

datert 12.01.17

Planprogrammet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er behandlet i kommunestyrene i Hole
den 12.12.16, Ringerike den 15.12.16 og i lkesutvalget i Buskerud fylkeskommune den 11.01.17.
Innspill oversendes samlet fra kommunene og fylkeskommunen.

Ordførerne vil med den samla oversendelsen vise at regionen står samlet når det gjelder
gjennomføringen av dette prosjektet. Fylkeskommunen og kommunene samarbeider gjennom felles
regionalt plankontor. Dette er etablert for å imøtekomme de store statlige investeringene, og de
lokale myndighetene ønsker å bygge opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på
sine ansvarsområder. Det legges vekt på at nytten av prosjektet blir best mulig gjennom godt
samarbeid mellom transpo etatene og lokale myndigheter.

Ordførerne forutsetter at prosjektet realiseres i henhold til den fremdri en og prosessen som det er
besluttet. De enkelte innspillene er vedlagt i form av vedtatt protokoll.

Roger Rydberg

Ordfører

Buskerud
Fylkeskommune

Vedlegg:

J . Hansen

/
Ordfører

/ Ringerike kommune

Ordfører

Hole kommune

Protokoll (11.01.17) og saksframlegg, Buskerud fylkeskommune

Protokoll (12.12.16) og saksframlegg, Hole kommune

Protokoll (15.12.16) og saksframlegg , Ringerike kommune

Ordfører

Jevnaker kommune



Fra: Ole Einar Gulbrandsen [Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Til: 'postmottak@jernbaneverket.no' [postmottak@jernbaneverket.no]; 'Sørgaard Knut' [Knut.Sorgaard@jbv.no]; 

'Per.Gunnar.Eklund@banenor.no' [Per.Gunnar.Eklund@banenor.no] 

Kopi: postmottak@bfk.no [postmottak@bfk.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; 

'postmottak@jevnaker.kommune.no' [postmottak@jevnaker.kommune.no]; postmottak@hole.kommune.no 

[postmottak@hole.kommune.no]; Kjell Hansen [Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no]; Tore Isaksen 

[Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; Mats Øieren [Mats.Oieren@ringerike.kommune.no]; masandma@online.no 

[masandma@online.no]; Terje Øverland Lønseth (terje.lonseth@bfk.no) [terje.lonseth@bfk.no]; Gunn Edvardsen 

[Gunn.Edvardsen@ringerike.kommune.no]; Heidi Skagnæs [Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no]; Grethe Tollefsen 

[Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no]; jml@hole.kommune.no [jml@hole.kommune.no]; Eiliv Kornkveen 

[Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no]; Lisa Grenlund Helgesson [Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no]; Lars 

Kristian Olsen [Lars.Kristian.Olsen@ringerike.kommune.no]; 'Myhren Gert' [gert.myhren@vegvesen.no]; Ole Einar Gulbrandsen 

[Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 12.01.2017 16:08:34 

Emne: Innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16 saksnummer 201611133 

Vedlegg: BFK saksframlegg og protokoll.pdf; Hole saksframlegg og protokoll.pdf; Ringerike protokoll.pdf; Ringerike saksframlegg I 

ESA.pdf; Oversendelsesbrev Endelig.pdf 

 
Ringeriksbanen og E16, saksnummer 201611133 
 
 
Vedlagt er innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16. 
Innspillet oversendes kun digitalt. 
 
Vedlagt eposten: 
Oversendelsesbrevet 
Protokoll og saksframlegg fra Buskerud fylkeskommune 
Protokoll og saksframlegg fra Hole kommune 
Protokoll fra Ringerike kommune 
Saksframlegg fra Ringerike kommune 
 
 
Mvh 



  

Ole Einar Gulbrandsen  

Siv.Ing/Msc 
Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning, ABY 
ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

M 94 15 90 25 

 



Saksfr a mlegg

Vår saksbehandler Terje Ø. Lønseth , tlf. 32808706
Vår referanse 2016/5473 - 5

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Fylkesutvalget 1/17 11.01.2017

Vedlegg
1 Forslag til planprogram statlig reguleringsplan med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E16

Høring - Forslag til planprogram statlig reguleringsplan
med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E 16

Jernbaneverket har varslet oppstart av statlig reguleringsplan med
konsekvensutredning for detaljregulering for Ringeriksbanen og ny E16 på strekningen
Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Forslag til planprogram er på høring.
Kommunal - og moderniseringsdepartementet er statl ig planmyndighet. Prosjektet har
stor nasjonal og regional betydning. Ringeriksregionen knyttes tettere til
hovedstadsregionen og rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode
vekstmuligheter.

Forslag

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.

2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men be r om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet pågår for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til å
komme med innspill gjenno m hele planprosessen.

3
Fylkesutvalget påpeker at målsettingen må være å få mest mulig persontrafikk på Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk på lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for å kom me frem til best mulige løsninger som bidrar til at målsettingene nås.
Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet



4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 må gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas så sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialo g med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.

5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken måte
anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som blir
påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.

7
Fyl kesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.

8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt på avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.

9
Fylkesutvalget fraråder utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaområdet i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Behandling i Fylkesutvalget - 11.01.2017

Hanne Lisa Matt (MDG) fremsatte f ølgende forslag på vegen av MDG:

Planprogrammet avvises og returneres med følgende begrunnelser og innspill:
Miljøpartiet De Grønne er sterkt skeptisk til trasevalget og fremdriften i fellesprosjektet for RB og ny
E16 og vi støtter ikke opp om fellesprosj ektet og framdriftsplanen KMD her fremlegger. Vi er særlig
uenige i samfunnsmål og effektmål av ny E16 i planforslaget. Vi vil ikke bygge ny firefelts motorvei ved
siden av Ringeriksbanen. Dette har vi også gitt utrykk for i vårt vedtak ifm fylkestingssak PS5916
høringsinnspill til NTP (08.06.2016).
Som fylkesrådmannen i denne saken påpeker, så er det normalt slik at utredningsarbeidet startes opp
etter planprogrammet er fastsatt. Utrednigsarbeidet pågår nå likevel for fullt i dette prosjektet.
Tidsfristen e og kravet til framdrift som departementet har lagt opp til i saken må bære en stor del av
ansvaret for dette (se s.9). Dette går bl.a. utover viktige lokale verdier, natur - , klima - , og miljøhensyn og
kvaliteten av utredningene. Planprogrammet som det er presentert nå lever ikke opp til de krav til
innsyn, utsyn og konsekvens en moderne ansvalig og helhetlig bærekraftig samferdselspolitikk bør sette
seg.
Et planprogram er «bibelen» i det videre arbeidet med prosjektet og et fastlagt planprogram kan ikke
s enere forandres. På flere områder gir ikke forslaget til planprogram en fasit på gjennomførelse, men



opplyser at det velges senere i reguleringsplanen. Planprogrammet er presentert i en uforpliktende
form. Alternativene er for mange og for lettvinte i krev ende saker som gjelder miljø, natur, våtmarker
og folks boliger. Det er ikke mulig å unngå enorme lokale skadevirkninger når to samferdselssystemer
brøyter seg gjennom store deler av jomfruelig mark og internasjonale våtmarksområder. Når skaden er
skjedd, er den irreversibel for all tid og kan ikke kompenseres. Vi må gidde å bruke tid på en god
planprosess.
På basis av dette støtter vi ikke vedtakspunkt 1 og 2 i fylkesrådmannens forslag til vedtak i sak PS1/17.
Vi støtter derimot vedtakspunkt 3 - 9 i samme s ak som innspill, samt selve drøftingen og bakgrunnen i
saksfremlegget som påpeker meget viktige aspekter som bør hensyntas i videre planlegging.
Vi viser i tillegg til flere viktige forhold som ikke tas opp i planprogrammet. I kapitel to vises det til
gje ldende statlige føringer, uten at konsekvensene skisseres grundig i planforslaget. Klimaforliket og
Norges ratifisering av Paris - konvensjon pålegger utbyggere å ta klimahensyn. For at slike hensyn skal
være reelle, må klimaberegninger for utbyggingen, både med tunnelbygging, massetransport, bruk av
betong mm presenteres og utredes mot alternativer. Et pilotprosjekt som dette kan ikke være bekjent
av noe annet!
Det er ikke presentert pålitelige beregninger mht. samfunnsnytte og kostnad ved fellesprosjektet. En
rekke nødvendige, men fordyrende konstruksjoner er kommet til og sentrale elementer for
lønnsomheten for Sandvikalinjen er falt bort og forandrer regnstykket. Tap av ikke - prissatte
naturverdier er mye større enn antatt. Jordtapet er betydelig, tap av f rilufts - og skogsområder likeså.
Erstatningsforslag, miljøoppfølgings - plan, avbøtende og kompenserende tiltak med vekt på
naturmanfold, flomsikring og jordvern/jordbruk er fraværende/tvilsomme. En helhetlig vurdering av
berørte økosystemer og arter er ikke avklart. Det er ikke konsekvensutredet hvilke av de 5 berørte
lovene (side 10 - 12) som brytes og/eller må veies opp mot sektorlover. Listen over lover er også
ufullstendig. Løsninger for kryssing av Kroksund og Mælingen mangler. Plassering av massedeponier og
kjøreveier er ikke konsekvensutredet. Antall boliger som berøres er dramatisk og de store psykososiale
utfordringene må belyses. Alt dette må konsekvensutredes, også sett i lys av alternativer som finnes.
Klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må legges til grunn for transportpolitikken og
samferdselspolitiske prioriteringer må gjøres med utgangspunkt i disse. Dette innebærer at tiltak med
størst samfunnsnytte må gjennomføres først. Vi mener at jernbanetiltak og næringstransport er slike.
Dessuten må de ikke prissatte verdiene i mye større grad inngå i hva som defineres
samfunnsøkonomisk lønnsom.
Vi mener utredningene i planarbeidet ikke er godt dekkende og ber derfor KMD om at planprogrammet
går en runde til for å fange opp de store kunnskapshulle ne vi (mf i denne høringsrunden) påpeker. Vi
forutsetter at kommunene, fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med
utredningene og gis muligheter til å komme med innspill gjennom hele planprosessen.

Utsettelsesforslaget fra Matt tatt opp til votering (se avstemming).
Saken gikk til videre behandling.

Viel Jaren Heitmann (Sp) fremsatte endringsforslag på vegne av AP, SP, V, MDG og SV

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og reg ional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fu llt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele planprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig pers ontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget f orventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialog med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forvent er at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p vir ker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
g od tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fylkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som sta tlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkes utvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Os lo og Akershus.

Avstemming

Forslag fremsatt av Matt fikk 1 (MDG) stemme, og falt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 1 og 2 fikk 14 mot 1 (MDG) stemme og ble vedtatt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 3 – 10, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1
Fylkesutvalg et støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de st yrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele pla nprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig persontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dial og med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvil ke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p virker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fy lkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissen e for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bak grunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkesutvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtje rna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus

f ylkesrådmann

Bakgrunn for saken
Jernbaneverket har i brev av 8. november 2016 varslet oppstart av statlig d etaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16 på
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Samtidig med varsel om oppstart av
planarbeidet er forslag til planprogram på høring. Planavgrensningen fremgår av varsel om
planoppstart.

Høringsfristen er satt til 10. januar 2017. Fylkeskommunen har utsatt frist til 11. januar 2017.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har etablert prosjektsamarbeidet «Fellesprosjektet» for
gjen nomføringen av tiltaket. I saksfremlegget benyttes «Fellesprosjektet» som betegnelse på tiltaket.

Forslag til planprogram er en «plan for planleggingen» og inneholder en beskrivelse av prosjektet, samt
forslag til utredningsprogram som beskriver relevante tema som skal konsekvensutredes. Kommunal og



moderniseringsdepartementet godkjenner og vedtar planprogram ihht. plan - og bygningslovens § 4 - 1,
annet ledd.

Normalt er det slik at utredningsarbeidet startes opp etter at planprogrammet er fastsatt. På grunn av
tidsfristene og kravet til framdrift pågår utredningsarbeidet for fullt. Kommunene, fylkeskommunen og
regionale myndigheter er inneforstått med dette og medvirker i utrednings - og planleggingsarbeidet slik
at framdriften kan opprettholdes. Fellesprosje ktet sørger også for at alle parter er oppdatert og
informert. Dette gjelder også grunneiere og andre som blir berørt av prosjektet.

Planen omfatter 4 - felts motorvei med bruer og kryssløsninger, samt to - spors jernbane med stasjoner
på Sundvolden og Hønefo ss. I forslaget til NTP 2018 - 2029 er prosjektet forutsatt å være bundet og det
er satt av ca. 20,1 milliarder kroner til finansiering av prosjektet. Kostnadene for hele prosjektet er
kalkulert til ca. 26 milliarder kroner.

Det legges til grunn følgende f remdriftsplan:
Arbeid med reguleringsplan frem til vedtak, inkludert offentlig ettersyn og
merknadsbehandling: høst 2018
Planlegging av bygging og kontrahering: 2016 - 2023
Byggeperiode: 2019 - 2024
Åpning: 2024

Forslag til planprogram ble drøftet i regionalt planforum 1. desember 2016.

Forslag til planavgrensning

Varslet planavgrensning er omfattende og vil, når endelig detaljreguleringsplan legges frem, være
annerledes enn det som nå er varslet. Underveis i planarbeidet kan det bli aktuelt med justeringer.
Planavgrensningen må være tilstrekkelig slik at det er mulig å få til et fullt kollektivknutepunkt på
Hønefoss innenfor planområdet.

Forholdet til fylkesveger

Fylkeskommunen er eier av store deler av veinettet i området som blir berørt av fellesprosjektet.
Fylkeskommunen påpeker at følgende forhold må utredes i planarbeidet:

Fysisk berørt veinett, ombygging, oppgradering, forsterking av bruer etc
Trafikkfordeling på veinettet
Omklassifisering

Anleggstrafikk på eksisterende vegnett
Fylkeskommunen mener det må utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken
måte anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som
blir påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

Trafik kanalyser
Det er en forutsetning at trafikken i størst mulig grad benytter ny, trafikksikker E16, og at det ikke blir
lekkasje av trafikk til regionalt og lokalt vegnett. Plassering av kryss og bomstasjoner er en viktig faktor
ved trafikkfordeling. Fylkesk ommunen forutsetter at det benyttes trafikkmodeller og kjøres
trafikkberegninger i forbindelse med kryssplassering og bomplassering, og som verktøy for å synliggjøre
framtidig trafikkbelastning på regionalt og lokalt vegnett.
Fylkeskommunen og kommunene må delta i dette arbeidet, og det blir særlig viktig å koble dette til
arbeidet med områdeplan for Hønefoss og andre planer som må utarbeides som en følge av
Fellesprosjektet.

Det er usikkert hvor stor vekst det vil komme i Ringeriksområdet som følge av ny Ringeriksbane/E16 og
næringsutvikling. Det bør derfor gjennomføres transportmodellberegninger med ulike vekst - scenarier.



Oppgradering av lokale og regionale veger
Fylkeskommunen forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i
form av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av Fellesprosjektet.

Omklassifisering av veger
Fylkeskommunen vil særlig påpeke at det er viktig at all omklassifisering av veger som følge av ny E16
må gjennomføres parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas i byggefasen. Det
forutsettes at det gjøres i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene. Dette er svært viktig i det
videre planarbeidet for de berørte vegene, for både kommunene og fylkeskommunen. Avbøtende tiltak
på etterbruk av de omklassifiserte vegene må beskrives.

Fellesprosjektet vil vurdere behov tiltak for å oppnå vannutskifting i Steinsfjorden. Dersom det blir
aktuelt at fylkeskommunen skal overta eksisterende E16 over Steinsfjorden, vil det være en betingelse
av nødvendige tiltak for vannutskifting er gjennomført før en slik overtagelse.

Kollektivknutepunkt

Hønefoss stasjon
Planprogrammet beskriver at løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og
overgang med hens yn til logistikk, effektivitet og bykontekst, skal utredes (side 68). Videre at tilknytning
mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet (side 43).

Fylkeskommunen påpeker at det er svært viktig at planavgren sningen rundt Hønefoss stasjon
inneholder nok areal for å tilrettelegge for ett samlet kollektivt knutepunkt i Hønefoss slik at det blir en
god kobling mellom transportformene tog, buss, sykkel, gående, taxi og bil. Det forutsettes at stasjonen
plasseres s å nær Hønefoss sentrum som mulig. Det må sikres tilstrekkelig med areal i tilknytning til
stasjonen i planavgrensningen slik at funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet ivaretas,
herunder terminal for buss, sykkel - og bilparkering. Det er vik tig at bussterminalen plasseres i god
tilknytning til togstasjonen og nær Hønefoss sentrum. Hønefoss har et stort omland med mye spredt
bebyggelse, derfor må også kapasiteten på bilparkering, inkludert innfartsparkering, ta hensyn til dette.
Arealets stør relse i avgrensningen må være slik at dagens busstrafikk, samt den forventede
trafikkveksten kan sikres en god adkomst til - og trafikkavvikling i forbindelse med stasjonen.

Sundvollen stasjon
Planprogrammet beskriver at det skal gjennomføres et parallello ppdrag med tre arkitektgrupper, for å
få et bredt grunnlag for vurdering av potensial og muligheter for tettstedutvikling på Sundvollen. Det
skal utredes løsninger for at Sundvollen stasjon skal bli et best mulig knutepunkt. I arbeidet inngår
vurdering av kapasitets - og arealbehov for ulike funksjoner for stasjonsområdet, herunder sykkel - og
bilparkering og buss - stopp (side 67).

Fylkeskommunen mener at buss - stopp plasseres inne på stasjonsområdet og ikke langs veg. Dette må
inngå i utredningen. Det må plan legges for en kapasitet for 4 - 6 busser samtidig.

Fremtidig forlengelse IC

En eventuell fremtidig forlengelse IC til eksempelvis Jevnaker, må være basert på markedsanalyse. Det
er viktig at infrastrukturen ved stasjonen muliggjør en slik forlengelse også fo r persontog langs alle fem
grenbaner.

Metode for konsekvensutredning

Fellesprosjektet har valgt å følge Håndbok V712 fra Statens vegvesen og Håndbok JD20 fra
Jernbaneverket, som metode for konsekvensutredning. Det skilles mellom prissatte og ikke prissatt e
konsekvenser. Det prissatte konsekvensene kan måles, eksempelvis midler som går med til investering



som drift og vedlikehold, mens ikke prissatte konsekvenser er naturmangfold og naturmiljø. Metoden
har en del begrensninger når det gjelder å synliggjøre konsekvensene og fylkeskommunen ber om at
departementet vurderer om kravene til konsekvensutredning er tilstrekkelig oppfylt jf. forskriftene.

Kapittel 5 Utredningsprogram inneholder er del tabeller hvor utredningsbehovet er punktvis listet opp.
Fylkesko mmunen vil påpeke at denne opplistingen ikke kan anses som fullstendig i og med det ikke er
samsvar mellom hva som beskrives og hva som er tatt med i opplistingen.

Massedeponi

På grunn av lange tuneller kommer det til å bli et stort overskudd av masser. N oe vil bli benyttet
fyllinger, avhengig av kvalitet kan noe benyttes til andre formål. Resten må deponeres.
Fylkeskommunen vurderer at det med stor sannsynlighet ikke er tilstrekkelig areal innenfor
planavgrensningen til å dekke behovet for massedeponi.

I forslag til planprogram beskrives det at deponiområdene ikke er avklart og må utredes. Med hensyn til
framdriften og forholdet til ulik syn på arealdisponering, anbefaler fylkeskommunen at områder for
massedeponi utredes og planlegges gjennom statlig regu leringsplan. Planarbeidet må skje i nært
samarbeid med kommunene.

Avbøtende tiltak og kompensasjon

I og med at prosjektet legger beslag på store arealer og vil føre til inngrep i store naturområder er det
aktuelt med såkalt økologisk kompensasjon. Det vil si at en vil forsøke å finne andre areal som kan
erstatte tapet av verdifulle naturområder. Kartlegging av areal som kan være egnet for økologisk
kompensasjon er i gang. Det skal også fastlegges en kompensasjonsfaktor dvs. hvor store arealer skal
settes av / kompenseres, eks 1:1 eller et annet forholdstall. Det skal også kompensere for
landbruksareal som går tapt.

Kompensering av tap av naturområder og landbruksareal kan ha store konsekvenser, spesielt for Hole
kommune, dersom slik kompensasjon skal skje lo kalt. Arbeidet med videre vern av naturområder skal
skje etter naturmangfoldloven. Når det gjelder kompensasjon for tapte landbruksområder vil det skje i
form av nydyrking.

Fylkeskommunen forutsetter at arbeidet og prosessene med kompensasjon skjer i et t ett samarbeid
med kommunene.

Forholdet til kulturminner

Automatisk freda kulturminner
Fylkeskommunen har i 2016 gjennomfør arkeologiske registreringer i deler av planområdet etter
bestilling fra Jernbaneverket. Grunnlaget for registreringene har vært en «b åndleggingssone» som
fylkeskommunen har mottatt fra Jernbaneverket. Fylkeskommunen er pr. desember 2016 enda ikke
ferdige med å behandle de funn som er gjort i planområdet og registreringsrapport er enda ikke
ferdigstilt. Fylkeskommunens vurdering av forho ldet til automatisk freda kulturminner gis på grunnlag
av en overordnet vurdering av de funn som er gjort i tillegg til den kjennskap fylkeskommunen har til
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen tar forbehold om at det kan
bl i behov for å gjøre enkelte justeringer i vurderingene når registreringsrapporten skal ferdigstilles.
Fylkeskommunen forventer å kunne oversende resultatene fra årets feltsesong i form av en årsrapport
våren 2017.

Fylkeskommunen har kjennskap til i overka nt av 30 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner
innenfor det varslede planområdet, men det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi uttale om
konfliktnivået mellom plan og automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen må derfor
gjennomføre ytterl igere kulturminneregistreringer i henhold til kulturminnelovens §§ 8 og 9.



Trasé for vei og bane på strekningen Høgkastet - Rørvik, område for tunnelinnslag på nordsiden av
Kroksundet, område for vei og bane over Bymoen, og over Mælingen er i stor grad ferd ig registrert.
Fylkeskommunen har i disse områdene registrert 10 nye lokaliteter med automatisk fredete
kulturminner. Varslet planområde i varsel om planoppstart er vesentlig større en den
«båndleggingssonen» fylkeskommunen så langt har arbeidet etter. Pot ensialet for at det finnes
ytterligere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet på de strekningene som er
undersøkt må anses som høyt. Det vil derfor kunne være nødvendig med supplerende undersøkelser på
disse strekningene.

Fylkeskommunen vil også måtte gjøre registreringer på Sundvollen, ved Kroksundødegården, på
Helgelandsmoen, på Prestmoen, i området rund Styggedalen, på Tolpinrud og ved Ve/Veien.
Potensialet vurderes som spesielt høyt i områder med dyrka mark, og da spesielt i området sør f or
Ve/Veien i Ringerike kommune.

Det varslede planområdet er meget stort og omfatter blant annet influensområder som ikke direkte vil
bli berørt av tiltak eller terrenginngrep. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å registrere hele det
varslede planomr ådet. Fylkeskommunen påpeker at kulturminnelovens § 9 må være oppfylt i hele
planområdet når planen legges ut til offentlig ettersyn, uansett arealformål. Dette gjelder alle
permanente tiltak, men også alle midlertidige anleggsområder, riggområder og andre midlertidige
inngrep. Dette fordi alle slike tiltak vil kunne fjerne eller gjøre uopprettelig skade på automatisk fredete
kulturminner. Et unntak vil være områder som underlegges hensynssoner, uten at det reguleres til et
bestemt arealformål. Slik som for eksempel oppe på tunelltak. Dersom det er planlagt å legge en
sikringssone over tunellene uten at det skal reguleres til et bestemt arealformål vil fylkeskommunen
kunne godta at kulturminnelovnes § 9 ikke er oppfylt i disse områdene. Dersom disse områdene er
planlagt regulert til et bestemt arealformål vil det kunne åpne for ulike typer inngrep som kan komme
til å fjerne eller skade automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen vil da måtte oppfylle
kulturminnelovens § 9 også i disse områdene. Dersom man er nødt til å utføre gravearbeider på
overflaten i forbindelse med etablering av tunell, det såkalte cut and cover prinsippet, vil
fylkeskommunen måtte gjøre registreringer oppe på tunelltaket. Fylkeskommunen antar at dette vil
være mest aktuelt i jordbru ksområdene sør og vest for Vik sentrum i Hole kommune, men også
eventuelle berørte områder på Krokskogen vil måtte undersøkes.

Da planområdet er vesentlig utvidet i forhold til fylkeskommunens tidligere beregningsgrunnlag vil det
kunne medføre at det må settes av mer tid til registreringer en tidligere antatt. Fylkeskommunen vil da
også måtte øke vårt budsjett i forhold til det kostnadsestimatet som tidligere er oversendt til
Fellesprosjektet.

Fylkeskommunen ber om så tidlig som mulig å få tilsendt en ov ersikt over områder som skal reguleres
og dermed undersøkes i henhold til kulturminnelovens § 9, slik at gjennomføring og oppbemanning for
feltsesongen 2017 kan planlegges. Fylkeskommunen minner om at kostnader i forbindelse med
registrering av automatisk fredete kulturminner skal dekkes av tiltakshaver, i henhold til
kulturminnelovens §10.

Fylkeskommunen ber også om så tidlig som mulig å få tilsendt eventuelle tilleggsreguleringer som for
eksempel masseuttak/massedeponi slik at disse kan tas med i planene for kommende feltsesong.

Fylkeskommunen har kun kjennskap til planområdets avgrensning og kjenner ikke til hvordan arealet er
tenkt disponert innenfor planområdet. Kulturminnevernets krav er at enkeltkulturminner ikke skal bli
liggende inne i byggeområde r slik at de kan bli skadet. Dersom Jernbaneverket i sin planlegging ser at
noen av de automatisk fredete lokalitetene blir liggende innenfor plangrensen ber fylkeskommunen om
at lokalitetene legges inn på plankartet. Dersom det viser seg at det vil være m ulig å ta vare på disse
kulturminnene fordi de ligger i områder der det planlagte arealformålet vil være forenelig med vern,
ber fylkeskommunen om at kulturminnene og deres sikringssoner legges inn på plankartet og



underlegges en hensynssone. Det vil her v ære hensynssone d, jf. Plan - og bygningslovens § 12 - 6, sone
for båndlegging etter særlov som er aktuell.

Reguleringsbestemmelsen for hensynssone d må formuleres slik:
"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk fredet
kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse
sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene".

Dersom de automatisk fredete kulturminnene helt eller delvis ligger inne i områder avsatt til utbygging,
midlertidige anleggs - og riggområder, eller andre formål som ikke er forenelig med vern slik at det er
konflikt mellom reguleringsplanen og det automatisk fredete kulturminnet, må det søkes dispensasjon
fra kulturminneloven for å få t il en utbygging. I hht. kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med
behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Kulturminnene må da legges inn på p lankartet som
bestemmelsesområder.

Det vises til kulturminnedatabasen Askeladden for oppdatert informasjon om hvilke kulturminner som
blir berørt av planen.

Automatisk fredete kulturminner fra middelalder
Riksantikvaren er i henhold til Forskrift om fagl ig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven, ansvarlig
for forvaltning av automatisk fredete kulturminner fra middelalder. Det varslede planarbeidet vil kunne
virke inn på restene av et monumentalt gårdsanlegg fra seinmiddelalderen på Storøya i Tyrifjor den.
Anlegget er i dag tolket som en forvaltningsgård underlagt biskopen på Hamar.

Riksantikvaren bemerker at anleggene på Storøya ikke er i direkte konflikt med utvidelsen av E16, og
ligger også utenfor planområdet. Det er likevel viktig at eventuelle vi suelle konsekvenser utredes som
en del av konsekvensutredningen av ny trase for E16. Riksantikvaren anbefaler at tunet på Storøya
brukes som fotostandpunkt for visualisering av konsekvensene for anlegget.

Riksantikvaren understreker at de middelalderske a nleggene på Storøya er av nasjonal verdi og det
forutsetter at det tas tilbørlig hensyn til disse i den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen.

Nyere tids kulturminner
E16/Ringeriksbanen vil medføre store inngrep i omgivelsene, og det er viktig at konsekvensene og
virkningene av tiltaket vil ha blir godt utredet – også de visuelle konsekvensene. Fylkeskommunen ser
det som positivt at kulturmiljø og landskapsbilde er oppført blant temaene som skal utredes i
konsekvensutredningen.

Det er utarbeidet en liste med kilder som skal utgjøre grunnlagsmateriale for utredningsprogrammet.
Hole kommune utarbeider en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fagrapporten for de
arkeologiske kulturminnene står nevnt, men fylkeskommunen etterlyser at fagra pporten for nyere tids
kulturminner også legges til grunn og føres opp i listen. Arbeidet med fagrapporten for nyere tids
kulturminner er under sluttførelse. Fylkeskommunen bemerker også at Ringerike kommune har
gjennomført en registrering av verneverdige bygninger i Hønefoss som også vil være et viktig
grunnlagsmateriale for konsekvensutredningene. Grunnlagsmateriale oppført i utredningsprogrammet
for kulturmiljø, vil også være relevant i utredningsprogrammet for landskapsbilde.

Fylkeskommunen anbefaler at rapporten om kulturmiljø er tydelig på hva grunnlaget for
verdivurderingene i konsekvensutredningene er basert på.

Nærvirkning, fjernvirkning og barrierevirkning blir her viktig å vurdere. Fylkeskommunen anbefaler at
dette også neves som en del av ut redningsbehovet for i tabellen for temaet kulturmiljø.



Annet
Forslag til planprogram henviser i kapittel 2.2. til arbeidet med Regional plan for kulturminnevern .
Steinssletta - Norderhov er et av kulturmiljøene som foreslås i den regionale planen. Fylkesko mmunen vil
spesielt bemerke at Øya - Stabells gate i Hønefoss også er blant disse kulturmiljøene da dette
kulturmiljøet delvis er innenfor planområdets avgrensning. Dette området er også oppført i
Riksantikvarens NB! - register.

Forslag til planprogram inne holder for lite informasjon for å kunne ta stilling til hvilke verneverdige
bygninger innenfor planområdet som blir berørt av prosjektet. Fylkeskommunen anbefaler at
planleggingen søker å ta hensyn til fredete og verneverdige kulturminner. Det anbefales og så
avbøtende tiltak i de områdene hvor E16/Ringeriksbanen vil komme i de nære omgivelsene til fredete
og verneverdige kulturminner. Her nevnes Helgelandsmoen og Hønefoss spesielt.

Veianlegget og nytt dobbeltspor vil bli svært synlige elementer i landskap et. Ved siden av å vurdere
konsekvensene tiltaket vil ha for kulturminner/kulturmiljø og kulturlandskap i de deler hvor anleggene
blir liggende i dagsoner, ser fylkeskommunen det også som viktig at planarbeidet vurderer
virkningen midlertidige tiltak og ev entuelle deponier vil ha for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap.

Fylkeskommunen anbefaler at det utarbeides gode illustrasjoner slik at det er mulig å ta stilling til
planforslaget. Det bør lages illustrasjoner som viser tiltakets virkning for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap i områder hvor det er store kulturminneverdier og i områder hvor anleggene planlegges
i nærheten av kulturminner.

Friluftsliv

Tiltaket berører mange friluftsområder som er viktige for regionen. Dette gjelder s pesielt i Hole
kommune. Fylkeskommunen vil påpeke at en del av disse områdene som berøres eller går tapt som
følge av tiltaket må inngå i konsekvensutredningen. Fylkeskommunen mener eventuelle
erstatningsområder må utredes som kompensasjonstiltak.

Fylkesk ommunen gjør oppmerksom på at kartlegging av friluftsområder i kommunene er startet opp i
et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen ber om at denne
kartleggingen legges til grunn i planarbeidet.

Forholdet til Regional plan for vannfor valtning

Fylkeskommunen støtter at det i forslag til planprogram er lagt vekt vurderinger av konsekvenser for
vannutskifting, vannkvalitet og naturmangfold i Steinsfjorden. Det er også vesentlig at konsekvenser for
økologisk tilstand i elver, bekker og inn sjøer langs hele strekningen vurderes opp mot de fastsatte
miljømålene i regional plan for vannforvaltning. Dette gjelder særlig for utforming av bruer, kulverter og
utfyllinger i og nær vassdragene, samt under driftsperioden. Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket
ikke bidrar til å forverre miljøsituasjonen i vassdragene og peker spesielt på forholdet i Steinsfjorden.

Forholdet til fylkeskommunal eiendom

Fylkeskommunen er berørt av prosjektet som eier av Ringerike Folkehøgskole. Fylkeskommunens
eiendom l igger inntil dagens jernbanetrase på strekningen mellom Hønefoss stasjon og Tolpinrud, og vil
bli berørt av den nye planen ved økt trafikk samt eventuelt utvidet sikkerhetsområde/båndlagt område.

Fylkeskommunen ber om at konsekvenser av tiltaket og som be rører eiendommen forutsettes
kommunisert og drøftet med fylkeskommunen. Det forutsettes at det gjennomføres støyberegninger
iht. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T - 1442/2012 og at resultatene av dette
kommuniseres med fylkeskommu nen, samt hvilke tiltak Jernbaneverket eventuelt skal iverksette.



Andre forhold

Bærum kommune ønsker at det anlegges en stasjon som kan betjene nytt boligområde i Avtjerna -
området. I forslag til planavgrensning og planprogram er det ikke foreslått en ny st asjon her.
Fylkeskommunen vil ikke gå inn for at det planlegges en stasjon her på grunn et stopp her vil øke
reisetiden. Kostnaden med bygging av en stasjon i området vil gå utover totaløkonomien i prosjektet.
Videre vil et nytt boligområder i Avtjerna - omr ådet være i strid med vedtatt areal - og transportplan for
Akershus.

Konklusjon

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalget slutter seg til merknadene som fremkommer i
saksfremlegget.

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalgets vedtak og saksfremlegget ti l sammen utgjør
fylkeskommunens merknader til forslag til planprogram. Kommunal - og moderniseringsdepartementet
bes gjøre endringer i planprogrammet i tråd med fylkeskommunens merknader.

Fylkesrådmannen peker på at planarbeidet skjer i et godt samarbeid m ed kommuner, fylkeskommunen
og regionale myndigheter. Medvirkningen i forhold til grunneiere og berørte parter er også god.
Samarbeid og framdrift er bra innenfor alle tema som er under utredning.

Ringeriksbanen og ny E16 har stor nasjonal og regional be tydning. Reisetiden til Bergen med tog vil bli
redusert med ca. en time. Ringeriksregionen knyttes tettere til hovedstadsregionen og rask og
miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode vekstmuligheter.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rin geriksbanen og E16 – Fellesprosjektet informasjonsside
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

Vedtak i Ringerike kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 15. desember 2016
http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati /Politisk -
styring/sru/#se:mote/moteid:5906/utvalgid:667

Vedtak i Hole kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 12. desember 2016
http://www.hole.kommune.no/getfile.php/3707950.1862.peuctcrtvv/Ringeriksbanen+og+E16+H%C3%
B8gkastet+ - +Ve - krysset+varsel+om+oppstart+av+planarbeid+%28L%29%28290114%29.pdf

Konklusjon

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt )



Saksframlegg

Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID

John - Morten Landrø 07.12.2016 FA - L12 15/2904

Saksnr Utvalg Type Dato
110/16 Kommunestyret PS 12.12.2016

Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Ve - krysset varsel om oppstart
av planarbeid
Uttalelse til planprogram

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Plan - og bygningsloven

Underretning sendes:
Ringerike kommune
Jevnaker kommune
Buskerud Fylkeskommune
Jernbaneverket

Vedlegg:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram

Rådmannens innstilling
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole kommune om at broløsningen f or E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvolle n "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosjektet medfører, må utrede s nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i



kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

Kommunestyret - 110/16
12.12.2016 - Møte b ehandling :
Kristin F. Bjella (Sp) fremmet følgende forslag til et nytt punkt "h" i rådmannens
innstilling:
"Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder boligeiendommer,
jordbruk, skogbruk og evt. private veier til bruk i anleggsperioden blir varslet og at
evt. avtaler skrives i god tid."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling ble med forslaget fra Kristin F. Bjella (Sp) enstemmig vedtatt.

VEDTAK - Kommunestyret :
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole komm une om at broløsningen for E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv . 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosje ktet medfører, må utredes nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i
kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

h. Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder
boligeiend ommer, jordbruk, skogbruk, og evt. private veier til bruk i
anleggsperioden blir varslet og at eventuelle avtaler skrives i god tid.

Saksopplysninger
Jernbaneverket varslet i brev datert 8.11.2016, oppstart av detaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning, for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss.



Reguleringsplanar beidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal - og
moderniseringsdepartementet som planmyndighet.

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, legges forslag til planprogram på høring.
Høringsfristen er satt til 10.01.2017.

Planprogrammet s kal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette iht. pl an - og
bygningsloven § 4 - 1 annet ledd.
Dersom kommunestyret har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra
Hole kommune, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.

Vurderinger

Planavgrensning
Jernbaneverket gjorde Hole kommune oppmerks om på at adkomsten til boligområdet
Elstangen vil kunne bli berørt av den anbefalte linja. Det må planlegges ny adkomst til dette
boligområdet. Den varslede planavgrensningen gir ikke rom for dette. Kommunen er ikke
negativ til en utviding av planområdet i dette området, men vil gjøre oppmerksom på at Hole
kommune har varslet oppstart av en kommunedelplan for nye boligområder i samme
området. Denne legges nå ut på høring. Vi ber derfor om at planlegging for ny adkomstveg
samordnes med vegsystemet i forslag til kommunedelplan.

Marka
For Hole kommune er det meget viktig å verne om marka innenfor Markalovens
bestemmelser. Kommunen er kjent med at Jernbaneverket (FRE) vurderer flere alternative
tverrslag og deponiområder både innenfor og utenfor, Marka. For Hol e kommune er det ikke
ønskelig med anleggsarbeider i Marka.

Kommunen vil legge stor vekt på den ressurs som massene representerer og den
samfunnsnytten gjenbruk av massene kan gi. En deponering i Marka for senere gjenbruk, vil
medføre at omgivelsene påvirkes i en lengre periode enn selve tunnelarbeidene.

E16 bruene over Kroksund
Hole kommune viser her til tidligere vedtak i forbindelse med høring av Kommunedelplan for
E16 (SVV) og senere silingsrapporter (FRE), hvor kommunen ba om at E16 - brua legges
lengst mulig sør i Kroksund. Dette ut fra de konsekvenser en ser i driftsfasen og ikke minst i
anleggsfasen, i forhold til bebyggelsen i området og Hole kommunes institusjonsbygg i
Kroksund. (Kommer tilbake til dette senere).

Parallelloppdraget – utfylling i Sundvollbukta til stasjon m.m.
Hole kommune er meget godt fornøyd med at planprogrammet beskriver at det skal
igangsettes et parallelloppdrag for å se på mulig utvikling i området rundt Sundvollen.
Planprogrammet er tydelig på at områder som skal ivaret a funksjoner som naturlig inngår i
stasjonsområdet, skal reguleres som en del av planarbeidet. I området rundt stasjonen ses
det på mulighet for å fylle ut i vannet for etablering av stasjon, samt å kunne legge til rette for
sentrumsbebyggelse nær stasjone n.

Hole kommune ønsker, slik det er beskrevet i planprogrammet, å detaljregulere arealene
utenfor selve stasjonsområdet, slik at kommunen selv kan legge føringene for framtidig



arealbruk her. Men det er av stor betydning at den statlige planen regulerer hele det oppfylte
området slik at kommunen unngår nye utredninger før det kan detaljreguleres og bygges ut.
Det mest naturlige her, slik kommunen ser det, er at områdene utenfor stasjonsområdet
flatereguleres til sentrumsformål.

Høyde på bruene over Kroks und
Jernbaneverket har sett på alternative løsninger for brukryssingen over Kroksund, mht.
høyder. Med den stive horisontal kurvaturen samt det slake stigningsforholdet som
jernbanebrua må ha, vil konsekvensene ved valg av høyde, ha virkninger langt inn mo t Vik.
Kommunen vil påpeke at det er viktig å få belyst den fullstendige konsekvensen av dette.

Gamleveien 2 A (Sundjordet) og 2 B, Hole Bo og Rehab (Hole sykehjem),
Rudsødegården Bolig A og Bolig B
Det ble tidlig i prosessen kjent at to av Hole kommunes bofellesskap, Gamleveien 2A og 2 B,
vil kunne bli direkte berørt av Jernbanelinja over Kroksund. Videre at kommunens sykehjem,
Hole Bo og Rehab, og to bofellesskap for funksjonshemmede på samme tomt, vil være
utsatt for støy og annen uro, både i anleggsfa sen og i driftsfasen.

Brukerne ved boenhetene er sårbare og spesielt utsatt ved ytre påvirkning. Det er derfor helt
sentralt for kommunen at konsekvenser for brukerne ved sykehjemmet og de fire
bofellesskapene, blir grundig utredet både i forhold til anleg gssituasjonen og framtidig
driftsperiode. Det forutsettes her at fagpersoner i kommunen involveres i utredningsarbeidet.

Det må etableres ny lokalisering av bofellesskapene Gamleveien 2 A og 2 B, slik at disse
kan driftes uten ulemper fra anleggsarbeidene, allerede fra oppstart av disse.

Omlegging av kommunal infrastruktur
Hole kommune er fornøyd med at Ringeriksbanen og ny E16 kommer og med de muligheter
dette gir kommunen. Men vi ser også at en slik utbygging medfører stor omlegging av
kommunal infrastru ktur både midlertidig og permanent. Dette vil ha store økonomiske
konsekvenser for kommunens drift, både under anleggsperioden og på lang sikt.

De rent fysiske tiltakene med omlegging av tekniske installasjoner forutsettes det at
Jernbaneverket tar hånd om og bekoster.

K ommunen er ansvarlig for å ivareta kommunens innbyggere og å yte lovpålagte tjenester.
Vi ser allerede nå at det blir behov for styrket bemanning i forhold til omsorgstjenester, både
før, under og i en periode etter, anleggsperioden. I till egg kommer en rekke andre forhold
som eksempelvis økte utgifter ved omlegging av skoleskyss mv.

Hole kommune opplever i dag et stort påtrykk av folk som vil flytte til kommunen. Med
Ringeriksbanen og ny E16 forventer vi at dette vil øke ytterligere. Det vi l kreve store
investeringer både i teknisk og sosial infrastruktur. I en kommune med begrensede
ressurser, vil det være ekstra utfordrende å legge forholdene til rette og yte de lovpålagte
tjenestene.

Hole kommune ser videre at arbeidet med veg og bane et terlater seg et lokalt planbehov for
å knytte tiltakene godt sammen med omgivelsene, herunder lokalt veinett, regulering av
erstatningstomter for institusjonsbygg, næringsbygg og annen bebyggelse som blir berørt av
tiltaket og som må reetableres raskt. Det te ligger ikke til Jernbaneverket å håndtere, men bør
håndteres av kommunen. Som påpekt ovenfor er dette tiltak som er utfordrende for



kommunen både ressursmessig og økonomisk.

Vi kan ikke se at temaet kommunal infrastruktur er omtalt som et utredningsp unkt i
planprogrammet og vil be om at dette tas inn.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge Håndbok V712 (Statens vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Etter vårt syn tar ikke disse
metodene, i tilstrekkelig grad, opp forhold knyttet til de psykososiale sidene av en slik
anleggsgjennomføring. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort
prosjekt som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Her viser vi til
Konsekvensutredningsforskriften, som er tydelig på at slike forhold skal vurderes på lik linje
med annet.

Planprogrammet bør også rydde i roller og ansvar i forhold til spørsmål omkring psykososiale
utfordringer. Hva tilligger Jernbaneverket (state n) og hva tilligger kommunen?

Rekreasjon og friluftsområder
Planprogrammet omtaler utredningsbehovet for nærmiljø og friluftsliv, kap 5.4.3. For Hole
kommune nevnes spesielt Kroksund, Bymoen, Mosmoen og Storelva. Dette er i dag områder
som er mye brukt lok alt, men som også er viktige for hele regionen. Hole kommune vil vise
til at det ligger flere rekreasjons - og friluftsområder innenfor korridoren det nå er varslet
oppstart av regulering for. Flere av disse områdene vil få en vesentlig større betydning i
årene fremover, etter hvert som kommunen vokser og trykket på rekreasjons - og
friluftsområdene øker.

Svendsrud natur og friluftsbarnehage ligger i dag på Bymoen. Her er barna i hovedsak er ute
på baser rundt i området hele dagen. Konsekvensene i forhold til støy og annet, i
driftsperioden vil være vesentlig å få utredet, likeledes hvordan situasjonen for barnehagen
vil bli under anleggsperioden. Planprogrammet må bli tydeligere på dette.

Vi ser at veg og bane kommer til å gjøre store inngrep i "indrefil eten" av kommunens
rekreasjon og friluftsområde på Bymoen og Mosmoen. Det som berøres her vil ut fra
kommunens vurdering vanskelig kunne skjermes på en slik måte at bruks og
opplevelsesverdiene vil kunne bevares. For Hole kommune er det derfor viktig at te maet
nærmiljø og friluftsliv også tas inn i kap. 6 "Særlig avbøtende og kompenserende tiltak".

Lokalt veinett
Den anbefalte linja for vei og bane vil kutte flere fylkeskommunale og kommunale veier. I
tillegg vil det etableres to nye kryss på ny E16 i komm unen som medfører at
hovedadkomstene til kommunesenteret og andre tettsteder endres. For Hole kommune er
det vesentlig at det interne veinettet blir opprettholdt på en god måte. For å finne de mest
hensiktsmessige trafikkårene i framtidig situasjon, bør de t gjennomføres en
trafikkmodellering. Kommunen må her involveres, og kan bidra med informasjon om
framtidige utbyggingsområder. Sammen med dette bør det ses på hvor framtidig gang - og
sykkelvegnett bør legges.

Det er tidligere nevnt at dagens E16 kan bli omklassifisert til fylkesveg. Dette må håndteres
tidlig i planprosessen slik at kommunen kan legge til grunn riktig vegklasse ved
omreguleringer langs dagens E16. Dette er spesielt viktig gjennom kommunesenteret Vik og



tettstedet Sundvollen, hvor det er ak tuelt med fortetting av dagens bebyggelse.

Kryss

Dagens kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør innlemmes i den
statlige planen. Dette krysset er i dag en begrensende faktor i forhold til videre utbygging i
Sundvollen. Ved at Sundvollen stasjon blir et kollektivknutepunkt vil trafikkforholdene og
kryssløsningen(e) her være vesentlig å få utredet. Tiltak for utbedring her må legges inn i
den statlige planen. Dette vil ha stor betydning for funksjonaliteten til
stasjonen/kollektivknutepunk tet.

Kommunen er av den klare oppfatning at det må etableres større kapasitet i krysset tidlig i
perioden, for å legge til rette for utviklingen i Sundvollen - området så snart som mulig.

Lokal utvikling

Planprogrammet åpner for at Jernbaneverket sammen med kommunene skal se på
muligheten for utvikling, spesielt i områdene rundt stasjon, kollektivknutepunkt og kryss.

For Hole kommune er det i tillegg viktig å se på hva skjer med dagens E16 gjennom Vik.
D enne ligger i dag som en stor barriere mellom kommunesenteret og Steinsfjorden. Med
dagens E16 som en fylkesvei vil det kunne være mulig å redusere barrierevirkningen, og å få
åpnet Vik mot fjorden. Planprogrammet må si noe om hvordan denne prosessen kan f ølges
opp, som for eksempel en mulighetsstudie som kommunen kan benytte senere ved
transformering/detaljregulering av området.

Massedeponier – statlig plan

Hole kommune ønsker å være tydelig på at alle deponier og anleggsområder skal reguleres
før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at lokalisering av deponiområdene ikke er avklart
og at dette vil komme som tilleggsreguleringer. Hole kommune er en kommune hvor
verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift på prosjektet vil kommunen anbefale at alle reguleringsplaner som har betydning for
prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Medvirkning

Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Hole kommune
er opptatt av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene.



Vider e er Hole kommune opptatt av å kunne delta aktivt i den videre planprosessen både fra
politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor være tydelig på dette og angi en
fast frekvens på informasjonen, spesielt til politisk nivå gjennom hele prosjek tperioden.

Prosess for å se på regulering av midlertidige anleggsområder for permanent
etterbruk.

Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Hole kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om muli g etterbruk av
disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og gjerne at det i den statlige planen
avsettes framtidig arealformål.

Annet

I kapittel 5 er det ikke alltid samsvar mellom beskrivelse i tekst av utredningsbehov og i
tabeller med utred ningsprogram. Her mener Hole kommune at dette må samordnes, slik at
det klart fremgår hva som skal utredes i neste fase.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at høringsuttalelsen over sendes Jernbaneverket.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/78-6  Arkiv: Q12  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3882-2   Arkiv: Q13 &38  

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og 

kollektivtransport 2018-2021  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal 

utarbeides ett handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for 

perioden 2018-2021. Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres 

på fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både 

infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

 

Beskrivelse av saken  

Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør grunnlaget for prioriteringer av infrastrukturtiltak i 

handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan for Buskerud utgjør 

grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. Den aktualiserte 

fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men legger 

større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg 

vektlegges vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som 

følge av vær og klima. 

 

Fylkeskommunen opererer med to ulike budsjetter, derfor ønskes to ulike typer av innspill 

til handlingsprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 



For å svare ut fylkeskommunens ønsker om to ulike typer av innspill til prosessen med 

handlingsprogrammet, har rådmannen utarbeidet et notat som kort beskriver de viktigste 

samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 

kommunene/kommuneregionene. Se vedlegg 1. 

 

Og det er laget en tabell med oversikt over forslag på prioriterte infrastrukturtiltak i 

kommunene og kommuneregionene. Se vedlegg 2.   

 

Innspillene kan gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommunene i regionen. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1 Samferdselsutfordringer 

2 Tabell 

3 Ringerike kommunes innspill til NTP, Saksframlegg fra møte 28.04.16 

4 Ringerike kommunes innspill til NTP, protokoll, datert 28.04.16 

5 Brev fra BFK 

6 Epost fra BFK 

7 Aktualisert fylkesvegstrategi 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



1) 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 utbedr inger 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 knutepun ktet for kollektivt forflyttes . I stedet for pendlerbusser
mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via
Hvervenm oen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.

b) Trafikksikkerhe t

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 – H vervenkastet ( 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 b uss, 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 op p vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan
gjennomføres når planleggingen er ferdig.

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 påE16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering.



Fv. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til
aktualisert
fylkesvegstrategi

Prioritet

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 F3: Fra Åsbygda til kommunegrensen
er det behov for å øke framkommelighet og
sikkerhet for myke trafikanter.

2

Fartsreduserende
tiltak.

Delmål F3 : Gang - og sykkel krysser fv. 241
mellom Veset rud 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

Ga ng - og sykkelvei. Delmål F3 : Strekningen er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Busslommer . Delmål F3 og F4 : Strekningen er 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.

3

Fv. 163 Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : 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 F3 : Trafikksikkerhetstiltak for Nedre
Auren gårdsbarnehage.

2

Utbedring av
skolevei .

Delmål F3 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 pga. hålke og dårlig sikt.

1



Fv. 181
Hvalsveien

Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : Strekning som er i stort behov for
økt framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Fv. 178 Gang - og sykkelvei. Delmål F3 : 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 st ore 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 (Gummikrysset) 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
lan gs fv. 35 mot Hvervenkastet.

Ny bru / bruløsning;
Bybrua og
Kvernbergsundbru.

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4 :
Kvernbergsundbru og Bybrua er i stort behov
for bedre gang og sykkelløsninger. Hønefoss er
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.
(Se rapporter for myke trafikanter
http://ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig -
og - eiendom/Plansaker/Utredninger - og -
analyser/Myke - trafikanter/ )

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 M4 : 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 å gå utenfor tettbebygget
bol igområde på Helgelandsmoen. Det bør
vurderes en ny vei mot Hvervenkastet / Hønen
prim ært , og 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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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-

2021

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal utarbeides ett
handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for perioden 2018-2021. 
Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres på fylkesvegnettet og for 
kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

Avgjørelsen om å utarbeide ett felles handlingsprogram for både fylkesveger og kollektivtransport, tar
utgangspunkt i innspill fra arbeidsseminaret i mai 2016. Det innspillene fra seminaret i hovedsak la 
vekt på var ulikheten mellom by og distrikt, der det i byområder bør legges større vekt på tiltak for 
sykkel, gange og kollektiv. I tillegg ble det understreket viktigheten av å se de ulike transportmidlene 
og tiltak i sammenheng, for å bedre kunne utnytte tilgjengelige ressurser og nå overordnede 
målsettinger.    

På bakgrunn av overordnede føringer og innspill fra arbeidsseminaret vedtok Hovedutvalg for 
samferdselssektoren forslaget til aktualisert fylkesvegstrategi 2014-2023 på hovedutvalgsmøte den 
15.06.16. Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør dermed grunnlaget for prioriteringer av 
infrastrukturtiltak i handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan Buskerud utgjør 
grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. 

Hovedtrekk i aktualisert fylkesvegstrategi
Den aktualiserte fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men 
legger større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg vektlegges 
vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som følge av vær og klima. 

Innspill til handlingsprogrammet
Selv om det nå utarbeides ett felles handlingsprogram, opererer fylkeskommunen fortsatt med ulike 
budsjetter.  

Se adresseliste bak

Vår dato: 14.06.2016 Vår referanse: 2016/1050-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Ine Gjellebæk, tlf. 32 80 87 25

SAMFERDSELSAVDELINGEN
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Vi ønsker derfor to ulike typer av innspill til handlingsprogrammet: 
1. En beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for

kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene. 
2. Innspill på prioriterte infrastrukturtiltak i kommunene og kommuneregionene. Innspillene kan 

gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommuneregionene. 

Frist for innspill fra kommuner/kommuneregioner settes til 3. oktober 2016.

1) Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen
For at vi bedre skal kunne se de ulike transportmidlene i sammenheng, ønsker vi en beskrivelse av 
kommunen/kommuneregionens samferdselsutfordringer på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 
kommunen/kommuneregionen. Dette omfatter både drift av kollektivtilbudet og infrastruktur for alle 
trafikantgrupper (sykkel, gange, kollektiv og bil) på fylkesvegnettet. 

Beskrivelsen bør være på et overordnet nivå. Beskrivelsen kan gjerne være kortfattet/i stikkordsform.

2) Prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen/kommuneregionene
Fylkeskommunen har begrenset med midler til nye infrastrukturtiltak, og det er flere større bindinger 
inn i perioden 2018-2021. Vi ber derfor om tilbakemeldinger på de prioriterte infrastrukturtiltak og
prosjekter i hver av kommunene/kommuneregionene. Vi ber om at infrastrukturtiltakene begrunnes 
og at den aktualiserte fylkesvegstrategien legges til grunn for innspill. 

Eksempler på infrastrukturtiltak er både forfallsinnhenting, utbedring av vegnett, rasteplasser, 
trafikksikkerhetstiltak for alle trafikanter, holdeplasser, fremkommelighetstiltak for gang, sykkel og 
kollektiv, gang- og sykkelveger, universell utforming, innfartsparkering, 

Vedlagt følger et skjema som vi ønsker at dere benytter når dere sender inn deres innspill til 
infrastrukturtiltak. 

Fylkeskommunen har ansvaret for hele Buskerud, og er opptatt av regional utvikling. Det vil derfor 
være en fordel om kommunene i kommuneregionene samarbeider om sine prioriteringer. 

Med vennlig hilsen

Gro Ryghseter Solberg Ine Gjellebæk

Samferdselssjef samferdselsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vedlegg
1 Aktualisert fylkesvegstrategi
2 Skjema for innspill

Adresseliste:
Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen
Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 Lampeland
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 Flå
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal
Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse
Hol kommune Ålmannsvegen 8 3576 Hol
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg
Krødsherad kommune 3536 Noresund
Lier kommune Postboks 205 3401 Lier
Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund
Nedre Eiker kommune Postboks 399 3051 Mjøndalen
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 Nesbyen
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 Rødberg
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Rollag kommune 3626 Rollag
Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken
Sigdal kommune 3350 Prestfoss
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND
Regionrådet for Hallingdal Torpomoen 27 3579 TORPO
Rådet for Ringeriksregionen Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kongsbergregionen Postboks 115 3602 KONGSBERG
Region Vestviken Røyken kommune, Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
Regionrådet for Midt-Buskerud Krødsherad kommune 3536 NORESUND
Rådet for Drammensregionen engene 1 3008 DRAMMEN
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Ungdommens fylkesting 
v/ungdomskontakt
Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede
Eldrerådet i Buskerud
Ål kommune Torget 1 3570 Ål
Brakar as Bragernes torg 1 3017 DRAMMEN
Gerd Eva Volden Mølleveien 17 3490 KLOKKARSTU

A
Ståle Sørensen Eikelia 13 3039 DRAMMEN
Olav Skinnes 3535 Krøderen
Anne Sandum Åsliveien 10 3525 HALLINGBY
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Helene Bøsei Olsen Klokkerlia 24 3531 KROKKLEIVA
Shoaib Karim Naeem Kvernveien 15 A 3043 DRAMMEN
Terje Vegard Kopperud Skogerveien 17 3041 DRAMMEN
Hege Irene Fossum Rudvangveien 22 A 3530 RØYSE
Dag Fjeld Edvardsen Skogerveien 32 3041 Drammen
Eilev Bekjorden 3624 Lyngdal i 

Numedal
Torhild Helling Bergaplass Øvre-Ålsvegen 274 3570 Ål



Fra: Ine Gjellebæk [Ine.Gjellebek@bfk.no] 

Til: Statens vegvesen Region Sør [firmapost-sor@vegvesen.no]; Anne Sandum 

[anne.sandum@bfk.no]; Dag Fjeld Edvardsen [Dag.Fjeld.Edvardsen@bfk.no]; Eilev Bekjorden 

[eilev.bekjorden@bfk.no]; Gerd Eva Volden [gevolden@frisurf.no]; 

'havard@kongsbergregionen.no' [havard@kongsbergregionen.no]; Hege Irene Fossum 

[Hege.Fossum@bfk.no]; Helene Bøsei Olsen [Helene.Bosei.Olsen@bfk.no]; 

'hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no' 

[hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no]; 

'hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no' 

[hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no]; 'jan.erik.lindoe@regionvestviken.no' 

[jan.erik.lindoe@regionvestviken.no]; 'kommunepost@drmk.no' [kommunepost@drmk.no]; 

Krødsherad Kommune [krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no]; Olav Skinnes 

[Olav.Skinnes@bfk.no]; 'post@flesberg.kommune.no' [post@flesberg.kommune.no]; Nedre 

Eiker Kommune [post@nedre-eiker.kommune.no]; 'post@nore-og-uvdal.kommune.no' 

[post@nore-og-uvdal.kommune.no]; Øvre Eiker Kommune [post@ovre-eiker.kommune.no]; 

Sigdal Kommune [post@sigdal.kommune.no]; Flå Kommune [postmottak@flaa.kommune.no]; 

Gol Kommune [postmottak@gol.kommune.no]; Hemsedal Kommune 

[postmottak@hemsedal.kommune.no]; Hol Kommune [postmottak@hol.kommune.no]; Hole 

Kommune [postmottak@hole.kommune.no]; Hurum Kommune 

[postmottak@hurum.kommune.no]; Kongsberg Kommune 

[postmottak@kongsberg.kommune.no]; Lier Kommune [postmottak@lier.kommune.no]; Nes 

Kommune [postmottak@nes-bu.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no]; Rollag Kommune [postmottak@rollag.kommune.no]; 

Røyken Kommune [postmottak@royken.kommune.no]; Ål Kommune 

[postmottak@aal.kommune.no]; 'regionraadet@hallingdal.no' [regionraadet@hallingdal.no]; 

Rina Kamilla Yamamoto [Rina.Kamilla.Yamamoto@bfk.no]; Rita Starup Andersen 

[rita.starup@bfk.no]; Rita Starup Andersen [rita.starup@bfk.no]; 

'servicetorg@modum.kommune.no' [servicetorg@modum.kommune.no]; Shoaib Karim Naeem 

[Shoaib.Karim.Naeem@bfk.no]; Ståle Sørensen [stale.sorensen@bfk.no]; 

steinar.valset@drammen.kommune.no [steinar.valset@drammen.kommune.no]; Terje Vegard 

Kopperud [Terje.Kopperud@bfk.no]; Torhild Helling Bergaplass [Torhild.Bergaplass@bfk.no] 

Kopi: Linda Engstrøm [Linda.Engstrom@ringerike.kommune.no]; 

'Bente.Stoa@royken.kommune.no' [Bente.Stoa@royken.kommune.no]; Erling Stein Aass 

[erling.aass@bfk.no]; Gro Ryghseter Solberg [Gro.Ryghseter.Solberg@bfk.no]; Gunnar 

Haugerud [Gunnar.Haugerud@bfk.no]; Kjerstin Spångberg [Kjerstin.Spangberg@bfk.no]; 

Ingvild Seljegard [Ingvild.Seljegard@bfk.no]; 'tine.svensen@vegvesen.no' 

[tine.svensen@vegvesen.no] 

Sendt: 24.06.2016 12:39:52 

Emne: Innspill fra kommuner og kommuneregioner på tiltak i handlingsprogram for fylkesveger 

og kollektivtransport 2018-2021 

Vedlegg: image001.jpg; Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021.pdf; Aktualisert 

fylkesvegstrategi.PDF; Skjema for innspill.pdf 

INNSPILL PÅ TILTAK TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 2018-
2021 



Vedlagt følger invitasjon til å komme med innspill på tiltak til handlingsprogrammet for 
fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. Vi vil tydeliggjøre at vi ber om innspill på 
infrastrukturtiltak for alle trafikantgrupper, både sykkel, gange, kollektivtransport og veg.  

Vi oppfordrer kommunene i kommuneregionene til å samarbeide om sine prioriteringer. Mer 
informasjon står i brevet, og vi ønsker at vedlagt skjema benyttes ved innsendelse av forslag til 
tiltak. I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på 
fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene.  

Vedlagt ligger også aktualisert fylkesvegstrategi som ved vedtatt på hovedutvalgsmøte for 
samferdselssektoren 15.06.16. 

Minner om at fristen for å sende inn innspill er 3. oktober 2016.  

 
Med vennlig hilsen 
Ine Gjellebæk 
Samferdselsrådgiver 
 
…………………………………………………………  
direkte: 32 80 87 25 
mobil: 97 66 66 85  
web: www.bfk.no    
………………………………………………………… 
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N otat

Samferdselsavdelingen

V år dato 26 .02.2016
Vår referanse 2012/100 - 19
Vår saksbehandler Ine Gjellebæk, 32808699

Strateginotat som grunnlag for Handlingsprogram fylkesveger
2018 - 2021

Innledning
Nåværende handlingsprogram for fylkesveger er vedtatt for periode 2014 - 2017. Allerede nå
starter arbeide t med et nytt handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2018 - 2021. Det legges
opp til vedtak høsten (november) 20 17.

Styringsdokument for handlingsprogrammet er gjeldende fylkesvegstrategi 2014 - 2023. Siden
fylkesvegstrategien ble utarbeidet, har det i midlertid kommet endringer i flere overordnede
føringer samt nye vedtak i Buskerud fylkeskommune. Dette gir behov fo r enkelte endringer i og
tilføyelser til gjeldende styringsdokument et .

Fylkesvegstrategi 2014 - 2023 - hovedtrekk
Fylkesvegstrategien definerer tre hovedmål og understreker at disse tre skal ha lik prioritet. De tre
hovedmålene går på framkommelighet, tra fikksikkerhet og miljø. Under hvert av hovedmålene er
det formulert flere delmål som igjen inneholder en vedtatt strategi . Delmålene definerer hva som
skal prioriteres for å nå de formulerte hovedmålene , og strategien beskriver hva som skal gjøres .

Da fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble vedtatt, ble forfallsinnhentingen på fylkesvegene gitt et
spesielt fokus, med mål om at mest mulig av etterslepet skulle bli tatt igjen i løpet av perioden.
Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017 bygger på denne prior iteringen.

Vedtatte mål og strategi er gjengitt i tabell - og stikkordsform i vedlegg 2 .

Nye rammer og premisser i perioden
Etter at fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble politisk vedtatt høsten 2012 har det kommet flere nye
føringer. Føringene er på både n asjonalt og regionalt nivå.

Gjengitt i stikkordsform er noen av de nye rammer og premisser som følger:

Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (NTP) vedtatt i Stortinget 18.06.2013
o NTP 2014 - 2023 setter mål om at antallet drepte og hardt skadede skal halveres

innen 2024.
o Regjeringen har som mål at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas

med sykkel, gange og kollektivtransport. Dette innebærer både en økning i
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kapasiteten, framkommeligheten, robustheten og trafikksikkerheten for de
overnevnte transportformene.

Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018 - 2029
(Samferdselsdepartementet 19. mai 2015)

o Retningslinje 2 (R2) ble oversendt mai 2015 . R2 bygger videre på NTP 2014 - 2023,
men understreker oppfølgingen av klimaforliket av 2012 . H ovedmålet for NTP
2018 - 2029 sier derfor at transportsystemet skal være sikker, fremme
verdiskapning og bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Nullvekstmålet fra
NTP 2014 - 2 023 utvides til også å inkludere by områder.

Regional areal - og transportplan for Buskerud 2015 - 2030 (under utarbeiding, forventet
vedtak i Fylkestinget desember 2016)

o Planene gir strategiske føringer til videre utvikling av d et fylkeskommunale og
statlige vegnettet i fylket. Fokuset ligger på å utvikle et trafikksikkert og effektivt
transportsystem et som er tilpasset utfordringer både i pressområder og distrikter.
Målet er at all transportvekst i byer og tettsteder skal tas med sykkel, gange og
kol lektiv.

o Dette innebærer forfallsinnhenting på fylkesveg, t rygge, raske og godt utbyggede
s ykkel - og gangnett i tillegg til i nnfartsparkering, gjennomgående kollektivfelt og
knutepunktutvikling for et mer samordnet og styrket kollektivtilbud .

Andre tilgren sende planer
Areal - og transportplan Buskerudbyen 2013 - 2023 vedtatt i fylkestinget i Buskerud
07.02.2013)

o ATP Buskerudbyen legger opp til at t ransportsystemet skal knytte flerkjernede
byområder sammen, og til osloområdet og utlandet. Hovedfokuset ligger p å
forflyttingen av personer og gods. ATP Buskerudbyen legger opp til at et ef fektivt
og m iljøvennlig kollektivtransport system av høy kvalitet, med tilgjengelighet for
alle, skal være en grunnstamme slik at behovet for biltransport blir lavest mulig.

o For å lykkes med dette skal b usse n skal prioriteres i vegnettet og d et skal
etableres effektive kollektivknutepunkter med overgangsmuligheter, herunder
også innfartsparkering. Det legges også fokus på vinterdrift på sykkel - og
ganganlegg.

o Innenfor innevæ rende periode består Buskerudbysamarbeidet av kommunene
Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg , Buskerud fylkeskommune,
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Fylkesmannen i Buskerud .
Buskerudbysamarbeidet inngikk i 2010 og 2014 avtale om s tatlige
belønningsmidler til kollektiv og sykkelfremmende tiltak, også kalt
Buskerudbypakke 1. I disse dager er B uskerudbypakke 2 under utvikling , den
innbefatter ikke Kongsberg kommune.

Vedtak i Buskerud fylkeskommune
I tilknytning til Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram 2016 - 2019, har det kommet enkelte
ve rbalpunkter i fylkestinget 9 desember 2015 som er relevant for arbeidet med ny
Handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021. Disse lyder som følger:

o Punkt 13. Mål om i nnhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger skal
revideres i handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021 i tråd med budsjettet.

o Punkt 33. Fylkesveger som opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn
akseltrykk. Det skal settes inn større in nsats for opprustning, særlig på de aller
dårligste veiene i distriktet.

o Punkt 35. Rammen til kollektivtransport økes med 6 millioner kroner.
Hovedutvalget for samferdsel vedtar den endelige fordelingen.
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o Punkt 36. Det skal utredes en sammenhengende gang - og sykkelvegplan for
Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og
mellom byene og tettstedene. Herunder skal ekspressykkelfelt tilrettelagt for
elsykkel være inkludert på trafikkerte st rekninger.

o Punkt 37. Budsjettet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg økes med 2 millioner
kroner per år.

o Punkt 61. Det utredes mulighet for å intensivere bygging av flere gang - og
sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune hvor også lokalsamfunnet o g
frivilligheten deltar.

Forslag til aktualiserte mål

Som følge av reduksjonen på 48,5 mill. kr per år innenfor budsjettramma for neste
handlingsprogram (2018 - 2021), blir det ikke mulig å nå målet om å ta igjen
vedlikeholdsforfallet på vegnettet i l øpet av 16 år. Nytt mål for forfallsinnhenting en
fastlegges gjennom prosessen med handlingsprogram fylkesveger 2018 - 2021.

Med bakgrunn i verbalpunkt 33 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, blir setningen « Fylkesveger som opprustes sk al klassifiseres for minimum
10 tonn akseltrykk» foreslått lagt til i punktet om prioriteringer innen forfallsinnhenting.
Punktet i fylkesvegstrategien blir derfor lydende ; «Strekninger med høy trafikk der
forfallet er kommet langt prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I tillegg settes det av midler for å
redusere forfall på lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort . Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for mini mum 10 tonn akseltrykk ».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at punktet om
oppgradering av drenssystemene ved forfallstiltak på fy lkesvegene endres. Punktet i
fylkesvegstrategien lyder som følger; «ved tiltak for å ta igjen forfallet på fylkesvegene
skal tilstand og dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle hyppigere og
mer intensiv nedbør» Punktet foreslås endret ti l «Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal
infrastrukturen oppgraderes med tilstr ekkelig drenering, sikring, over bygning og
fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær og klimatiske påkjenninger».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at
konsekvensene av st ormflo også legges til grunn. Punktet om driftsberedskap og hyppige
inspeksjoner etter klimaend ringers negative konsekvenser foreslås derfor endret til og
også omfatte stormflo.

Med bakgrunn i nullvekstmålet fra R2, om at all trafikkvekst i byområder skal tas med
sykkel, gange eller kollektiv, foreslås delmål F3 og F5 slått sammen. For å tydeliggj øre en
sterkere satsning på dette området, foreslås delmålsteksten å endres til « Utvikle
transportløsninger som bidrar til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport».
Tidligere delmålstekster for F3 og F5 sørges ivaretatt av tilhørende strategipunkte r.

Med bakgrunn i verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, foreslås det å legge til et strategipunkt under delmål F3 om oppfølging av
«Sykkelstrategi for Buskerud».
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For ytterligere å følge opp verbalpunkt 36 fra Hand lingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune foreslås strategipunktene om at tilrettelegging for gående og syklende
prioriteres på skoleveg og dernest i byområder slått sammen og endret. Punktet foreslås
endret til «Tilrettelegging for gående og sykle nde prioriteres på skoleveger, dernest i og
mellom byområder og tettsteder med over 5 000 innbyggere med mål om et
sammenhengende gang - og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt».

På bakgrunn av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
f ylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud, foreslås det å legge til et strategipunkt
lydende «Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved alle
kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og tog» under delmål F3.

Som oppfølging av R2 og NTP 2014 - 2023 om å legge til rette for økt bruk av
kollektivtransport og redusere bilbruken foreslås det at følgende strategipunkt legges til
under delmål F3; «Styrke tilbud for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt og sentrale
holdeplasser fo r buss og tog, slik at de som bor utenfor sykkel - eller gangavstand fra
stasjoner eller et tjenlig busstilbud skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo,
Akershus og Buskerud».

For å understreke viktigheten av vinterdrift på gang - og sykkelveg ene og som en
oppfølging av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud foreslås strategipunkt «Drift av kjøreveg
og tilstøtende trafikkarealer for gående og syklende inklusive bussholdeplasser sk al
samkjøres og ha lik prioritet» å endres til; «Drift av trafikkarealer for gående og syklende,
inklusive bussholdeplasser, skal ha lik prioritert som drift av kjøreveg for bil, med ekstra
fokus på vinterdrift».

Det foreslås at målet om å redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023,
endres til mål om at antallet drepte og hardt skadde halveres innen 2023, slik det er
formulert av NTP 2014 - 2023 og i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 . Og
Handlingsprogram for Buskerud fyl keskommune 2016 - 2019.

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om gjennomføring og finansiering av gang - og
sykkelvegprosjekter etter Flesberg - modellen, under vedtatt strategi for gjennomføring og
finansiering, på bakgrunn av verbalpunkt 61 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for
Buskerud fylkeskommune . Punktet fore slås formulert til «Bygging av gang - og sykkelveger
etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsam funnet og frivilligheten deltar , kan
benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I slike
tilfeller skal lov om offentlig an skaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges ».

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om støy som ivaretar boliger som ligger inntil
fylkesveger hvor det blir gjennomført tiltak. Punktet foreslås formulert til « Ved
gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs fylkesveg skal støytiltakene
planlegges og gjennomføres slik at innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til
under 35 dB(A) )».

Drammen, 02.06 .16 .
Ine Gjellebæk
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Vedlegg 1 : Forslag til aktualiserte mål for fylkesvegstrategi 2014 - 2023

HOVEDMÅL
FRAMKOMMELIGHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av -------- år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redus ere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort. Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk der
det er behov .
Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal infrastrukturen
oppgraderes med tilstre kkelig drenering, sikring, over bygning
og fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær
og klimatiske påkjenninger.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
transportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsigbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - ,
stormflo - og rasskader s kal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3

Utvikle transportløsninger som bidrar
til økt bruk av gange, sykkel og
kollektivtransport.

F4

Tenke helhetlig om transport, der de
ulike transportformenes blir sett i
sammenheng , slik at tilgjengelige
ressurser blir bedre utnyttet og
overordnede målsettinger blir
ivaretatt .

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
«Sykkelstrategien for Buskerud» skal følges opp.
I byområde r skal investeringstiltak primært bidra til fysisk
tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk, slik at den
samlede biltrafikken ikke øker .
Tilrettelegging for gående og syklende prioriteres på
skoleveger, dernest i og mellom byområder og tettsted er med
over 5 000 innbyggere, med mål om et sammenhengende gang -
og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt.
Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved
alle kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og
tog.
Styrke tilbud for i nnfartsparkering ved kollektivknutepunkt og
sentrale holdeplasser for buss og tog , slik at de som bor utenfor
sykkel - eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud
skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo, Akershus
og Buskerud .
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
passasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av trafikkarealer for gående og syklend e , inklusive
bussholdeplasser , skal ha lik prioritet som drift av kjøreveg for
bil , m ed ekstra fokus på vinterdrift.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023 slik det er
formulert i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 .
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Ved gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs
fylkesveg skal støytiltakene planlegges og gjennomføres slik at
innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til under 35
dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturlandskap
og dyrket jord.

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.

Delmål M4:

M4
Bi dra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.
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VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må det økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
traf ikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere investeringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnad seffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder kan tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrek kelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvikling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.
Bygging av gang - og sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsamfunnet og
frivilligheten deltar , kan benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I
slike tilfeller skal lov om offentlig anskaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investering s - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram t il gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir ivaretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikke rhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(e r), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse avgitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.
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Vedlegg 2: Mål fra fylkesvegstrategi 2014 - 2023

H OVEDMÅL
FRAM KOMMELI GHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av 16 år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt,
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 – 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redusere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort.
Ved tiltak for å ta igjen fo rfallet på fylkesvegene skal tilstand og
dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle
hyppigere og mer intensiv nedbør.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
tra nsportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsi gbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - o g
rasskader skal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3
Framkommelighet for gående og
syklende skal økes, og med spesiell
fokus på skoleveger.

Kostnadseffektive og lokalt viktige tiltak som gjør at
skolevegene oppleves trygge prioriteres i alle kommuner.
Tilrettelegging for gående og syklende ut over skoleveger
prioriteres spesielt i byområder.
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.

OVERORDNET MÅL FOR FYLKESVEGER

Fylkesvegnettet skal bidra til et effektivt , sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud.

HOVEDMÅL FRAMKOMMELIGHET

Effektiv trafikkavvikling for alle
trafikantgrupper

HOVEDMÅL TRAFIKKSIKKERHET

Nullvisjonen for trafikksikkerhet
legges til grunn. Antall drepte og

hardt skadde skal reduseres.

HOVEDMÅL MILJØ

Ivareta miljøhensyn ved investering,
drift og vedlikehold og forvaltning av

fylkesvgene.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
p assasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av kjøreveg og tilstøtende trafikkarealer for gående og
syklende inklusive bussholdeplasser skal samkjøres og ha lik
prioritet.

Delmål F5:

F5
I Buskerudby - og Ringeriksområdet
skal det spesielt legges fysisk til rette
for økt bruk av kollektivtrafikk og
sykkel, slik at den samlede biltrafikken
ikke øker.

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
I byområdene Buskerudbyen og Hønefoss skal investerings tiltak
primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt bruk av
kollektivtrafikk og sykkel.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023 slik
det er formulert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Gjennomføre tiltak som bringer alle boliger langs fylkesvegene
ned på et innendørs støynivå på maks 42 dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturl andskap

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.
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og dyrket jord.

Delmål M4:

M4
Bidra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.

VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må de t økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
trafikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere i nvesteringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnadseffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder k an tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvi kling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investerings - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram til gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir iv aretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(er), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse av gitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.



SAKSFRAMLEGG 
 
  
Kommunestyret 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 16/2147-3   Arkiv: 140 &13  

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter konseptet 
med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad til etatenes 
prioriteringer.  
De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig statlig 
bevilgning i første 4-års periode.  
 
Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 
byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 
Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del 
av planperioden. 
 
Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 
kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 
 
Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  
 
Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 
omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 
 
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske vurderinger, da 
det er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi 
i å legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av effektiv og 
framtidsrettet infrastruktur.  
 
 

 
 



 
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  
 
 
Bakgrunn: 
Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 ble fremlagt 29.02.16, 
plandokumentet er nå sendt på høring til fylkeskommunene, de fire største byene og andre som 
ønsker det. Fristen er satt til 01.07.16. Buskerud og Oppland fylkeskommune ønsker å høre 
kommunene før de tar stilling til NTP-forslaget i fylkestingene i juni. Innspill må gis innen 1. mai. 
Etter samråd med ordførerne i Ringeriksregionen har de tre rådmennene utarbeidet likelydende 
saksframlegg og forslag til uttalelse. 
Nasjonal Transportplan revideres hvert fjerde år og dette er femte gang planen fremmes. 
Regjeringen planlegger å legge frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan våren 2017. 
 
Ringeriksregionens felles samferdselsprioriteringer 
De tre kommunene i Ringeriksregionen har i flere år samarbeidet tett om de viktigste 
samferdselsprioriteringene for vår region. Denne enigheten har gitt resultater i form av bedre 
gjennomslag i nasjonal sammenheng. Våre felles prioriteringer er definert i målene for prosjektet 
Vei og bane 2018: 
  

1. Sikre at Ringeriksregionen og dens alliansepartnere står samlet om felles mål og offensiv 

innsats for å realisere regionens kommunikasjonsutfordringer som grunnlag for vekst, 

utvikling og verdiskaping 

2. Bidra til en raskest mulig realisering av Ringeriksregionens mest sentrale 

samferdselsprosjekter: 

a. Firefelts E16 fra Sandvika til Hønefoss 

b. Ringeriksbanen Sandvika – Hønefoss 

c. E16 Olum – Eggemoen og Eggemoen – Nymoen  

d. Ringerikspakka 

Vurdering: 
 
Viktige prosjekter for Ringeriksregionen i NTP: 
 Aldri tidligere har vei og bane i vår region vært så høyt prioritert på den nasjonale dagsorden før. 
Dette er vi svært tilfredse med. Men det er fortsatt lang vei å gå før alle prosjektene er realisert.  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med hovedgrepene i forslaget til Nasjonal Transportplan, og 
støtter konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i 
hovedsak til etatenes prioriteringer. 
 
Grunnlagsdokumentet presenterer fire ulike rammenivå: Lav, basis, middels og høy. For 
Våre prosjekter er det liten forskjell mellom middels og høyt rammenivå. 
Rammenivået er forøvrig på henholdsvis 47,8 milliarder, 59,7 milliarder, 71,7 milliarder og 77,7 
milliarder. De årlige tallene er som et gjennomsnitt av planperioden 2018-2029. 
 
Transportetatene har tatt utgangspunkt i at budsjettet for 2017 blir slik at NTP-rammen for 
perioden 2014-2017 blir oppfylt. Videre er det lagt til grunn at alle store prosjekter som ligger med 
oppstart i perioden 2014-2017 i gjeldende NTP er bundet. I tillegg har departementet definert 



utbygging av indre InterCity, Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss som bundne prosjekter. Dvs. 
at alle våre prosjekter er bundne prosjekter.  
 
For prosjektene i Ringeriksregionen er det små forskjeller om det blir middels eller høy ramme. 
Forskjellene mellom middels og lavere rammer er radikal, og må unngås. Lavere rammer 
enn middels vil gjøre at Ringeriksbanen ikke får oppstart og ferdigstilling som planlagt, og 
denne lave ramma vil skape mange andre negative konsekvenser for Bergensbanen og spesielt 
Ringeriksbanen. Med de oppgavene Norge nå står ovenfor innenfor samferdselsområdet må 
rammene for planene minst legge til grunn høyeste nivå. 
 
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske analyser, 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.  
 
Ringerike kommune forventer at fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 blir behandla som et av dem 
aller viktigste prosjekta i transportplanen, og at tidsperspektivet blir oppfylt i gjennomføringen. 
Prosjektet vil ha stor nytte for regionen, hovedstadsområdet og forbindelsen mellom Østland og 
Vestland.  
I en utredning/analyse gjort av Handelshøyskolen BI stipuleres merverdi til nær 5 milliarder årlig. 
Dette er med bakgrunn i store forskjeller mellom arbeidsmarkedet i Oslo og i Ringeriksregionen, 
noe en legger til grunn vil utjamne seg etter 10 år ved å bygge ut infrastrukturen. Dette er effekter 
som dagens samfunnsøkonomiske analyser ignorerer når nytten skal tallfestes. 
 
Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss 
Ringeriksbanen ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet, men det krever 
middels eller høy ramme for å få byggestart – som lovet – i 2019, med ferdigstillelse i 2024. 
Rammen i middels og høy ramme er 20.100 mill. kr. for jernbanen og 8.600 mill. kr. for veien. 
 
Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med én time, og knytte øst- vest 
tettere sammen, prosjektet er derfor av nasjonal betydning. Bygging av Ringeriksbanen vil sammen 
med utbygging Voss – Bergen og en del mindre tiltak mellom Hønefoss og Voss, bidra til en total 
reisetid mellom Oslo og Bergen ned mot 4 timer. 
 Tilsvarende er E16 mellom Sandvika og Hønefoss et nasjonalt viktig prosjekt. Strekningen er sentral 
som del av forbindelsen mellom øst og vest i Norge. For å sikre gjennomføring og ferdigstillelse i 
2024, er det enighet om at planleggingen av disse prosjektene skal gjennomføres som statlig plan.  
Endelig valg av trasé for hele strekningen må gjøres snarest for at det ikke skal få konsekvenser for 
fremdriften i prosjektet. 
 
I basis ramme er det lagt til grunn statlige midler til anleggsstart på prosjektet E16 Skaret-Hønefoss. 
Fra middels ramme legges det til grunn fullføring av prosjektet i planperioden. I lav ramme er det 
ikke midler til prosjektet. Bygging av ny E16 mellom Skaret og Hønefoss forutsettes gjennomført 
som et fellesprosjekt med Ringeriksbanen.  

 
E16 Olum- Eggemoen: 
Reguleringsplanen for E16 Olum- Eggemoen er vedtatt. Det er fattet vedtak om bompenger lokalt, 
men vedtakene er ikke likelydende i fylkeskommunene og kommunene. Saken ligger til avgjørelse i 
Vegdirektorat/departement. Fremdriftsplanen legger nå opptil byggestart i 2017 med ferdigstillelse 
i 2020. Det er avgjørende viktig at det tas en avgjørelse om hvordan bompengevedtaket skal 
håndteres, slik at prosjektet kan sendes til KS2, og bompengeproposisjonen endelig behandles i 
Stortinget i løpet av 2016.   
 



Siden prosjektet er et bundet prosjekt forventer vi nå gjennomføring.  
Dersom det er nødvendig, bør bomselskapet kunne medvirke til tidlig oppstart gjennom 
forskuttering. 
 
Nymoen-Eggemoen: 
Prosjektet er ikke omtalt i NTP.  
Siling av alternativer pågår. Planprogram utarbeides og vedtas våren 2016. Oppstart 
kommunedelplan høsten 2016. Viktig at planleggingen fortsetter slik at en kan fortsette 
utbyggingen uten stopp når Olum- Eggemoen står klar. Slik at en kan få til sammenhengende 
utbygging Olum-Eggemoen- Nymoen.  
 
Bjørum – Skaret 
Reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret ble vedtatt i 2013. Det er fattet lokale vedtak om 
bompengefinansiering. KS2 er gjennomført og det forventes at bompengeproposisjonen vedtas i 
Stortinget våren 2016. Det legges opptil byggestart i første del av planperioden. 
 
Ringerikspakka: 
Ringerikspakka som omhandler vegsystem i og rundt Hønefoss er ikke omtalt i NTP-forslaget. Det er 
vedtatt en KVU for Hønefoss. Den har vært til KS1. Vi venter nå på en beslutning i regjeringen på 
veien videre.  
Effektive og attraktive byregioner har stor betydning for økonomisk vekst og næringsutvikling. 
Jernbanen har en viktig funksjon i de største byområdene ved at større arealer kan kobles sammen 
til effektive bo og arbeidsmarkeder 
I grunnlagsdokumentet under byområder er det skissert at Nullvekstmålet for personbiltrafikk 
gjelder for de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. Ringerike kommune er enige med 
Transportetatene at målet bør utvides til å omfatte alle byregioner der miljø og 
kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig å håndtere persontransportveksten med 
kollektivtransport, gåing og sykling. Nullvekstmålet bør som et minimum legges til grunn i alle byer 
der det er aktuelt med bypakker, vi mener derfor at Ringerike er aktuell for dette. Ringeriksregionen 
forventer og ønsker en sterk vekst de neste årene og rigger seg for denne veksten. 
 
Vedlegg 
 

 NTP- 2018-2029 Grunnlagsdokument 

 NTP- Vedlegg Fremdriftsplan Intercity 

 Høringsbrev fra BFK 

 
 Ringerike kommune, 07.04.2016 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
Regionkoordinator: Hilde Elisabeth Fivelsdal  
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske vurderinger, 

da det er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor 

merverdi i å legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av 

effektiv og framtidsrettet infrastruktur.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-5  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 123/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 29.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 23.01.2018 00:00:00-23.01.2018 00:00:00     Utvalg: FS  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

16/2147-11 02.11.2017 R/TEK/OLEGUL 140 &13 

36055/17 Buskerud fylkeskommune 

Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023  

 

17/4187-4 08.11.2017 R/TEK/GUROS GNR 52/1 

36727/17 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Sva 

Klage på vedtak om driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune 

gnr/bnr 52/1  

 

16/2046-21 23.11.2017 R/TEK/LINENG L12 

37579/17  

Status Sykkelbyprosjektet  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

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

 

 

 

 
Buskerud fylkeskommune  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/2147-11 36055/17 140 &13 2017/13331-9 01.11.2017 

 
Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023 

 

I forbindelse med NTP 2O18-2029 er det høring av Handlingsprogram Statens vegvesen 

2018-2023. 

 

Buskerud fylkeskommune ønsker å få innspill fra kommunene og kommuneregionene 

som grunnlag for fylkeskommunens høringsuttalelse. Hovedutvalget for samferdselssektoren 

skal behandle høringsuttalelsen 16. november og fylkestinget 6. desember. Frist for innspill fra 

kommunene/kommuneregionene er satt til l. november. Ringerike og Hole fikk utsatt frist til 2. 

november. De korte fristene medfører at det ikke lar seg gjøre å behandle dette innspillet 

politisk, men det er basert på innspillet i tidlig fase som ble vedtatt i FS 21.02.17. Derfor 

refereres det i politisk utvalg.   

 

Hole og Ringerike har samarbeidet om innspillet på administrativt nivå. 

 

Saken angående innspill til handlingsprogram for riksveger 2018 – 21 (23) som ble behandlet 

21.02.17, var i en tidlig fase i arbeidet med handlingsprogrammet. 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23). 

 

Dokumenter i forbindelse med dette er vedlagt i sin helhet og spilles inn på nytt.  

 

Kommentarer til høringsutkastet 

Det er svært viktig at det jobbes med en så tidlig som mulig byggestart. I uttalelse til NTP 

28.04.2016 forutsetter Ringerike byggestart i 2019. Det er uttalt at byggestart nå først er mulig 

i 2021/22. Det blir derfor svært viktig at det jobbes med en så tidlig start som mulig, og at 

denne ikke blir senere enn 2021. Det betyr også at det må settes av midler til forberedende 

arbeider. Allerede i 2019 er det lagt opp til grunnerverv, og i 2020 større forberedende 

arbeider. For folk flest vil dette bli oppfattet som byggestart. Det bør settes fokus på at 

forberedende arbeider som er nødvendig starter så tidlig som mulig. Dette kan gjelde hogging 

av skog og store fyllinger for å komprimere grunn.  
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Ringerike forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del av 

planperioden. Dette ser ut til at det er lagt opp til dette med midler nok fra 2018 fordelt frem til 

2023.  

 

Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig. Midler til 

gjennomføring må da settes av etter ferdigstillelse av Eggemoen – Olum. 

 

Prosessen med bompenger må ha fokus og ikke være forsinkende. 

 

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om en redegjørelse som beskriver hvilke 

elementer i KVUen som vil ligge innenfor statens ansvarsområde, og hvilke av disse som inngår 

i de ulike konseptene. Statens vegvesen bør fremskynde redegjørelsen, slik at 

Samferdselsdepartementet kan ta endelig stilling til konseptvalg. Departementet legger til grunn 

at lokale myndigheter skal vurdere innretning, omfang og innfasing av lokale tiltak de har 

ansvar for, samt ta initiativ til et ev. bompengeopplegg. Det bør være en dialog mellom aktuelle 

parter som avklarer videre prosess, og ansvarsfordeling for å kunne forsere prosessen med en 

bypakke, - Ringerikspakka. 

 

Det anmodes om at gang- sykkelvei i forbindelse med etablering av nytt kryss ved bygging av 

FRE16 i Styggedalen, kobles til reguleringsplan 247 (vedtatt 30.08.01) G/S-veg Snyta – 

Tolpinrud. Det bør være en planfri kobling mellom disse og en fremtidig gang og sykkelvei 

mot Busund. 

 

Gang- og sykkelvei langs rv. 35 fra Snyta til Bærenga bør legges inn i handlingsprogrammet og 

bør ses i sammenheng med fellesprosjektet. Fellesprosjektet planlegger gang- og sykkelvei fra 

rv. 35 til og med grusuttaket i retning Busundbrua, og legger også til rette for gang- og 

sykkelvei i det nye krysset i Styggedalen. Disse grepene vil gi et helhetlig gang og 

sykkelveinett. På sikt vil man kunne få et sammenhengende gang og sykkelnett mellom 

Hønefoss, Ask, Helgelandsmoen, Hole, Jevnaker (dette forutsetter gang og sykkelvei langs 

fv.241).  

 

 
Transportkor
ridor 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 

Tilrettelegging for 
gående og syklende  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  
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fra Hønefoss og Jevnaker.  
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom 
Eggemoen og krysset ved fv. 241.  

 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  
Trafikksikkerhetstiltak  
Miljøtiltak  

Korridor 5 
Oslo-
Bergen/Haug
esund  
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  
Trafikksikkerhetstiltak  

 

 

 

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 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som også inneholder 
innspill som berører forholdet mellom fellesprosjektet, kommunale 
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regionen og Buskerud 
fylkeskommune  

og fylkeskommunale veier.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Lina Synøve Østvold   
leder areal- og byplankontoret   
  Linda Engstrøm og  

Ole Einar Gulbrandsen 

  rådgiver 

  ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Innspill til Handlingsprogram for Riksveger 2018 – 2021 med saksframlegg og protokoll 

NTP innspill 

Innspill Handlingsprogram Fylkesveier 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

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

 

 

Statens vegvesen, region sør  

Postboks 723 Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/78-5 2733/17 Q12 16/176151-1 27.01.2017 

 
Innspill fra Ringerike kommune til Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) 

 

Ringerike kommune viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til å komme med innspill til 

handlingsprogram for riksveger. Kommunen har følgende innspill: 

Kommunen blir oppfordret av Statens vegvesen til å komme med innspill til det som oppfattes som de 

mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet. Innspillet til Nasjonal Transportplan omhandler 

hovedsakelig de store prosjektene og er omtalt som innspill til handlingsprogram for riksveger 2018-

2021(23) i del 1. Denne delen er i tillegg til å være relatert til perioden for det aktuelle 

handlingsprogrammet også relatert til hele NTP-perioden. I del 2 er det tatt utgangspunkt i de øvrige 

programområdene innen transportsektoren, og satt opp innspill i tabellform til arbeidet med 

handlingsprogrammet, som er en konkretisering av tiltak og prosjekter. Innholdet i tabellen er 

hovedsakelig relatert til første fireårsperiode. Et forslag til hvilke programområder er også satt opp til 

hvert tiltak, men dette vil Statens vegvesen sortere i etterkant. 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert 28.04.2016, 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).    
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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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
Miljøtiltak 

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 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
 
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 
 
Trafikksikkerhetstiltak  
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Miljøtiltak 

Rv. 7 
Pukerudhage
n 
 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhetstiltak 

Korridor 5 Oslo-
Bergen/Haugesund 
 
Rute 5c 
 
 

E16 
 
Øverst i 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhetstiltak  
 
Miljøtiltak 

 

Generelle innspill 

Innfartsparkeringer og 
pendlerparkeringer 

Utredning og etablering av flere 
innfartsparkeringer til Hønefoss. 
Dette bør ses i sammenheng med 
kollektivtrafikk og tilrettelegging for 
gående og syklende for å minske 
biltrafikken i Hønefoss sentrum. 
Fellesprosjektet vil generere et 
annet kollektivbehov etter at 
Ringeriksbanen en bygd. 

Kollektivtiltak 

Veistandard Fjerne forfall og gjøre nødvendig 
oppgradering av standard. Bygging 
av de store samferdselsprosjektene 
som starter i 2019 vil belaste det 
øvrige veinettet utover normal drift.  

Forfall 

Kollektivknutepunkt Utredning og tilrettelegging for 
kollektivtrafikk mot knutepunkt.   

Kollektivtiltak 

E16/RRB Innspill til planprogram fra 
regionen og Buskerud 
fylkeskommune 

Viser til vedtak fra kommunene og 
fylket, som også inneholder innspill 
som berører forholdet mellom 
fellesprosjektet, kommunale og 
fylkeskommunale veier. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Protokoll med vedtak (ettersendes) 

2 Saksframlegg 

3 Innspill til NTP, protokoll med vedtak 28.04.16 

4 Innspill fra regionen og Buskerud fylkeskommune, innspill til planprogram for fellesprosjektet 

RRB og E16. 
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Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

leder areal- og byplankontoret Ole Einar Gulbrandsen 

Arealplanlegger 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no  

 

  

  Linda Engstrøm 

  Arealplanlegger 

  linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

    

    

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 

 

 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard  

Postboks 3021 Lade 

 

7441 TRONDHEIM 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/4187-4 36727/17 GNR 52/1 14/01749-13 07.11.2017 

 
Klage på vedtak om driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune 

gnr/bnr 52/1 

 

Viser til brev fra Direktoratet for mineralforvaltning (heretter direktoratet) datert 16.10.2017 

med tildeling av driftskonsesjon for Støen grustak. Tiltakshaver er Hæhre Entreprenør AS. 

Ringerike kommune anser at kommunen har rettslig klageinteresse, og påklager vedtaket om 

driftskonsesjon. Ringerike kommune forholder seg til klagefrist 07.11.2017, med utgangspunkt 

i at vedtaksbrevet er registrert mottatt hos kommunen 17.10.2017.  

 

Tildelt driftskonsesjon 

Direktoratet tildeler Hæhre Entreprenør AS driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for Støen 

grustak, gnr/bnr 52/1. Konsesjonsområdet er ca 91 dekar og er kartfestet i vedlegg til 

vedtaksbrevet.  

 

I tildelingsbrevet gjør direktoratet oppmerksom på at driftskonsesjon etter mineralloven ikke 

erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annet lovverk.  

 

Konsesjonen gis med vilkår knyttet til godkjent driftsplan, økonomisk sikkerhet og bergteknisk 

ansvarlig. Videre settes følgende vilkår, med bakgrunn i forslag til ny klausuleringsplan og 

pågående reguleringsprosess for området:  

 

Frem til kommunen har vedtatt ny reguleringsplan med tilhørende klausulplan, settes følgende 

restriksjoner i denne konsesjonstildelingen:  

1. Hvis det i ettertid registreres sandfuruskog i eller rundt konsesjonsområde som kan 

komme i konflikt med uttaksvirksomheten, må tiltakshaver inngå i dialog med 

kommunen for å sikre at slik sandfuruskog hensyntas.  

2. Tiltakshaver skal ikke ta ut grus i innenfor sone I i forslag til nytt klausuleringskart.  

3. I sone IIA i forslag til nytt klausuleringskart skal det ikke tas ut grus under kote 155. 

Lagring og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne 

sonen, og må videre skje på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av 

Mattilsynet.  

 

Fram til reguleringsplanen er vedtatt skal det altså jf. tildelt driftskonsesjon ikke tas ut grus 

innenfor sone 1 i forslag til nytt klausuleringskart, og ikke under kote 155 i sone 2A.  
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Klage på vedtak om driftskonsesjon 

Klageinteresse 

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med 

forvaltningsloven kapittel VI. Ringerike kommune anser at kommunen har rettslig 

klageinteresse. Kommunen har tilknytning til saken på flere måter.  

 

Kommunen er eier av Ringerike vannverk Kilemoen, og er som vannverkseier pliktet å sikre 

farekartlegging-/håndtering og at drikkevannet er helsemessig trygt, jf. drikkevannsforskriften § 

5 og 6.  

 

Som planmyndighet etter plan- og bygningsloven har kommunen ansvar for å ivareta hensyn 

etter denne loven. I mange tilfeller innebærer dette en interesseavveining mellom ulike hensyn. I 

denne konkrete saken er relevante hensyn blant annet bærekraftig masseforvaltning, 

drikkevannssikkerhet, naturmangfold og friluftsliv. Kommunen plikter å ta drikkevannshensyn 

under utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser 

etter relevant regelverk. Videre skal kommunen i samarbeid med vannverkseier vurdere 

behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette iht. 

drikkevannsforskriften § 26.  

 

Kommunen anser at kommunens interesse i saken er svært aktuell, da den omhandler 

drikkevannssikkerheten for over 20 000 mennesker i Hønefoss-området. Videre er saken 

spesielt aktuell nå, da området er under regulering med formål å ivareta 

drikkevannssikkerheten. I reguleringsprosessen foreslås det endringer i forhold til gjeldende 

klausuleringsplan for drikkevannskilden, både når det gjelder soneinndeling og bestemmelser.  

 

Forhold som påklages 

Kommunen klager på at direktoratet har tildelt driftskonsesjon for Støen grustak gnr/bnr/52/1. 

Kommunen er bekymret for sikkerheten for drikkevannskilden i området, og den usikkerheten 

tildelt driftskonsesjon gir. Grunnlaget for denne usikkerheten er også at det i denne saken er 

ulik oppfatning mellom grunneier og kommunen om uttakets status etter plan- og 

bygningsloven. Vilkårene knytta til konsesjonen gir etter kommunens vurdering ikke 

tilstrekkelig sikkerhet. Nærmere begrunnelse for klagen framgår nedenfor. Kommunen ber om 

at klagen gis oppsettende virkning.  

 

Kommunen mener behandling av søknad om driftskonsesjon burde avventet behandling av 

reguleringsplan for området. Videre er det svært uheldig at det gis driftskonsesjon for et 

område som er vesentlig større enn det som er foreslått avsatt til råstoffutvinning i revidert 

arealdel av kommuneplanen, og foreslås regulert til steinbrudd og masseuttak i pågående 

områderegulering. Konsesjonsområdet er 91 daa, og foreslått areal til råstoffutvinning i 

arealdelen er ca 30 daa. Areal som per i dag er berørt av tidligere uttak er ca 40 daa.  

 

Konsesjonsområdet grenser til et område hvor det er kartlagt sandfuruskog, vurdert som 

nasjonalt verdifullt naturmangfold. Dette er en naturtype som har blitt mer aktuell de senere 

årene, og selv om gjennomført kartlegging foreløpig ikke framgår i naturbasen er dette et 

relevant hensyn i området. Eventuell forekomst av denne naturtypen i konsesjonsområdet er 

ikke kartlagt, og føre-var-prinsippet burde vært nærmere vurdert her. Videre burde kartlegging 

av naturverdier i området vært gjennomført før tildeling av konsesjon.  
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Kommunen viser også til direktoratets forespørsel vedrørende masseuttak i Ringerike 

kommune, datert 05.10.2017. Her framgår det at direktoratet har behov for mer informasjon fra 

kommunen i forbindelse med saksbehandling av ulike søknader om driftskonsesjon i Ringerike 

kommune. Spørsmålene i brevet omhandler blant annet kommuneplanen og områderegulering 

for Ringerike vannverk Kilemoen. Ringerike kommune svarte på forespørselen 27.10.2017. 

Kommunen stiller spørsmål ved at direktoratet etterspør mer informasjon som grunnlag for 

saksbehandlingen, og parallelt med dette sender forhåndsvarsel om vedtak til tiltakshaver og 

videre brev med vedtak om driftskonsesjon 16.10.2017 – altså før direktoratet har fått 

tilbakemelding på sin forespørsel. Som forvaltningsmyndighet har direktoratet en plikt til å 

sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Her etterlyses mer 

informasjon fra kommunen, uten at det i videre saksbehandling gis tidsmessig rom for å 

inkludere denne informasjonen. Kommunen mottok heller ikke varsel om vedtak om 

driftskonsesjon, og fikk dermed ikke mulighet til å uttale seg om den konkrete utformingen av 

vedtaket.   

 

Kommunen ønsker også å opplyse om at det i forbindelse med områdereguleringen er 

utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Beredskapsplanen er todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analysen 

og beredskapsplanens operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21. Dersom 

disse dokumentene kan ha betydning for direktoratets vurdering i saken, kan direktoratet evt. 

anmode om innsyn.  

 

Kommunens høringsuttalelse og direktoratets vurdering av denne 

Kommunen viser til sin høringsuttalelse i konsesjonssaken, datert 22.08.2017. Kommunen 

konkluderte her med at driftskonsesjon ikke bør innvilges, og var særlig bekymret for 

konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Dersom direktoratet likevel ville gi 

konsesjon, ba kommunen om at konsesjonsområdet og konsekvenser ble nærmere avklart. 

Herunder hvilket område det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og 

forutsetninger. Kommunen mente disse temaene best avklares gjennom en planprosess etter 

plan- og bygningsloven, og at direktoratet ville ha et bedre grunnlag for å vurdere søknad om 

driftskonsesjon dersom det først utarbeides en reguleringsplan for uttaket. Kommunen påpekte 

også verdier knytta til naturmangfold og friluftsliv i området.  

 

Direktoratet vurderte det som hensiktsmessig å ikke sette saken på vent, da det er usikkert når 

kommuneplan og reguleringsplan blir vedtatt. Samtidig påpekes det på direktoratets nettsider at 

det er en fordel at masseuttak har en godkjent reguleringsplan når direktoratet skal behandle 

konsesjonssøknaden. Dette begrunnes slik:  

Arealet for masseuttaket vil då vere klart definert, og viktige omsyn vil vere avklarte på 

førehand. Mellom anna vil krav frå forureiningslovverk og naturmangfaldlova kapittel 

II vere behandla og lagde til grunn i godkjenninga av reguleringsplanen. Dersom 

etterbruk av området er avklart i reguleringsplanen, vil dette kunne verke inn på krav 

om å setje i stand området etter at uttaket er avslutta. Dette kan igjen verke inn på krav 

om å stille økonomiske garantiar for å sikre at det blir gjennomført sikrings- og 

oppryddingstiltak etter minerallova. 

 

I kommentar til høringsuttalelsen minner direktoratet om at tiltakshaver er forpliktet til å følge 

fremtidig arealplan. Kommunen vil her bemerke at dette krever en vurdering av hva som er å 

anse som et igangværende lovlig tiltak som kan fortsette uavhengig av ny plan, og hva som er 
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en vesentlig utvidelse. I denne saken er det uenighet mellom grunneier og kommunen om dette 

spørsmålet.  

 

I vedtaksbrevet påpeker direktoratet flere ganger at driftskonsesjon etter mineralloven ikke 

krav erstatter krav om tillatelse, godkjenning eller konsesjon etter annet lovverk. Dette er en 

viktig presisering, som kommunen også ønsker å understreke. Kommunen anser at det er 

skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak etter innføring av søknadsplikt etter 

pbl. 1995, og at det skulle vært søkt om dette.  

 

Direktoratet minner om at kommunen skal ivareta drikkevannshensyn ved utarbeidelse av 

kommuneplan og reguleringsplaner, jf. drikkevannsforskiften § 26. Drikkevannssikkerhet er et 

overordna hensyn for kommunen, og for Ringerike vannverk Kilemoen ønsker kommunen å 

sikre vannkilden gjennom bruk av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

 

Direktoratet viser til at det er Mattilsynet som fagmyndighet og kommunen som planmyndighet 

som må vurdere om uttaksvirksomhet ved Støen grustak utgjør en fare for forurensning av 

grunnvannskilden. I den sammenheng viser vi til Mattilsynets høringsuttalelse, hvor de som 

fagmyndighet anbefaler at det ikke tildeles driftskonsesjon i det omfang det er søkt om. Videre 

mener Mattilsynet det er uheldige å behandle konsesjonssøknaden før den nye planen er vedtatt. 

Kommunen støtter Mattilsynets anbefaling.  

 

Konsesjonsområdet grenser direkte mot eneste adkomstvei til brønnområdet ved Tjorputten. I 

deler av området er det tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt skråning fra 

veien og ned i uttaket. Kommunen ba i høringsuttalelsen om at det avsettes en sikringssone for 

å trygge denne veien. Så langt kommunen kan se er ikke dette hensyntatt av direktoratet, og 

dette er også en av grunnene til at vedtaket påklages.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Gunn Edvardsen 

kommunalsjef samfunn 

  

   
  Guro Li 

  arealplanlegger 

  guro.li@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi:  

Hæhre Entreprenør AS, Postboks 73, 3371 VIKERSUND, tiltakshaver 

Hans Anton Støen, Vøyen terrasse 29E, 1384 ASKER, grunneier  

Mattilsynet Lokasjon Brumunddal, Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL 

Guttorm Jakobsen, advokat   
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Handlingsprogram for riksveger 2018 - 21 (23) - innspill

Forslag til vedtak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja

S aksfremlegget og vedlegg 1 - 4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for
riksveger 2018 - 2021 (23).

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja

B akgrunn
Statens vegvesen har sendt brev med ønske om innspill fra kommunene til arbeidet med
handlingsprogrammet for riksveg 2018 - 2021 (23). Kommunen inviteres til å komme med
innspill til det kommunen oppfatter som de mest aktuelle utfordringene langs riksvegnettet,
både i og utenfor egen kommune. Riksvegnettet er delt inn i transportkorridorer og ruter. (Se
vedlegg 2 for oversikt over korridorer og ruter i Buskerud). Statens vegvesen anbefaler at
det l istes opp tiltak per rute / riksveg.

Beskrivelse av saken
Statens vegvesen viser i brevet til at transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
(NTP) 2018 - 2029 ble lagt fram 29.februar i år. Forslaget er de statlige transportetatene og
Avinors faglige anbefaleringer til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal
transportplan, og er en omtale av de store prosjektene som transportetatene anbefaler for
tiårs - perioden, samt forslag til rammer for de øvrige programområdene innen
trans portsektoren. Stortingsmeldingen legges frem, og er planlagt behandlet av Stortinget i
vårsesjonen 2017. Den neste fasen i arbeidet med NTP er å konkretisere tiltak og prosjekter
til et handlings - program i den første fire - årsperioden 2018 - 2021 (23).
Handlingsprogrammet er en fordeling av rammene avsatt til de øvrige programområdene, og
vil ta opp i seg de endringer som følger av stortingsmeldingen og Stortingets behandling.



Handlingsprogrammet for riksveger 2018 - 2021 (23) vil som tidligere ta utgangs punkt i 8
programområder (se vedlegg 2). Innspill fra kommunen til programområdet «store
prosjekter» baserer seg på kommunens uttalelse til Nasjonal Transportplan som ble vedtatt
28.04.16 og oversendt til Buskerud fylkeskommune 29.04.16. Vedtakene fra utta lelsen til
NTP er innarbeidet i kommunens innspill til handlingsprogram for riksveger. Innspill knyttet
til de andre programområdene er innarbeidet i en tabell i brevet, hvor de listes opp per
transportkorridor og rute.

Rådmannens vurdering
Rådmann viser til brev fra Statens vegvesen med invitasjon til kommuner om å sende inn
innspill til arbeidet med handlingsprogram for riksveger. For å svare ut ønsket fra Statens
vegvesen har rådmann utarbeidet et brev som beskriver de mest aktuelle utfordringene langs
riksvegnettet. Brevet er bygget opp av to deler. Den første delen baserer seg på kommunens
uttalelse til NTP og er innarbeidet som kommunens innspill til programområdet «store
prosjekter». Den andre delen som består av en tabell som inneholder innspill kny ttet til de
andre programområdene.

Brevet er sendt i nn til Statens vegvesen den 27.01.17 som kom munens foreløpige innspill til
h andlingsprogram for riksveger 2018 - 2021 (23). Etter avtale med Statens vegvesen
ettersendes politisk vedtak når saksprotokoll f oreligger.

Vedlegg
1 Brev fra Ringerike kommune med rådmannens innspill , datert 27.01.17
2 Brev fra Statens vegvesen angående innspill, datert 18.11.17
3 Epost fra Statens vegvesen ved Hans - Jan Håkonsen, datert 09.01.17
4 Innspill til NTP , vedtatt 28.04.16

Ringerike kommune, 27 .01.2017

Tore Isaksen
r ådmann

Enhetsleder Miljø - og arealforvaltning : Heidi Skagnæ s

Avdelings leder Areal og byplan : Grethe Tollefsen

S aksbehandler : Ole Einar Gulbrandsen og Linda Engstrøm

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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Til:  HMA, FS og KS 

Fra:  Linda Engstrøm, Areal- og byplanavdelingen 

   

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/2046-21 37579/17 L12 10.11.2017 

Status Sykkelbyprosjektet  
 

1. Sykkelbyavtalen 
Sykkelbyavtalen ble skrevet under i november 2015. De tre partene i avtalen er Ringerike 

kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen. Hensikten med avtalen er at 

partene skal etablere et felles grunnlag og mål for videre arbeid med Sykkelbyen Hønefoss. 

Partene skal bidra med resurser og kompetanse, og arbeide for en felles, langsiktig 

finansiering av arbeidet. Hovedmålsettingen med avtalen er å øke sykkelbruken i Hønefoss 

med 25 % innen 2020. 

 

2. Politiske vedtak - Sykkelbyprosjektet 
I Kommunestyret 28.8.2015 ble det vedtatt at Ringerike kommune skulle inngå 

sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen, og at det skulle avsettes midler til 

kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i Handlingsprogram for 2016-

2019. Midler til prosjektleder og egenandel ble ikke fulgt opp i 2016. Vedtaket om midler ble 

fulgt opp i budsjett for 2017 og i Handlingsprogram for 2017-2020. 

 

3. Organisering 
Arbeidet med prosjekt Sykkelbyen Hønefoss organiseres med en prosjektgruppe som består av 

fagpersoner fra samarbeidspartene. Prosjektgruppen ledes av en prosjektleder. En ansatt i 

areal- og byplankontoret er i 50 % stilling som prosjektleder i 2017. Nytt budsjett for 2018-

2021 skal vedtas i november 2017. Besluttende organ består av en styringsgruppe med 

deltakere fra alle tre samarbeidsparter. Styringsgruppen ledes av representanten fra Ringerike 

kommune som også har rolle som prosjektansvarlig. 

 

4. Sykkelbyprosjektet 2016 
 Samlet trådene og fått oversikt 

 Kompetanseheving – kurser sykkelbynettverket 

 Oppstart av organisering av prosjektet 

 Nettverksbygging – intern og eksternt 

 Søkt statlige tilskudd til sykkelparkering i sentrum, se avsnitt 7. 



 

 

 Søkt tilskudd fra Klimasats – Kommunen fikk ikke tilsagn 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2018-

2021, nå kallet Handlingsprogram for samferdsel 

 Fått sykkelbyprosjekt på nett og i sosiale medier 

 Arbeid med å få inn sykkelbyprosjekt i kommunens budsjett for 2017 

 

5. Sykkelbyprosjekt vår 2017 
 50 % stilling som prosjektleder for sykkelby Hønefoss i kommunalt budsjett for 

2017  

 1 million kr i kommunens budsjett til sykkelbyprosjekt – årlig fra 2017 – 2020 

 Arbeid med endelig organisering av prosjektet 

 Arbeid med innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-2021 (23) 

 Arbeid med å etablere sykkelparkering i sentrum – tilskuddsmidler som ble søkt 

om i 2016, se avsnitt 7.  

 Sykle til jobben kampanjen – 400 deltakere, gratis kommune-samarbeid med 

Ringeriks-Kraft og Kartverket 

 Søkt tilskudd fra Klimasats, se avsnitt 8 – tilsagn for to søknader;  

1. Strategier for klimavennlig byutvikling 

2. Hverdagssykling på Ringerike.  

 Utarbeidet forslag til prosjektplan for 2018 

 

6. Sykkelbyprosjektet høst 2017 
 Arbeide med planlegging og gjennomføring av tiltak 1 og 2 med 

Klimasatsmidlene. Se avsnitt 8. 

 Prøveordning for støtte til innkjøp av el sykkel for privatpersoner i Ringerike – 

Utrede og lage sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser. 

 Utarbeide og sende inn ny søknad til statlig støtte til sykkeltiltak – det ble søkt om 

midler til låsbar sykkelparkering. 

 Arbeide videre med oppføring sykkelparkering i sentrum. Se avsnitt 7. 

 Sykkelvennlig arbeidsplass – arbeide for å få Fossveien sertifisert som 

sykkelvennlig arbeidsplass – Syklistenes landsforenings sertifiseringsordning 

 Planlegging av Sykle til jobben aksjonen 2018  

 Fastsette sykkelbyprosjektets rolle i områdereguleringsplan for Hønefoss 

 Arbeid med uttalelser til høringsutkast til Handlingsprogram for samferdsel og 

Handlingsprogram for riksveier 

 Fullføre prosjektplan for 2018  

 

7. Tilskudd til sykkeltiltak 
Statens vegvesen deler hvert år ut midler til tiltak for økt sykkelbruk til kommuner og 

fylkeskommuner. Ringerike kommune har fått tilsagn på søknaden som ble sendt i 2016 til 

etablering av tre sykkelparkeringer i Hønefoss sentrum. Tilskuddet var på 500 000 kroner. Det 

kreves 50 % i egenandel. Det arbeides nå med gjennomføring av dette tiltaket. I september 

2017 ble det sendt inn søknad om tilskudd på 700 000 kroner til oppføring av låsbar 



 

 

sykkelparkering på bussterminalen og på pendlerparkeringen på Hvervenkastet. Dette krever 

ved tilsagn en egenandel på 50 %.  

 

8. Klimasatstiltak  
I februar 2016 ble det søkt tilskuddsmidler gjennom en tilskuddordning som kalles for 

Klimasats. Det er Miljødirektoratet som gir økonomisk støtte til tiltak som kan bidra til å 

redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunn. Kommunen fikk 

tilsagn på to søknader og kan dermed få midler til to tiltak. Tiltak 1 er tildelt 180 000 kr og 

tiltak 2 er tildelt 320 000 kr. Begge tiltakene krever en egenandel på 50 %. 

1. Strategier for klimavennlig byutvikling: Ringerike kommune har blitt tildelt midler for 
å utarbeide en sykkel- og parkeringsstrategi for Hønefoss. Midlene er tenkt å brukes 
til konsulenttjenester.    

2. Hverdagssykling i Ringerike: Tiltaket er en prøveordning hvor kommuneansatte 
brukes for å teste ut effekten av tilgang til gratis lån av el sykkel og gode fasiliteter 
for syklister. Kommunen ønsker å se om dette kan gi resultater som kan øke 
sykkelandelen blant ansatte. Prøveordningen rettes mot kommunens egne ansatte 
fordi det gir god mulighet til tett oppfølging av tiltaket og god kontroll over 
effektmåling og resultater. Hvis det er et tiltak som har god effekt i forhold til økt 
sykling vil det ha stor overføringsverdi til andre avdelinger i kommunen og til andre 
bedrifter i regionen.  

 

Budsjett 2017 

 

 

Budsjett 2017: 1 million i kommunalt budsjett 

Tiltak 

  

 Tilskuddsgiver  Tilskudd  Egenandel Samlet sum 

til tiltak 

Sykkelparkering  Statens vegvesen  500 000  500 000 1000 000 

Strategier for 

klimavennlig 

byutvikling 

 Miljødirektoratet  180 000  180 000 360 000 

Hverdagssykling i 

Ringerike 

 Miljødirektoratet  320 000  320 000 640 000 

Til sammen   1 million  1 million 2 million 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske vurderinger, 

da det er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor 

merverdi i å legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av 

effektiv og framtidsrettet infrastruktur.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

BANE NOR

Postboks 4350

NO- 2308 Ham

HOLE KOMMUNE JEVNAKER
KOMMUN E

Ringerike
kommune

datert 12.01.17

Planprogrammet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er behandlet i kommunestyrene i Hole
den 12.12.16, Ringerike den 15.12.16 og i lkesutvalget i Buskerud fylkeskommune den 11.01.17.
Innspill oversendes samlet fra kommunene og fylkeskommunen.

Ordførerne vil med den samla oversendelsen vise at regionen står samlet når det gjelder
gjennomføringen av dette prosjektet. Fylkeskommunen og kommunene samarbeider gjennom felles
regionalt plankontor. Dette er etablert for å imøtekomme de store statlige investeringene, og de
lokale myndighetene ønsker å bygge opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på
sine ansvarsområder. Det legges vekt på at nytten av prosjektet blir best mulig gjennom godt
samarbeid mellom transpo etatene og lokale myndigheter.

Ordførerne forutsetter at prosjektet realiseres i henhold til den fremdri en og prosessen som det er
besluttet. De enkelte innspillene er vedlagt i form av vedtatt protokoll.

Roger Rydberg

Ordfører

Buskerud
Fylkeskommune

Vedlegg:

J . Hansen

/
Ordfører

/ Ringerike kommune

Ordfører

Hole kommune

Protokoll (11.01.17) og saksframlegg, Buskerud fylkeskommune

Protokoll (12.12.16) og saksframlegg, Hole kommune

Protokoll (15.12.16) og saksframlegg , Ringerike kommune

Ordfører

Jevnaker kommune



Fra: Ole Einar Gulbrandsen [Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Til: 'postmottak@jernbaneverket.no' [postmottak@jernbaneverket.no]; 'Sørgaard Knut' [Knut.Sorgaard@jbv.no]; 

'Per.Gunnar.Eklund@banenor.no' [Per.Gunnar.Eklund@banenor.no] 

Kopi: postmottak@bfk.no [postmottak@bfk.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; 

'postmottak@jevnaker.kommune.no' [postmottak@jevnaker.kommune.no]; postmottak@hole.kommune.no 

[postmottak@hole.kommune.no]; Kjell Hansen [Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no]; Tore Isaksen 

[Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; Mats Øieren [Mats.Oieren@ringerike.kommune.no]; masandma@online.no 

[masandma@online.no]; Terje Øverland Lønseth (terje.lonseth@bfk.no) [terje.lonseth@bfk.no]; Gunn Edvardsen 

[Gunn.Edvardsen@ringerike.kommune.no]; Heidi Skagnæs [Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no]; Grethe Tollefsen 

[Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no]; jml@hole.kommune.no [jml@hole.kommune.no]; Eiliv Kornkveen 

[Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no]; Lisa Grenlund Helgesson [Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no]; Lars 

Kristian Olsen [Lars.Kristian.Olsen@ringerike.kommune.no]; 'Myhren Gert' [gert.myhren@vegvesen.no]; Ole Einar Gulbrandsen 

[Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 12.01.2017 16:08:34 

Emne: Innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16 saksnummer 201611133 

Vedlegg: BFK saksframlegg og protokoll.pdf; Hole saksframlegg og protokoll.pdf; Ringerike protokoll.pdf; Ringerike saksframlegg I 

ESA.pdf; Oversendelsesbrev Endelig.pdf 

 
Ringeriksbanen og E16, saksnummer 201611133 
 
 
Vedlagt er innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16. 
Innspillet oversendes kun digitalt. 
 
Vedlagt eposten: 
Oversendelsesbrevet 
Protokoll og saksframlegg fra Buskerud fylkeskommune 
Protokoll og saksframlegg fra Hole kommune 
Protokoll fra Ringerike kommune 
Saksframlegg fra Ringerike kommune 
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Ole Einar Gulbrandsen  

Siv.Ing/Msc 
Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning, ABY 
ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

M 94 15 90 25 
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UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO

Fylkesutvalget 1/17 11.01.2017

Vedlegg
1 Forslag til planprogram statlig reguleringsplan med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E16

Høring - Forslag til planprogram statlig reguleringsplan
med konsekvensutredning Ringeriksbanen og E 16

Jernbaneverket har varslet oppstart av statlig reguleringsplan med
konsekvensutredning for detaljregulering for Ringeriksbanen og ny E16 på strekningen
Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Forslag til planprogram er på høring.
Kommunal - og moderniseringsdepartementet er statl ig planmyndighet. Prosjektet har
stor nasjonal og regional betydning. Ringeriksregionen knyttes tettere til
hovedstadsregionen og rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode
vekstmuligheter.

Forslag

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.

2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men be r om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet pågår for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til å
komme med innspill gjenno m hele planprosessen.

3
Fylkesutvalget påpeker at målsettingen må være å få mest mulig persontrafikk på Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk på lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for å kom me frem til best mulige løsninger som bidrar til at målsettingene nås.
Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet



4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 må gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas så sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialo g med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.

5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken måte
anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som blir
påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.

7
Fyl kesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.

8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt på avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.

9
Fylkesutvalget fraråder utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaområdet i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Behandling i Fylkesutvalget - 11.01.2017

Hanne Lisa Matt (MDG) fremsatte f ølgende forslag på vegen av MDG:

Planprogrammet avvises og returneres med følgende begrunnelser og innspill:
Miljøpartiet De Grønne er sterkt skeptisk til trasevalget og fremdriften i fellesprosjektet for RB og ny
E16 og vi støtter ikke opp om fellesprosj ektet og framdriftsplanen KMD her fremlegger. Vi er særlig
uenige i samfunnsmål og effektmål av ny E16 i planforslaget. Vi vil ikke bygge ny firefelts motorvei ved
siden av Ringeriksbanen. Dette har vi også gitt utrykk for i vårt vedtak ifm fylkestingssak PS5916
høringsinnspill til NTP (08.06.2016).
Som fylkesrådmannen i denne saken påpeker, så er det normalt slik at utredningsarbeidet startes opp
etter planprogrammet er fastsatt. Utrednigsarbeidet pågår nå likevel for fullt i dette prosjektet.
Tidsfristen e og kravet til framdrift som departementet har lagt opp til i saken må bære en stor del av
ansvaret for dette (se s.9). Dette går bl.a. utover viktige lokale verdier, natur - , klima - , og miljøhensyn og
kvaliteten av utredningene. Planprogrammet som det er presentert nå lever ikke opp til de krav til
innsyn, utsyn og konsekvens en moderne ansvalig og helhetlig bærekraftig samferdselspolitikk bør sette
seg.
Et planprogram er «bibelen» i det videre arbeidet med prosjektet og et fastlagt planprogram kan ikke
s enere forandres. På flere områder gir ikke forslaget til planprogram en fasit på gjennomførelse, men



opplyser at det velges senere i reguleringsplanen. Planprogrammet er presentert i en uforpliktende
form. Alternativene er for mange og for lettvinte i krev ende saker som gjelder miljø, natur, våtmarker
og folks boliger. Det er ikke mulig å unngå enorme lokale skadevirkninger når to samferdselssystemer
brøyter seg gjennom store deler av jomfruelig mark og internasjonale våtmarksområder. Når skaden er
skjedd, er den irreversibel for all tid og kan ikke kompenseres. Vi må gidde å bruke tid på en god
planprosess.
På basis av dette støtter vi ikke vedtakspunkt 1 og 2 i fylkesrådmannens forslag til vedtak i sak PS1/17.
Vi støtter derimot vedtakspunkt 3 - 9 i samme s ak som innspill, samt selve drøftingen og bakgrunnen i
saksfremlegget som påpeker meget viktige aspekter som bør hensyntas i videre planlegging.
Vi viser i tillegg til flere viktige forhold som ikke tas opp i planprogrammet. I kapitel to vises det til
gje ldende statlige føringer, uten at konsekvensene skisseres grundig i planforslaget. Klimaforliket og
Norges ratifisering av Paris - konvensjon pålegger utbyggere å ta klimahensyn. For at slike hensyn skal
være reelle, må klimaberegninger for utbyggingen, både med tunnelbygging, massetransport, bruk av
betong mm presenteres og utredes mot alternativer. Et pilotprosjekt som dette kan ikke være bekjent
av noe annet!
Det er ikke presentert pålitelige beregninger mht. samfunnsnytte og kostnad ved fellesprosjektet. En
rekke nødvendige, men fordyrende konstruksjoner er kommet til og sentrale elementer for
lønnsomheten for Sandvikalinjen er falt bort og forandrer regnstykket. Tap av ikke - prissatte
naturverdier er mye større enn antatt. Jordtapet er betydelig, tap av f rilufts - og skogsområder likeså.
Erstatningsforslag, miljøoppfølgings - plan, avbøtende og kompenserende tiltak med vekt på
naturmanfold, flomsikring og jordvern/jordbruk er fraværende/tvilsomme. En helhetlig vurdering av
berørte økosystemer og arter er ikke avklart. Det er ikke konsekvensutredet hvilke av de 5 berørte
lovene (side 10 - 12) som brytes og/eller må veies opp mot sektorlover. Listen over lover er også
ufullstendig. Løsninger for kryssing av Kroksund og Mælingen mangler. Plassering av massedeponier og
kjøreveier er ikke konsekvensutredet. Antall boliger som berøres er dramatisk og de store psykososiale
utfordringene må belyses. Alt dette må konsekvensutredes, også sett i lys av alternativer som finnes.
Klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må legges til grunn for transportpolitikken og
samferdselspolitiske prioriteringer må gjøres med utgangspunkt i disse. Dette innebærer at tiltak med
størst samfunnsnytte må gjennomføres først. Vi mener at jernbanetiltak og næringstransport er slike.
Dessuten må de ikke prissatte verdiene i mye større grad inngå i hva som defineres
samfunnsøkonomisk lønnsom.
Vi mener utredningene i planarbeidet ikke er godt dekkende og ber derfor KMD om at planprogrammet
går en runde til for å fange opp de store kunnskapshulle ne vi (mf i denne høringsrunden) påpeker. Vi
forutsetter at kommunene, fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med
utredningene og gis muligheter til å komme med innspill gjennom hele planprosessen.

Utsettelsesforslaget fra Matt tatt opp til votering (se avstemming).
Saken gikk til videre behandling.

Viel Jaren Heitmann (Sp) fremsatte endringsforslag på vegne av AP, SP, V, MDG og SV

1
Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og reg ional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de styrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fu llt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele planprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig pers ontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget f orventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialog med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forvent er at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p vir ker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
g od tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fylkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som sta tlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkes utvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Os lo og Akershus.

Avstemming

Forslag fremsatt av Matt fikk 1 (MDG) stemme, og falt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 1 og 2 fikk 14 mot 1 (MDG) stemme og ble vedtatt.
Forslag fremsatt av Heitmann, pkt 3 – 10, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1
Fylkesutvalg et støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional
betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.
2
Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de st yrkes slik det
redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet p g r for fullt forutsettes det at kommunene,
fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til
komme med innspill gjennom hele pla nprosessen.
3
Fylkesutvalget p peker at m lsettingen m være f mest mulig persontrafikk p Ringeriksbanen og ny
E16 og at det blir minst mulig resttrafikk p lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres
trafikkanalyser for komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at m lsettingene n s.



Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som f r en endret funksjon i form
av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet
4
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 m gjennomføres
parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas s sent som i byggefasen. Det
forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dial og med kommunene og fylkeskommunen i
omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til
fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.
5
Fylkesutvalget ber om at det utredes hvil ke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og p hvilken m te
anleggstrafikken p virker vegene. Avbøtende tiltak m beskrives, og det forventes at veger som blir
p ført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.
6
Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med
god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen
legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.
7
Fy lkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig
reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.
8
Fylkesutvalget ber Kommunal - og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissen e for økologisk
kompensasjon og at det særlig legges vekt p avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og
friluftsliv.
9
Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko - kompensasjon
(fysisk kompensasjon) med bak grunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før
utbygging.
10
Fylkesutvalget frar der utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaomr det i Bærum kommune. Det
begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtje rna ikke er et prioritert
utbyggingsomr de i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus

f ylkesrådmann

Bakgrunn for saken
Jernbaneverket har i brev av 8. november 2016 varslet oppstart av statlig d etaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16 på
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss. Samtidig med varsel om oppstart av
planarbeidet er forslag til planprogram på høring. Planavgrensningen fremgår av varsel om
planoppstart.

Høringsfristen er satt til 10. januar 2017. Fylkeskommunen har utsatt frist til 11. januar 2017.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har etablert prosjektsamarbeidet «Fellesprosjektet» for
gjen nomføringen av tiltaket. I saksfremlegget benyttes «Fellesprosjektet» som betegnelse på tiltaket.

Forslag til planprogram er en «plan for planleggingen» og inneholder en beskrivelse av prosjektet, samt
forslag til utredningsprogram som beskriver relevante tema som skal konsekvensutredes. Kommunal og



moderniseringsdepartementet godkjenner og vedtar planprogram ihht. plan - og bygningslovens § 4 - 1,
annet ledd.

Normalt er det slik at utredningsarbeidet startes opp etter at planprogrammet er fastsatt. På grunn av
tidsfristene og kravet til framdrift pågår utredningsarbeidet for fullt. Kommunene, fylkeskommunen og
regionale myndigheter er inneforstått med dette og medvirker i utrednings - og planleggingsarbeidet slik
at framdriften kan opprettholdes. Fellesprosje ktet sørger også for at alle parter er oppdatert og
informert. Dette gjelder også grunneiere og andre som blir berørt av prosjektet.

Planen omfatter 4 - felts motorvei med bruer og kryssløsninger, samt to - spors jernbane med stasjoner
på Sundvolden og Hønefo ss. I forslaget til NTP 2018 - 2029 er prosjektet forutsatt å være bundet og det
er satt av ca. 20,1 milliarder kroner til finansiering av prosjektet. Kostnadene for hele prosjektet er
kalkulert til ca. 26 milliarder kroner.

Det legges til grunn følgende f remdriftsplan:
Arbeid med reguleringsplan frem til vedtak, inkludert offentlig ettersyn og
merknadsbehandling: høst 2018
Planlegging av bygging og kontrahering: 2016 - 2023
Byggeperiode: 2019 - 2024
Åpning: 2024

Forslag til planprogram ble drøftet i regionalt planforum 1. desember 2016.

Forslag til planavgrensning

Varslet planavgrensning er omfattende og vil, når endelig detaljreguleringsplan legges frem, være
annerledes enn det som nå er varslet. Underveis i planarbeidet kan det bli aktuelt med justeringer.
Planavgrensningen må være tilstrekkelig slik at det er mulig å få til et fullt kollektivknutepunkt på
Hønefoss innenfor planområdet.

Forholdet til fylkesveger

Fylkeskommunen er eier av store deler av veinettet i området som blir berørt av fellesprosjektet.
Fylkeskommunen påpeker at følgende forhold må utredes i planarbeidet:

Fysisk berørt veinett, ombygging, oppgradering, forsterking av bruer etc
Trafikkfordeling på veinettet
Omklassifisering

Anleggstrafikk på eksisterende vegnett
Fylkeskommunen mener det må utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken
måte anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som
blir påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

Trafik kanalyser
Det er en forutsetning at trafikken i størst mulig grad benytter ny, trafikksikker E16, og at det ikke blir
lekkasje av trafikk til regionalt og lokalt vegnett. Plassering av kryss og bomstasjoner er en viktig faktor
ved trafikkfordeling. Fylkesk ommunen forutsetter at det benyttes trafikkmodeller og kjøres
trafikkberegninger i forbindelse med kryssplassering og bomplassering, og som verktøy for å synliggjøre
framtidig trafikkbelastning på regionalt og lokalt vegnett.
Fylkeskommunen og kommunene må delta i dette arbeidet, og det blir særlig viktig å koble dette til
arbeidet med områdeplan for Hønefoss og andre planer som må utarbeides som en følge av
Fellesprosjektet.

Det er usikkert hvor stor vekst det vil komme i Ringeriksområdet som følge av ny Ringeriksbane/E16 og
næringsutvikling. Det bør derfor gjennomføres transportmodellberegninger med ulike vekst - scenarier.



Oppgradering av lokale og regionale veger
Fylkeskommunen forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i
form av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av Fellesprosjektet.

Omklassifisering av veger
Fylkeskommunen vil særlig påpeke at det er viktig at all omklassifisering av veger som følge av ny E16
må gjennomføres parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas i byggefasen. Det
forutsettes at det gjøres i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene. Dette er svært viktig i det
videre planarbeidet for de berørte vegene, for både kommunene og fylkeskommunen. Avbøtende tiltak
på etterbruk av de omklassifiserte vegene må beskrives.

Fellesprosjektet vil vurdere behov tiltak for å oppnå vannutskifting i Steinsfjorden. Dersom det blir
aktuelt at fylkeskommunen skal overta eksisterende E16 over Steinsfjorden, vil det være en betingelse
av nødvendige tiltak for vannutskifting er gjennomført før en slik overtagelse.

Kollektivknutepunkt

Hønefoss stasjon
Planprogrammet beskriver at løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og
overgang med hens yn til logistikk, effektivitet og bykontekst, skal utredes (side 68). Videre at tilknytning
mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet (side 43).

Fylkeskommunen påpeker at det er svært viktig at planavgren sningen rundt Hønefoss stasjon
inneholder nok areal for å tilrettelegge for ett samlet kollektivt knutepunkt i Hønefoss slik at det blir en
god kobling mellom transportformene tog, buss, sykkel, gående, taxi og bil. Det forutsettes at stasjonen
plasseres s å nær Hønefoss sentrum som mulig. Det må sikres tilstrekkelig med areal i tilknytning til
stasjonen i planavgrensningen slik at funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet ivaretas,
herunder terminal for buss, sykkel - og bilparkering. Det er vik tig at bussterminalen plasseres i god
tilknytning til togstasjonen og nær Hønefoss sentrum. Hønefoss har et stort omland med mye spredt
bebyggelse, derfor må også kapasiteten på bilparkering, inkludert innfartsparkering, ta hensyn til dette.
Arealets stør relse i avgrensningen må være slik at dagens busstrafikk, samt den forventede
trafikkveksten kan sikres en god adkomst til - og trafikkavvikling i forbindelse med stasjonen.

Sundvollen stasjon
Planprogrammet beskriver at det skal gjennomføres et parallello ppdrag med tre arkitektgrupper, for å
få et bredt grunnlag for vurdering av potensial og muligheter for tettstedutvikling på Sundvollen. Det
skal utredes løsninger for at Sundvollen stasjon skal bli et best mulig knutepunkt. I arbeidet inngår
vurdering av kapasitets - og arealbehov for ulike funksjoner for stasjonsområdet, herunder sykkel - og
bilparkering og buss - stopp (side 67).

Fylkeskommunen mener at buss - stopp plasseres inne på stasjonsområdet og ikke langs veg. Dette må
inngå i utredningen. Det må plan legges for en kapasitet for 4 - 6 busser samtidig.

Fremtidig forlengelse IC

En eventuell fremtidig forlengelse IC til eksempelvis Jevnaker, må være basert på markedsanalyse. Det
er viktig at infrastrukturen ved stasjonen muliggjør en slik forlengelse også fo r persontog langs alle fem
grenbaner.

Metode for konsekvensutredning

Fellesprosjektet har valgt å følge Håndbok V712 fra Statens vegvesen og Håndbok JD20 fra
Jernbaneverket, som metode for konsekvensutredning. Det skilles mellom prissatte og ikke prissatt e
konsekvenser. Det prissatte konsekvensene kan måles, eksempelvis midler som går med til investering



som drift og vedlikehold, mens ikke prissatte konsekvenser er naturmangfold og naturmiljø. Metoden
har en del begrensninger når det gjelder å synliggjøre konsekvensene og fylkeskommunen ber om at
departementet vurderer om kravene til konsekvensutredning er tilstrekkelig oppfylt jf. forskriftene.

Kapittel 5 Utredningsprogram inneholder er del tabeller hvor utredningsbehovet er punktvis listet opp.
Fylkesko mmunen vil påpeke at denne opplistingen ikke kan anses som fullstendig i og med det ikke er
samsvar mellom hva som beskrives og hva som er tatt med i opplistingen.

Massedeponi

På grunn av lange tuneller kommer det til å bli et stort overskudd av masser. N oe vil bli benyttet
fyllinger, avhengig av kvalitet kan noe benyttes til andre formål. Resten må deponeres.
Fylkeskommunen vurderer at det med stor sannsynlighet ikke er tilstrekkelig areal innenfor
planavgrensningen til å dekke behovet for massedeponi.

I forslag til planprogram beskrives det at deponiområdene ikke er avklart og må utredes. Med hensyn til
framdriften og forholdet til ulik syn på arealdisponering, anbefaler fylkeskommunen at områder for
massedeponi utredes og planlegges gjennom statlig regu leringsplan. Planarbeidet må skje i nært
samarbeid med kommunene.

Avbøtende tiltak og kompensasjon

I og med at prosjektet legger beslag på store arealer og vil føre til inngrep i store naturområder er det
aktuelt med såkalt økologisk kompensasjon. Det vil si at en vil forsøke å finne andre areal som kan
erstatte tapet av verdifulle naturområder. Kartlegging av areal som kan være egnet for økologisk
kompensasjon er i gang. Det skal også fastlegges en kompensasjonsfaktor dvs. hvor store arealer skal
settes av / kompenseres, eks 1:1 eller et annet forholdstall. Det skal også kompensere for
landbruksareal som går tapt.

Kompensering av tap av naturområder og landbruksareal kan ha store konsekvenser, spesielt for Hole
kommune, dersom slik kompensasjon skal skje lo kalt. Arbeidet med videre vern av naturområder skal
skje etter naturmangfoldloven. Når det gjelder kompensasjon for tapte landbruksområder vil det skje i
form av nydyrking.

Fylkeskommunen forutsetter at arbeidet og prosessene med kompensasjon skjer i et t ett samarbeid
med kommunene.

Forholdet til kulturminner

Automatisk freda kulturminner
Fylkeskommunen har i 2016 gjennomfør arkeologiske registreringer i deler av planområdet etter
bestilling fra Jernbaneverket. Grunnlaget for registreringene har vært en «b åndleggingssone» som
fylkeskommunen har mottatt fra Jernbaneverket. Fylkeskommunen er pr. desember 2016 enda ikke
ferdige med å behandle de funn som er gjort i planområdet og registreringsrapport er enda ikke
ferdigstilt. Fylkeskommunens vurdering av forho ldet til automatisk freda kulturminner gis på grunnlag
av en overordnet vurdering av de funn som er gjort i tillegg til den kjennskap fylkeskommunen har til
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen tar forbehold om at det kan
bl i behov for å gjøre enkelte justeringer i vurderingene når registreringsrapporten skal ferdigstilles.
Fylkeskommunen forventer å kunne oversende resultatene fra årets feltsesong i form av en årsrapport
våren 2017.

Fylkeskommunen har kjennskap til i overka nt av 30 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner
innenfor det varslede planområdet, men det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi uttale om
konfliktnivået mellom plan og automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen må derfor
gjennomføre ytterl igere kulturminneregistreringer i henhold til kulturminnelovens §§ 8 og 9.



Trasé for vei og bane på strekningen Høgkastet - Rørvik, område for tunnelinnslag på nordsiden av
Kroksundet, område for vei og bane over Bymoen, og over Mælingen er i stor grad ferd ig registrert.
Fylkeskommunen har i disse områdene registrert 10 nye lokaliteter med automatisk fredete
kulturminner. Varslet planområde i varsel om planoppstart er vesentlig større en den
«båndleggingssonen» fylkeskommunen så langt har arbeidet etter. Pot ensialet for at det finnes
ytterligere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet på de strekningene som er
undersøkt må anses som høyt. Det vil derfor kunne være nødvendig med supplerende undersøkelser på
disse strekningene.

Fylkeskommunen vil også måtte gjøre registreringer på Sundvollen, ved Kroksundødegården, på
Helgelandsmoen, på Prestmoen, i området rund Styggedalen, på Tolpinrud og ved Ve/Veien.
Potensialet vurderes som spesielt høyt i områder med dyrka mark, og da spesielt i området sør f or
Ve/Veien i Ringerike kommune.

Det varslede planområdet er meget stort og omfatter blant annet influensområder som ikke direkte vil
bli berørt av tiltak eller terrenginngrep. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å registrere hele det
varslede planomr ådet. Fylkeskommunen påpeker at kulturminnelovens § 9 må være oppfylt i hele
planområdet når planen legges ut til offentlig ettersyn, uansett arealformål. Dette gjelder alle
permanente tiltak, men også alle midlertidige anleggsområder, riggområder og andre midlertidige
inngrep. Dette fordi alle slike tiltak vil kunne fjerne eller gjøre uopprettelig skade på automatisk fredete
kulturminner. Et unntak vil være områder som underlegges hensynssoner, uten at det reguleres til et
bestemt arealformål. Slik som for eksempel oppe på tunelltak. Dersom det er planlagt å legge en
sikringssone over tunellene uten at det skal reguleres til et bestemt arealformål vil fylkeskommunen
kunne godta at kulturminnelovnes § 9 ikke er oppfylt i disse områdene. Dersom disse områdene er
planlagt regulert til et bestemt arealformål vil det kunne åpne for ulike typer inngrep som kan komme
til å fjerne eller skade automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen vil da måtte oppfylle
kulturminnelovens § 9 også i disse områdene. Dersom man er nødt til å utføre gravearbeider på
overflaten i forbindelse med etablering av tunell, det såkalte cut and cover prinsippet, vil
fylkeskommunen måtte gjøre registreringer oppe på tunelltaket. Fylkeskommunen antar at dette vil
være mest aktuelt i jordbru ksområdene sør og vest for Vik sentrum i Hole kommune, men også
eventuelle berørte områder på Krokskogen vil måtte undersøkes.

Da planområdet er vesentlig utvidet i forhold til fylkeskommunens tidligere beregningsgrunnlag vil det
kunne medføre at det må settes av mer tid til registreringer en tidligere antatt. Fylkeskommunen vil da
også måtte øke vårt budsjett i forhold til det kostnadsestimatet som tidligere er oversendt til
Fellesprosjektet.

Fylkeskommunen ber om så tidlig som mulig å få tilsendt en ov ersikt over områder som skal reguleres
og dermed undersøkes i henhold til kulturminnelovens § 9, slik at gjennomføring og oppbemanning for
feltsesongen 2017 kan planlegges. Fylkeskommunen minner om at kostnader i forbindelse med
registrering av automatisk fredete kulturminner skal dekkes av tiltakshaver, i henhold til
kulturminnelovens §10.

Fylkeskommunen ber også om så tidlig som mulig å få tilsendt eventuelle tilleggsreguleringer som for
eksempel masseuttak/massedeponi slik at disse kan tas med i planene for kommende feltsesong.

Fylkeskommunen har kun kjennskap til planområdets avgrensning og kjenner ikke til hvordan arealet er
tenkt disponert innenfor planområdet. Kulturminnevernets krav er at enkeltkulturminner ikke skal bli
liggende inne i byggeområde r slik at de kan bli skadet. Dersom Jernbaneverket i sin planlegging ser at
noen av de automatisk fredete lokalitetene blir liggende innenfor plangrensen ber fylkeskommunen om
at lokalitetene legges inn på plankartet. Dersom det viser seg at det vil være m ulig å ta vare på disse
kulturminnene fordi de ligger i områder der det planlagte arealformålet vil være forenelig med vern,
ber fylkeskommunen om at kulturminnene og deres sikringssoner legges inn på plankartet og



underlegges en hensynssone. Det vil her v ære hensynssone d, jf. Plan - og bygningslovens § 12 - 6, sone
for båndlegging etter særlov som er aktuell.

Reguleringsbestemmelsen for hensynssone d må formuleres slik:
"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk fredet
kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse
sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene".

Dersom de automatisk fredete kulturminnene helt eller delvis ligger inne i områder avsatt til utbygging,
midlertidige anleggs - og riggområder, eller andre formål som ikke er forenelig med vern slik at det er
konflikt mellom reguleringsplanen og det automatisk fredete kulturminnet, må det søkes dispensasjon
fra kulturminneloven for å få t il en utbygging. I hht. kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med
behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Kulturminnene må da legges inn på p lankartet som
bestemmelsesområder.

Det vises til kulturminnedatabasen Askeladden for oppdatert informasjon om hvilke kulturminner som
blir berørt av planen.

Automatisk fredete kulturminner fra middelalder
Riksantikvaren er i henhold til Forskrift om fagl ig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven, ansvarlig
for forvaltning av automatisk fredete kulturminner fra middelalder. Det varslede planarbeidet vil kunne
virke inn på restene av et monumentalt gårdsanlegg fra seinmiddelalderen på Storøya i Tyrifjor den.
Anlegget er i dag tolket som en forvaltningsgård underlagt biskopen på Hamar.

Riksantikvaren bemerker at anleggene på Storøya ikke er i direkte konflikt med utvidelsen av E16, og
ligger også utenfor planområdet. Det er likevel viktig at eventuelle vi suelle konsekvenser utredes som
en del av konsekvensutredningen av ny trase for E16. Riksantikvaren anbefaler at tunet på Storøya
brukes som fotostandpunkt for visualisering av konsekvensene for anlegget.

Riksantikvaren understreker at de middelalderske a nleggene på Storøya er av nasjonal verdi og det
forutsetter at det tas tilbørlig hensyn til disse i den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen.

Nyere tids kulturminner
E16/Ringeriksbanen vil medføre store inngrep i omgivelsene, og det er viktig at konsekvensene og
virkningene av tiltaket vil ha blir godt utredet – også de visuelle konsekvensene. Fylkeskommunen ser
det som positivt at kulturmiljø og landskapsbilde er oppført blant temaene som skal utredes i
konsekvensutredningen.

Det er utarbeidet en liste med kilder som skal utgjøre grunnlagsmateriale for utredningsprogrammet.
Hole kommune utarbeider en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fagrapporten for de
arkeologiske kulturminnene står nevnt, men fylkeskommunen etterlyser at fagra pporten for nyere tids
kulturminner også legges til grunn og føres opp i listen. Arbeidet med fagrapporten for nyere tids
kulturminner er under sluttførelse. Fylkeskommunen bemerker også at Ringerike kommune har
gjennomført en registrering av verneverdige bygninger i Hønefoss som også vil være et viktig
grunnlagsmateriale for konsekvensutredningene. Grunnlagsmateriale oppført i utredningsprogrammet
for kulturmiljø, vil også være relevant i utredningsprogrammet for landskapsbilde.

Fylkeskommunen anbefaler at rapporten om kulturmiljø er tydelig på hva grunnlaget for
verdivurderingene i konsekvensutredningene er basert på.

Nærvirkning, fjernvirkning og barrierevirkning blir her viktig å vurdere. Fylkeskommunen anbefaler at
dette også neves som en del av ut redningsbehovet for i tabellen for temaet kulturmiljø.



Annet
Forslag til planprogram henviser i kapittel 2.2. til arbeidet med Regional plan for kulturminnevern .
Steinssletta - Norderhov er et av kulturmiljøene som foreslås i den regionale planen. Fylkesko mmunen vil
spesielt bemerke at Øya - Stabells gate i Hønefoss også er blant disse kulturmiljøene da dette
kulturmiljøet delvis er innenfor planområdets avgrensning. Dette området er også oppført i
Riksantikvarens NB! - register.

Forslag til planprogram inne holder for lite informasjon for å kunne ta stilling til hvilke verneverdige
bygninger innenfor planområdet som blir berørt av prosjektet. Fylkeskommunen anbefaler at
planleggingen søker å ta hensyn til fredete og verneverdige kulturminner. Det anbefales og så
avbøtende tiltak i de områdene hvor E16/Ringeriksbanen vil komme i de nære omgivelsene til fredete
og verneverdige kulturminner. Her nevnes Helgelandsmoen og Hønefoss spesielt.

Veianlegget og nytt dobbeltspor vil bli svært synlige elementer i landskap et. Ved siden av å vurdere
konsekvensene tiltaket vil ha for kulturminner/kulturmiljø og kulturlandskap i de deler hvor anleggene
blir liggende i dagsoner, ser fylkeskommunen det også som viktig at planarbeidet vurderer
virkningen midlertidige tiltak og ev entuelle deponier vil ha for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap.

Fylkeskommunen anbefaler at det utarbeides gode illustrasjoner slik at det er mulig å ta stilling til
planforslaget. Det bør lages illustrasjoner som viser tiltakets virkning for kulturminner/kulturmiljø og
kulturlandskap i områder hvor det er store kulturminneverdier og i områder hvor anleggene planlegges
i nærheten av kulturminner.

Friluftsliv

Tiltaket berører mange friluftsområder som er viktige for regionen. Dette gjelder s pesielt i Hole
kommune. Fylkeskommunen vil påpeke at en del av disse områdene som berøres eller går tapt som
følge av tiltaket må inngå i konsekvensutredningen. Fylkeskommunen mener eventuelle
erstatningsområder må utredes som kompensasjonstiltak.

Fylkesk ommunen gjør oppmerksom på at kartlegging av friluftsområder i kommunene er startet opp i
et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen ber om at denne
kartleggingen legges til grunn i planarbeidet.

Forholdet til Regional plan for vannfor valtning

Fylkeskommunen støtter at det i forslag til planprogram er lagt vekt vurderinger av konsekvenser for
vannutskifting, vannkvalitet og naturmangfold i Steinsfjorden. Det er også vesentlig at konsekvenser for
økologisk tilstand i elver, bekker og inn sjøer langs hele strekningen vurderes opp mot de fastsatte
miljømålene i regional plan for vannforvaltning. Dette gjelder særlig for utforming av bruer, kulverter og
utfyllinger i og nær vassdragene, samt under driftsperioden. Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket
ikke bidrar til å forverre miljøsituasjonen i vassdragene og peker spesielt på forholdet i Steinsfjorden.

Forholdet til fylkeskommunal eiendom

Fylkeskommunen er berørt av prosjektet som eier av Ringerike Folkehøgskole. Fylkeskommunens
eiendom l igger inntil dagens jernbanetrase på strekningen mellom Hønefoss stasjon og Tolpinrud, og vil
bli berørt av den nye planen ved økt trafikk samt eventuelt utvidet sikkerhetsområde/båndlagt område.

Fylkeskommunen ber om at konsekvenser av tiltaket og som be rører eiendommen forutsettes
kommunisert og drøftet med fylkeskommunen. Det forutsettes at det gjennomføres støyberegninger
iht. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T - 1442/2012 og at resultatene av dette
kommuniseres med fylkeskommu nen, samt hvilke tiltak Jernbaneverket eventuelt skal iverksette.



Andre forhold

Bærum kommune ønsker at det anlegges en stasjon som kan betjene nytt boligområde i Avtjerna -
området. I forslag til planavgrensning og planprogram er det ikke foreslått en ny st asjon her.
Fylkeskommunen vil ikke gå inn for at det planlegges en stasjon her på grunn et stopp her vil øke
reisetiden. Kostnaden med bygging av en stasjon i området vil gå utover totaløkonomien i prosjektet.
Videre vil et nytt boligområder i Avtjerna - omr ådet være i strid med vedtatt areal - og transportplan for
Akershus.

Konklusjon

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalget slutter seg til merknadene som fremkommer i
saksfremlegget.

Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkesutvalgets vedtak og saksfremlegget ti l sammen utgjør
fylkeskommunens merknader til forslag til planprogram. Kommunal - og moderniseringsdepartementet
bes gjøre endringer i planprogrammet i tråd med fylkeskommunens merknader.

Fylkesrådmannen peker på at planarbeidet skjer i et godt samarbeid m ed kommuner, fylkeskommunen
og regionale myndigheter. Medvirkningen i forhold til grunneiere og berørte parter er også god.
Samarbeid og framdrift er bra innenfor alle tema som er under utredning.

Ringeriksbanen og ny E16 har stor nasjonal og regional be tydning. Reisetiden til Bergen med tog vil bli
redusert med ca. en time. Ringeriksregionen knyttes tettere til hovedstadsregionen og rask og
miljøvennlig transport til og fra Oslo gir regionen gode vekstmuligheter.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rin geriksbanen og E16 – Fellesprosjektet informasjonsside
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

Vedtak i Ringerike kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 15. desember 2016
http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati /Politisk -
styring/sru/#se:mote/moteid:5906/utvalgid:667

Vedtak i Hole kommune om høringsuttalelse, møte i kommunestyret 12. desember 2016
http://www.hole.kommune.no/getfile.php/3707950.1862.peuctcrtvv/Ringeriksbanen+og+E16+H%C3%
B8gkastet+ - +Ve - krysset+varsel+om+oppstart+av+planarbeid+%28L%29%28290114%29.pdf

Konklusjon

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt )



Saksframlegg

Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID

John - Morten Landrø 07.12.2016 FA - L12 15/2904

Saksnr Utvalg Type Dato
110/16 Kommunestyret PS 12.12.2016

Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Ve - krysset varsel om oppstart
av planarbeid
Uttalelse til planprogram

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Plan - og bygningsloven

Underretning sendes:
Ringerike kommune
Jevnaker kommune
Buskerud Fylkeskommune
Jernbaneverket

Vedlegg:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram

Rådmannens innstilling
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole kommune om at broløsningen f or E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvolle n "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosjektet medfører, må utrede s nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i



kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

Kommunestyret - 110/16
12.12.2016 - Møte b ehandling :
Kristin F. Bjella (Sp) fremmet følgende forslag til et nytt punkt "h" i rådmannens
innstilling:
"Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder boligeiendommer,
jordbruk, skogbruk og evt. private veier til bruk i anleggsperioden blir varslet og at
evt. avtaler skrives i god tid."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling ble med forslaget fra Kristin F. Bjella (Sp) enstemmig vedtatt.

VEDTAK - Kommunestyret :
1. Hole kommune vedtar å sende høringsuttalelse til planprogrammet for

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss, slik den fremkommer i
dette saksfremlegget.

2. Hole kommune vil spesielt fremheve følgende punkter:
a. Konsekvenser for innbyggerne generelt og brukere av kommunenes

tjenester spesielt, må utredes grundig, og synliggjøres som eget tema.
b. Støy og andre nærføringsulemper i forhold til institusjonsbyggene i

Kroksund må utredes spesielt, for både anleggs - og driftsfasen.
c. Av hensyn til institusjonsbyggene i Kroksund og annen boligbebyggelse,

ber Hole komm une om at broløsningen for E - 16 broene legges lengst
mulig sør.

d. Framtidige vei og trafikkløsninger må utredes slik at det blir god
sammenheng mellom kryss, stoppested og kommunens tettsteder.
Herunder også løsninger for gående og syklende.

e. Kryss mellom Fv . 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør inngå i den
statlige reguleringsplanen og opparbeides med tilstrekkelig kapasitet tidlig
i Fellesprosjektets levetid.

f. Konsekvenser for kommunes drift som følge av den økte belastning
gjennomføring av dette prosje ktet medfører, må utredes nærmere i
samarbeid med kommunen.

g. For Hole kommune er det viktig at temaet nærmiljø og friluftsliv tas inn i
kap. 6 Særlig avbøtende og kompenserende tiltak.

h. Det er viktig at alle berørte private eiendommer hva gjelder
boligeiend ommer, jordbruk, skogbruk, og evt. private veier til bruk i
anleggsperioden blir varslet og at eventuelle avtaler skrives i god tid.

Saksopplysninger
Jernbaneverket varslet i brev datert 8.11.2016, oppstart av detaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning, for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16
strekningen fra Høgkastet til Ve - krysset vest for Hønefoss.



Reguleringsplanar beidet gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal - og
moderniseringsdepartementet som planmyndighet.

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, legges forslag til planprogram på høring.
Høringsfristen er satt til 10.01.2017.

Planprogrammet s kal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Dette iht. pl an - og
bygningsloven § 4 - 1 annet ledd.
Dersom kommunestyret har andre forhold de ønsker å trekke fram i en høringsuttalelse fra
Hole kommune, kan dette fremmes som egne vedtakspunkt.

Vurderinger

Planavgrensning
Jernbaneverket gjorde Hole kommune oppmerks om på at adkomsten til boligområdet
Elstangen vil kunne bli berørt av den anbefalte linja. Det må planlegges ny adkomst til dette
boligområdet. Den varslede planavgrensningen gir ikke rom for dette. Kommunen er ikke
negativ til en utviding av planområdet i dette området, men vil gjøre oppmerksom på at Hole
kommune har varslet oppstart av en kommunedelplan for nye boligområder i samme
området. Denne legges nå ut på høring. Vi ber derfor om at planlegging for ny adkomstveg
samordnes med vegsystemet i forslag til kommunedelplan.

Marka
For Hole kommune er det meget viktig å verne om marka innenfor Markalovens
bestemmelser. Kommunen er kjent med at Jernbaneverket (FRE) vurderer flere alternative
tverrslag og deponiområder både innenfor og utenfor, Marka. For Hol e kommune er det ikke
ønskelig med anleggsarbeider i Marka.

Kommunen vil legge stor vekt på den ressurs som massene representerer og den
samfunnsnytten gjenbruk av massene kan gi. En deponering i Marka for senere gjenbruk, vil
medføre at omgivelsene påvirkes i en lengre periode enn selve tunnelarbeidene.

E16 bruene over Kroksund
Hole kommune viser her til tidligere vedtak i forbindelse med høring av Kommunedelplan for
E16 (SVV) og senere silingsrapporter (FRE), hvor kommunen ba om at E16 - brua legges
lengst mulig sør i Kroksund. Dette ut fra de konsekvenser en ser i driftsfasen og ikke minst i
anleggsfasen, i forhold til bebyggelsen i området og Hole kommunes institusjonsbygg i
Kroksund. (Kommer tilbake til dette senere).

Parallelloppdraget – utfylling i Sundvollbukta til stasjon m.m.
Hole kommune er meget godt fornøyd med at planprogrammet beskriver at det skal
igangsettes et parallelloppdrag for å se på mulig utvikling i området rundt Sundvollen.
Planprogrammet er tydelig på at områder som skal ivaret a funksjoner som naturlig inngår i
stasjonsområdet, skal reguleres som en del av planarbeidet. I området rundt stasjonen ses
det på mulighet for å fylle ut i vannet for etablering av stasjon, samt å kunne legge til rette for
sentrumsbebyggelse nær stasjone n.

Hole kommune ønsker, slik det er beskrevet i planprogrammet, å detaljregulere arealene
utenfor selve stasjonsområdet, slik at kommunen selv kan legge føringene for framtidig



arealbruk her. Men det er av stor betydning at den statlige planen regulerer hele det oppfylte
området slik at kommunen unngår nye utredninger før det kan detaljreguleres og bygges ut.
Det mest naturlige her, slik kommunen ser det, er at områdene utenfor stasjonsområdet
flatereguleres til sentrumsformål.

Høyde på bruene over Kroks und
Jernbaneverket har sett på alternative løsninger for brukryssingen over Kroksund, mht.
høyder. Med den stive horisontal kurvaturen samt det slake stigningsforholdet som
jernbanebrua må ha, vil konsekvensene ved valg av høyde, ha virkninger langt inn mo t Vik.
Kommunen vil påpeke at det er viktig å få belyst den fullstendige konsekvensen av dette.

Gamleveien 2 A (Sundjordet) og 2 B, Hole Bo og Rehab (Hole sykehjem),
Rudsødegården Bolig A og Bolig B
Det ble tidlig i prosessen kjent at to av Hole kommunes bofellesskap, Gamleveien 2A og 2 B,
vil kunne bli direkte berørt av Jernbanelinja over Kroksund. Videre at kommunens sykehjem,
Hole Bo og Rehab, og to bofellesskap for funksjonshemmede på samme tomt, vil være
utsatt for støy og annen uro, både i anleggsfa sen og i driftsfasen.

Brukerne ved boenhetene er sårbare og spesielt utsatt ved ytre påvirkning. Det er derfor helt
sentralt for kommunen at konsekvenser for brukerne ved sykehjemmet og de fire
bofellesskapene, blir grundig utredet både i forhold til anleg gssituasjonen og framtidig
driftsperiode. Det forutsettes her at fagpersoner i kommunen involveres i utredningsarbeidet.

Det må etableres ny lokalisering av bofellesskapene Gamleveien 2 A og 2 B, slik at disse
kan driftes uten ulemper fra anleggsarbeidene, allerede fra oppstart av disse.

Omlegging av kommunal infrastruktur
Hole kommune er fornøyd med at Ringeriksbanen og ny E16 kommer og med de muligheter
dette gir kommunen. Men vi ser også at en slik utbygging medfører stor omlegging av
kommunal infrastru ktur både midlertidig og permanent. Dette vil ha store økonomiske
konsekvenser for kommunens drift, både under anleggsperioden og på lang sikt.

De rent fysiske tiltakene med omlegging av tekniske installasjoner forutsettes det at
Jernbaneverket tar hånd om og bekoster.

K ommunen er ansvarlig for å ivareta kommunens innbyggere og å yte lovpålagte tjenester.
Vi ser allerede nå at det blir behov for styrket bemanning i forhold til omsorgstjenester, både
før, under og i en periode etter, anleggsperioden. I till egg kommer en rekke andre forhold
som eksempelvis økte utgifter ved omlegging av skoleskyss mv.

Hole kommune opplever i dag et stort påtrykk av folk som vil flytte til kommunen. Med
Ringeriksbanen og ny E16 forventer vi at dette vil øke ytterligere. Det vi l kreve store
investeringer både i teknisk og sosial infrastruktur. I en kommune med begrensede
ressurser, vil det være ekstra utfordrende å legge forholdene til rette og yte de lovpålagte
tjenestene.

Hole kommune ser videre at arbeidet med veg og bane et terlater seg et lokalt planbehov for
å knytte tiltakene godt sammen med omgivelsene, herunder lokalt veinett, regulering av
erstatningstomter for institusjonsbygg, næringsbygg og annen bebyggelse som blir berørt av
tiltaket og som må reetableres raskt. Det te ligger ikke til Jernbaneverket å håndtere, men bør
håndteres av kommunen. Som påpekt ovenfor er dette tiltak som er utfordrende for



kommunen både ressursmessig og økonomisk.

Vi kan ikke se at temaet kommunal infrastruktur er omtalt som et utredningsp unkt i
planprogrammet og vil be om at dette tas inn.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge Håndbok V712 (Statens vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Etter vårt syn tar ikke disse
metodene, i tilstrekkelig grad, opp forhold knyttet til de psykososiale sidene av en slik
anleggsgjennomføring. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort
prosjekt som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Her viser vi til
Konsekvensutredningsforskriften, som er tydelig på at slike forhold skal vurderes på lik linje
med annet.

Planprogrammet bør også rydde i roller og ansvar i forhold til spørsmål omkring psykososiale
utfordringer. Hva tilligger Jernbaneverket (state n) og hva tilligger kommunen?

Rekreasjon og friluftsområder
Planprogrammet omtaler utredningsbehovet for nærmiljø og friluftsliv, kap 5.4.3. For Hole
kommune nevnes spesielt Kroksund, Bymoen, Mosmoen og Storelva. Dette er i dag områder
som er mye brukt lok alt, men som også er viktige for hele regionen. Hole kommune vil vise
til at det ligger flere rekreasjons - og friluftsområder innenfor korridoren det nå er varslet
oppstart av regulering for. Flere av disse områdene vil få en vesentlig større betydning i
årene fremover, etter hvert som kommunen vokser og trykket på rekreasjons - og
friluftsområdene øker.

Svendsrud natur og friluftsbarnehage ligger i dag på Bymoen. Her er barna i hovedsak er ute
på baser rundt i området hele dagen. Konsekvensene i forhold til støy og annet, i
driftsperioden vil være vesentlig å få utredet, likeledes hvordan situasjonen for barnehagen
vil bli under anleggsperioden. Planprogrammet må bli tydeligere på dette.

Vi ser at veg og bane kommer til å gjøre store inngrep i "indrefil eten" av kommunens
rekreasjon og friluftsområde på Bymoen og Mosmoen. Det som berøres her vil ut fra
kommunens vurdering vanskelig kunne skjermes på en slik måte at bruks og
opplevelsesverdiene vil kunne bevares. For Hole kommune er det derfor viktig at te maet
nærmiljø og friluftsliv også tas inn i kap. 6 "Særlig avbøtende og kompenserende tiltak".

Lokalt veinett
Den anbefalte linja for vei og bane vil kutte flere fylkeskommunale og kommunale veier. I
tillegg vil det etableres to nye kryss på ny E16 i komm unen som medfører at
hovedadkomstene til kommunesenteret og andre tettsteder endres. For Hole kommune er
det vesentlig at det interne veinettet blir opprettholdt på en god måte. For å finne de mest
hensiktsmessige trafikkårene i framtidig situasjon, bør de t gjennomføres en
trafikkmodellering. Kommunen må her involveres, og kan bidra med informasjon om
framtidige utbyggingsområder. Sammen med dette bør det ses på hvor framtidig gang - og
sykkelvegnett bør legges.

Det er tidligere nevnt at dagens E16 kan bli omklassifisert til fylkesveg. Dette må håndteres
tidlig i planprosessen slik at kommunen kan legge til grunn riktig vegklasse ved
omreguleringer langs dagens E16. Dette er spesielt viktig gjennom kommunesenteret Vik og



tettstedet Sundvollen, hvor det er ak tuelt med fortetting av dagens bebyggelse.

Kryss

Dagens kryss mellom Fv. 158 og E16 i Sundvollen "Åsa krysset" bør innlemmes i den
statlige planen. Dette krysset er i dag en begrensende faktor i forhold til videre utbygging i
Sundvollen. Ved at Sundvollen stasjon blir et kollektivknutepunkt vil trafikkforholdene og
kryssløsningen(e) her være vesentlig å få utredet. Tiltak for utbedring her må legges inn i
den statlige planen. Dette vil ha stor betydning for funksjonaliteten til
stasjonen/kollektivknutepunk tet.

Kommunen er av den klare oppfatning at det må etableres større kapasitet i krysset tidlig i
perioden, for å legge til rette for utviklingen i Sundvollen - området så snart som mulig.

Lokal utvikling

Planprogrammet åpner for at Jernbaneverket sammen med kommunene skal se på
muligheten for utvikling, spesielt i områdene rundt stasjon, kollektivknutepunkt og kryss.

For Hole kommune er det i tillegg viktig å se på hva skjer med dagens E16 gjennom Vik.
D enne ligger i dag som en stor barriere mellom kommunesenteret og Steinsfjorden. Med
dagens E16 som en fylkesvei vil det kunne være mulig å redusere barrierevirkningen, og å få
åpnet Vik mot fjorden. Planprogrammet må si noe om hvordan denne prosessen kan f ølges
opp, som for eksempel en mulighetsstudie som kommunen kan benytte senere ved
transformering/detaljregulering av området.

Massedeponier – statlig plan

Hole kommune ønsker å være tydelig på at alle deponier og anleggsområder skal reguleres
før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at lokalisering av deponiområdene ikke er avklart
og at dette vil komme som tilleggsreguleringer. Hole kommune er en kommune hvor
verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift på prosjektet vil kommunen anbefale at alle reguleringsplaner som har betydning for
prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Medvirkning

Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Hole kommune
er opptatt av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene.



Vider e er Hole kommune opptatt av å kunne delta aktivt i den videre planprosessen både fra
politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor være tydelig på dette og angi en
fast frekvens på informasjonen, spesielt til politisk nivå gjennom hele prosjek tperioden.

Prosess for å se på regulering av midlertidige anleggsområder for permanent
etterbruk.

Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Hole kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om muli g etterbruk av
disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og gjerne at det i den statlige planen
avsettes framtidig arealformål.

Annet

I kapittel 5 er det ikke alltid samsvar mellom beskrivelse i tekst av utredningsbehov og i
tabeller med utred ningsprogram. Her mener Hole kommune at dette må samordnes, slik at
det klart fremgår hva som skal utredes i neste fase.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at høringsuttalelsen over sendes Jernbaneverket.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  
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Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
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Arkivsaksnr.: 17/78-6  Arkiv: Q12  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3882-2   Arkiv: Q13 &38  

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og 

kollektivtransport 2018-2021  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal 

utarbeides ett handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for 

perioden 2018-2021. Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres 

på fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både 

infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

 

Beskrivelse av saken  

Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør grunnlaget for prioriteringer av infrastrukturtiltak i 

handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan for Buskerud utgjør 

grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. Den aktualiserte 

fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men legger 

større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg 

vektlegges vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som 

følge av vær og klima. 

 

Fylkeskommunen opererer med to ulike budsjetter, derfor ønskes to ulike typer av innspill 

til handlingsprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 



For å svare ut fylkeskommunens ønsker om to ulike typer av innspill til prosessen med 

handlingsprogrammet, har rådmannen utarbeidet et notat som kort beskriver de viktigste 

samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 

kommunene/kommuneregionene. Se vedlegg 1. 

 

Og det er laget en tabell med oversikt over forslag på prioriterte infrastrukturtiltak i 

kommunene og kommuneregionene. Se vedlegg 2.   

 

Innspillene kan gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommunene i regionen. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1 Samferdselsutfordringer 

2 Tabell 

3 Ringerike kommunes innspill til NTP, Saksframlegg fra møte 28.04.16 

4 Ringerike kommunes innspill til NTP, protokoll, datert 28.04.16 

5 Brev fra BFK 

6 Epost fra BFK 

7 Aktualisert fylkesvegstrategi 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



1) 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 utbedr inger 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 knutepun ktet for kollektivt forflyttes . I stedet for pendlerbusser
mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via
Hvervenm oen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.

b) Trafikksikkerhe t

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 – H vervenkastet ( 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 b uss, 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 op p vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan
gjennomføres når planleggingen er ferdig.

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 påE16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering.



Fv. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til
aktualisert
fylkesvegstrategi

Prioritet

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 F3: Fra Åsbygda til kommunegrensen
er det behov for å øke framkommelighet og
sikkerhet for myke trafikanter.

2

Fartsreduserende
tiltak.

Delmål F3 : Gang - og sykkel krysser fv. 241
mellom Veset rud 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

Ga ng - og sykkelvei. Delmål F3 : Strekningen er i stort behov for økt
framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Busslommer . Delmål F3 og F4 : Strekningen er 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.

3

Fv. 163 Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : 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 F3 : Trafikksikkerhetstiltak for Nedre
Auren gårdsbarnehage.

2

Utbedring av
skolevei .

Delmål F3 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 pga. hålke og dårlig sikt.

1



Fv. 181
Hvalsveien

Gang - og sykkelvei . Delmål F3 : Strekning som er i stort behov for
økt framkommelighet og sikkerhet for myke
trafikanter.

2

Fv. 178 Gang - og sykkelvei. Delmål F3 : 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 st ore 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 (Gummikrysset) 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
lan gs fv. 35 mot Hvervenkastet.

Ny bru / bruløsning;
Bybrua og
Kvernbergsundbru.

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4 :
Kvernbergsundbru og Bybrua er i stort behov
for bedre gang og sykkelløsninger. Hønefoss er
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.
(Se rapporter for myke trafikanter
http://ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig -
og - eiendom/Plansaker/Utredninger - og -
analyser/Myke - trafikanter/ )

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 M4 : 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 å gå utenfor tettbebygget
bol igområde på Helgelandsmoen. Det bør
vurderes en ny vei mot Hvervenkastet / Hønen
prim ært , og 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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Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-

2021

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal utarbeides ett
handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for perioden 2018-2021. 
Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres på fylkesvegnettet og for 
kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

Avgjørelsen om å utarbeide ett felles handlingsprogram for både fylkesveger og kollektivtransport, tar
utgangspunkt i innspill fra arbeidsseminaret i mai 2016. Det innspillene fra seminaret i hovedsak la 
vekt på var ulikheten mellom by og distrikt, der det i byområder bør legges større vekt på tiltak for 
sykkel, gange og kollektiv. I tillegg ble det understreket viktigheten av å se de ulike transportmidlene 
og tiltak i sammenheng, for å bedre kunne utnytte tilgjengelige ressurser og nå overordnede 
målsettinger.    

På bakgrunn av overordnede føringer og innspill fra arbeidsseminaret vedtok Hovedutvalg for 
samferdselssektoren forslaget til aktualisert fylkesvegstrategi 2014-2023 på hovedutvalgsmøte den 
15.06.16. Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør dermed grunnlaget for prioriteringer av 
infrastrukturtiltak i handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan Buskerud utgjør 
grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. 

Hovedtrekk i aktualisert fylkesvegstrategi
Den aktualiserte fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men 
legger større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg vektlegges 
vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som følge av vær og klima. 

Innspill til handlingsprogrammet
Selv om det nå utarbeides ett felles handlingsprogram, opererer fylkeskommunen fortsatt med ulike 
budsjetter.  

Se adresseliste bak

Vår dato: 14.06.2016 Vår referanse: 2016/1050-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Ine Gjellebæk, tlf. 32 80 87 25

SAMFERDSELSAVDELINGEN
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Vi ønsker derfor to ulike typer av innspill til handlingsprogrammet: 
1. En beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for

kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene. 
2. Innspill på prioriterte infrastrukturtiltak i kommunene og kommuneregionene. Innspillene kan 

gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommuneregionene. 

Frist for innspill fra kommuner/kommuneregioner settes til 3. oktober 2016.

1) Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen
For at vi bedre skal kunne se de ulike transportmidlene i sammenheng, ønsker vi en beskrivelse av 
kommunen/kommuneregionens samferdselsutfordringer på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 
kommunen/kommuneregionen. Dette omfatter både drift av kollektivtilbudet og infrastruktur for alle 
trafikantgrupper (sykkel, gange, kollektiv og bil) på fylkesvegnettet. 

Beskrivelsen bør være på et overordnet nivå. Beskrivelsen kan gjerne være kortfattet/i stikkordsform.

2) Prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen/kommuneregionene
Fylkeskommunen har begrenset med midler til nye infrastrukturtiltak, og det er flere større bindinger 
inn i perioden 2018-2021. Vi ber derfor om tilbakemeldinger på de prioriterte infrastrukturtiltak og
prosjekter i hver av kommunene/kommuneregionene. Vi ber om at infrastrukturtiltakene begrunnes 
og at den aktualiserte fylkesvegstrategien legges til grunn for innspill. 

Eksempler på infrastrukturtiltak er både forfallsinnhenting, utbedring av vegnett, rasteplasser, 
trafikksikkerhetstiltak for alle trafikanter, holdeplasser, fremkommelighetstiltak for gang, sykkel og 
kollektiv, gang- og sykkelveger, universell utforming, innfartsparkering, 

Vedlagt følger et skjema som vi ønsker at dere benytter når dere sender inn deres innspill til 
infrastrukturtiltak. 

Fylkeskommunen har ansvaret for hele Buskerud, og er opptatt av regional utvikling. Det vil derfor 
være en fordel om kommunene i kommuneregionene samarbeider om sine prioriteringer. 

Med vennlig hilsen

Gro Ryghseter Solberg Ine Gjellebæk

Samferdselssjef samferdselsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vedlegg
1 Aktualisert fylkesvegstrategi
2 Skjema for innspill

Adresseliste:
Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen
Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 Lampeland
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 Flå
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal
Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse
Hol kommune Ålmannsvegen 8 3576 Hol
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg
Krødsherad kommune 3536 Noresund
Lier kommune Postboks 205 3401 Lier
Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund
Nedre Eiker kommune Postboks 399 3051 Mjøndalen
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 Nesbyen
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 Rødberg
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Rollag kommune 3626 Rollag
Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken
Sigdal kommune 3350 Prestfoss
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND
Regionrådet for Hallingdal Torpomoen 27 3579 TORPO
Rådet for Ringeriksregionen Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kongsbergregionen Postboks 115 3602 KONGSBERG
Region Vestviken Røyken kommune, Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
Regionrådet for Midt-Buskerud Krødsherad kommune 3536 NORESUND
Rådet for Drammensregionen engene 1 3008 DRAMMEN
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Ungdommens fylkesting 
v/ungdomskontakt
Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede
Eldrerådet i Buskerud
Ål kommune Torget 1 3570 Ål
Brakar as Bragernes torg 1 3017 DRAMMEN
Gerd Eva Volden Mølleveien 17 3490 KLOKKARSTU

A
Ståle Sørensen Eikelia 13 3039 DRAMMEN
Olav Skinnes 3535 Krøderen
Anne Sandum Åsliveien 10 3525 HALLINGBY
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Helene Bøsei Olsen Klokkerlia 24 3531 KROKKLEIVA
Shoaib Karim Naeem Kvernveien 15 A 3043 DRAMMEN
Terje Vegard Kopperud Skogerveien 17 3041 DRAMMEN
Hege Irene Fossum Rudvangveien 22 A 3530 RØYSE
Dag Fjeld Edvardsen Skogerveien 32 3041 Drammen
Eilev Bekjorden 3624 Lyngdal i 

Numedal
Torhild Helling Bergaplass Øvre-Ålsvegen 274 3570 Ål



Fra: Ine Gjellebæk [Ine.Gjellebek@bfk.no] 

Til: Statens vegvesen Region Sør [firmapost-sor@vegvesen.no]; Anne Sandum 

[anne.sandum@bfk.no]; Dag Fjeld Edvardsen [Dag.Fjeld.Edvardsen@bfk.no]; Eilev Bekjorden 

[eilev.bekjorden@bfk.no]; Gerd Eva Volden [gevolden@frisurf.no]; 

'havard@kongsbergregionen.no' [havard@kongsbergregionen.no]; Hege Irene Fossum 

[Hege.Fossum@bfk.no]; Helene Bøsei Olsen [Helene.Bosei.Olsen@bfk.no]; 

'hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no' 

[hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no]; 

'hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no' 

[hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no]; 'jan.erik.lindoe@regionvestviken.no' 

[jan.erik.lindoe@regionvestviken.no]; 'kommunepost@drmk.no' [kommunepost@drmk.no]; 

Krødsherad Kommune [krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no]; Olav Skinnes 

[Olav.Skinnes@bfk.no]; 'post@flesberg.kommune.no' [post@flesberg.kommune.no]; Nedre 

Eiker Kommune [post@nedre-eiker.kommune.no]; 'post@nore-og-uvdal.kommune.no' 

[post@nore-og-uvdal.kommune.no]; Øvre Eiker Kommune [post@ovre-eiker.kommune.no]; 

Sigdal Kommune [post@sigdal.kommune.no]; Flå Kommune [postmottak@flaa.kommune.no]; 

Gol Kommune [postmottak@gol.kommune.no]; Hemsedal Kommune 

[postmottak@hemsedal.kommune.no]; Hol Kommune [postmottak@hol.kommune.no]; Hole 

Kommune [postmottak@hole.kommune.no]; Hurum Kommune 

[postmottak@hurum.kommune.no]; Kongsberg Kommune 

[postmottak@kongsberg.kommune.no]; Lier Kommune [postmottak@lier.kommune.no]; Nes 

Kommune [postmottak@nes-bu.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no]; Rollag Kommune [postmottak@rollag.kommune.no]; 

Røyken Kommune [postmottak@royken.kommune.no]; Ål Kommune 

[postmottak@aal.kommune.no]; 'regionraadet@hallingdal.no' [regionraadet@hallingdal.no]; 

Rina Kamilla Yamamoto [Rina.Kamilla.Yamamoto@bfk.no]; Rita Starup Andersen 

[rita.starup@bfk.no]; Rita Starup Andersen [rita.starup@bfk.no]; 

'servicetorg@modum.kommune.no' [servicetorg@modum.kommune.no]; Shoaib Karim Naeem 

[Shoaib.Karim.Naeem@bfk.no]; Ståle Sørensen [stale.sorensen@bfk.no]; 

steinar.valset@drammen.kommune.no [steinar.valset@drammen.kommune.no]; Terje Vegard 

Kopperud [Terje.Kopperud@bfk.no]; Torhild Helling Bergaplass [Torhild.Bergaplass@bfk.no] 

Kopi: Linda Engstrøm [Linda.Engstrom@ringerike.kommune.no]; 

'Bente.Stoa@royken.kommune.no' [Bente.Stoa@royken.kommune.no]; Erling Stein Aass 

[erling.aass@bfk.no]; Gro Ryghseter Solberg [Gro.Ryghseter.Solberg@bfk.no]; Gunnar 

Haugerud [Gunnar.Haugerud@bfk.no]; Kjerstin Spångberg [Kjerstin.Spangberg@bfk.no]; 

Ingvild Seljegard [Ingvild.Seljegard@bfk.no]; 'tine.svensen@vegvesen.no' 

[tine.svensen@vegvesen.no] 

Sendt: 24.06.2016 12:39:52 

Emne: Innspill fra kommuner og kommuneregioner på tiltak i handlingsprogram for fylkesveger 

og kollektivtransport 2018-2021 

Vedlegg: image001.jpg; Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021.pdf; Aktualisert 

fylkesvegstrategi.PDF; Skjema for innspill.pdf 

INNSPILL PÅ TILTAK TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 2018-
2021 



Vedlagt følger invitasjon til å komme med innspill på tiltak til handlingsprogrammet for 
fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. Vi vil tydeliggjøre at vi ber om innspill på 
infrastrukturtiltak for alle trafikantgrupper, både sykkel, gange, kollektivtransport og veg.  

Vi oppfordrer kommunene i kommuneregionene til å samarbeide om sine prioriteringer. Mer 
informasjon står i brevet, og vi ønsker at vedlagt skjema benyttes ved innsendelse av forslag til 
tiltak. I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på 
fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene.  

Vedlagt ligger også aktualisert fylkesvegstrategi som ved vedtatt på hovedutvalgsmøte for 
samferdselssektoren 15.06.16. 

Minner om at fristen for å sende inn innspill er 3. oktober 2016.  

 
Med vennlig hilsen 
Ine Gjellebæk 
Samferdselsrådgiver 
 
…………………………………………………………  
direkte: 32 80 87 25 
mobil: 97 66 66 85  
web: www.bfk.no    
………………………………………………………… 
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N otat

Samferdselsavdelingen

V år dato 26 .02.2016
Vår referanse 2012/100 - 19
Vår saksbehandler Ine Gjellebæk, 32808699

Strateginotat som grunnlag for Handlingsprogram fylkesveger
2018 - 2021

Innledning
Nåværende handlingsprogram for fylkesveger er vedtatt for periode 2014 - 2017. Allerede nå
starter arbeide t med et nytt handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2018 - 2021. Det legges
opp til vedtak høsten (november) 20 17.

Styringsdokument for handlingsprogrammet er gjeldende fylkesvegstrategi 2014 - 2023. Siden
fylkesvegstrategien ble utarbeidet, har det i midlertid kommet endringer i flere overordnede
føringer samt nye vedtak i Buskerud fylkeskommune. Dette gir behov fo r enkelte endringer i og
tilføyelser til gjeldende styringsdokument et .

Fylkesvegstrategi 2014 - 2023 - hovedtrekk
Fylkesvegstrategien definerer tre hovedmål og understreker at disse tre skal ha lik prioritet. De tre
hovedmålene går på framkommelighet, tra fikksikkerhet og miljø. Under hvert av hovedmålene er
det formulert flere delmål som igjen inneholder en vedtatt strategi . Delmålene definerer hva som
skal prioriteres for å nå de formulerte hovedmålene , og strategien beskriver hva som skal gjøres .

Da fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble vedtatt, ble forfallsinnhentingen på fylkesvegene gitt et
spesielt fokus, med mål om at mest mulig av etterslepet skulle bli tatt igjen i løpet av perioden.
Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017 bygger på denne prior iteringen.

Vedtatte mål og strategi er gjengitt i tabell - og stikkordsform i vedlegg 2 .

Nye rammer og premisser i perioden
Etter at fylkesvegstrategi 2014 - 2023 ble politisk vedtatt høsten 2012 har det kommet flere nye
føringer. Føringene er på både n asjonalt og regionalt nivå.

Gjengitt i stikkordsform er noen av de nye rammer og premisser som følger:

Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (NTP) vedtatt i Stortinget 18.06.2013
o NTP 2014 - 2023 setter mål om at antallet drepte og hardt skadede skal halveres

innen 2024.
o Regjeringen har som mål at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas

med sykkel, gange og kollektivtransport. Dette innebærer både en økning i
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kapasiteten, framkommeligheten, robustheten og trafikksikkerheten for de
overnevnte transportformene.

Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018 - 2029
(Samferdselsdepartementet 19. mai 2015)

o Retningslinje 2 (R2) ble oversendt mai 2015 . R2 bygger videre på NTP 2014 - 2023,
men understreker oppfølgingen av klimaforliket av 2012 . H ovedmålet for NTP
2018 - 2029 sier derfor at transportsystemet skal være sikker, fremme
verdiskapning og bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Nullvekstmålet fra
NTP 2014 - 2 023 utvides til også å inkludere by områder.

Regional areal - og transportplan for Buskerud 2015 - 2030 (under utarbeiding, forventet
vedtak i Fylkestinget desember 2016)

o Planene gir strategiske føringer til videre utvikling av d et fylkeskommunale og
statlige vegnettet i fylket. Fokuset ligger på å utvikle et trafikksikkert og effektivt
transportsystem et som er tilpasset utfordringer både i pressområder og distrikter.
Målet er at all transportvekst i byer og tettsteder skal tas med sykkel, gange og
kol lektiv.

o Dette innebærer forfallsinnhenting på fylkesveg, t rygge, raske og godt utbyggede
s ykkel - og gangnett i tillegg til i nnfartsparkering, gjennomgående kollektivfelt og
knutepunktutvikling for et mer samordnet og styrket kollektivtilbud .

Andre tilgren sende planer
Areal - og transportplan Buskerudbyen 2013 - 2023 vedtatt i fylkestinget i Buskerud
07.02.2013)

o ATP Buskerudbyen legger opp til at t ransportsystemet skal knytte flerkjernede
byområder sammen, og til osloområdet og utlandet. Hovedfokuset ligger p å
forflyttingen av personer og gods. ATP Buskerudbyen legger opp til at et ef fektivt
og m iljøvennlig kollektivtransport system av høy kvalitet, med tilgjengelighet for
alle, skal være en grunnstamme slik at behovet for biltransport blir lavest mulig.

o For å lykkes med dette skal b usse n skal prioriteres i vegnettet og d et skal
etableres effektive kollektivknutepunkter med overgangsmuligheter, herunder
også innfartsparkering. Det legges også fokus på vinterdrift på sykkel - og
ganganlegg.

o Innenfor innevæ rende periode består Buskerudbysamarbeidet av kommunene
Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg , Buskerud fylkeskommune,
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Fylkesmannen i Buskerud .
Buskerudbysamarbeidet inngikk i 2010 og 2014 avtale om s tatlige
belønningsmidler til kollektiv og sykkelfremmende tiltak, også kalt
Buskerudbypakke 1. I disse dager er B uskerudbypakke 2 under utvikling , den
innbefatter ikke Kongsberg kommune.

Vedtak i Buskerud fylkeskommune
I tilknytning til Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram 2016 - 2019, har det kommet enkelte
ve rbalpunkter i fylkestinget 9 desember 2015 som er relevant for arbeidet med ny
Handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021. Disse lyder som følger:

o Punkt 13. Mål om i nnhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger skal
revideres i handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021 i tråd med budsjettet.

o Punkt 33. Fylkesveger som opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn
akseltrykk. Det skal settes inn større in nsats for opprustning, særlig på de aller
dårligste veiene i distriktet.

o Punkt 35. Rammen til kollektivtransport økes med 6 millioner kroner.
Hovedutvalget for samferdsel vedtar den endelige fordelingen.
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o Punkt 36. Det skal utredes en sammenhengende gang - og sykkelvegplan for
Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og
mellom byene og tettstedene. Herunder skal ekspressykkelfelt tilrettelagt for
elsykkel være inkludert på trafikkerte st rekninger.

o Punkt 37. Budsjettet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg økes med 2 millioner
kroner per år.

o Punkt 61. Det utredes mulighet for å intensivere bygging av flere gang - og
sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune hvor også lokalsamfunnet o g
frivilligheten deltar.

Forslag til aktualiserte mål

Som følge av reduksjonen på 48,5 mill. kr per år innenfor budsjettramma for neste
handlingsprogram (2018 - 2021), blir det ikke mulig å nå målet om å ta igjen
vedlikeholdsforfallet på vegnettet i l øpet av 16 år. Nytt mål for forfallsinnhenting en
fastlegges gjennom prosessen med handlingsprogram fylkesveger 2018 - 2021.

Med bakgrunn i verbalpunkt 33 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, blir setningen « Fylkesveger som opprustes sk al klassifiseres for minimum
10 tonn akseltrykk» foreslått lagt til i punktet om prioriteringer innen forfallsinnhenting.
Punktet i fylkesvegstrategien blir derfor lydende ; «Strekninger med høy trafikk der
forfallet er kommet langt prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I tillegg settes det av midler for å
redusere forfall på lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort . Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for mini mum 10 tonn akseltrykk ».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at punktet om
oppgradering av drenssystemene ved forfallstiltak på fy lkesvegene endres. Punktet i
fylkesvegstrategien lyder som følger; «ved tiltak for å ta igjen forfallet på fylkesvegene
skal tilstand og dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle hyppigere og
mer intensiv nedbør» Punktet foreslås endret ti l «Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal
infrastrukturen oppgraderes med tilstr ekkelig drenering, sikring, over bygning og
fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær og klimatiske påkjenninger».

Med bakgrunn i R2 og NTP 2014 - 2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at
konsekvensene av st ormflo også legges til grunn. Punktet om driftsberedskap og hyppige
inspeksjoner etter klimaend ringers negative konsekvenser foreslås derfor endret til og
også omfatte stormflo.

Med bakgrunn i nullvekstmålet fra R2, om at all trafikkvekst i byområder skal tas med
sykkel, gange eller kollektiv, foreslås delmål F3 og F5 slått sammen. For å tydeliggj øre en
sterkere satsning på dette området, foreslås delmålsteksten å endres til « Utvikle
transportløsninger som bidrar til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport».
Tidligere delmålstekster for F3 og F5 sørges ivaretatt av tilhørende strategipunkte r.

Med bakgrunn i verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune, foreslås det å legge til et strategipunkt under delmål F3 om oppfølging av
«Sykkelstrategi for Buskerud».
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For ytterligere å følge opp verbalpunkt 36 fra Hand lingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune foreslås strategipunktene om at tilrettelegging for gående og syklende
prioriteres på skoleveg og dernest i byområder slått sammen og endret. Punktet foreslås
endret til «Tilrettelegging for gående og sykle nde prioriteres på skoleveger, dernest i og
mellom byområder og tettsteder med over 5 000 innbyggere med mål om et
sammenhengende gang - og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt».

På bakgrunn av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
f ylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud, foreslås det å legge til et strategipunkt
lydende «Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved alle
kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og tog» under delmål F3.

Som oppfølging av R2 og NTP 2014 - 2023 om å legge til rette for økt bruk av
kollektivtransport og redusere bilbruken foreslås det at følgende strategipunkt legges til
under delmål F3; «Styrke tilbud for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt og sentrale
holdeplasser fo r buss og tog, slik at de som bor utenfor sykkel - eller gangavstand fra
stasjoner eller et tjenlig busstilbud skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo,
Akershus og Buskerud».

For å understreke viktigheten av vinterdrift på gang - og sykkelveg ene og som en
oppfølging av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for Buskerud
fylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud foreslås strategipunkt «Drift av kjøreveg
og tilstøtende trafikkarealer for gående og syklende inklusive bussholdeplasser sk al
samkjøres og ha lik prioritet» å endres til; «Drift av trafikkarealer for gående og syklende,
inklusive bussholdeplasser, skal ha lik prioritert som drift av kjøreveg for bil, med ekstra
fokus på vinterdrift».

Det foreslås at målet om å redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023,
endres til mål om at antallet drepte og hardt skadde halveres innen 2023, slik det er
formulert av NTP 2014 - 2023 og i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 . Og
Handlingsprogram for Buskerud fyl keskommune 2016 - 2019.

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om gjennomføring og finansiering av gang - og
sykkelvegprosjekter etter Flesberg - modellen, under vedtatt strategi for gjennomføring og
finansiering, på bakgrunn av verbalpunkt 61 fra Handlingsprogram 2016 - 2019 for
Buskerud fylkeskommune . Punktet fore slås formulert til «Bygging av gang - og sykkelveger
etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsam funnet og frivilligheten deltar , kan
benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I slike
tilfeller skal lov om offentlig an skaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges ».

Det foreslås å sette inn et nytt punkt om støy som ivaretar boliger som ligger inntil
fylkesveger hvor det blir gjennomført tiltak. Punktet foreslås formulert til « Ved
gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs fylkesveg skal støytiltakene
planlegges og gjennomføres slik at innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til
under 35 dB(A) )».

Drammen, 02.06 .16 .
Ine Gjellebæk
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Vedlegg 1 : Forslag til aktualiserte mål for fylkesvegstrategi 2014 - 2023

HOVEDMÅL
FRAMKOMMELIGHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av -------- år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 - 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redus ere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort. Fylkesveger som
opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk der
det er behov .
Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal infrastrukturen
oppgraderes med tilstre kkelig drenering, sikring, over bygning
og fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær
og klimatiske påkjenninger.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
transportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsigbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - ,
stormflo - og rasskader s kal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3

Utvikle transportløsninger som bidrar
til økt bruk av gange, sykkel og
kollektivtransport.

F4

Tenke helhetlig om transport, der de
ulike transportformenes blir sett i
sammenheng , slik at tilgjengelige
ressurser blir bedre utnyttet og
overordnede målsettinger blir
ivaretatt .

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
«Sykkelstrategien for Buskerud» skal følges opp.
I byområde r skal investeringstiltak primært bidra til fysisk
tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk, slik at den
samlede biltrafikken ikke øker .
Tilrettelegging for gående og syklende prioriteres på
skoleveger, dernest i og mellom byområder og tettsted er med
over 5 000 innbyggere, med mål om et sammenhengende gang -
og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt.
Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved
alle kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og
tog.
Styrke tilbud for i nnfartsparkering ved kollektivknutepunkt og
sentrale holdeplasser for buss og tog , slik at de som bor utenfor
sykkel - eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud
skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo, Akershus
og Buskerud .
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
passasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av trafikkarealer for gående og syklend e , inklusive
bussholdeplasser , skal ha lik prioritet som drift av kjøreveg for
bil , m ed ekstra fokus på vinterdrift.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023 slik det er
formulert i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014 - 2023 .
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Ved gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs
fylkesveg skal støytiltakene planlegges og gjennomføres slik at
innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til under 35
dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturlandskap
og dyrket jord.

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.

Delmål M4:

M4
Bi dra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.
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VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må det økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
traf ikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere investeringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnad seffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder kan tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrek kelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvikling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.
Bygging av gang - og sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune , hvor lokalsamfunnet og
frivilligheten deltar , kan benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering . I
slike tilfeller skal lov om offentlig anskaffelse r og vegnormaler fra Statens vegvesen følges

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investering s - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram t il gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir ivaretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikke rhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(e r), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse avgitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.
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Vedlegg 2: Mål fra fylkesvegstrategi 2014 - 2023

H OVEDMÅL
FRAM KOMMELI GHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL F1 og F2:

F1
Tilgjengeligheten for næringslivets
transporter skal økes.

F2
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet
på fylkesvegene reduseres.

Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på
fylkesvegene i løpet av 16 år.
Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt,
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 – 15 år. I
tillegg settes det av midler for å redusere forfall på
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort.
Ved tiltak for å ta igjen fo rfallet på fylkesvegene skal tilstand og
dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle
hyppigere og mer intensiv nedbør.
Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker.
Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets
tra nsportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og
vegstandard.
Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og
Ringerikspakka.
Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og
forutsi gbar framkommelighet til enhver tid.
Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes
opp og driftes tilfredsstillende.
Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom - o g
rasskader skal raskt kunne iverksettes.

Delmål F3:

F3
Framkommelighet for gående og
syklende skal økes, og med spesiell
fokus på skoleveger.

Kostnadseffektive og lokalt viktige tiltak som gjør at
skolevegene oppleves trygge prioriteres i alle kommuner.
Tilrettelegging for gående og syklende ut over skoleveger
prioriteres spesielt i byområder.
Eksisterende gang - /sykkelveger og fortau utbedres etter
forutgående inspeksjoner.

OVERORDNET MÅL FOR FYLKESVEGER

Fylkesvegnettet skal bidra til et effektivt , sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud.

HOVEDMÅL FRAMKOMMELIGHET

Effektiv trafikkavvikling for alle
trafikantgrupper

HOVEDMÅL TRAFIKKSIKKERHET

Nullvisjonen for trafikksikkerhet
legges til grunn. Antall drepte og

hardt skadde skal reduseres.

HOVEDMÅL MILJØ

Ivareta miljøhensyn ved investering,
drift og vedlikehold og forvaltning av

fylkesvgene.
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Delmål F4:

F4
Anlegg for syklister og fotgjengere skal
ha så god og trygg framkommelighet
som mulig for alle hele året.

Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med
universell utforming.
Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort
p assasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell
utforming.
Drift av kjøreveg og tilstøtende trafikkarealer for gående og
syklende inklusive bussholdeplasser skal samkjøres og ha lik
prioritet.

Delmål F5:

F5
I Buskerudby - og Ringeriksområdet
skal det spesielt legges fysisk til rette
for økt bruk av kollektivtrafikk og
sykkel, slik at den samlede biltrafikken
ikke øker.

Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges
opp.
I byområdene Buskerudbyen og Hønefoss skal investerings tiltak
primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt bruk av
kollektivtrafikk og sykkel.

HOVEDMÅL
TRAFIKKSIKKERHET

VEDTATT STRATEGI

DELMÅL T1:

T1
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til
at antall personer som blir drept eller
hardt skadet reduseres.

Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å
redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023 slik
det er formulert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet.
Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt
trafikksikkerhet.

HOVEDMÅL
MILJØ

VEDTATT STRATEGI

Delmål M1:

M1
Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for klimagassutslipp, lokal
luftforurensning
og støy.

Følge opp målsettinger i Buskerudby - samarbeidet.
I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv.
Gjennomføre tiltak som bringer alle boliger langs fylkesvegene
ned på et innendørs støynivå på maks 42 dB(A).

Delmål M2 og M3:

M2
Begrense inngrep i viktige
naturområder og ivareta viktige
økologiske funksjoner.

M3
Begrense inngrep i viktige
kulturminner,
kulturmiljø, kulturl andskap

Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur - og
kulturområder / - objekter kartlegges og tas hensyn til.
Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om
viktige/vernede natur - og kulturområder/ - objekter, og drift - og
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette.
Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i
driftsavtalene.
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og dyrket jord.

Delmål M4:

M4
Bidra til å utvikle trygge og trivelige
lokalsamfunn.

Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet.
Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og
miljøvennlige hensyn.
Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas
hensyn til berørte lokalsamfunn.

VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING

Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende
investeringer på fylkesvegnettet i et 10 - årsperspektiv.
Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må de t økonomisk grunnlaget for
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører,
trafikantbetaling eller en kombinasjon av dette.
Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere i nvesteringer på
fylkesvegnettet.
Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs - og kostnadseffektivitet.
Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings - og
gjennomføringsmetoder k an tas i bruk.
Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres.
Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker.
Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvi kling og/eller forskning, søkes utnyttet.
Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon.

Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike
investerings - og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for
vinterdrift av fylkesvegnettet.

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER

Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»).
Fylkeskommunen har som mål å komme fram til gode, omforente løsninger med kommunene i
plansaker.
Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene.
Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir iv aretatt med hensyn til
funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.
Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov.
Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(er), kan det fremmes innsigelse.
Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å
akseptere planen og trekke innsigelsen.
Innsigelse av gitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav.
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Nasjonal transportplan 2018-2029  

 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter konseptet 
med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad til etatenes 
prioriteringer.  
De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig statlig 
bevilgning i første 4-års periode.  
 
Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 
byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 
Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del 
av planperioden. 
 
Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 
kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 
 
Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  
 
Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 
omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 
 
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske vurderinger, da 
det er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi 
i å legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av effektiv og 
framtidsrettet infrastruktur.  
 
 

 
 



 
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  
 
 
Bakgrunn: 
Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 ble fremlagt 29.02.16, 
plandokumentet er nå sendt på høring til fylkeskommunene, de fire største byene og andre som 
ønsker det. Fristen er satt til 01.07.16. Buskerud og Oppland fylkeskommune ønsker å høre 
kommunene før de tar stilling til NTP-forslaget i fylkestingene i juni. Innspill må gis innen 1. mai. 
Etter samråd med ordførerne i Ringeriksregionen har de tre rådmennene utarbeidet likelydende 
saksframlegg og forslag til uttalelse. 
Nasjonal Transportplan revideres hvert fjerde år og dette er femte gang planen fremmes. 
Regjeringen planlegger å legge frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan våren 2017. 
 
Ringeriksregionens felles samferdselsprioriteringer 
De tre kommunene i Ringeriksregionen har i flere år samarbeidet tett om de viktigste 
samferdselsprioriteringene for vår region. Denne enigheten har gitt resultater i form av bedre 
gjennomslag i nasjonal sammenheng. Våre felles prioriteringer er definert i målene for prosjektet 
Vei og bane 2018: 
  

1. Sikre at Ringeriksregionen og dens alliansepartnere står samlet om felles mål og offensiv 

innsats for å realisere regionens kommunikasjonsutfordringer som grunnlag for vekst, 

utvikling og verdiskaping 

2. Bidra til en raskest mulig realisering av Ringeriksregionens mest sentrale 

samferdselsprosjekter: 

a. Firefelts E16 fra Sandvika til Hønefoss 

b. Ringeriksbanen Sandvika – Hønefoss 

c. E16 Olum – Eggemoen og Eggemoen – Nymoen  

d. Ringerikspakka 

Vurdering: 
 
Viktige prosjekter for Ringeriksregionen i NTP: 
 Aldri tidligere har vei og bane i vår region vært så høyt prioritert på den nasjonale dagsorden før. 
Dette er vi svært tilfredse med. Men det er fortsatt lang vei å gå før alle prosjektene er realisert.  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med hovedgrepene i forslaget til Nasjonal Transportplan, og 
støtter konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i 
hovedsak til etatenes prioriteringer. 
 
Grunnlagsdokumentet presenterer fire ulike rammenivå: Lav, basis, middels og høy. For 
Våre prosjekter er det liten forskjell mellom middels og høyt rammenivå. 
Rammenivået er forøvrig på henholdsvis 47,8 milliarder, 59,7 milliarder, 71,7 milliarder og 77,7 
milliarder. De årlige tallene er som et gjennomsnitt av planperioden 2018-2029. 
 
Transportetatene har tatt utgangspunkt i at budsjettet for 2017 blir slik at NTP-rammen for 
perioden 2014-2017 blir oppfylt. Videre er det lagt til grunn at alle store prosjekter som ligger med 
oppstart i perioden 2014-2017 i gjeldende NTP er bundet. I tillegg har departementet definert 



utbygging av indre InterCity, Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss som bundne prosjekter. Dvs. 
at alle våre prosjekter er bundne prosjekter.  
 
For prosjektene i Ringeriksregionen er det små forskjeller om det blir middels eller høy ramme. 
Forskjellene mellom middels og lavere rammer er radikal, og må unngås. Lavere rammer 
enn middels vil gjøre at Ringeriksbanen ikke får oppstart og ferdigstilling som planlagt, og 
denne lave ramma vil skape mange andre negative konsekvenser for Bergensbanen og spesielt 
Ringeriksbanen. Med de oppgavene Norge nå står ovenfor innenfor samferdselsområdet må 
rammene for planene minst legge til grunn høyeste nivå. 
 
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske analyser, 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.  
 
Ringerike kommune forventer at fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 blir behandla som et av dem 
aller viktigste prosjekta i transportplanen, og at tidsperspektivet blir oppfylt i gjennomføringen. 
Prosjektet vil ha stor nytte for regionen, hovedstadsområdet og forbindelsen mellom Østland og 
Vestland.  
I en utredning/analyse gjort av Handelshøyskolen BI stipuleres merverdi til nær 5 milliarder årlig. 
Dette er med bakgrunn i store forskjeller mellom arbeidsmarkedet i Oslo og i Ringeriksregionen, 
noe en legger til grunn vil utjamne seg etter 10 år ved å bygge ut infrastrukturen. Dette er effekter 
som dagens samfunnsøkonomiske analyser ignorerer når nytten skal tallfestes. 
 
Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss 
Ringeriksbanen ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet, men det krever 
middels eller høy ramme for å få byggestart – som lovet – i 2019, med ferdigstillelse i 2024. 
Rammen i middels og høy ramme er 20.100 mill. kr. for jernbanen og 8.600 mill. kr. for veien. 
 
Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med én time, og knytte øst- vest 
tettere sammen, prosjektet er derfor av nasjonal betydning. Bygging av Ringeriksbanen vil sammen 
med utbygging Voss – Bergen og en del mindre tiltak mellom Hønefoss og Voss, bidra til en total 
reisetid mellom Oslo og Bergen ned mot 4 timer. 
 Tilsvarende er E16 mellom Sandvika og Hønefoss et nasjonalt viktig prosjekt. Strekningen er sentral 
som del av forbindelsen mellom øst og vest i Norge. For å sikre gjennomføring og ferdigstillelse i 
2024, er det enighet om at planleggingen av disse prosjektene skal gjennomføres som statlig plan.  
Endelig valg av trasé for hele strekningen må gjøres snarest for at det ikke skal få konsekvenser for 
fremdriften i prosjektet. 
 
I basis ramme er det lagt til grunn statlige midler til anleggsstart på prosjektet E16 Skaret-Hønefoss. 
Fra middels ramme legges det til grunn fullføring av prosjektet i planperioden. I lav ramme er det 
ikke midler til prosjektet. Bygging av ny E16 mellom Skaret og Hønefoss forutsettes gjennomført 
som et fellesprosjekt med Ringeriksbanen.  

 
E16 Olum- Eggemoen: 
Reguleringsplanen for E16 Olum- Eggemoen er vedtatt. Det er fattet vedtak om bompenger lokalt, 
men vedtakene er ikke likelydende i fylkeskommunene og kommunene. Saken ligger til avgjørelse i 
Vegdirektorat/departement. Fremdriftsplanen legger nå opptil byggestart i 2017 med ferdigstillelse 
i 2020. Det er avgjørende viktig at det tas en avgjørelse om hvordan bompengevedtaket skal 
håndteres, slik at prosjektet kan sendes til KS2, og bompengeproposisjonen endelig behandles i 
Stortinget i løpet av 2016.   
 



Siden prosjektet er et bundet prosjekt forventer vi nå gjennomføring.  
Dersom det er nødvendig, bør bomselskapet kunne medvirke til tidlig oppstart gjennom 
forskuttering. 
 
Nymoen-Eggemoen: 
Prosjektet er ikke omtalt i NTP.  
Siling av alternativer pågår. Planprogram utarbeides og vedtas våren 2016. Oppstart 
kommunedelplan høsten 2016. Viktig at planleggingen fortsetter slik at en kan fortsette 
utbyggingen uten stopp når Olum- Eggemoen står klar. Slik at en kan få til sammenhengende 
utbygging Olum-Eggemoen- Nymoen.  
 
Bjørum – Skaret 
Reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret ble vedtatt i 2013. Det er fattet lokale vedtak om 
bompengefinansiering. KS2 er gjennomført og det forventes at bompengeproposisjonen vedtas i 
Stortinget våren 2016. Det legges opptil byggestart i første del av planperioden. 
 
Ringerikspakka: 
Ringerikspakka som omhandler vegsystem i og rundt Hønefoss er ikke omtalt i NTP-forslaget. Det er 
vedtatt en KVU for Hønefoss. Den har vært til KS1. Vi venter nå på en beslutning i regjeringen på 
veien videre.  
Effektive og attraktive byregioner har stor betydning for økonomisk vekst og næringsutvikling. 
Jernbanen har en viktig funksjon i de største byområdene ved at større arealer kan kobles sammen 
til effektive bo og arbeidsmarkeder 
I grunnlagsdokumentet under byområder er det skissert at Nullvekstmålet for personbiltrafikk 
gjelder for de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. Ringerike kommune er enige med 
Transportetatene at målet bør utvides til å omfatte alle byregioner der miljø og 
kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig å håndtere persontransportveksten med 
kollektivtransport, gåing og sykling. Nullvekstmålet bør som et minimum legges til grunn i alle byer 
der det er aktuelt med bypakker, vi mener derfor at Ringerike er aktuell for dette. Ringeriksregionen 
forventer og ønsker en sterk vekst de neste årene og rigger seg for denne veksten. 
 
Vedlegg 
 

 NTP- 2018-2029 Grunnlagsdokument 

 NTP- Vedlegg Fremdriftsplan Intercity 

 Høringsbrev fra BFK 

 
 Ringerike kommune, 07.04.2016 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
Regionkoordinator: Hilde Elisabeth Fivelsdal  
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske vurderinger, 

da det er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor 

merverdi i å legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av 

effektiv og framtidsrettet infrastruktur.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-5  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 123/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 29.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2150-13  Arkiv: L12  

 

Sak: 3/18 

 

Saksprotokoll - 433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 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. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 

«Skolene ligger geografisk svært nær hverandre. 

 Vil det ikke for Ringerike kommune være hensiktsmessig, praktisk og ikke minst økonomisk, 

å planlegge og bygge en felles framtidig idrettshall for begge disse skolene?» 

 

Hilde Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 

«Det er viktig å etablere hvilke behov det er for Universell utforming så tidlig som mulig i 

planstadiet, da det er enklere å finne feil og rette dem før de er permanente og koster mye mer 

å rette.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

Eriksens (Ap) og Steinhovdes (MDG) protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 17/2150-12   Arkiv: L12  

 

433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 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. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og 

Hov i Hønefoss nord. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en 

viktig del av Ringerike kommunes målsetting om å være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet i årene som kommer. Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål 

skole, Hov ungdomsskole, barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for 

friområde og trafikk. Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike 

kommune, v/enhet Samfunn Utbygging er forslagstiller til planforslaget. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "Kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser.  Dette gir rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av 

uteområder og trafikkområder knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse 

med byggesaken. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende 



skolebygg innenfor Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet 

om å redusere bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid 

for å tilrettelegge for vekst. 

 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. Rådmannen 

anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og 

Hov. Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens 

samfunnsdel for 2015-2030 at befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 

nye beboere innen 2030, og at 70 % av befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss-

området. Ringerike kommune må jobbe aktivt og målrettet for å tilrettelegge for denne 

utviklingen. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av 

dette arbeidet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål skole, Hov ungdomsskole, 

barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for friområde og trafikk.  

 

Ullerål skole ligger nede på en flate i boligområdet, avgrenset av Flattumveien i vest, 

Hovsmarkveien i nord, Elling M. Solheims vei i øst og Dronning Ragnhilds vei i sør. 

 

Hov ungdomsskoleskole har en skjermet beliggenhet i sørenden av Hovsmarka, og er på 

grunn av omkringliggende skog knapt synlig fra Hovsmarkveien og bebyggelsen på flaten 

nedenfor. Det er direkte forbindelse fra skolen inn mot friområdene i Hovsmarka. 

 

Planlagt arealbruk 

Det skal bygges ny Ullerål skole på samme sted som dagens barneskole. Skolen planlegges og 

dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn, med velkomstklasse for inntil 40 elever 

og idrettshall i håndballstørrelse. Videre skal kulturskolen benytte arealer i skolen. 

Planen omfatter også idrettshall i håndballstørrelse i tilknytning til skolen. Hallen skal fungere 

som arena med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyttes til undervisning i 

kroppsøving og av elever i SFO-tiden. Ettermiddag og kveld skal den være tilgjengelig for 

idrettslag og nærmiljø. 

Skolens område er i tidligere reguleringsplan delt i to av en gangveg over skolegården fra 

Flattumveien til Klinikkveien. I foreliggende skisser er halve skolens område samlet i ett 

byggeområde. Forslaget til reguleringsplan gir stor frihet til plassering av bygg og anlegg. 

Dagens skolebebyggelse forutsettes revet, med unntak av den nyeste delen. 

 

I forbindelser med reguleringsplanarbeidet foreligger det ingen konkrete planer for Hov 

ungdomsskolen. Det er ikke tatt stilling til når Hov skole skal rehabiliteres/bygges ny. Det er 



derfor ikke ønskelig å planlegge skoletomten i detalj. Det er likevel hensiktsmessig å ta 

arealet med i planleggingen ettersom skolene påvirker hverandre. 

Hov ungdomsskole har i dag 230 elever. Skolen vurderes utvidet til en 3- eller 4-parallell 

ungdomsskole. 4-parallell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses ungdommer med 

sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innføringsgruppe/gruppe for 

minoritetsspråklige elever. En ser også for seg at det skal etableres ny idrettshall ved Hov 

skole i en senere fase. Planforslaget viderefører i hovedsak rammene fra tidligere plan. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser. I tillegg vil noe av parkeringsbehovet bli løst på område SPP. Dette 

gir rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av uteområder og trafikkområder 

knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med byggesaken. I 

reguleringsbestemmelsene er det derfor satt krav til at det må utarbeides en utomhusplan som 

viser skolebyggene og de ulike funksjonenes utforming og plassering. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI 20.12.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike kommune, v/enhet Samfunn 

Utbygging er forslagstiller til planforslaget, COWI er plankonsulent. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 

12.03.2009, samt i deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 

Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt. 

 

Barnehageformålet i plan 334 Hovsmarka barnehage videreføres i forliggende planforslag. 

Formålets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret. 

 

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger 

til allmennyttige formål i de gjeldende reguleringsplanene. Tillatt utnyttelsesgrad U=0,20 

endres ikke mye, men det benyttes andre betegnelser for utnyttelsesgrad. 

 

For plan 196 Hovsmarkveien boligfelt er det overlapp av noe veiareal som er aktuelt i 

planforslaget. 

 

Eiendomsforhold 

Eiendommene innenfor planområdet er i hovedsak kommunale. Barnehagen, gnr./bnr. 

87/571, er privateid. 

 

 

Uttalelser til planoppstart 



Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 19.05.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

20.05.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Varsel om innsigelse 

Statens Vegvesen uttaler at det må påregnes innsigelse fra dem dersom planforslaget 

eventuelt ikke skulle være i samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i 

vegnormalene.  

 

Planforslaget har ikke vært til politisk behandling ved oppstart, da det i hovedsak er i tråd 

med overordnet plan. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015-

2030 er at; Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas 

høyde for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 

flere enn i dag. Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70 % av 

befolkningsveksten skjer i Hønefoss-området, med sentrum som midtpunkt, og med 

lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at det skal 

legges til rette for bygging av mange nye boliger i Hønefoss nord. Med nye boliger kommer 

behov for flere skole- og barnehageplasser. Ullerål og Hov skoler skal utvides for å ta imot 

det økte elevtallet som forventes å komme i denne delen av byen frem mot 2030. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til offentlig bygning, 

friområde og et lite område for bolig. Bolighuset nær Ullerål skole er revet, og boligformålet 

videreføres ikke planforslaget. I hovedtrekk er planforslaget i tråd med gjeldende, overordnet 

plan. Forslag til revidert kommuneplan-arealdel er for tiden under utarbeidelse. 

 

 

Juridiske forhold  

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, jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

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. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er det ikke registret viktige naturtyper i nærheten av 

skoletomtene. Nærmeste registrerte naturtyper som er underlagt særlig forvaltningshensyn 



ligger i tilknytning til Randselva og Begna. Det er registrert én art av stor 

forvaltningsinteresse i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten stjernetistel er i 

rødlisten kategorisert som nær truet.  

Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig 

lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet 

etter at plangrensen her ble justert. 

 

Se planbeskrivelsen for nærmere vurderinger i forhold til naturmangfoldloven. 

 

Jordlova 

Et meget lite område av nord-vestre del av felt o_BU1 (Hov ungdomsskole) er klassifisert 

som et område med meget sterke landbruksinteresser, jf. kommunens jordfaglige 

arealvurdering. Området ligger innenfor formål for offentlig bygning i gjeldende 

kommuneplan, dette videreføres i foreliggende planforslag. 

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil ha store samfunnsmessige, økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av undervisningstjenester samt kostnader knyttet til selve utbyggingen. 

Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

 

Alternative løsninger 

Det har ikke vært vurdert andre forslag til arealformål innenfor planområdet enn det som 

fremgår av planforslaget. Det foreslås ikke alternative vedtakspunkt. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Området er i dag benyttet til skolevirksomhet, og dette videreføres i planen. Det er derfor 

ikke snakk om ny arealbruk, men en utvidelse av dagens. Utbygging av nye skoler og 

utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å 

tilrettelegge for vekst. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent, og 

de fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Infrastruktur 

Planforslaget legger opp til forbedring av trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på 

vei til skolene gjennom de anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, 

forbedrede parkeringsløsninger, sykkel- og gangveier med mer.  

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Ullerål og Hov skoler ligger 

innenfor konsesjonsområdet og er allerede tilknyttet fjernvarmenettet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

I planforslaget sikres det at dagens friområde videreføres. Arealene som reguleres til 

samferdselsareal er vegarealer omtrent som dagen situasjon. Arealene hvor skolebyggene skal 

oppføres er allerede bebygd. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at 

skoleutbyggingen vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. Det er registrert 



én art av stor forvaltningsinteresse i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten 

stjernetistel er i rødlisten kategorisert som nær truet. Forekomsten vil kunne bli fjernet 

dersom det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig lokalisering er noe usikker. Det er 

sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet etter at plangrensen her ble justert. 

 

Kulturminner 

Buskerud fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering av området. men 

Rapporten fra registreringen er ikke mottatt ennå, men det er ikke kommet signaler fra  

fylkeskommunen om at det skulle være forhold som er til hinder for utbyggingsplanene. 

Rapport må følge saken ved sluttbehandling av planforslaget. 

 

Forurensning 

Mulig forurensning fra Tyrimyra avfallsplass vil ut fra topologiske forhold mest sannsynlig 

følge bekkedraget som kommer inn nordvest i planområdet. Bekken overvåkes og det tas 

årlig prøver av vannet. Nyeste prøver fra september 2017 konkluderer med at verdier for 

metallene jern og ammonium ligger over anbefalte grenseverdier i drikkevannsforskriften, 

men at det ikke vil være farlig om man leker i og omkring de aktuelle vannområdene. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. 

Det er ikke funnet uakseptabel risiko. ROS-analysen peker likevel på forhold det må tas 

hensyn til. Dette gjelder forhold knyttet til støy og til trafikksikkerhet for gående og syklende. 

 

Støyrapporten viser at barnehagen langs Hovsmarkveien er støyutsatt. Planforslaget stiller 

derfor krav om støyskjerm. Kravet utløses hvis det skal gjøres tiltak på barnehagen som 

krever brukstillatelse. 

 

Når det gjelder skolene er Hov skole lite støyutsatt. Ullerål skole skjermes mot støy ved hjelp 

av bygningens plassering og planløsning. Nybygg vil plasseres i nordre del av tomten, slik at 

de skjermer mest mulig av utearealet mot støy. Inne i bygget vil planløsning utformes slik at 

mindre støyfølsomme arealer plasseres mot nord. 

 

I forhold til trafikksikkerhet er dagens fortaus-nettverk langs flere gater i og utenfor 

planområdet mangelfullt. For noen av veiene er det en blanding av motorkjøretøy og gående 

og dette kan gi potensielt farlige situasjoner. Planområdet for dette planforslaget finner ikke 

løsninger for hele trafikksituasjonen for myke trafikanter i Hønefoss nord, men det legges opp 

til etablering av flere fortau og noe gang- og sykkelvei innenfor planområdet. Dette forbedrer 

følgelig trafikksikkerheten i nærområdet rundt skolene. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg innenfor 

Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet om å redusere 

bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge 

for vekst. 



 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. 

 

For mer inngående informasjon om de ulike temaene vises det til vedlagte planbeskrivelse. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Uttalelse, Statens Vegvesen 

7. Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud 

8. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

9. Uttalelse, Ringerike kommune Forurensings-myndigheten 

10. Uttalelse, Ringerike kommune VAR  

11. Uttalelse 1, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

12. Uttalelse 2, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

13. Uttalelse, Brakar AS 

14. Uttalelse, Sven Lekve 

15. ROS-analyse 

16. Trafikkanalyse 

17. Støyvurdering 

18. Sol/skygge-studier 

19. Gjeldende reguleringsplan 82 Ullerålområdet 

20. Gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka 

21. Gjeldende reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder, Miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 43 3 DETALJ REGULERING

ULLERÅL OG HOV SKOLER

Utarbeidet av COWI, 20 .12.2017
Sist revidert 21 .12 .2017

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
1. gangsbehandling i formannskapet DATO, sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO.
2 . gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
2. gangs behandling i f ormannskapet DATO, sa k SAKNR
Vedtak i 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 endri nger .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg, (pbl. 12 - 5 , ledd 1)

Barnehage BBH
Under visning o_ B U 1 – o_BU2

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 2)
K jøreveg o_ SKV 1 – o_SKV3
Fortau o_ SF 1 – o_SF6
Gang - og sykkelveg o_ SGS 1 – o_SGS3
A nnen veggrunn – tekniske anlegg SVT
A nnen veggrun n – grøntareal SVG
Kollektivholdeplass o_ SKH
Parkeringsplasser o_ SPP

3. Grønnstruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 3)
Friområde o_ GF 1 – o_ GF2

4 . Hensynssoner , (pbl. 12 - 6 og 11 - 8 , ledd A.1)
Frisikt H140 _1 – H140_2
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FORMÅLSBESTEMMEL SER

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Universell utforming , (pbl. § 12 - 7, ledd nr.4 og 29 - 3)
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven),
teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad.

Ga ng - /sykkelveger, fortau og andre gangforbindelser skal ha maks 2 % tverrfall.

§ 0.2 Støy (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Støy skal til enhver tid ligge innenfor rammene som er gitt i gjeldende lovverk og
retningslinjer.

§ 0.3 Forurensning (pbl. 12 - 7, ledd 3)
Ved s øknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det vurderes om det må foretas undersøkelser for å avdekke om det er forurensning i grunnen .

§ 0 .4 Kulturminner , (pbl. § 12 - 7, ledd 6)
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omta lt i lov om kulturminner § 8, ledd 2 .

§ 0. 5 Overvannshåndtering , (pbl. § 12 - 7, ledd 4 )
Overvann som ge nereres innenfor planområdet skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen
og unngå overbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nære kilden som mulig, slik at vannets
naturlige kretsløp opprettholdes og naturens sel vrensingsevne utnyttes.

§ 0. 6 Geotekniske vurderinger , (pbl. § 12 - 7, ledd 12 )
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det følge en geoteknisk utredning.

§ 0. 7 Tilknytning til fjernvarmeanlegg , (pbl. § 12 - 7, ledd 8)
Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg.

§ 0.8 Bevaring av trær
Trær som er markert på plankartet skal bevares. Når enkelttrær utgår skal det reetableres nye
trær av samme art som eksisterende. Før anleggsstart skal trærne innmåles. Trærne skal
beskyttes i anleggsperioden.
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§ 1 . Bebyggelse og anleg g (pbl. § 12 - 5 ledd 1)
§ 1.1 Fellesbestemmelser
§ 1. 1.1 Dokumentasjonskrav ( pbl. § 12 - 7, ledd 1 )
Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av b ebyggelse, jf. plan - og bygningslovens
§ 20 - 1 skal det sendes inn situasjonspla n i målestokk 1:200 eller 1:100. Den skal inneholde
følgende:

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
- Utforming av uteområder med høydeangivelser o g materialb ruk. Herunder kommer

utearealer for opphold, lek og beplantning
- Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
- Utvendig opplegg for renovasjon
- Utvendig belysning.
- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
- Atkomstforhold og eventuelle interne veier med s nuplasser, parkeringsplass for

ansatte , Kiss and Ride og hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for busser og
maxitaxier og sykkelparkering.

- Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
- 3D - visualisering, som fotomontasje og/ell er perspektivtegninger
- Sol/skyggediagram
- Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
- Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
- Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
- D okumentasjon av ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytilt ak.

- Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur

§ 1.1. 2 Estetiske forhold ( pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Bebyggelse og anlegg skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet. Volum og materialbruk
skal tilpasses tiltakets funksjon.
Materialbruk på fasa der og takflater skal ikke gi sjenerende lysreflekser.

§ 1.1.3 Vegetasjon (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Ved nyplanting skal det plantes vekster med lite pollenutslipp. Bjørk, or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

§ 1 .2 Barnehage (BBH)
§ 1.2. 1 Formål (pb l. § 12 - 7, ledd 1)
Felt BBH omfatter areal regulert til barnehage, inkludert uteområde med tilhørende anlegg.

§ 1.2.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
Prosent bebygd areal (% - BYA) = 2 0 % BYA.
Parkering for barnehagen skal skje på område o_SPP. Parkering i nngår derfor ikke ved
beregning av % - BYA for felt BBH.

§ 1.2.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Tillatt gesimshøyde for bygninger er maksimum 8 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 1.2.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
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Utearealene skal være 6 ganger st ørrelsen av samlet innendørs leke - og oppholdsareal i
barnehage n. Utearealene skal sikres med g jerde med 1 m høyde . Det skal tilrettelegges for fri
ferdsel med port i vestre og østre del av gjerdet. Arealene skal ha brukbar beliggenhet med
hensyn til solfo rhold, helling og støynivå, og de skal ikke bestå av smale striper.

§ 1.2.5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkering for barne hagen skal skje på område o_SPP.
Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA .

§ 1.3 Undervisning (o_BU1 – o_BU2)
§ 1.3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 o g 14 )
Felt o_ B U1 og o_ BU2 omfatter areal regulert til undervisning , inkludert uteområde med
tilhørende anlegg. Arealene skal være offentlige.

I område o_BU2 inngår område for av - og påstigning hvor det skal være plass til:
- 2 skolebusser
- 1 maxitaxi
- 10 per son biler

§ 1.3 .2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
For felt o_ BU1 og o_BU 2 er maks BYA % = 3 0 %

§ 1.3.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
For felt o_ BU1 og o_ BU 2 er t illa tt gesimshøyde for bygninger maksimum 1 3 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Det til lates oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Nødvendige tekniske installasjoner på tak skal være samlet og
tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 1.3.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
U tearealene skal ha god beliggenhet med hensyn til solforhold, helling og støynivå, og de skal
danne helhetlig e sammenhengende område r innenfor feltene o_ BU1 og o_ BU2.

§ 1.3. 5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkering skal etableres på egen tomt.
Del av p a rkering for ungdomsskolen, felt o_BU1, kan skje på område o_SPP.

Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene sk al avsettes til elbil.

For felt o_ B U1 avsettes minst 120 sykkeloppstillingsplasser . Minst 60 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.

For felt o_ BU2 avsettes minst 200 sykkeloppstillingsplasser. Mi nst 100 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.
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§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12 - 5 ledd 2)
§ 2.1 Fellesbestemmelser
§ 2 .1.1 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Det ska l utarbeides teknisk plan for arealer regulert til offentlig samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Teknisk plan skal følge kommunalteknisk norm og godkjennes av kommunen.
Den skal vise:

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
- Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
- Belysningsplan
- Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.

Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 2.2 Kjøre veg (o_SKV1 – o_SKV3)
§ 2. 2 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SKV1 er offentlig kjøreveg (Hovsmarkveien).
Felt o_SKV2 er o ffentlig kjøreveg (Flattumveien)
Felt o_SKV3 er offentlig kjøreveg ( Elling M Solheims vei og Dronning Ragnhilds vei ).

§ 2. 3 Fortau (o_SF1 – o_SF6)
§ 2. 3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SF1 – o_SF6 skal være offentlig e fortau.

§ 2. 4 Gang - og sykkelveg (o_SGS1 – o_SGS3)
§ 2. 4 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SGS1 – o_SGS3 skal være offentlig e gang - og sy kkelveg er.

§ 2. 5 Annen veggrunn – teknisk e anlegg (SVT)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg innfor planområdet skal være offentlig
og benyttes til tekniske anlegg og sidearealer langs veg .

§ 2 .6 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – grøntareal innfor planområdet skal være offentlig og
benyttes til tekniske anlegg og sidearealer langs veg.

§ 2.7 Kollektivholdeplass (o_ SKH)
§ 2. 7 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Kollektivholdeplass o_SKH skal være offentlig og benyttes til bussholdeplass .

§ 2. 8 Parkering splasser (o_SPP)
§ 2. 8 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_ SP P skal være offentlig og benyttes til parkeri ng.

Innenfor felt o_SPP skal hele parkeringsbehovet for felt BBH dekkes .
Sykkeloppstillingsplassene skal ligge nær inngangsporten til barnehagen .

Innenfor felt o_SPP kan deler av parkeringsbehovet for felt BU1 dekkes .
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§ 3 . Grønnstruktur (pbl. § 12 - 5 l edd 3)
§ 3.1 Friområde (o_GF1 – o_GF2)
§ 3.1 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_GF1 og o_GF2 skal være offentlig e friområde r . Her tillattes ikke oppføring av
byg ninger eller annen bruk som er til hinder for områdets formål som friområde.

§ 4 . Hen synssoner (pbl. § 12 - 6 og 11 - 8)
§ 4.1 Sikringssoner
§ 4.1.1 Frisikt (pbl. § 11 - 8, ledd A.1) (H140_1 – H140_2)
I frisiktsoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5 m over tilstøtende vegbane.
Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikte n er ikke tillatt.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser
§ 5. 1 Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i felt for samferdselsanlegg skal det
foreligge godkjent teknisk plan, jf. kravene som er angitt i § 2.1.

§ 5.2 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt for bebyggelse og
anlegg skal det foreligge godkjent situasjonsplan, jf. kravene som er angitt i § 1.1.

§ 5.3 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal
brannvannskapasitet være sjekket og behov for eventuelle utbedringstiltak avklart.

§ 5.4 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal det foreligge
dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Jf. § 0.2.

§ 5.5 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal utearealer
mv. være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan.

§ 5.6 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for beby ggelse og anlegg skal veg,
vann – og avløpsnett i planområdet være opp arbeidet i henhold til godkjente tekniske planer,
og angjeldende bygg være koblet til nettet.

§ 5.7 Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal eventuelle
nødvendige avbøtende tiltak mot støy for det aktuelle feltet være ferdig stilt.
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1 Innledning

Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplan ens samfunnsdel for 2015 - 2030 at
befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 2030, og at 70 % av
befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss - omr ådet. Ringerike kommune må jobbe aktivt og
målrettet for å t ilrettelegge for d enne utviklingen. Utbygging av nye skoler og utvidelse av
eksisterende skoler er en viktig del av dette arbeidet.

Hensikten med planarbeidet:
T ilrettelegge for f remtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov.

COWI AS er engasjert av Ringerike kommune for å bistå i prosessen, og til å utarbeide planforslag.
Prosjektleder og kontaktperson hos Ringerike kommune avdeling Samfunn - og utbygging er Arne
Andersen. Saksbehandlere på Areal - og byplankontoret er Ingrid Strømme.
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2 P l an prosess og medvirkn i n g

Medvirkning i planprosessen

Diagrammet til høyre viser normal planprosess i
henhold til plan - og bygningsloven.

Lovverket gir klare føringer med hensyn til
medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige
myndigheter og andre sentrale parter i saken blir
varslet gjenno m brev. I tillegg annonseres
planarbeidet i lokal presse, slik at også øvrige har
mulighet til å følge med og / eller komme med
innspill til planarbeidet.

En standard planprosess for reguleringsplaner har
flere runder der det bes om innspill. I første
omga ng varsles oppstart, for å innhente innspill før
det utarbeides et konkret forslag. Deretter legges
forslaget ut til offentlig ettersyn. Ved behov kan det
være aktuelt med flere slike høringsrunder.
Ringerike kommune bruker aktivt sine nettsider i
forbinde lse med pågående planarbeider, og alt
planmateriale som legges ut til høring vil legges ut
her: www.ringerike.kommune.no.

Vurdering av konsekvensutredning

Arealplanen er vurdert i henhold til "Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og
b ygningsloven", som har til hensikt å sikre at
hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning
under utarbeidelsen av planer. Forskriftens
kapit t el 2 § 6 tar for seg tiltak som alltid skal
konsekvensutredes, mens kapitel 2 § 8 tar for seg
tiltak som sk al utredes , hvis det vurderes at de kan
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Vedlegg I til forskriften lister opp tiltak som alltid
skal utredes. Vedlegg II lister opp tiltak som skal
vurderes nærmere.

Reguleringsplanen for Hov og Ullerål sko ler skal tilrettelegge for utvidelse av eksisterende skolebygg
med tilhørende anlegg. I henhold til vedlegg I, nr. 24 skal bygg til offentlig tjenesteyting med et
bruksareal på mer enn 15 000 m² konsekvensutredes. I henhold til kapitel 2 § 8 skal regulerin gsplaner
for bygg for offentlig eller privat tjenesteyting uansett vurderes ut fra kriteriene som er listet opp i
kapitel 3 § 10 . For å avgjøre om planarbeidet utløser behov for utarbeidelse av konsekvensutredning
har en i oppstartsfasen gjort en overordne t vurdering av om det er sannsynlig at tiltakene som skal
hjemles i planen kan komme i konflikt med:

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense
og hensikt med planarbeid

• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Behandling av planforslaget i
kommunenes planutvalg

Planforslag legges ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget

Politisk behandling av
planforslaget i planutvalg,

før egengodkjenning i
kommunestyret

Figur 1 : Planprosessen
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› U tvalgte naturtyper eller prioriterte arter , (hensyn jf. Naturmangfoldloven) .
› Verdifulle kulturminner eller kulturmiljø, (hensyn jf. Kulturminneloven) .
› Sta tlige eller regionale planretningslinjer - eller bestemmelser, (jf. P lan - og bygningsloven).
› LNF - områder.
› Folkehelse, f.eks. som følge av forurensing.
› Risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer.

Så langt en kan se er det lite sannsynlig at planen vil føre til vesentlige virkninger for miljø og
samfunn. Det er derfor ikke stilt krav om utarbeidelse av konsekvensutredning .

Oppstart av planarbeidet

Oppstart av planarbeid ble varslet 19.05.2017, med frist for innsending av merknader 19.06 .2017.
Oppst art av planarbeidet ble annonsert i Ringerike blad 20.05.2017.

Figur 2 . Kart med planavgrensning, brukt ved varsel om oppstart .

En har mottatt til sammen 9 merknader per brev og e - post. Sammendrag av, og kommentarer til
merknade ne følger i eget dokument som vil følge saken til politisk behandling .

› Statens vegvesen
› Fylkesmannen i Buskerud
› Buskerud fylkeskommune
› Ringerike kommune, forurensningsmyndighet
› Ringerike kommune, VAR
› Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
› Brakar AS
› Sven L ekve
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3 Pl an status og ramm ebetin gel ser

3. 1 Reguleringspl aner

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger til
allmennyttige formål i g jeldende reguleringsplaner . Hov ungdomsskole ligger innenfor plan 155
«Hov smar ka » , vedtatt 28.11.85, og Ullerål skole ligger innenfor plan 82 «Ull erålområdet», vedtatt
25.08.75.

Planområdet tar også med seg Hovsmarka barnehage . Barnehagen og trafikal løsning for parkering
langs Hovsmark veien ble regulert i plan 334 , vedtat t 12.03.20 09.

Figur 3 . Gjeldende reguleringsstatus i området.

Planområdet (deler av Hovsmarkveien) overlapper reguleringsplan 196 "Hovsmarkveien boligfelt"
vedtatt 22.12.1988.

I øst grenser planområdet til reguleringsplan 335 "Fv. 35 Hønen gata" vedtatt 26.4.2012.
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3. 2 Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument, og tar stilling til langsiktige utfordringer,
mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. G jeldende
samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015 - 2030 er at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas høyde for at
det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 1 0 000 flere enn i dag.

Kommunen har identifisert en rekke delmål og tiltak som skal bidra til at den overordnede visjonen
realiseres innen 20 30. Følgende er særlig relevant for dette planarbeidet:

Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70
% av befolkningsveksten skjer i Hønefoss - området, med
sentrum som midtpunkt, og med lokalsentre i nord (Øvre
Hønengata), sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at
det skal legges til rette for bygging av mange nye bo liger i
Hønefoss nord. Med nye b oliger kommer behov for f lere
skole - og barnehageplasser. Ullerål og Hov skoler skal
utvides for å ta imot det økte elevtallet som forventes å
komme i denne delen av byen frem mot 2030.

Dersom dette målet skal nås er det en forutsetning at
skoletilbudet i kommunen dekker det økende behovet som
følger befolkningsveksten.

Det må også være høy kvalitet på skoletilbudet. Det betyr
blant annet at skolebygningene må være oppdaterte i
forhold til dagens standard, mht. bygningenes utforming,
utstyr mv.

Det te gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at en
kan redusere transportbehovet. I bybebyggelse er det gode
muligheter for å begrense bruken av personbil ved å legge
til rette for at man kan bevege seg trygt til fots eller på
sykkel fra bolig til koll ektivtilbud, s ervicetilbud, skole,
barnehage, f ritids - og aktivitetstilbud mv.

Energieffektivisering av kommunale bygg og anlegg
bidrar også til utslippsreduksjon.

Mål: Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn.

Mål: Ringerike skal være
en attraktiv bokommune,
spesielt for unge og
familier i
etableringsfasen.

Mål: Ringerike skal være
et forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp.
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Kommuneplanens arealdel – gjeldende plan

Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig s amfunnsutvikling og arealbruk , og er et sentralt
virkemiddel for iverksetting av de overordna målsettingene i samfunnsdelen. Gjeldende arealdel ble
vedtatt 30.08.2007. Ullerål og Hov skoler ligger innenfor areal avsatt til offentlig bygning. Hov
Barnehage og grøntområdene rundt Ullerål skole ligger i areal avsatt til friområde.

Figur 4 . Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007.

Kommuneplanens arealdel – pågående planarbeid

Forslag til revidert arealdel er under utar beidelse. Planforslaget utarbeides med bakgrunn i ny
samfunnsdel, fastsatt planprogram, utredninger og mottatte innspill. Frist for innspill om ny arealbruk
er utgått. Ringerike kommune jobber med planforslaget og anslår at arealplanen vil ferdigstilles i løpet
av 201 8 .

3. 3 Grønn plakat

Grønnstrukturen omfatter alle store og små naturpregede områder. Grunnlaget for vurdering av
grøntområdenes verdi er betydningen de har for rekreasjon (folkehelse og trivsel), landskap (det
visuelle inntrykket av byen) og natur (biologisk mangfold). Med dette som bakgrunn har Ringerike
kommune gjennom Grønn Plakat satt følgende overordnede målsetting for grøntplanleggingen i
Hønefoss:
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Grønn plakat tar for seg grønnstruktur, landskapsverdier og lekeplasser, og ble vedtatt 30.11 .2000.

3. 4 Regionale og n asjonale pl aner, lover og retningslinjer

Regional planstrategi for Buskerud 201 7 – 2020, Buskerud
Fylkeskommune

Dette er en strategisk plan som skal fremme helhetlig regional utvikling og gjøre regional planlegging
forpliktende og målr ettet. Planen angir et sett med sentrale utfordringer som Buskerudsamfunnet står
overfor:

Figur 5 : Hovedtemaer i regional planstrategi, med underliggende utfordringer

Hovedmål:
Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre oppdeling og
splittelse av områdene.

Delmål:
1. Bevare sammenhengende grønnstruktur som knytter Hønefoss til større
frilufts - og naturområder
2. Bevare og knytte sammen grønne korridorer som binder grøntområdene og
"bydelene" i Hønefoss sammen.
3. Sikre tilstrekkelig med gode grøntområder for den befolkningen som bor i byen
i dag, og for de nye innbyggerne som det er ønskelig at bosetter seg i byen.
4. Reparere mangler og utvide strukturen.
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Ringerike kommune er en av de sju største kommunene i Buskerud som til sammen utgjør 77 % av
innbyggerne i fylket og som de siste 10 årene har stått for 86 % av befolkningsveksten. Denne trenden
forventes å fortsette fremover. Med befolkningsvekst følger behov for å utvide kapasiteten på
kommunale tjenester som infra struktur, helset jenester, skole - og barnehager.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging

Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og tettsteder, legge til
rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Lovens formål er å fremme l ikestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av
nedsatt funksjonsevne.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
plan leggingen

Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan - og
byg ningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan - og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være
sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i
bruk til/eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Annet

Andre lover, forskrifter og statlige planretningslinje som følges og ivaretas, men som ikke
kommenteres nærmere i denne planbeskrivelsen:

› Plan - og bygningsloven.
› L ov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven ).
› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldlo ven) .
› Lov om kulturminner (Kulturminneloven ).
› Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunene .
› St. meld. nr. 34 (2006 - 2007), Norsk klimapolitikk .
› Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging .
› Den europeiske landskapsko nvensjonen .
› Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helsevern.
› Retningslinje for behand ling av støy i arealplanlegging.
› Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging .
› (Listen er ikke uttømmende)
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4 Dagen s situasjon

I dette kapitt elet gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, for å gi et innblikk i hvordan planom rådet
framstår i dag. Kapittel 6 og 7 tar for seg ulike fagtema som berøres av planarbeidet, og der er dagens
situasjon nærmere beskrevet med fokus på de enkelte temaene .

4. 1 Beliggenhet og adkomst

Planområdet ligger i Hønefoss nord, på vestsiden av Hønengata. Hov ungdomsskole ligger inntil og
delvis inni Hovsmarka friområde. Skolen har adkomst fra Hovsmarkveien. Veien opp til skolen er
stengt for biltrafikk fra 08:00 til 15: 00. Skolen har parkering langs Hovsmarkveien, på en
parkeringsplass som ble forlenget mot vest under byggingen av Hovsmarka barnehage i 2009/2010.

Figur 6 . Planområdets beliggenhet.

Ullerål skole ligger sør for ungdomsskolen og er omkranset av villabebyggelse mot øst, sør og vest.
Adkomst og parkering ligger langs Hovsmarkveien. For gående og syklende er det også
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adkomstmuligheter fra Elling M Solheims vei i vest og fra Flattumveien i øst, via snarveier over
skolens uteområde.

4.2 Vei nett og trafikkmengder
Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hønefoss sentrum sammen. ÅDT i Hønengata er
oppgitt til å være 17.700 kjt/døgn i Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Fartsgrensen er 50 km/t på
strekningen, og det er fortau på begge sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata er det ikke
kantstein som skiller kjørebane og holdeplass fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 - sone. I Hovsmarkveien er det fortau på sørsiden
av veien.

Hovsmarkveien er kommunal veg me d bredde på ca. 6m . Det er fortau på sørsiden av veien fra
Hønengata til bussholdeplassen nedenfor Hov ungdomsskole. Her er det fotgjengerovergang som
forbinder fortauet med gang - og sykkelveg som ligger mellom Hovsmarkveien og parkeringsplassen
ved ungdom sskolen og barnehagen. Gang og sykkelvegen fortsetter opp til Ringerikshallen. Det er
også en gang - og sykkelvegforbindelse inn mot boligområdet sør for Hovsmarkveien.

Fotgjengerovergangen er plassert i et område hvor det er mye aktivitet og kryssende traf ikk, særlig når
skolen starter og slutter. Her skal gående og syklende krysse Hovsmarkveien samtidig som mange
kommer med buss og noen blir kjørt av foreldre. Ansattparkeringen har også adkomst fra det samme
trafikkarealet. Videre går det en del trafikk ti l og fra Hov industripark. Her er det med andre ord en
miks av myke trafikanter, lette kjøretøy i form av privatbiler, og tunge kjøretøy i form av busser og
lastebiler. I forbindelse med VA - tekniske arbeider og fremføring av fjernvarmeledninger til Hov
ung domsskole ble busslommen endret og adkomst til parkeringsplassen flyttet lenger vest.

Boliggatene rundt Ullerål skole har variert gatesnitt. Sørlig del av Elling M Solheims vei har fortau,
den nordre delen har ikke fortau og benyttes delvis til kantparkeri ng. F lattum veien og Dronning
Ragnhilds vei er noe smalere og har ikke fortau. Flattumveien er stengt for gjennomkjøring.

22.11.2017 vedtok vegmyndigheten i Ringerike kommune etablering av et nytt gangfelt i
Hov smarkveien umiddelbart nord for kryss et med Sa gaveien.

4.3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har i dag 2 områder på hver side av hovedinngangen som kan benyttes for
parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes for kjøring av elever til og fra skolen.
Varelevering og taxi benytter seg av det samme arealet.

Ved Hov ungdomsskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som benyttes som
ansattparkering og parkering for besøkende. Det er skiltet med innkjøring forbudt opp mot skolen i
tidsrommet 07.30 - 15.00 for andre enn varetransport. Det ble observert parkerte biler i bakken opp mot
skolen i dette tidsrommet, noe som tyder på at forbudet er vanskelig å overholde.
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Figur 7 . Parkering ved Hovsmarkveien Foto: COWI.

4. 4 Gående og syklende

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av veien. Kryssingsmuligheter over Hønengata er vist i
Figur 8 . Det er ett lysregulert gangfelt ved Hønen Allé som fortsetter i en gang - og sykkelvei inn mot
Olav Duuns vei. Det er ikke oppmerket gangfelt over Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs
Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei , og så gangfelt over til Ullerål skole. Langs Elling M.
Solheims vei er det fortau på strekningen fra gangfeltet og sørover langs grøntområdene ved skolen.

Figur 8 Tilrettelegging for myke trafikanter i området rundt skolene. Kartkilde: kart.1881.no
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4. 5 Kollektivtransport

Ullerål og Hov skoler betjenes av en skolebuss som stopper i Flattumveien rett ved Ullerål skole. Det
kjøres en buss samlet for beg ge skolene. Flattumveien på vestsiden av skolegården er skiltet blindvei ,
og det er kun buss som har lov å kjøre på deler av Flattumveien nordover fra Dronning Ragnhilds vei.
Ved Flattumveien 38 er det en vendehammer for annen trafikk i Flattumveien.

4. 6 Land skap og terreng

Hov skole ligger i sørenden av Hovsmarka, og er på grunn av omkringliggende skog knapt synlig fra
Hovsmarkveien og bebyggelsen på flata nedenfor. Skolebygningene ligger på nivå 104 - 105 moh, det
vil si ca. 18 meter høyere i terrenget enn Ull erål skole. Idrettsbanen og uteoppholdsarealene til
ungdomsskolen ligger enda litt høyere i terrenget, med direkte forbindelse inn mot friområdene i
Hovsmarka.

Både nivåforskjellen og beliggenheten "midt i naturen" g ir skoleområdet en spesiell identitet. Det er
satt av rikelig med plass til ballspillbaserte aktiviteter, og lagt lite vekt på å tilrettelegge for gode
oppholdsarealer og uterom for de ungdommene som ikke engasjerer seg i ballspill i friminuttene.

Figur 9 . Skråfoto av Hov ungdomsskole. Kilde: Gule Sider.
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Ullerål skole ligger nede på flata i boligområdet, med skog og natur som nær nabo i nord . Både nord
og vest for skolen er terrenget preget av bratte moreneskråninger, men skoletomten har ingen naturlige
høyd eforskjeller som kan brukes til å skape et spennen de og utfordrende lekemiljø. Det er lagt opp
slake voller rundt fotballbanen for å gi en fysisk avgrensing mot omkringliggende boliggater. På
lekeplassen er det lagt opp hauger som tilfører litt variasjon i det ellers flate terrenget.

Figur 10 . Ullerål skole sett fra Dronning Ragnhilds vei.

Figur 11 . Terrengrelieff.
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5 Beskrivel se av planforslaget

5. 1 Planlagt arealbruk

Mål for planarbeidet

Hensikten med plan arbeidet er å t ilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov.

Skolene li gger på romslige tomter med god avstand til nabobebyggelse. Dette har betydning for
handlingsrommet med hensyn til høyder og volumer. Byggene skal ha høy kvalitet og g od estetisk
utforming, og enkelt vedlikehold skal vektlegges. Foreliggende prosjekt for nybygg på Ullerål skole
viser at de n nye skolen vil få ganske lik beliggenhet som i dag, men reguleringsplanen er fleks ibel i
forhold til lokalisering og arealdisponeri ng innenfor feltene .

Planområdet

Det varslede planområdet var ca. 94 daa. Eiendommen gnr/bnr 86/349, på hjørnet mot Hønengata, og
et område nord for Hovsmarkveien vis a vis Ullerål skole, er tatt ut av planen, og planforslaget er
derfor noe mindre enn det varslede området. Planforslaget er ca. 91 daa stort.

Eiendommene i planom rådet er hovedsakelig kommunale, med unntak av barnehagen og noen striper
langs veiene i området, hvor samferdselsformål dels kommer inn på privat grunn. For eksempel går
e iendomsgren sene i Elling M Solheims vei midt i veien og nytt fortau på nordsiden av Hovsmarkveien
vil medføre inngrep i private eiendommer.

Figur 12 : Planforslaget vist på flyfoto fra Google Earth.
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Planområdet omfatter dagens skolet omter ved Hov og Ullerål skoler, Hovsmark a barnehage og
p arkeringsplassene til Hovsmarka barnehage og Hov skole lokalisert langs Hovsmarkveien.
Hovsmarkveien inngår også i planområdet. For å sikre at relevante problemstillinger knyttet til
Hovsmarkveien kan løses o g hjemles i reguleringsplanen er planområdet strukket helt ut til krysset
mot Hønengata. Delene av Elling M Solheims vei, Flattumveien og Dronning Ragnhilds vei som
ligger inntil Ullerål skoles utearealer er også tatt med i planområdet.

Figur 13 : Plankartet viser barnehage - og skoletomtene, grønnstruktur og forslag til løsning av trafikkarealene.

Arealregnskap

Formål Feltnavn Areal i daa
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 1)
Barnehage (1161)
Undervisning (1162)
Sum areal denne kategori

BBH
o_BU

5,3
55,4

60,8
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)
Kjøreveg (2011)
Fortau, offentlig (2012)
Gang - og sykkelveg (2015)
Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018)
Annen veggrunn – grøntareal (2019)

o_SKV
o_SF
o_SGS
o_SVT
o_SVG

7,4
2,8
1,2
1,1
4, 7
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Kollekti vholdeplass (2073)
Parkering (2080)
Sum areal denne kategori

o_SKH
o_SPP

0,2
3,4

20,8

GRØNNSTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr.3) 2,8
Friområde (3040)
Sum areal denne kategori

o_GF 9,7
9,7

Totalt alle kategorier 9 1 , 3

5. 2 Hovsmarka barnehage (felt BBH)

Område BBH er en videreføring av byggeområde for barnehage i tidligere reguleringsplan 334
Hovsmarka barnehage fra 2009. Områdets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret.

Rammene som er angitt i plan 33 4 fra 2009 videreføres i denne planen. Se reguleringsbestemmelsene
for mer utfyllende informasjon om rammer og krav til felt BBH.

Parkering for barnehagen skal fortsatt skje på område avsatt til offentlig parkering, o_SPP, men
detaljeringen av parkeringspl assen er utelatt i ny plan.

Barnehagen er allerede i dag støyutsatt. Det stilles derfor krav om støyskjerm mot Hovsmarkveien
langs hele barnehagen. Dette er nytt i forhold til dren tidligere reguleringsplanen Kravet utløses hvis
det skal gjøres tiltak som krever brukstillatelse på barnehagen.

Figur 14 . Skråfoto av Hovsmarka barnehage. Kilde: Gule Sider.
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5. 3 Hov ungdomsskole (felt BU1 )

Det er ingen ko nkrete planer for ungdomsskolen og d et er ikke tatt stilling til når ny Hov skole ska l
rehabiliteres/bygges ny. Det er derfor ikke ønskelig å planlegge skoletomten i detalj. Det er likevel
hensiktsmessig å ta arealet med i planleggingen ettersom begge skolene påvirker hverandre s nærmiljø .

Hov ungdomsskole har i dag 230 elever. Skolen vurde res utvidet til en 3 - eller 4 - parallell
ungdomsskole. 4 - parallell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses ungdommer med
sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innføringsgruppe/gruppe for
minoritetsspråklige elever. En ser også for seg at det skal etableres ny idrettshall ved Hov skole i en
senere fase.

Planforslaget viderefører i hovedsak rammene fra tidligere plan. Skoletomten fra reguleringsplan 155
Hovsmarka ble redusert litt ved vedtak av reguleringsplan 334 Hovsmarka barneh age, da del av
byggeområdet ble endret til parkering og friluftsområde. Foreliggende planforslag innebærer en ny
justering mot friområdet (tidligere friluftsområde) slik at eksisterende sti inng år i friområdet.

Skolens byggeområde blir 33,5 daa. Tomten e r kupert og har stigningsforhold som er utfordrende i
forhold til krav om universell utforming. Skolens område utvides ned mot Hovsmarkveien i retning
Ullerål skole. I forhold til utnyttelse av tomten gir planforslaget stor fleksibilitet i forhold til plas sering
av bygg og utforming av adkomst, interne veier og stier og skolens øvrige uteareal.

Figur 15 : Hov ungdomsskole, flyfoto sett fra vest. K ilde: bing.com/maps

Skoleområdene reguleres til undervisning . Dette formålet skal omfa tte skolebygninger,
idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt bussoppstillingsplasser. I
tillegg vil noe av parkeringsbehovet bli løst på område avsatt til offentlig parkering o_SPP. Dette gir
rom for nødvendig fleksibili tet i forhold til arealbruk. Detaljutforming av uteområ der og
trafikkområder knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med byggesaken. I
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reguleringsbestemmelsene er det derfor satt krav til at det må utarbeides en utomhusplan som viser
sko lebyggene og de ulike funksjonenes utforming og plassering.

Utnyttelsesgraden er endret fra "Tillatt utnyttingsgrad: 0,20" i gjeldende plan til % - BYA = 30 %.
Disse begrepene er ikke direkte sammenliknbare men endringen er ikke dramatisk.

Byggehøyde er i gjeldende reguleringsplan satt til inntil 2 etasjer. Etasjer er ikke lenger gyldig måte å
angi høyde på i reguleringsplaner. T illatt gesimshøyde er i ny plan satt til maksimum 13 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Ut over dette tillates det oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Disse skal være samlet og tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over
gjennomsnittlig planert terreng.

5. 4 Ullerål skole (felt BU2)
Det skal bygges ny Ullerål skole på samme sted som dagens barneskole. Skolen planlegges og
dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn, med velkomstklasse for inntil 40 elever og
idrettshall i håndballstørrelse. Videre skal kulturskolen benytte arealer i skolen.

Planen omfatter også idrettshall i håndballstør rels e i tilknytning til skolen ( aktivitetsflate 25 x 45 m ) .
Den frie takhøyden (under dragere, lysarmatur osv.) skal være minst 7 m over hele aktivitetsflaten.
Hallen skal fungere som arena med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyttes til
undervis ning i kroppsøving og av elever i SFO - tiden. Ettermiddag og kveld skal den være tilgjengelig
for idrettslag og nærmiljø.

Skolens område er i tidligere reguleringsplan delt i to av en gangveg over skolegården fra
Flattumveien til Klinikkveien. I foreliggend e planforslag er h e le skolens område samlet i ett
byggeområde. Forslaget til reguleringsplan gir stor frihet til plassering av bygg og anlegg. Dagens
bebyggelse forutsettes revet, med unntak av den nyeste delen.

Skoleområdene reguleres til undervisning . D ette formålet skal omfatte skolebygninger,
idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt bussoppstillingsplasser. Nytt
skolebygg er planlagt på samme del av tomten som eksisterende skolebygninger, mot nord. Utforming
av skole bygg, utearealer og plassering på tomten fremgår av illustrasjonene nedenfor. Planen gir også
rom for andre løsninger og bearbeiding av den valgte løsningen.

Utnyttelsesgraden er endret fra "U = 0,20" i gjeldende plan til % - BYA = 30 %. Disse begrepene er
ikke direkte sammenliknbare men endringen er ikke dramatisk.

Byggehøyde er i gjeldende reguleringsplan satt til 2 etasjer. Etasjer er ikke lenger gyldig måte å angi
høyde på i reguleringsplaner. T illatt gesimshøyde er i ny plan satt til maksimum 13 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Ut over dette tillates det oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Disse skal være samlet og tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over
gjennomsnittlig planert terreng.
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Figur 16 : Uller ål skole sett fra vest, flyfoto av opprinnelig bebyggelse. Kilde: Gule sider

Figur 17 : Ullerål skole, dagens bebyggelse. Kilde: Gule sider.
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Figur 18 : Ullr, vinnerforslaget fra konkurrans e om ny Ullerål skole. Illustrasjon: L2 Arkitekter

Figur 19 : Soneinndeling ny skole. Illustrasjon: L2 Arkitekter
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Figur 20 : Situasjonsplan, ny skole , vinnerforslaget fra Betonmast Hære Ringerike AS.

Stø yforholdene ved skolen blir omtrent som i dag. Det vil si at det er gul støysone på skolens uteareal
langs Hovsmarkveien. Skolens planløsning viser idrettshall og kulturdel / fellesdel nærmest
Hovsmarkveien (se figur 21 ). Skoledelen blir liggende mot syd. Både undervisningsrom og det
vesentligste av skolens utearealer kommer dermed i hvit støysone.
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Figur 21 : Snitt av planlagt ny skole, fra vinnerforslaget Ullr . Illustrasjon: L2 Arkitekter

Figur 22 : Pl anlagt skole lagt inn i terrengmodell . Illustrasjon: COWI

5. 5 Samferdselsanlegg

Veg og trafikkløsning

Vegsystemet i området vest for Hønengata er i reguleringsplan 82 Ullerålområdet (1975) planlagt
endret fra rutenett og kvartalstruktur til et system av samle veger og adkomstveger med liten grad av
gjennomkjøring. Dette er ikke gjennomført og videreføres ikke. F oreliggende planforslag tar
utgangspunkt i dagens vegsystem, men med flere nye fortau tegnet inn.
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Kjøreveger

Hovsmarkveien reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Tilkobling mot Hønengata er
tilpasset reguleringsplan 335 Fv. 35 Hønengata (2012).

Elling M Solheims vei reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Dette er en endring fra
tidligere plan hvor del av Elling M Solheims vei mellom Klinikkveien og Ole Vigs veg er regulert til
gangveg.

Flattumveien reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Veien reguleres som i tidligere plan til
en blindvei. Det er lagt inn en vendehammer innerst i veien.

Dronning Ragnhilds vei (syd for Ulle rål skole) reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Dette
er en endring fra tidligere plan hvor Dronning Ragnhilds vei er regulert til gangveg mellom Sigrid
Undset vei og Flattumveien.

Frisiktlinjer og – soner er lagt inn i plankart og bestemmelser . Det er forutsatt forkjørsregulerte kryss.

Fortau og gang - /sykkelveger

Fra Hønengata til bussholdeplassen ved Hov ungdomsskole reguleres det inn et nytt fortau. Fra
bussholdeplassen går fortauet over i en gang - og sykkelvei (eksisterende). Gang - /sykkelvei en langs
Hovsfossveien reguleres med 3 m bredde og dagens linjeføring.

På sydsiden av Hovsmarkveien reguleres det inn nytt fortau, mellom Olav Duuns vei og Flattumveien,
slik at det blir et sammenhengende system for gående mellom Hønengata og Sagaveien /
f otgjengerfeltet ved Hov ungdomsskole.

Langs vestsiden av Elling M Solheims vei og nordsiden av Dronning Ragnhilds vei reguleres det
sammenhengende fortau. Det er i dag fortau på deler av strekningen.

Gang - /sykkelveg på vestsiden av Ullerål skole videreføre s med linjeføring som avviker fra tidligere
regulering, men samsvarer med dagens situasjon.

22.11.2017 vedtok vegmyndigheten i Ringerike kommune etablering av et nytt gangfelt i
Hov smarkveien umiddelbart nord for kryss et med Sagaveien. I planforslaget er dette fulgt opp ved å
legge en forbindelse fra gangfeltet over til gang - /sykkelvegen langs Hofsfossveien.

Gang - /sykkelveger og fortau reguleres med 3 m bredde, med unntak av den østligste delen av fortauet
nord for Hovsmarkveien (SF1 og del av SF2). Bredde n på fortauet er her redusert til 2,5 m av hensyn
til boligeiendommene i Kringlemoveien.

Kollektivtrafikk

Det legges ikke opp til noen store endringer i forhold til kollektivtrafikk i området, men det blir bedre
gangforbindelser med fortau på begge sider av Hovsmarkveien, slik at det blir greiere å komme seg til
og fra bussholdeplassene i Hønengata.
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Parkering

Parkering for barnehagen skal i sin helhet skje på område t som i planen er avsatt til parkering, o_SPP.
Parkering for skolene etableres på skolenes område, men del av parkering for ungdomsskolen kan skje
på område o_SPP. Det er ikke lagt opp til parkering i eller langs noen av kjørevegene i planområdet.

Parkeringskravene i planforslaget er skrevet med utgangspunkt i forslag til nye
kommuneplanbestem melser for Ringerike. I reguleringsbestemmelsene er det satt følgende krav:

Barnehagen
› Parkering for barnehagen skal skje på område t o_SPP.
› Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
› Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) s kal være tilpasset funksjonshemmede.
› Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
› Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA.

Skolene
› Parkering skal etableres på egen tomt.
› Del av parkering for ungdomsskolen, felt o _BU1, kan skje på område t o_SPP.
› Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
› Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
› Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
› For felt o_BU1 (Hov) avsettes minst 200 sykkeloppstillingsplasser. Minst 100 av disse skal være i

takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.
› For felt o_BU2 (Ullerål) avsettes minst 120 sykkeloppstillingsplasser. Minst 60 av disse s kal

være i takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.

5. 6 Teknisk infrastruktur

Skolebyggene og barnehagen er tilknyttet eksisterende kommunalt ledningsnett for vann og avløp.

5.6.1 Vann

Hønefoss nord forsynes med vann fra kommunen s hovedvannverk på Kilemoen. Det etablerte
grunnvannsanlegget er under utbygging både kapasitetsmessig (to nye grunnvannsbrønner og
høydebasseng) og renseteknisk med et nytt behandlingsanlegg. Dette gir god sikring av både
vannkvalitet og kapasitet.

5.6.2 Avløp

Avløp fra området føres til Monserud Renseanlegg. Også dette anlegget er under utbygging. Anlegget
utvides for å kunne håndtere den forventede befolkningsøkningen i regionen. Byggearbeidene skal
etter planen være ferdige våren 2019, og det nye renseanlegge t forventes satt i full drift i løpet av
høsten 2019. Kapasiteten vil da være svært god.
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5.6.3 Fjernvarme

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har tildelt Vardar Varme fjernvarmekonsesjon i
Ringerike kommune med varighet til 01.01.2032. Konsesjonsområdet dekker store deler av de sentrale
områdene i Hønefoss, og tettbebyggelsen rundt byen. Ullerål og Hov skoler ligger innenfor
konsesjonsområdet og er allerede tilknyttet fjernvarmenettet.

Figur 23 . Utsnitt av kart som viser fjernvar menettet i Hønefoss. Kilde: vardar.no/varme

5. 7 Grønnstruktur

Friområder

Delene av planområdet som i dag er regulert til friområde /friluftsområde mellom barnehagen og
ungdomsskolen videreføres med formål friområde . Foreliggende planforslag innebærer en juster ing av
grensen mellom ungdomsskolen og friområdet (tidligere friluftsområde) slik at en eksisterende sti
inngår i friområdet.

Øst for ungdomsskolen er et mindre område endret fra grønt formål til byggeområde (skole).

Bevaring av trær

Langs Elling M Solhe ims vei er det en rekke med lønnetrær som reguleres til bevaring. De mer
frittstående trærne lengre sør langs Elling M. Solheims vei er en asal - art. Disse trærne har mange
skader, og er vurdert til ikke å være bevaringsverdige.

R ekken av aske trær som står vinkelrett på rekken med lønnetrær, ved dagens ansatt - parkering er også
vurdert. Treet lengst øst i rekken, samt treet som er nr. 2 fra skolebygningen er kraftige og av god
kvalitet og reguleres til bevaring.
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I plankartet er trærne tegnet ut fra flyfoto. Plasseringen er derfor mindre nøyaktig enn om de hadde
vært målt inn.

5. 8 Universell utforming
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig fo r allmennheten , skal sikres tilgjengelighet
for alle brukergrupper . Dette er nedfelt i d iskriminerings - og tilgjengelighetsloven , plan - og
bygningsloven og forskrifter.

I planforslaget er det en enkel og lett forståelig overordnet struktur som skal gjøre det lett å orientere
seg i området. Den nedre delen av området har et naturlig flatt terreng som gjør det enkelt å få
tilfredsstillende stigningsforhold på veier og fortau.

Det kuperte terrenget på ungdomsskolen er en utfordring i forhold til tilgjenge lighet og universell
utforming . Planforslaget detaljstyrer ikke disponeringen av ungdomsskolens byggeområde. Det skal
være rom for å finne optimale løsninger ved detalj planlegging av en ny ungdomsskole, enten dette
innebærer å legge gangforbindelser i lange, slake svinger eller å ta opp høydeforskjeller ved hjelp av
bygningenes plassering.

5. 9 Gjennomføring

Det m este av eksisterende bygningsmasse tilhørende skole ne skal på sikt fjernes. Det er foreløpig ikke
tatt stilling til hvordan de n ny e Hov skole skal utformes. De fremtidige utbyggingsprosjektene har ulik
tidshorisont. D et er Ullerål skole som skal utvikles f ørst og her foreligger det et konkret prosjekt.
Oppstart av bygge arbeidene er planlagt så snart skolen stenger og sommerferien 2018 begynner.

5.9.1 Rekkefølgekrav

Det er i reguleringsbestemmelsene fastsatt følgende krav som gjelder rekkefølgen i utbyggingen:

Fø r det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt for bebyggelse og anlegg skal det:
› Foreligge godkjent situasjonsplan
› Brannvannskapasitet være sjekket og behov for eventuelle utbedringstiltak avklart.
› Foreligge dokumentasjon på ivaretakel se av st øykrav og aktuelle støytiltak

Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i felt for samferdselsanlegg skal det:
› Foreligge godkjent teknisk plan

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal
› Utearealer mv. være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan.
› Veg, vann – og avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og

angjeldende bygg være koblet til nettet.
› Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak mot støy være ferdigstilt.
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6 Virkni nger av planforslaget

Arealplanen er vurdert i henhold til "Forskrift om konsekvensutredninger for plane r etter plan - og
bygningsloven" og det er konkludert med at det ikke stilles krav om utarbeidelse av
konsekvensutredning. Dette er det nærmere redegjort for kapittel 2 Planprosess og medvirkning .

I det føl g ende redegjøres det for vurderingene som er gjort i planprosessen, og de forventede
virkingene av planforslaget. Det redegjøres også for tiltak som skal iverksettes for å sikre at
utbyggingen gjøres in nenfor rammer som ivaretar miljø - og samfunnshensyn.

6. 1 Overordnede planer

Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens samfunnsdel for 2015 - 2030 at
befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 2030, og at 70 % av
befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss - området. Ringerike kommune må jobbe aktivt og
målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Utbyggi ng av nye skoler og utvidelse av
eksisterende skoler er en viktig del av dette arbeidet.

God kvalitet på kommunale tjenester en viktig, både for befolkningens levekår og for
næringsutvikling. Utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg innenfor Høn efoss by er
fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet om å redusere bilbasert transport. Videre
legges det ikke beslag på LNF - områder eller naturressurser når byggingen skjer på arealer som
allerede er tatt i bruk til utbyggingsformål.

Utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg i by er effektiv arealutnyttelse som bidrar til å
redusere bilbasert transport.

Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn i planarbeidet. Tilgjengelighet skal sikres for alle,
også for personer med neds att funksjonsevne.

Barn og unge ivaretas i planprosessen gjennom varslinger og offentlig ettersyn. Hensikten med
planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av Ullerål og Hov skole og gjennom det bedre
oppvekstforholdene for barn og unge .

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Ringerike, og i tråd med regionale og nasjonale
føringer og strategier.

6. 2 Landskapsbildet
Det er ingen planlagte endringer for barnehagen og en eventuell videre utvikling av barnehagen
innenfor planens rammebetingelser vil ik ke påvirke landskapsbildet.

Hov ungdomsskole ligger skjermet av skog i sørenden av Hovsmarka. Dagens skolebygg og anlegg er
knapt synlig fra omgivelsene. Det foreligger ingen planer om å fjerne vegetasjonen , verken mot marka
eller mellom skolen og Hovsmark veien. Dersom det likevel skulle bli aktuelt er det kun fra en
begrenset del av bebyggelsen langs Hovsmarkveien at Hov skole vil være synlig fordi skole tomta
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ligger mellom høye sandrygger. Ved eventuell bygging av ny ungdomsskole vil virkningen av denne
på landskapsbildet avhenge av bygningenes plassering og utforming. Dersom ny skole plasseres mer
eler mindre som i dag vil den eksponeres tilsvarende lite. Dersom ny skole legges nærmere
Hovsmarkveien kan den bli mer eksponert, men den vil ikke bryte silhuet ten i landskapsbildet, fordi
terrenget nord for skoletomten er høyere enn en eventuell ny skole vil bli.

Ullerål skole l igger eksponert nede på flata omgitt av boligbebyggelse . Dagens skolebygg ligger i
nordøstenden av skoletomta, helt opp mot Hovsmarkvei en og Hovsmarka med skogkledde sandrygger.
Den nye bebyggelsen vil erstatte den gamle på samme plassering.

Ettersom skolen blir liggende i forkant av vegetasjonsdekkede moreneskråninger, og skoletomta er
stor og åpen, vil ikke nybyggene oppleves som særli g dominerende i det overordnede
landskapsrommet. Bebyggelsen blir større og mer kompakt enn eksisterende skolebygninger, men det
blir en relativt lav bebyggelse.

Regulert byggehøyde er 13 m, noe som er høyere enn de frittliggende småhusene i området, men
samtidig ikke høyt for nybygg i en bysituasjon.

Det er også god avstand til nabobebyggelsen langs Flattumveien i vest og Elling M Solheims vei i øst .

Figur 24 : Skolenes plassering i landskapet . Illustrasjon: COWI

Sol - og sky ggeforhold

Sol - og skyggeforhold er vist i eget vedlegg. Dette viser sol - og skyggeforhold for hver time for:

› Vårjevndøgn, 20. mars kl 08 – 18 (19)
› Sommersolverv, 21. juni kl 08 – 20
› Høstjevndøgn, 22. september kl 08 – 18 (19)
› Vintersolverv, 21. desember kl 09 – 15
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For område BU2 (Ullerål skole) er det illustrert to varianter. Det er vist virkningen av det aktuelle
byggeprosjektet for sol - og skygge slik prosjektet nå er utformet og virkningen av prosjektet dersom
det ble bygget med maks høyder i henhol d til reguleringsplanen. Det siste er å regne som
konsekvensen av planforslaget, mens det aktuelle prosjektet er det som mest sannsynlig blir realiteten.

Sol - og skyggestudiene viser at skolen vil ha meget gode solforhold, særlig på det store
sammenhengen de utearealet på sydsiden.

Nabobebyggelsen langs Flattumveien vil få skygge fra nybygget tidlig på dagen, mens
nabobebyggelsen øst for Elling M Solheims vei får skygge fra nybygget på kveldstid.

Ungdomsskolen har gode solforhold og påvirker ikke sol - og s kygge hos øvrig bebyggelse.

6. 3 Grønnstruktur

Planområdet berører både områder som er registrert med "Sto r verdi" og "Meget stor verdi" i temakart
for grønnstruktur. Fremtidig bebyggelse v il i all hovedsak lokaliseres i delene av planområdet som
a llerede er be bygd, noe som medfører at konsekvenser i forbindelse med realisering vil være små.

Figur 25 . Utsnitt av " Grønn plakat " t emakartet for grønnstruktur . Kilde: Ringerike kommune

Planområder berører "Store landskapsverdier" som i kke bør omdisponeres, men ligge r utenfor "Meget
store landskapsverdier". Det berører "Naturmark" og "Lekeplass" .

Planforslaget gir ingen vesentlige endringer av grønnstrukturen. Mellom barnehagen og
ungdomsskolen er grønn struktur fra tidligere regulering splaner videreført . Eksisterende trær langs
Elling M Solheims veg reguleres til bevaring. Samlet sett får derfor planforslaget en liten positiv
konsekvens for grønnstrukturen .
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6. 4 Friluftsliv

Større sammenhengende natur - og kulturlandskapsområder har stor verd i for friluftsliv og rekreasjon,
og det er viktig å sikre tilgang til marka fra byen og tettbebyggelsen rundt. Kommunen som
planmyndighet har ansvar for å tilrettelegge for frilu ftsliv gjennom arealforvaltningen. Det pågår
stadig planarbeid hvor det tas si kte på å endre arealbruken i områder som benyttes til friluftsliv. For å
få en helhetlig oversikt og vurdering av friluftsområdene i o g rundt Hønefoss foretok Ringerike
kommune derfor en kartlegging i 2013.

På grunnlag av kartleggingsarbeidet ble det i 201 4 utarbeidet en rapport hvor eksisterende områder ble
klassifisert etter verdi som friluftsområde. Parkeringsplassen ved Hovsmarkveien fungerer blant annet
som utfartsparkering og innfallsport til Hovsmarka/Børdalsmoen, som i rapporten er klassifisert i
ka tegori A . For å komme i denne kategorien må området ha meget store friluftslivsverdier. Det bør
være lett tilgjengelig for mange uten at man må bruke bil. Det bør også være tilrettelagt for flere
aktiviteter. A - områder er ofte i bruk hele året av mange per soner. Hovsmarka/Børdalsmoen har fått
følgende beskrivelse: Tilgjengelig, godt tilrettelagt og god størrelse. Det er blant annet en
lysløypetrase her som benyttes som skiløype om vinteren.

Hovsmarka fungerer for øvrig også som forbindelse og innfallsport d ersom en ønsker å beveges seg
for egen maskin til naturområder videre mot nord (Hensmoen) nordvest (Eggemoen) og nordøst
(Kilemoen).

Figur 26 . Kartutsnitt som viser friområder nord for planområdet.
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Planlagt utnyttelse vil i all h ovedsak være knyttet til dagens tomter, og nybygg forventes plassert på
samme sted som dagens bebyggelse. Sammenhengen med og tilgjengelighet til marka via etablerte
stier og traséer opprettholdes. Øst for ungdomsskolen er en etablert sti lagt inn i skolen s område fordi
denne stien primært betjener skolen. Stien fra parkeringsplassen o _SPP gikk i tidligere plan gje nnom
byggeområde for ungdomsskolen. I foreliggende planforslag er byggeområdet for ungdomsskolen
tilpasset slik at stien ligger i foreslått friom råde . Planforslaget får derfor en liten positiv konsekvens
for friluftslivet.

6. 5 Naturmiljø og naturmangfold

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet for å vurder er om prosjektet kan gjennomføres. Lovens formål er:

" … at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden .. .".

I planforslaget sikres det at dagens friområde videreføres. Arealene som reguleres til samferdselsareal
er vegarealer omtrent som dagen situasjon. Arealene hvor skolebyggene skal oppføres er allerede
bebygd. I det følgende er den p lanlagte utbyggingen vurdert opp mot kravene i naturmangfoldlovens
§§ 8 – 12.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8. – 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 rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet … "

Figur 27 . Milj o status.no
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I dette prosjektet består kunnskapsgrunnlaget av registrerte, offentlig tilgjengelige data. Det er også
foretatt befaringer i planområdet.

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er det ikke registret viktige naturtyper i nærhete n av
skoletomtene . Nærmeste registrerte naturtyper som er underlagt særlig forvaltningshensyn ligger i
tilknytning til Randselva og Begna. Det er registrert én art av stor forvaltningsinteresse i vegkanten
nordøst for Ullerål skole. Arten liten stjernetist el er i rødlisten kategorisert som nær truet.

Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2 - sidig fortaus løsning , men nøyaktig
lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet etter at
plangrensen her ble justert.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre - var prinsippet

Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget sv akt, skal
føre - var prinsippet tillegges større vekt. "… 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. Fo religger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak … ".

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre - var prinsippet vurderes
følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 10. - Økosystemtilnærming og samlet
belastning

" … En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belas tning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for … ".

Skoleutbyggingen innebærer ikke endret arealbruk, kun økt utnyttingsgrad og økt høyde på
bebyggelsen. En kan ikke se at prosjektet vil medføre belastning på økosystemer som er underlagt
særlig forvaltn ingshensyn.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved miljøforringelse

" … Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skade ns karakter ...".

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre
vesentlig skade på naturmangfoldet.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

" … For å unngå ell er begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende
og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessig e resultater … ".
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Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av
planområdet foreligger forhold som utløser behov for å sette krav til spesielle teknikker eller
driftsmetoder for å beskytte naturverdier.

Det er en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker benyttes ved gjennomføring av prosjektet. Dette er
sikret gjennom lover og forskrifter som ansvarlig søker uansett er pålagt å følge i byggeprosessen.
(Plan - og bygningsloven, Forurensningsloven, byggeteknis k forskrift mv.).

Oppsummering

En vurderer at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 er tilstrekkelig
utredet og ivaretatt. En har ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at skoleutbyggingen vil
medføre negative kons ekvenser for naturmangfoldet. Det er usikkert om registrert forekomst av liten
stjernetistel er innenfor planområdet. Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2 - sidig
fortaus løsning i henhold til planen.

6. 6 Kulturminner og kulturmiljø
Som en del av arbeidet med regulerings plan en skal forhold knyttet til kulturminner vurderes. Det er
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Nærmeste funnsted er på
Rundtom, i skogen ved Ringerikeshallen og i skråningen vest for næring sområdet i Hovsmarkaveien.
Her er det blant annet funnet kullgroper.

Gamle Ullerål skole ligger på en bak ketopp sør for Hovsmarksveien (S agaveien 32, gnr 87 bnr 40 ).
Dette er en toetasjes skolebygning i teglstein, oppført 1901. Skolebygningen har høy ve rneverdi . I
uttalelse fra fylkeskommunen (brev av 2O.O6.2OL2, ref .20L2/246e - 31.) påpekes dette og at n y
bebyggelse og andre tiltak i området bør ta hensyn til den eksisterende , verneverdige bebyggelsen.

Figur 28 : Gamle Ullerål skole (Kilde: Google maps)
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Fjernvirkning vil ikke være en reell problemstilling i forhold til Gamle Ullerål skole. Gamle Ullerål
skole ligger 15 m høyere enn Ullerål skole og med god avstand både til Hov og Ullerål.

Figur 29 : Fo rholdet mellom kulturminnet Gamle Ullerål skole og de nyere skolene.

6. 7 Barn og unges oppvekstsvilkår

Barn og unge
Plan - og bygningsloven, forskrift for rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, samt
temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan - og bygningsloven setter føringer, anbefalinger
og regler for hvordan barn og unge skal tas hensyn til i planleggin g. Det er sterk forankret i plan og
bygningsloven ved formålsparagrafen, der det står at «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til
b este for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» og «Prinsippet om universell utforming
skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensyn til barn
og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omg ivelsene».

Elevene vil i byggeperioden ha undervisning i midlertidige lokaler. Det er viktig å ha et godt skille
mellom myke trafikanter og anleggstrafikk. Det vil være en del skoleelever som må passere
anleggsområdet på vei til den midlertidige skolen.

D en nye idrettshallen vil benyttes i forbindelse med skoledriften, samt til idrett og kulturaktiviteter på
kveldstid. Kapasiteten vil sørge for at ulike idretter og kulturaktiviteter kan ha øvinger og annet
opplegg i hallen. Dette sørger for variert tilbud til barn og unge.

Trafikksituasjonen rundt skolen vil forbedre seg når en får en helhetlig løsning. Dette er positivt for
barn og unge, som ofte ferdes med sykkel eller til fots. Sammenhengende gang - og sykkelveinettet vil
bli forbedret. Dette sikrer tryg gere ferdsel til og fra skolen, samt på fritiden.
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6.8 Samferdselsanlegg og trafikk

Det er i forbindelse med planarbeidet utført en trafikkanalyse. Denne belyser endringer og
konsekvenser for trafikken i området som følge av økt elevtall ved skolene. Trafikkana lysen følger
som eget vedlegg. Her gjengis konklusjonen fra rapporten:

Etter oppførelse og idriftsettelse av de to nye skolene på Hovsmarkveien i 2022 forventes trafikken
på Hovsmarkveien å stige med ca. 630 kjøretøyer/døgn, foruten den alminnelige trafikk veksten på
veinettet. Den økende trafikkmengden vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ikke kan
avvikle trafikken i morgen - og ettermiddagsrushet uten store forsinkelser og kødannelser på
sideveiene. Det vil derfor være nødvendig å ombygge krys set til et lysregulert kryss med separate
høyresvingsbaner på Hønengata, for å sikre en akseptabel trafikkavvikling.

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning. Med de to nye
skolene vil enda flere elever ha behov for å ferdes langs og på tvers av Hønengata. Det anbefales
at strekningen gjennomgår en helhetlig ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker. Det
omfatter etablering av sikre forhold for myke trafikanter i form av gang - og sykkelvei samt løsning
av tra fikkavviklingsproblemene i kryssene som vurderes å være hovedårsaken til de mange
ulykkene.

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkveien om til et signaregulert kryss med
høyresvingsbaner og det etableres en sammenhengende gang - og sykkelvei lan gs Hønengata.

Ullerål skole
Ved Ullerål skole er det mulighet for å sikre en bedre adskillelse av bilister og myke trafikanter, og
dermed skape en mer sikker skolevei i fremtiden. Biltrafikken vil fortsatt primært benytte
Hønengata og Hovsmarkveien hvor ti lkomst til p - plass og Kiss & Ride også må være fra
Hovsmarkveien i fremtiden. Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparkeringsplasser.

Det anbefales at skolens inngang og sykkelparkering plasseres med utgang mot sør omtrent midt
på tomta med gang - og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling M. Solheims Vei. Kryssingen ved
Elling M. Solheims v ei og Klinikkveien vil være svært viktig for de myke trafikantene. Det anbefales
her at krysset etableres med opphøyd gangfelt for å markere krysningsområdet sa mt redusere
kjøretøyenes hastighet.

Hov Ungdomsskole
Ved Hov ungdomsskole anbefales det å etablere en Kiss & Ride øst for det eksisterende
krysningspunktet på Hovsmarkveien, hvor bilister som skal levere/hente elever ikke ledes forbi
krysningsstedet. De t krever en oppgradering med fast belegning og belysning av den nåværende
stiforbindelsen mellom Hovsmarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer
til parkering, vil den eksisterende parkering fastholdes slik den er i dag. 120 nye
sykk elparkeringsplasser bør etableres tett på skolens inngang.

Den myke trafikken til ungdomsskolen fra sør, vil også i fremtiden benytte Hønengata og
Hovsmarkveien. Det anbefales derfor at det skapes sammenheng i gang - og sykkelvegnettet på
strekningene ved å etablere gang - og sykkelvei, hvor det i dag er to 'missing links'.

Tabell 1 - 3 viser trafikktall for dagens situasjon og fremtidig situasjon henholdvis med og uten
utbygging av skolene.
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Tabell 1 : Trafikktall, nåværende situasjon

V ei ÅDT2017 Andel
tungtrafikk

Antall lette Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 17700 10 % 15930 1770 50

Hovsmarkveien 3700 2 % 3626 74 30

Flattumveien 40 1 % 40 0 30

Elling M. Solheims vei 700 1 % 693 7 30

Dronning Ragnhilds vei 600 1 % 594 6 30

Tabell 2 : Trafikktall, fremtidig situasjon, uten økt trafikk fra nye skoler

Vei ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

Antall lette Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 21800 12 % 19435 2319 50

Hovsmarkveien 4500 2 % 4424 97 30

Flattumvei en 50 1 % 48 1 30

Elling M. Solheims vei 850 1 % 845 9 30

Dronning Ragnhilds vei 730 1 % 725 8 30

Tabell 3 : Trafikktall fremtidig situasjon, med økt trafikk fra nye skoler

Vei ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

Antall lette Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 22100 11 % 19878 2258 50

Hovsmarkveien 5100 2 % 5002 94 30

Flattumveien 70 1 % 68 1 30

Elling M. Solheims vei 890 1 % 886 9 30

Dronning Ragnhilds vei 770 1 % 766 8 30
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6. 9 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhets messige utfordringene på Hønengata primært relaterer seg til
trafikkavviklingen. Trafikkmengdene på strekningen er store og kryssene har ikke tilstrekkelig
kapasitet til å avvikle sideveistrafikken (de fleste av kryssene er vikepliktsregulerte). Det gir op phav til
en mer risikobetont kjørsel, og leder trafikken ut på det omkringliggende lokalveinettet. En forbedring
av trafikksikkerheten på strekningen som helhet vil derfor kreve en betydelig ombygging.

Ombygging i krysset Hovsmarkveien/Hønengata vil bidra til en forbedring av trafikksikkerheten
generelt, men vil også bety en bedre avvikling av trafikken i skolenes nærhet. Dermed vil færre
benytte de mindre beferdede lokalveiene nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjengere og
syklister er størst. Krysset inngår imidlertid ikke i denne planen.

De anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede parkeringsløsninger,
sykkel - og gangveier m.m. vil også bety forbedring av trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister
på vei t il skolene.

6. 1 0 Geotekniske forhold

Figur 30 Planområdet består ifølge NGU's database av fyllmasser og tykk havavsetning. Kilde:NGU

Ullerål skole

Ullerål skole ligger i grensesonen mellom marint avsatt leire og elveavsatte masser av sand og grus.
Vestover forventes derfor større innslag av leire. Østover (mot Hønengata) forventes mer sand og grus.
Tidligere grunnundersøkelse fra Hov alle (øst for Hønengata) viser sand og grus til store dybder.
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Løsmassekart viser fyllmasser på og rund t tomt, men sier ikke noe om dybden på disse. Man kan anta
noe grove masser i topplagene.

Dagens terreng ligger fra ca kote 87 - 90. Tomten er forholdsvis flat, men grenser mot bratt skrent opp
mot Hovsmarka mot nord. Det er ikke registrert kvikkleire i und ersøkelsene.

Totalsonderingsplottene viser i grove trekk sand og grus ned til kote 80 - 83. Under dette er det
(skolegården og gymsal) registrert et meget fast gruslag med varierende tykkelse (Rapport
grunnundersøkelse, Arkimedum AS, 19. nov. 2016).

For Hov skole foreligger det ikke noen grunnundersøkelser av nyere dato. Det stilles derfor som krav i
bestemmelse om at det må foretas vurdering av grunnforholdene før utbygging kan finne sted.

6. 1 1 Miljøforurensing

6.11.1 Forurensing i vann og grunn

Deler av planområdet er i fagsystem for grunnforurensning hos Miljødirektoratet
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ angitt som TYRIMYRA AVFALLSPLASS (lokalitet
ID 2384) Forurenset område: 2384 - E.

Figur 31 . Utsnitt fra grunnforurensning hos Mi ljødirektoratet . Gult angir påvirkningsgrad 2.
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Påvirkningsgrad 2 (gul): Liten/ingen påvirkning med dagens areal/resipientbruk. Påvirkningsgrad 2
kan benyttes ved førstegangsregistrering av en lokalitet dersom dokumentasjon viser at forurensningen
på områd et ikke spres og ikke er i konflikt med dagens arealbruk. Påvirkningsgrad 2 brukes for øvrig
på lokaliteter som enten er undersøkt, tiltaksvurdert, er under overvåking eller er avsluttet med ingen
eller begrenset opprydding.

De aktuelle tomtene som skal be nyttes til skoleformål er ikke definert som å være påvirket. Det ble
ikke krevd spesielle tiltak i forbindelse med etablering av Hovsmarka barnehage plan id 334 og
tilhørende parkeringsplass.

Overvåking av vannkvalitet

Mulig forurensning fra Tyrimyra avfal lsplass vil ut fra topologiske forhold mest sannsynlig følge
bekkedraget som kommer inn nordvest i planområdet. Bekken overvåkes og det tas årlig prøver av
vannet.

Prøver tatt på oppdrag fra Ringerike kommune 5.9.2017 kommenteres slik av Eurofins Environm ent
Testing Norway AS , som har utført testingen:

Resultatene på metaller her er ikke høye. De verdiene som stikker seg ut her er jern og
ammonium på de to første prøvene. De ligger over anbefalte verdier på grenseverdier i
drikkevannsfor s kriften, se vedle gg.

Det vil ikke være farlig om man leker i og omkring disse vannområdene.

6.11.2 Støy

Det er beregnet veitrafikkstøy for barnehagen, ungdomsskolen og barneskolen og område t langs
Hovsmarkveien. Beregningene gjelder for år 2017 (nåsituasjon) og framskrevet til år 2030, med og
uten økt trafikk/støy som følger fra større kapasitet ved skolene Ullerål og Hov i Hovsmarkveien.

For nordøstre del av barnehage n er støynivået fra veitrafikk i hvit sone (Lden 55) uavhengig av
beregningsår og økt trafikk fra nye skoler i Hovsmarkveien. For uteoppholdsområdet mellom
barnehagen og Hovsmarkveien vil det være behov for en støyskjerm/voll for å sørge for at støynivået
kommer ned i hvit sone. Også dette er uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs Hovsmarkveien har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. Støyøkning fra alminnelig trafikkvekst fra
dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes
støynivået (gul sone) ytterligere med opptil 1 dB.

Mesteparten av områdene BU1 (Hov u. skole) og BU2 (Ullerål skole) samt uteoppholdsarealer,
inklusive lekeplasser ved BU2, har støynivå fra veitrafikk i hvit sone uavhengig av beregn ingsår og
økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2 har støynivåer i hvit eller gul sone for
fasade og uteoppholdsarealer som vender mot BU2. Støyøkning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens
nivå (2017) til år 2 030 er opptil 1 dB. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes
støynivået ytterligere med opptil 1 dB.
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6.11.3 Luftforurensing

Biltrafikk er som oftest den viktigs te kilden til luftforurensning . De største lokale
forurensningsproblemene knyttet ti l biltrafikk, er risikoene for helseskade ved høye konsentrasjoner av
svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Veitrafikken medfører også utslipp av blant annet
karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2), benzen, bly og svoveldioksid. Utslippet av
nitrogen oksider (NOX) kan bidra til dannelsen av bakkenært ozon. Utslipp av karbonmonoksid (CO)
påvirker ikke den lokale luftkvaliteten, men har negativ virkning på klimaet globalt.

I forbindelse med områderegulering «Øvre Hønengata øst» vises det til at det er stort sett bare langs
svært trafikkerte trafikkårer og i større byområder at større arealer er utsatt for luftforurensning som
overskrider grenseverdiene. I tillegg kan det forekomme punktkilder. Forenklede beregninger i
forbindelse med dette arbeidet vis er at den røde sonen vil strekke seg mindre enn 5 m fra vegkanten,
mens den gule sonen strekker seg mindre enn 10 m fra vegkanten. Sonenes utbredelse avhenger blant
annet av piggdekkbruk. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i en piggdekkandel på 50 %. H vis
piggdekkandelen er lavere enn dette, vil også luftforurensningssonene bli mindre (jfr.
Områderegulering Øvre Hønengata øst, støy og luft, 10.06.2013)

Avstand fra Ullerål skole til Hønengata og at det ikke er noen større bedrifter med utslipp til luft ,
tilsier at det er liten sannsynlighet at det er større utfordringer knyttet til luftforurensing. Samlet
vurderes at luftforurensningsnivåene ikke vil være til hinder for planlagt bruk. Men det anbefales at
luftinntak legges på taket på bygningene og at de t benyttes støvfilter. En bør spesielt unngå å ha
luftinntak nær parkeringsplasser.

6. 1 2 Overvann og flom

Overvannet er en ressurs som bidrar med vannforsyning til vegetasjon, fornyelse av grunnvann og
avrenning til vassdrag. Rundt Hønefoss ligger det store omr åder med grunnvannsressurser under
grusmoene og sandslettene langs Begna, Randselva og Storelva.

Generelt er området sør for Ullerål utsatt for kjelleroversvømmelser. Klimaet er i endring og
problemene forventes og forsterkes i fremtiden d ersom en ikke h ar et bevist fo rhold til hvordan
overvannet bør håndteres .

Området på nordsiden av planområdet er pr i dag dekket av skog, og skog har en stor naturlig evne til
fordrøye regnvann samt absorbere vann som følge av snøsmelting. Dersom denne skogen hog ges v il
det erfaringsvis endre avrenningsfaktoren kraftig.

Videre u tbygging av skoletomtene kan påvirke dagens vannbalanse i området. Vegetasjonsdekkede
arealer mister sin naturlige infiltrasjonsfunksjon når det etableres store tette flater i form av asfaltert e
plasser og bygg med store takflater.

Ved ekstreme nedbørsforhold bør en ha en beredskapsløsning for flomvann. Det er mulig å legge til
rette for etablering av en flomvei langs Hofsmarkveien, over Hønengata og videre langs Hov Allé,
frem til naturlig bek k ved Hov barnehage.

Å ta i bruk veibanen er en relativt enkel og rimelig løsning for effektiv håndtering av flomvann, men
det krever at en er oppmerksom på at det ikke etableres barrierer som kan hindre vannet eller lede det i
uønskede retninger. Fartsd empende tiltak kan for eksempel utgjøre fysiske hinder for vannet. Videre
kan opphøyde fortau benyttes til å lede vannet dit en vil ha det, men de kan også ha motsatt virkning
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dersom en ikke er oppmerksom på terrengnivåer og vannets naturlige bane ved en f lomsituasjon.
Langs Hovsmarkveien må avkjøringer løftes for å hindre vannet fra å renne mot et naturlig lavbrekk i
Elling M Solheims vei. Dersom flomvannet ender her fremfor i bekken ved Hov Allé vil det føre til
skade på eiendommer.

Figur 32 Aktsomhetssone for flom, NVE Atlas

Håndtering av overvann i normal nedbørs - og smeltevannsituasjon bør i størst mulig grad løses lokalt
etter naturens egne prinsipper ved å infiltrere vannet i grunnen i stedegne masser. Dersom massene har
dår lig infiltrasjonsevne kan situasjonen avhjelpes ved å bytte ut massene med mer egnede masser,
alternativt kan en anvende steinmagasiner, kubeløsninger eller andre typer fordrøyningskammer.

De overnevnte anbefalingene er fulgt opp i planforslaget. Det er sa tt krav til lokal overvannshåndtering
med fordrøyning og infiltrasjon så nære kilden som mulig, slik at vannets naturlige kretsløp
opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

6. 1 3 Universell utforming
Skoleanlegg er viktige sosiale arenaer hvor mange aktiviteter for elever og voksne finner sted. Elevene
får her tilført mye av sin grunnleggende sosiale erfaring og kompetanse. Foreldre og foresatte
forutsettes å delta i et samspill mellom hjem og skole som tidvis innebærer å være tilstede på skolen
for å delta på møter, eller andre aktiviteter. Det fordrer et skoleanlegg hvor universell utforming er
integrert som en naturlig del av anlegget og hvor alle brukerne kan følge samme bevegelsesmønster og
delta i ordinære aktiviteter på like vilkår.

Vesentlige momenter å ta med seg i planleggingen er:

› Enkel og logisk planløsning: Helheten i anlegget skal ivaretas i forhold til terrengtilpasning og
overordnet utforming av anlegget.
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› Orientering og tilgjengelighet: Enkel orientering og lesbarhet, få nivåer og kort e avstander
mellom enhetene. Det skal være enkelt å finne inngang og skille mellom ulike innganger.
Adkomstveg og hovedinngang skal være den samme for alle besøkende.

› Enkle forbindelseslinjer: Interne forbindelser mellom ulike deler av anlegget skal være l ett
lesbare og tilgjengelige. Det skal være samme bevegelsesmønster for alle.

› Ledelinjer, belegg: Ulike kantmarkeringer og elementer i belegget gjør det enklere å finne frem.
Det er også viktig at man bevisst bruker underlagsmaterialer som gir lett fremkom st også for
bevegelseshemmede.

› Lek og sanseopplevelser: Uteanlegget må inneholde utfordringer og opplevelser for alle. Det skal
være områder som gir mulighet for både stillhet og aktivitet og elementer som stimulerer sansene.
Helstøpt gummibelegg, i stedet for sand/grus gjør at alle kan nå frem til lekeinnretninger.
Forurensningskilder, planter og materialer som kan gi astma/allergiproblemer unngås.

Skolene blir universelt utformet i henhold til gjeldende krav om universell utforming, og Regjeringens
handli ngsplan for universell utforming. Utfordringene for Ullerål skole er små. Hov skole ligger
vesentlig høyere og har et mer krevende terreng, og det vil være svært krevende å utforme adkomsten
fra bussholdeplass og opp til skolen i tråd med gjeldende føringe r. Dette må derfor vies spesiell
oppmerksomhet i forbindelse med utforming av uteområdet.

6. 1 4 Gjennomføring av planforslaget

Byggearbeidene på Ullerål skole vil starte opp sommeren 2018. Anleggsvirksomheten vil først og
fremst påvirke skolen som midlertidig må flytte sin virksomhet. Skolen ligger midt i et boligområde
og for naboene vil det nødvendigvis bli en periode med anleggstrafikk og byggearbeider.
Trafikkavviklingen i området vil bli påvirket i akseptabel grad og framkommeligheten vil ikke bli
vesentlig påvirket.

Det foreligger ikke konkrete planer for utvidelse av Hov skole. Når det eventuelt blir aktuelt med
bygge - og anleggsarbeider på Hov vil det i mindre grad påvirke naboene enn ved utbygging av Ullerål
skole. Anleggsgjennomføringen må planlegges sli k at adkomst til barnehagen og friområdene sikres
på en forsvarlig måte.

6. 1 5 Samfunnsberedskap/ROS

I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen er det gjennomført en risiko - og sårbarhetsanalyse.
Analysen er gjort på bakgrunn av innhentet grunnlagsdoku mentasjon, lokalkunnskap og kunnskap om
tiltaket som planlegges etablert. Analysen følger som vedlegg.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Det er
ikke funnet uakseptabel risiko eller risiko som med fører endring av plan forslaget . Følgende avbøtende
tiltak bør vurderes i forhold til støy og bruk av transportnettet for gående og syklende:

› Plassere nybygg på Ullerål skole i nordre del av tomten, slik at de skjermer mest mulig av
utearealet mot støy.
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› Pl anløsning av Ullerål skole med mindre støyfølsomme arealer mot nord.

› Støyskjerm mot Hovsmarkveien langs barnehagen

› Etablere et sammenhengende nett av gang - /sykkelveger og fortau i området.

Plassering av nybygg på Ullerål skole og planløsningen av skolebygg et slik det er prosjektert er i tråd
med disse anbefalingene.

Behovet for støyskjerming av barnehagen er uavhengig av utbygging av økt trafikk til nye skoler. Ved
eventuelle tiltak som krever brukstillatelse i barnehagen, vil r ekkefølgebestem melse om avbø tende
tiltak komme til anvendelse.

Ved å regulere flere nye fortau legger planen til rette for å etablere et sammenhengende nett av gang -
/sykkelveger og fortau i området. Dette blir primært et transportnett for gående. For syklende blir de
nye fortauene et alternativ til å sykle i kjørebanen.
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Vedl egg

Vedlegg 1 : Trafikkanalyse Hønefoss nord, COWI 20.4.2017

Vedlegg 2 : Sol - og skyggestudier, COWI 12.12.2017

Vedlegg 3: Risiko og sårbarhetsanalyse, COW I 19 .12.2017

Vedlegg 4 : Støy vurdering , COWI 15 .12.2017
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Refera nser

› Ringerike kommunes nettside.
http://www.ringerike.kommune.no/

› Askeladden, Riksantikvaren s kulturminnesøk
http://www.askeladden.ra.no

› Norges geologiske under søkelse, NGU.
http://www.ngu.no/kart - og - data/kartinnsyn

› Nasjonal vegdatabank, NVDB.
https://www.vegvesen.no/vegkart/

› Statens vegvesens håndbok N100 m.fl.
http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker

› Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO – Kilden.
http://www.kilden.skogoglandskap .no

› Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter.
http://www.miljøstatus.no

› Nordeca, g eografisk informasjon og analysetjenester
https://insight.nordeca.com/

› Naturbase , kartfestet informasjon om utvalgte natur - og friluftslivstema.
http://kart.naturbase.no/

› Miljølære.no, verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling.
http://miljolare.no/

› Norges vassdrags - og energidirektorat, NVE.
http://www.nve.no

› SeNorge. Karttjeneste fra NVE og Kartverket.
http://www.senorge.no



VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 0605_ 433

Detaljregulering Ullerål og Hov skoler

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Statens vegvesen 19.06.2017
2 Fylkesmannen i Buskerud 16.06.2017
3 Buskerud fylkeskommune 1 9.06.2017
4 Ringerike kommune, forurensningsmyndighet 15.06.2017
5 Ringerike kommune, VAR 18.06.2017
6 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 12.06.2017
7 Brakar AS 19.06.2017
8 Sven Lekve 06.06.2017
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Oppsummering av uttalelser For slagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1 Statens vegvesen

Viser til at nye områder for utbygging
vurderes i en større sammenheng.

Viser til at de trafikkmessige
virkningene av planen må
dokumenteres nærmere og at forholdet
til myke trafikanter må av klares.

Langs riks - og fylkesveger kreves
minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant
regulert til «annen veggrunn – teknisk
anlegg».

Planlagt utbygging
innebærer ikke bruk av nye
arealer, men en
videreutvikling av
eksisterende arealbruk.

I forbindelse med
planarb eidet er det foretatt
en trafikkanalyse.

Planområdet berører ikke
riks/fylkesveger.
Plangrensen er lagt inntil
reguleringsplan for
Hønengata.

Planforslaget legger
opp til etablering av
fortau og gang - og
sykkelveier i
nærområdet rundt
skolene. Dette
forbed rer forholdene
for myke trafikanter.

2 Fylkesmannen i Buskerud

B er om at forhold knyttet til støy,
luftforurensning, barn og unge,
landskap, klima og energi, universell
utforming, friluftsliv og naturmangfold
blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med
nasjon ale føringer.

Det må stilles krav om at det ved
søknad om rammetillatelse skal
foreligge dokumentasjon på
ivaretakelse av støykravene og aktuelle
støytiltak. Videre må det innarbeides at
eventuelle nødvendige støytiltak skal
ferdigstilles før byggene kan t as i bruk.
Vi ber om at støyfaglige utredninger
følger saken og at eventuelle
nødvendige støytiltak innarbeides i
planen.

Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520
må også legges til grunn .

Videre må det redegjøres for
trafikks ikker skolevei for gående og
syklende og det må vurderes om det er
behov for tiltak for å sikre god
tilgjengelighet til kollektive
transportmidler.

Planarbeidet må ivareta
landskapsmessige og estetiske forhold,
blant annet gjennom bestemmelser om

De aktuelle temaene er
omtalt i planbeskrivelsen og
relevante krav er
innarbeidet i
bestemme lsene. ROS -
analyse, trafikkanalyse og
støyutredning følger som
egne vedlegg.

ROS - analysen konkluderer
med lavt risikonivå og
anbefaler tiltak mot støy og
bedre tilrettelegging for
gående og syklende.

Barnehagen er støyutsatt og
det stilles krav om
støyskje rm. Kravet utløses
hvis det skal gjøres tiltak
som krever brukstillatelse
på barnehagen.

Hov skole er lite støyutsatt.

Ullerål skole skjermes mot
støy ved hjelp av
bygningens plassering og
planløsning. Mindre
støyømfintlige rom legges
mot Hovsmarkveien.
Kl asserom og det
vesentligste av uteareal blir
skjermet mot støy.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagss tiller.
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utforming av ny bebyggelse.

Planområdet ligger innenfor
konsesjonsområdet for fjernvarme.

Viser til krav til utarbeidelse av en
risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS -
analyse)

Det er lagt inn flere nye
fortau i reguleringsplanen.

Trafikkanalysen viser en
forventet økning på 630
ekstra biler pr døgn i
Hovsmarkveien.

3 Buskerud fylkeskommune

Viser til at det ligger kulturminner i
nærområdet. Etaten ser at det er
potensial for automatisk fredete
kulturminner tilstede i det aktuelle
området. Det bør gjennomføres en
arkeologisk registrering med
overflatesøk før d e gir sin vurdering av
om det er konflikt med automatisk
fredete kulturminner i planområdet.

Anbefaler at ny bebyggelse og andre
tiltak i området tar hensyn til den
eksisterende, verneverdige
bebyggelsen i nærområdet (Gamle
Ullerål skole) . A nbefaler derfor å
vurdere fjernvirkningen av en eventuell
utbygging i planområdet.

Arkeologisk registrering av
området er gjennomført av
fylkeskommunen, men
rapporten foreligger ennå
ikke, til tross for gjentatte
purringer.

Fjernvirkning vil ikke være
en reell problemst illing i
forhold til Gamle Ullerål
skole. Gamle Ullerål skole
ligger 15 m høyere enn
Ullerål skole og med god
avstand både til Hov og
Ullerål.

Rapport fra
arkeologisk
registrering skal
foreligge før
sluttbehandling av
planforslaget.

4 Ringerike kommune,
f orurensningsmyndighet

Viser til at deler av planområdet er
angitt som TYRIMYRA
AVFALLSPLASS (lokalitet ID 2384)

Forurensning fra Tyrimyra
avfallsplass vil ut fra
topologiske forhold mest
sannsynlig følge
bekkedraget som kommer
inn nordvest i planområdet.
Bekken overvåkes og det tas
årlig prøver av vannet.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

5 Ringerike kommune, VAR

Viser til at nedfor planområder er utsatt
for overvann og
k jelleroversvømmelser. Planarbeidet
bør derfor særlig hensyn ta dette .

Detaljreguleringen må derfor ha stor
fokus på fordrøyning av overvann og
etablering av flomveier hvor vannet
kan renne uten å gjøre skade på terreng
og byggverk.

Hovsmarkveien kan være en mulig
flomvei for ekstreme situasjoner.

Brannvannskapasite t må sjekkes og
dokumenteres.

Tatt til etterretning.

Krav vedrørende overvann
og brannvann er innarbeidet
i reguleringsbestemmelsene.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.
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6 Hadeland og Ringerike
Avfallsselskap AS

Opplysninger om d imensjonering og
ulike løsninger.

Tatt til orientering .

Tilgjengelighet for
renovasjon er sikret på
eksisterende veger i
området.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

7 Brakar AS

Antar at elevene om morgenen vil
kunne gå fra Høneng a t a til skolene om
morgenen. Dersom krysningen av
Høneng a t a gjøres mer trafikksikker vil
elevene ta buss fra Høneng a t a også på
hjemreisen, men muligens kun
u ngdomsskolen. Braker konkluderer
med at elever fra Ullerål fortsatt vil ha
behov for at bussene hen te r ved skolen.

De t er behov for et trafikksikkert
påstigningspunkt i tilknytning til
Hovsmarkveien. Plassen bør ha kort
gangavstand fra begge skoler med
trygge ganglenker.

Antar at det bør være plass til
minimum 2 busser samtidig ved
påstigningspunktet. D et må avsettes
areal til eventuell fremtidig økning i
elevantall.

Det bør også avsettes areal for at
drosjer kan levere/hente elever. Dette
arealet bør holdes adskilt fra areal
avsatt til busser.

Eksisterende bussholdeplass
ved ungdomsskolen
videreføres.

Krav til områder for av - og
påstigning er innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene
for barneskolen. Endelig
utforming vil avklares i
forbindelse med
byggeprosessen.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

8 Sven Lekve

Stiller spørsmål om hvorfor
eiendom men Olav Duuns vei 1 er tatt
med i planen .

Eiendommen inngikk i
planområdet ved varsel om
oppstart, men inngår ikke i
foreliggende planforslag.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.
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Varsel om planoppstart - plan 433 - detaljregulering for nye skoler i Ullerål

og Hov - Ringerike kommune

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnla g bør være

godkjent kommune(del)plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller

fylkesveger må dette tas vare på i pl anarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves minimum

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg». Normalt kreves

teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik

fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering

før endelig planfors lag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

For regulering av eventuelle støyømfintlige formål nær riks - eller fylkesveg kreves

støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen.

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen m ot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.
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Vi henviser også til arbeidet med reguleringsplan for ny skole på Benterud med hensyn til

skoleve g, bussforbindelse og kiss&rideplass for skolene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for nye skoler i Ullerål og Hov 
 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for nye 
skoler i Ullerål og Hov. Vi ber om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og 
unge, landskap, klima og energi, universell utforming, friluftsliv og naturmangfold blir 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 19. mai 2017 hvor det varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for 
nye skoler i Ullerål og Hov i Hønefoss, gnr. 86/373 m. fl. 
 
Det går frem av kunngjøringen at hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en 
fremtidig utvikling av skolene i Ullerål og Hov. Løsninger for trafikkavvikling og 
trafikksikker atkomst samt andre relevante fagtema vil bli vurdert som en del av planarbeidet. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016. Vi ber om at 
skolebyggene med tilhørende uteoppholds- og lekeareal sikres tilfredsstillende støyforhold i 
tråd med støyretningslinjen. Vi vil i den sammenheng vise til at det her er en anbefaling om å 
ikke etablere grunnskoler i rød støysone, dette gjelder også for avviksområder, jf. kapittel 
3.2.1.  
 
Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om 
rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 
støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før 
byggene kan tas i bruk. Vi ber om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle 
nødvendige støytiltak innarbeides i planen.  
 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520 må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør 
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bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med 
god luftkvalitet. Vi forutsetter at kommunen legger føringene i retningslinjen til grunn for 
planarbeidet og at luftforurensningen i det aktuelle området blir utredet.  
 
Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 
Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 
av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at ved en eventuell 
omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de rikspolitiske 
retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de generelle kravene til 
lekemuligheter kan oppfylles.  
 
Videre må det redegjøres for trafikksikker skolevei for gående og syklende og det må 
vurderes om det er behov for tiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive 
transportmidler. 
 
Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 
bestemmelser om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om 
landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den 
europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. 
 
Eventuelt verdifullt naturmiljø, for eksempel gamle trær, bør ivaretas. Det må som en del av 
planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jf. blant annet Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014. 
 
Kommunen kan også utenom tilknytningsplikt stille krav om tilrettelegging for forsyning av 
vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Det må da 
vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig, og settes av areal til rørtraseer, 
varmesentral og lignende.  
 
Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 
viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
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Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
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Vår saksbehandler:
lnger Karlberg tlf. 32 80 86 68

PlanlD 433 - Ullerål og Hov skoler - gnr 86 bnr 373 m.fl. - Ringerike

kommune - detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om

kulturminner

Vi viser til brev fra Ringerike kommune 19.O5.2OL7, med varsel om oppstart av

reguleringsplanarbeid for Ullerål og Hov skoler, jf. pbl. 5 12-8. HØringsfrist er L9.O6.2OL7

Buskerud fylkeskommune uttaler seg her om kulturminner.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger i utkanten av Hønefoss, sgr for Hovsmarka. Planområdet omfatter
eiendommene gnr 86 bnr 373 (Ullerål skole), gnr 87 bnr 408 (Hov ungdomsskole), gnr 87 bnr 571
(Hovsmarka barnehage), del av eiendommen gnr 87 bnr 1, samt tilhørende veiareal. Formålet
med planarbeidet er å legge til rette for framtidig utvikling av skolene.

Området er avsatt til offentlig formål og friareal i kommuneplanens arealdel, samt til offentlige og

allmennyttige formå1, trafikkformål og friområde igjeldende reguleringsplaner.

AUTOMATISK FREDETE KULTURM INNER

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. lmidlertid ligger det
slike kulturminner i nærområdet øst, nordøst og nordvest for plangrensene. Østfor planen ligger
en gravhaug og uavklarte groper, mens det i nordvest ligger kullgroper som trolig er knyttet til en
forhistorisk produksjon av jern fra myrmalm og et større bosetnings- og aktivitetsområde noe

lenger vekk og i nordøst av planområdet. Planområdet er hovedsakelig skogdekket og består av

en del skråninger. Kulturminner av ovennevnte typer kan gjerne forekomme i slike områder, men

det kan også være bevarte bosetningsspor på de flatere part¡ene av planområdet.

Vi ser at det er potensial for automatisk fredete kulturminner tilstede i det aktuelle området. Det

bør gjennomføres en arkeologisk registrering med overflatesøk før vi gir vår vurdering om det er
konflikt med automatisk fredete kulturminner i planområdet. En arkeolog vil søke igjennom
terrenget med overflatesøk og med enkelte prøvestikk i området i løpet av en ukes feltarbeid.
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postadresse:

Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen

E-postadresse

postmottak@ bfk. no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto

2200.07.L3523

Foretaksreg¡steret
NO 964 951 373



Vi viser til Lov om kulturminner 55 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og

større private tiltak. Utgifter til slik gransking må dekkes av tiltakshaver, jf. lovens $ 10.

Skjermdump fra den nasjonale

databasen for kulturminner;

Askeladden, datert 16.06.2017

Automatisk fredete

kulturm¡nner er i kartdelen av

databasen merket med rune-R

og rød s¡rkel. SEFRAK

res¡çlrcrtp hvss er mprket med

trekant.

Plangrense er her tegnet på

frihånd med svart, stiplet strek

etter kartvedlegg i

varsl¡ngsbrevet.

¡i iÊ;

: k
. :l l

",,,f/r

Utvidet mynd¡ghet til å frigi kulturminner av vanlig forekommende typer
Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet gjeldende kulturminneloven 5 8, 1.

ledd og 5 8, 4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende

kulturminner av vanlig forekommende type, jfr. brev fra Miljøverndepartementet av 16. februar
201 5. Dersom det blir aktuelt å benytte seg av dette vil v¡ ta kontakt under registreringen for å

avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Denne utvidete

undersøkelsen skal skje innenfor gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to
dagsverk til etterarbeid. Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår om arkeologisk

undersøkelse.

For videre informasjon om prosjektet for utvidet myndighet, se:

http://www.riksa ntikvaren.no/Veiled ning/For-forvaltningen/Arkeologi/Delegering-av-myndíghet

Bttdsjett for arkealagiske registreringer

Tidsbruken for den arkeologiske regisl.rerittgen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til
52,7 timer, hvorav inntil 32,5 timer feltarbeid inklusive re¡se. Øvre økonomiske ramme for det
arkeologiske arbe¡det vil være kr 6?871,-. Fakturering av den arkeologiske registreringen vil

skje etter reelle utg¡fter. Se vedlagte budsjett med spesifiserte kostnader.

Dersom uforutsette forhold medfører forlenget registrering og dermed økte utgifter for
tiltakshaver, vil vi varsle om dette.

Utviklingsavdelingen ber om tilbakemelding og skriftl¡s aksept på vårt budsiett så snart som mulig

dersom befaring ønskes på varselstadiet sommer/hqst 201 7. Det er en fordel at registrering av

automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå konflikter senere i

planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark.
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Vi ber om aksept på budsjettert beløp sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til
postmottak@bfk.no.

Saksbehandler i denne saken (arkeologi): lnger Karlberg, tlf. dir.: 32 80 86 68,
i nge r. ka rl be ro @ bfk. no.

Saksbehondler ordinært (arkeologi): Lars Hovlond, tlf. dir.: 32 80 87 37, lars.hovland@bfk.no.

NYERE TIDS KULTURMINNER

Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Vi gjør imidlertid oppmerksom
på at det finnes en verneverdig bygning i nærheten av planområdet.

Gamle Ullerål skole ligger på en bakketopp sør for Hovsmarksveien (sagaveien 32, gnr 87 bnr 40).

Dette er en toetasjes skolebygning i teglstein, oppført ¡ 1901. Skolebygningen ble vurdert å ha høy
verneverdi ivår uttalelse til reguleringsplanen for Gamle Ullerål (vårt brev 2O.O6.2OL2, ref .

20L2/246e-31.

Vi anbefaler at ny bebyggelse og andre tiltak i området tar hensyn til den eksisterende,
verneverdige bebyggelsen. Vi anbefaler derfor å vurdere fjernvirkningen av en eventuell
utbygging i planområdet.

Vi ber om at våre innspill tas med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken

teamleder kulturminnevern

Kopitil:
Statens vegvesen Region SØr

Fylkesmannen i Buskerud

lnger Karlberg

rådgiver/arkeologi

Saksbehandler nyere tids kulturminner: Ingrid Lamork, tlÍ. 32 80 87 70, inqrid.lamork@bfk.no

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Vedlegg:

1 PlanlD 433 - Ullerål og Hov skoler - gnr 86 bnr 373 m.fl.- arkeologisk registrering - budsjett

Serviceboks 723

Postboks 1604

ARENDAL

DRAMMEN

4808

3007

S¡de 3 av 3



Budsjett a rkeologisk registrering

Saksnr.

Prosjektnr

Saksbeh.:

Dato

Sted/ gård, kommune I

Tiltakshaver

Adresse

LøNNSKOSTNADER

tímekostnader
sos.utg.

timer à kr direkte lønn I sum

Forarbeid

Delsum

Feltarbeid

Delsum

Etterarbeid

Delsum

Sum ¡ønnskostnader

6O% av

DRIFTSKOSTNADER

Kost

Losji

Reiseutlegg

Leiebil el. tilsvarende

a

kostSum

Forbruksmateriell 10

Sum

KIøPAVT¡ENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr
Delsum

Natu

t4c
annet
Ðelsum

Sum av

Hån av fun d inntil 10 % av lønnskostnader)

SUM BUDSIETÍ (maksimum|



Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

0

0

0

Saksbeh.

Dato:

Sted/ gård, kommune

Saksnr.

Prosjektnr

Tiltakshaver

Adresse

timer sum SUM

kr kr
Budsjett

Forarbeid

Ðifferanse

0

U

kr
kr

kr kr

Buds.iett

fcltarbc¡d

DifÍeronse

0

0
kr

kr
¡,.S+.t:l:rbsid

Ðilferanse

Buclsjett

Sum lønnskostnader 0 kr kr kr
Budsjett

Ðifferanse

U

0

kr
kr

kr

kr
kr

kr

Indirekte kostnader 50% av timekostnader kr

SUM REGNSKAP kr kr l(f

kr

kr
kr
kr
kr

Budsjett SUM

kost
Leiebil el.
Sum

kr
kr

Kost

Losji

Forbruksmateriell kr
Sum

K'øPAVTJENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr
Ðelsum

Budsjett Ð¡fferünse SUM

kr
kr
kr

kr
kr

kr

L4C kr

kr
kr

kr

kr
kr

annet
Delsum

Sum kiøp av t¡cnestcr kr

LO%au
kr

av

kr kr
H

0



SUM REGNSKAP

Regnska p oppsu m mering a rkeologisk registrering

kr æ 87A,96 kr 63 870,go kr

Ullerål og Hov skoler - planlD 433

Saksnr.

Prosjektnr

2Ot7/74044

0

Saksbeh.:

Dato:

Sted/ gård, kommune

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER

timer àkr SUM

Forarbeid

Ðifferanse

ll
5

5

kr 768 kr
Budsjett kr

kr
3 840

3 840
Feltarbeid kr

kr
768

1.024
kr
kr

Budsjett 32,7

i2,7
kr
kr

25 1L4

25 114Ðifferanse

Etterarbeid tl
15

_¿5

kr 768 kr
Budsjett kr

kr
1r- 520

11 520Differonse

Sum timekostnader 0 kr
Budsjett 52,7

s2,7
kr

kr

40 474

40 474Differanse

kr

kr

kr

kr

kr

kr

ett

kr3

3 350,00

REISEUTGIFTER

Reiseutlegg

3 350,00

335
leiebil el

Sum

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Budsjett

krDelsum

AV TJENESTER

Gravemaskin

teknisk utstyr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

L C
annet
Delsum

ana antall

1616 000,00

Differanse

16 000,00

Budsjett

16 000,00

re kr kr

kr

museum

Sum av kr

av

Ku kr kr 4 047 36 kr4 047 36

LO%av



Budsjett a rkeologisk registrering

Ullerål og Hov skoler - planlD 433

Saksnr.

Prosjektnr

2OL7/74044 Saksbeh.:

Dato:

Sted/ gård, kommune

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER

timer àkr sum

Forarbeid 5r0 kr 768 kr 3 840

Feltarbeid u/overnatting
Feltarbeid m/overnatting

32,7 kr
kr

768
to24

kr
kr

25114

Etterarbe¡d I 1s,0 kr 768 kr 11 520

Sum timekostnader 52,7 kr ß474

3 350krDøgnpris 67O,- x5

REISEUTGIFTER

Reiseutlegg

Leiebil el. tilsvarende
Sum reiseutgifter 350

KJøP AV TJENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr
Delsum kr
Naturvitenskapliege analyser

14C

annet
Delsum noturvitenskap 16 000

Andre konsulenttienester
m av kr 16 000

ntil 10 % av løn

4447krKulturhistorisk museum

dokumentasjonsmaterialeHå av funn,

SUM BUDSTETT (maksimumf kr 63 871



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2150-5 20518/17 L12  15.06.2017 

 
Forurensningsmyndighetens innspill til varsel om planoppstart - Plan 433 

Detaljreguelring for nye skoler i Ullerål og Hov 

 

Viser til at deler av planområdet i fagsystem for grunnforurensning hos Miljødirektoratet 

http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ er angitt som TYRIMYRA AVFALLSPLASS 

(lokalitet ID 2384) Forurenset område: 2384-E.  

Bilde 1. kart over «mulig» grunnforurensning 

Påvirkningsgrad 2 (gul): Liten/ingen påvirkning 

med dagens areal/resipientbruk. 

Påvirkningsgrad 2 kan benyttes ved 

førstegangsregistrering av en lokalitet dersom 

dokumentasjon viser at forurensningen på 

området ikke spres og ikke er i konflikt med 

dagens arealbruk. Påvirkningsgrad 2 brukes for 

øvrig på lokaliteter som enten er undersøkt, 

tiltaksvurdert, er under overvåking eller er 

avsluttet med ingen eller begrenset opprydding.  

 

 

 

 

Databasen Grunnforurensning gir ikke en komplett oversikt over forurensede områder. 

Forurensingsforskriften kapittel 2 om bygging og graving i forurenset grunn gjelder. 

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurensning i grunnen der det skal skje bygging og 

graving. Dersom det er, eller er mistanke om forurenset grunn skal tiltakshaver undersøke 

grunnen. Tiltakshaver skal etablere en tiltaksplan hvis det påvises forurensning jf. 

konsentrasjoner. Se http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Forurensent-

grunn-i-bygge-og-gravesaker/  

Videre er det viktig med forebyggende tiltak for å hindre eventuell forurensning til vann og 

vassdrag under anleggsfasen.  
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Med hilsen   
    
Arne Hellum   
Leder   
  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Teknisk forvaltning - VAR 

 

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

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune, Areal og byplankontoret  

boks 123 Sentrum 

 

3502 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2150-6 20740/17 L12  18.06.2017 

 

Svar - 433 Detaljreguelring for nye skoler i Ullerål og Hov 

 

 

Overvann 

Generelt er område svært utsatt for overvann og kjelleroversvømmelser i områdene nedenfor 

som følge av dette. Planarbeidet bør derfor særlig hensynta dette. Som kjent er klimaet i 

endring og problemene forventes og forsterkes inn i fremtiden. Detaljreguleringen må derfor ha 

stor fokus på fordrøyning av overvann og etablering av flomveier hvor vannet kan renne uten å 

gjøre skade på terreng og byggverk. 

Området på nordsiden av planområdet er pr i dag dekket av skog, og skog har en stor naturlig 

evne til fordrøye regnvann samt absorbere vann som følge av snøsmelting. På et tidspunkt må 

denne skogen hogges, noe som erfaringsvis endrer avrenningsfaktoren kraftig. Det må derfor 

etableres flomveier for å ivareta fremtidig avrenning herifra.  

Når vi ser på Hovsmarkveien kan dette være en mulig flomvei for ekstreme situasjoner. Det ser 

ut til at det er mulig å etablere en flomvei langs Hofsmarkveien og over Hønengaten og frem 

Hov Alle frem til naturlig bekk ved pst på Hov på en relativt rimelig måte ved å bruke veibanen 

som flomvei. Dette må derfor hensynta ved planlegging av vei ved at fartsdempende tiltak ikke 

hindrer vannet og renne fritt forbi. Avkjøringer må også løftes for å hindre vannet å renne mot 

naturlig lavbrekk i Elling M Solheims vei der det vil føre til skade på eiendommer. 

 

Brannvann 

Brannvannskapasitet må sjekkes og dokumenteres. Eventuell vannforsyning til sprinkleranlegg 

skal komme i tillegg til det ordinære slokkevannet. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Magne Lohre 
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Enhetsleder VAR 

magne.lohre@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

 

 



Fra: Gunn M. Johannessen [Gunn@hra.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 12.06.2017 18:43:30 

Emne: Planoppstart - Plan 433_ Detalregulering for nye skoler Ullerål og Hov 

Vedlegg:  

Hei 
Vi har ikke andre kommentarer enn at hvis dere ønsker å bruke HRA på henting av avfall fra næring må det planlegges med oss. Se våre kommentarer vedr. 
Hov omsorgssenter. Svært mange ønsker å bruke nedgravde avfallsløsninger pga estetikken rundt avfall. 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 
Tlf: 61314726 
gunn@hra.no 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 



 

Ringerike kommune     J.nr: 139/2017 Ref: gmj 
        Jevnaker, 12. juni 2017 
 
 
 
 
 
 
REGULERINGSPLANER 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger 
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en 
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må være med i reguleringsplaner. Skal 
renovasjonsbiler kjøre inn i boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter 
forskriftens bestemmelser. Krav må innfris både ved regulering til eneboliger, blokker og hytter. 
 
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Etter 
Forurensningslovens bestemmelser kan næring benytte hvilke aktør man måtte ønske, bare 
avfall sorteres og gjenvinnes slik det skal. Alt avfall som kan gjenvinnes –skal gjenvinnes. 
Avfall fra husholdning er kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke 
håndteres av andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes, 
dette på grunn av ”faren” for subsidiering. Det betyr at i større bygg hvor næring etablerer seg i 
første/andre etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer må avfall fordeles på 2 steder. 
Dette må hensyntaes i forbindelse med bygging i tettbebygde områder.   
 
Næringsavfall kan som nevnt håndteres av private containerfirmaer hvis virksomheter ønsker. 
HRA kan også tømme næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA. 
 
Tilgjengelighet 
Dunker/beholdere skal stå lett tilgjengelig, og innenfor 10 meter fra vei. Det er 
Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Kjørebanen skal være 
min. 3m bred + veiskulder 0,5 på hver side. Veien må tåle en aksellast på 10 tonn, det samme 
må bruer tåle. Snuplass eller snuhammer må etableres til 9,5 meter lange biler. Det er ikke 
forenlig med parkering av biler på snuplass. Rygging skal unngås av sikkerhetsmessige 
årsaker, rygging skal skje kun for å snu. Det er krav til snuplass eller gjennomkjøring som ofte 
mangler i trange boligfelt. Krav til snuplass følger vedlagt. 
Plass til beholdere for avfall skal legges i utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at 
renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser og tun på grunn av sikkerhet til myke 
trafikanter. 
 
Nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger 
Næringsliv kan etablere nedgravde avfallsløsninger hvis dette er ønskelig. Det må søkes HRA 
før utbygging for å sikre planlegging, befaring, tilgjengelig og mengdeberegning slik at HRA har 
mulighet til å tømme beholdere. Utbygger må betale alle utgifter knyttet til etablering av anlegg. 
Renovasjonsgebyr for husholdning med nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger blir 
det samme som standart renovasjonsgebyr. 
 
Det er en fordel å ha avfall under bakken i forhold til luktproblemer. Det er kaldere under enn 
over bakken om sommeren. Estetikken er også viktig i et boområde. Nedgravde 
avfallsløsninger er penere enn dunker. Det må regnes større plass til snuforhold hvis nedgravd 
løsning velges da det er kranbiler som tømmer beholdere.  



 
Søknadsskjema for nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger finnes på HRAs nettside: 
www.hra.no. Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar 
befaring etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase 
 
 
Det må planlegges og tilrettelegges i et utbyggingsområde slik at HRAs oppgave, kan gjøres 
på en sikker og forsvarlig måte for alle i samfunnet. 
 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med reguleringsplan. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
 
Gunn M. Johannessen 
gunn@hra.no 







Fra: Sven Lekve [sve-lekv@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 06.06.2017 12:36:28 

Emne: Plan 433 

Vedlegg:  

Etter å ha tatt med Krågsrud i COWI AS. Med spørsmål om hvofor vår eiendom i Olav Duunsvei 1 
Ligger innenfor det skraverte feltet i detaljregulering for nye skoler i Ullerål og Hov. 
Etter at han hadde vært i kontakt med Ringerike kommune, ble svaret at dette var gjort i  
Tilfelle det skulle gjøres noe med krysset Hønengaten Hovsmarksveien. 
Det er vanskelig for oss å komme med innsigelser når dere ikke ser ut til å ha konkrete planer. 
Vi ber derfor å bli innformert om det viser seg at vår eiendom skulle bli berørt. På tomta som  
Er skravert inn ligger det en firemannsbolig fullverdigforsikret i Gjensidige til 6,3 mill. kr 
 
       Mvh. Leder i sameiet Olav Duunsvei 1 
                  Sven Arne Lekve 
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2 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE

1 Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan som tilrettelegger for

fremtidig utvikling av skolene i Ullerål og Hov. Planområdet er ca. 91 daa. Eie n-

dommene i planområdet er hovedsakelig kommunale.

Ullerål skole

Skolen skal planlegges og dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn,

med velkomstklasse for inntil 40 elever og idrettshall i håndballstørrelse. Videre

skal kulturskolen benytte arealer i skolen.

Planen gir rom for å etablere idrettshall i håndballstørrelse i tilknytning til skolen

(aktivitetsflate 25 x 45 m). Den frie takhøyden (under dragere, lysarmatur osv.)

skal være minst 7 m over hele aktivitetsflaten. Hallen skal fungere som arena

med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyt tes til undervisning i

kroppsøving og av elever i SFO - tiden. Ettermiddag og kveld skal den være ti l-

gjengelig for idrettslag og nærmiljø.

Hov ungdomsskole

Skolen har i dag 230 elever. Skolen vurderes utvidet til en 3 - , eller 4 - parallell

ungdomsskole. 4 - para llell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses un g-

dommer med sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innf ø-

ringsgruppe/gruppe for minoritetsspråklige elever. Planlegging av idrettsareal og

endelig utvikling av skolen ligger fram i tid.

Det følgende er en risiko og sårbarhetsanalyse for prosjektet.
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2 Innledning

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og

sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging:

” … Ved utarbeidelse av planer for u tbygging skal planmyndigheten påse at ris i-

ko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik

analyse. Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventue lle endringer i slike fo r-

hold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet

avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 …”

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det

kan oppstå ska der, ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier.

Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres som produktet av sannsy n-

ligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko - og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er

aktuelt å forebygge eller planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsy n-

lighet og store konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten sannsy n-

lighet og små konsekv enser gir liten risiko.
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3 Metode

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i følgende graderingskr i-

terier:

Gradering av sannsynlighet:
o Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
o Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
o Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100

år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske

konsekvenser:
o Ufarlig: In gen person - eller miljøskader. Økonomiske ko n-

sekvenser opp til 100 000 kr
o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Øk o-

nomiske konsekvenser mellom 100 000 kr og 1 mi l-

lion kr.
o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende mi l-

jøskader. Økonomiske konsekvenser mellom 1 og

10 millioner kr.
o Farlig: Opptil fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 mi l-

lioner kr.
o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig ska d-

de/syke.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Akseptabel risiko.

Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes.

Avbøtende tiltak er nødvendig. Vurder endring av plan.

Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges dersom endring av plan

og/eller avbøtende tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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4 Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Nei Ja

Naturgitte forhold

1 Er området utsatt for snø - eller stei n-

skred?

x

2 Er det fare for utglidning (er området

geoteknisk ustabilt)?

Området ligger under den marine grense og

befinner seg innenfor et område med br e-

elvavsetninger. Det er ikke registrert skre d-

fare eller kvikkleirefare i området, jf. N VEs

kartdatabase. Det er utført geotekniske u n-

dersøkelser av grunnforholdene for Ullerål.

Det stilles krav om geotekniske undersøke l-

ser for Hov.

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x

4 Er området utsatt for flom i elv/bekk,

herunder lukket bekk?

N VEs flomsonekart viser at Ullerål skole

ligger i aktsomhetssone for flom.

Hovsmarkveien kan benyttes som flomvei

for ekstreme situasjoner.

I detaljprosj ekteringen må det vurderes om

deler av utearealene til skolen kan tillates

oversvømt.

5 Er det radon i grunnen? Forholdet til radon sikres gjennom bygg e-

teknisk forskrift.

6 Er området vind eller nedbørsutsatt? x

7 Er området støyutsatt? Veiene vil være kilder for støy i området.

Støy utredes.

Natur - og kulturområder

8 Vil tiltaket berø re sårbar flora? Rødlistearten liten stjernetistel er registrert

nord øst for Ullerål skole. Det er sannsynlig

at forekomsten ligger like utenfor plano m-

rådet etter at plangrensen her ble justert.

9 Verneområder (natur) x Planområder berører ikke områder som

formelt er vernet, men områder registrert

som "S tore landskapsverdier" s om ikke bør

omdisponeres. Grønne verdier videreføres i
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pl anforslaget.

10 Automatisk fredete og nyere tids kultu r-

minner.

Ingen kjente i planområdet. Kulturminner e-

gistrering utføres som del av planarbeidet.

Infrastruktur

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser

som kan inntreffe på nær liggende tran s-

portårer, utgjøre en risiko for området?

11 - Hendelser på veg x

12 - Hendelser på jernbane x

13 - Hendelser på innsjø/vann/elv x

14 - Hendelser i luften x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser

som kan inntreffe i nær liggende vir k-

somheter (industriforetak etc.), utgjøre

en risiko for området?

x

15 - Uslipp av giftige gasser/væsker x

16 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare

gasser/væsker

x

Medfører bortfall av tilgang på følgende

tjenester spesielle ulemper for området:

x

17 - Elektrisitet x

18 - Teletjenester x

19 - Vannforsyning x

20 - Renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer

ved/gjennom området:

21 - Påvirkes området av magnetisk felt fra

el.linjer?

x

22 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse

med master?

x

Er det spesielle farer forbundet med bruk

av transportnett for gående, syklende og

kjørende innenfor området:

x

23 - Til skole/barnehage? Dagens fortausnettverk langs flere gater i

og utenfor planområdet er mangelfullt . For

noen av veiene er det en blanding av m o-

torkjøretøy og gående og potensielt farlige

situasjoner.
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24 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x (Se over.)

25 - Til forretning etc.? x

26 - Til busstopp? x

Brannberedskap

27 Omfatter området spesielt farlige a n-

legg?

x

28 Har området utilstrekkelig brannvannfo r-

syning (mengde og trykk)?

Uavklart. Forutsettes avklart i byggesak.

29 Har området bare en mulig atkomstrute

for brannbil?

x

Tidligere bruk

Er det mistanke om forurensning i gru n-

nen fra tidligere virksomheter?

30 - Bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg x

31 - Mekanisk verksted x

32 - Galvaniseringsverksted x

33 - Impregneringsverk x

34 - Avfallshåndtering/deponi Mulig forurensning fra Tyrimyra avfallsplass

vil ut fra topologiske forhold kunne følge

bekkedraget som kommer inn nordvest i

planområdet. Bekken overvåkes og det tas

årlig prøver av vannet.

35 - Gjentatte rivingsarbeider / rehabilit e-

ring av bygninger fra 1950 - 1980

x

36 - Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x

37 - Militære anlegg: fjellanlegg, piggtråd s-

perringer etc.

x

Omgivelser

38 Er det regulerte vannmagasiner i nærh e-

ten, med spesiell fare for usikker is?

x

39 Finnes det naturlige terrengformasjoner

som utgjør spesiell fare (stup etc.)

x

Ulovlig virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger
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4. 1 Sammenstilling

2 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?

4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?

5 Er det radon i grunnen?

7 Er området støyutsatt?

8 Vil tiltaket berøre sårbar flora?

10 Automatisk fredete og nyere tids kulturminner.

23 Er det spesielle farer forbundet med bru k av transportnett for gående, sy k-

lende og kjørende innenfor området:

- Til skole/barnehage?

24 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, sy k-

lende og kjørende innenfor området:

- Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?

28 Har områd et utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?

34 Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter?

- Avfallshåndtering/deponi

40 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje -

/terrormål?

x

41 - Finnes det potensielle sabotasje -

/terrormål i nærheten?

x

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig 7

Sannsynlig 8 23, 24

Mindre sannsynlig 10 5, 34 4, 28

Lite sannsynlig 2

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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5 Oppsummering og vurdering

I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for risikovurderingen, samt eve n-

tuelle avbøtende tiltak for forhold og uønskede hendelser i gul, oransje og rød

risikosone.

I denne planen er det ingen hendelser i oransje eller rød sone. Analysen viser 3

hendelser i gul sone, det vil si liten risiko, avbøtende tiltak kan vurde res .

7 Er området støyutsatt?

Veiene vil være kilder for støy i området. Støy utredes.

Avbøtende tiltak:

› Plassere nybygg på Ullerål skole i nordre del av tomten, slik at de skjermer

mest mulig av utearealet mot støy.

› Planløsning av Ullerål skole med mindre støyfølsomme arealer mot nord.

› Støyskjerm mot Hovsmarkveien langs barnehagen

23 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende

og kjørende innenfor området:

- Til skole/barnehage?

Dagens fortausnettverk langs flere gater i og utenfor planområdet er mange l-

fullt. For noen av veiene er det en blanding av motorkjøretøy og gående og p o-

tensielt farlige situasjoner.

Avbøtende tiltak:

› Etablere et sammenhengende nett av gang - /sykkelveger og fortau i omr å-

det.

24 Er det spesielle fa rer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende

og kjørende innenfor området:

- Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?

(Se over.)

Avbøtende tiltak: Etablere et sammenhengende nett av gang - /sykkelveger og

fortau i området.
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5. 1 Konklusjon og anbefalin g

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risik o-

nivået er lavt. Det er ikke funnet uakseptabel risiko eller risiko som medfører

endring av plan. Følgende avbøtende tiltak bør vurderes i forhold til støy og bruk

av transportne ttet for gående og syklende:

› Plassere nybygg på Ullerål skole i nordre del av tomten, slik at de skjermer

mest mulig av utearealet mot støy.

› Planløsning av Ullerål skole med mindre støyfølsomme arealer mot nord.

› Støyskjerm mot Hovsmarkveien langs barnehagen

› Etablere et sammenhengende nett av gang - /sykkelveger og fortau i omr å-

det.



http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents /03 Prosjektdokumenter/Grunnlagsdokumenter/Trafikka nalyse Hønefoss Nord.docx

ADRESSE COWI AS

Karvesvingen 2

Postboks 6412 Etterstad

0605 Oslo

TLF +47 02694

WWW cowi.no

OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR.

A096372 1

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTR OLLERT GODKJENT

1.0 20/4 - 2017 Trafikkanalyse for Ullerål skole
og Hov ungdomsskole

HEOM/MNAE MKNI/ELFN MKNI

I N N H O LD
1 Innledning 1

2 Dagens situasjon 2
2.1 Eksisterende formål 2
2.2 Veinett og trafikkmengder 5
2.3 Parkering 5
2.4 Kollektivtransport 6
2.5 Gående og syklende 7
2.6 Trafikksikkerhet 11

3 Fremtidig situasjon 12
3.1 Veinett og trafikkmengde 13
3.2 Parkering 14
3.3 Kollektivtransport 16
3.4 Gående og syklende 16
3.5 Trafikksikkerhet 18

4 Konklusjon 19

1 Innledning

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål o g Hov skoler i Ringerike

kommune ønskes det utført en trafikkanalyse. Analys en skal belyse endringer og

konsekvenser for trafikken i området som følge av ø kt elevtall ved skolene. Ved

Ullerål barneskole skal kapasiteten utvides til 600 elever og 65 ansatte, mot

dagens 355 elever og 40 ansatte. Ved Hov ungdomssko le skal kapasiteten økes

fra 220 elever og 30 ansatte i dag til 280 elever o g 40 ansatte (24 årsverk) i

RINGERIKE KOMMUNE

TR AFI K K AN AL YS E H Ø N E F O S S
N O R D
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2022.

2 Dagens situasjon

2. 1 Eksisterende formål

Skolene er lokalisert nord for Hønefoss sentrum, re tt sør for E16 mot

Gardermoen. Hovedatkomst til området er via Rv35 Hø nengata og videre inn i

Hovsmarkveien. Videre innover i Hovsmarkveien er de t et industriområde, og

veien har tilknytning til Follumveien i vest og vid ere til E16.

2. 1 . 1 Ullerål skole
Ullerål skole har i dag 355 elever og 40 ansatte. S kolens elever kommer fra

nordlige deler av Hønefoss sentrum, og grensen for skolekretsen går nå ved

toglinjen sør for området.
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Figur 1 Ullerål skole med arealer for parkering og Kiss&Ride

Figur 2 Hovedinngang ved Ullerål skole mot Hovsmark veien. Foto: COWI
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Figur 3 Kiss&Ride ved Ullerål skole. Foto: COWI

2. 1 . 2 Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole har i dag 220 elever og 30 ansatte . Inntak til Hov

ungdomsskole er elever ved Ullerål og Hønefoss skol e.

Figur 4 Hov ungdomsskole med parkering, bussplass o g varelevering til skolen
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Figur 5 Snarvei fra Hovsmarkveien til Hov ungdomssk ole. Skiltet med "Skole" lengre opp i

Hovsmarkveien. Foto: COWI

2. 2 Veinett og trafikkmengder

Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hø nefoss sentrum sammen.

ÅDT i Hønengata er oppgitt til å være 17.700 kjt/dø gn i Nasjonal Vegdatabank

(NVDB). Fartsgrensen er 50 km/t på strekningen, og det er fortau på begge

sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata e r det ikke kantstein som

skiller kjørebane og holdeplass fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 -sone. I Hovsmarkveien er

det fortau på sørsiden av veien

2. 3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har 2 områder på hver side av hovedinngangen som

kan benyttes for parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes

for kjøring av elever til og fra skolen. Det virker å være varelevering og taxi som

benytter seg av det samme arealet.
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Figur 6 Parkeringsplass for ansatte ved Ullerål sko le med innkjøring fra Elling M.

Solheims vei. Det parkeres også langs selve veien. Foto: COWI

Ved Hov ungdomsskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som

benyttes som ansattparkering og parkering for besøk ende. Det er skiltet med

innkjøring forbudt opp mot skolen i tidsrommet 07.3 0-15.00 for andre enn

varetransport. Det ble observert parkerte biler i b akken opp mot skolen i dette

tidsrommet, så det er mulig at det ikke blir overho ldt.

2. 4 Kollektivtransport

Skolebuss til Ullerål og Hov skole stopper i Flattu mveien rett ved Ullerål skole.

Det kjøres en buss samlet for begge skolene.

Skolebuss til Ullerål/Hov

Rutebuss: brakar.no
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2. 5 Gående og syklende

Figur 7 Tilrettelegging for myke trafikanter i områ det rundt skolene. Kartkilde:

kart.1881.no

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av vei en. Kryssingsmuligheter

over Hønengata er vist i figur 7. Det er ett lysreg ulert gangfelt ved Hønen Allé

som fortsetter i en gang- og sykkelvei inn mot Olav Duuns vei. Det er ikke

oppmerket gangfelt over Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs

Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei og så gangf elt over til Ullerål skole.

Langs Elling M. Solheims vei er det fortau på strek ningen fra gangfeltet og

sørover langs grøntområdene ved skolen. I Flattumve ien, på vestsiden av

skolegården, er det kun buss som har lov å kjøre på deler av strekningen

sørover mot Dronning Ragnhilds vei. Nord for stengn ingen er det en

vendehammer.
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Figur 8 Gangfelt over Hønengata nord for Hovsmarkve ien. Foto: COWI

Figur 9 Gangfelt over Hovsmarkveien ved krysset til Hønengata. Foto: COWI

Figur 10 Lysregulert gangfelt over Hønengata. Foto: COWI
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Figur 11 Gang- og sykkelvei mellom Hønengata og Ola v Duuns vei og Klinikkveien.

Foto: COWI

Figur 12 Fortau i Klinikkveien og videre gangfelt o ver Elling M Solheims vei. Foto:

COWI

Figur 13 Fortau i Elling M Solheims vei. Foto: COWI
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Figur 14 Flattumveien sett mot nord forbi Ullerål s kole med vendehammer til høyre

i bildet. Veien stengt for andre kjøretøy enn buss v idere sørover. Foto:

COWI

Figur 15 Bussholdeplass i Hovsmarkveien nedenfor Ho v ungdomsskole. Gang- og

sykkelvei opp mot Sagaveien. Foto: COWI

Figur 16 Innkjøring til parkeringsareal til Hov ungd omsskole. Opphøyd gangfelt over

Hovsmarkveien. Foto: COWI
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Figur 17 Adkomst til Hov ungdomsskole. Kun lov for varekjøring mellom 07.30 og

15.00. Foto: COWI

2. 6 Trafikksikkerhet

Figur 18 Politiregistrerte personskadeulykker de si ste 10 år (2005-2014) fra

Nasjonal vegdatabank (NVDB). Kartkilde: kart.1881.no
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Figur 18 viser politiregistrerte personskadeulykker for området i perioden 2005-

2014. Det er ikke registrert ulykker videre innover i Hovsmarkveien. De

nærmeste ulykkene til Ullerål skole har skjedd i kr ysset mellom Dronning

Ragnhilds vei og Elling M. Solheims vei. Begge ulyk kene er bilulykker med

kryssende kjøreretninger som skjedde i henholdsvis 2007 og 2008.

I krysset mellom Hønengata og Dronning Ragnhilds ve i er 2 av 4 registrerte

ulykker med fotgjenger involvert. Videre sør i Høne ngata er det ytterligere en

fotgjengerulykke ved Flattumveien og to fotgjengeru lykker ved Krokenveien.

Alle med lettere skade som alvorligste skadegrad.

Det er ingen strekninger eller kryss på kartutsnitt et ovenfor som er ulykkes-

strekning eller –punkt etter Statens vegvesen sin d efinisjon. Strekningen rett

sør for jernbanen på Hønengata er definert som ulyk kesstrekning etter Statens

vegvesen sin definisjon for perioden 2009-2013. Ove r en strekning på 1 km har

det vært 11 ulykker på 5 år, med totalt 1 drept, 2 alvorlig skadet og 11 lettere

skadet. Fem av ulykkene er sykkelulykker, inkludert den med alvorligste

skadegrad drept og en med skadegrad alvorlig skade. Den andre ulykken med

alvorlig skade var en MC-ulykke, mens de resterende 5 ulykkene alle er

bilulykker. Fire av bilulykkene er uhell med påkjør ing bakfra.

3 Fremtidig situasjon

Etter utbygging av skolene på Hovsmarkveien overfly ttes alle elever fra

Hønefoss skole til Ullerål.
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Figur 19 Hønefoss skole lukkes og elever flyttes ti l Ullerål.

3. 1 Veinett og trafikkmengde

Som følge av at det oppføres to nye, større skoler på de to lokalitetene på

Hovsmarkveien, må det forventes at trafikken på vei nettet i skolenes

nærområde vil øke tilsvarende. Den mertrafikken som skolene er beregnet med,

har utgangspunkt i en vurdering av transportmiddelf ordelingen blant elever og

ansatte på skolene.

For elever på Ullerål skole antas det at 50 % av el evene blir kjørt til/fra skole i

bil. På Hov ungdomsskole antas det at kun 40 % blir kjørt i bil til/fra skole, da

elevene her er eldre. Det vurderes derfor at en høy ere andel elever kommer seg

til denne skolen på egenhånd. For de ansatte på sko lene antas det at 60 %

kjører i bil.

Med utgangspunkt i forutsettingene over, vil den øk te biltrafikken på

Hovsmarkveien i 2022 bli 630 ekstra biler/døgn.
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Tabell 1 Generert biltrafikk pr. døgn i 2022 som fø lge av flere elever og ansatte på

de to skolene.

Økt biltrafikk fra
elever/døgn

Økt biltrafikk fra
ansatte/døgn

Økt biltrafikk
i alt/døgn

Ullerål skole 490 30 520

Hov Ungdomsskole 95 10 105

I alt 585 40 625

Hovedparten av biltrafikken til skolen kommer via k rysset Hønengata/

Hovsmarkveien. Hønengata er adkomst til Hønefoss by og her passerer daglig

17.700 kjøretøyer. En beregning av trafikkavvikling en i krysset har vist at

allerede på nåværende tidspunkt er det store proble mer med avviklingen av

sideveistrafikken. Med den økte trafikken i 2022 må problemene forventes å

vokse seg enda større.

Det betyr at krysset har behov for ombygging, om de t skal bli en akseptabel

trafikkavvikling. Beregning av kapasiteten i krysse t viser at det kan oppnås en

akseptabel trafikkavvikling ved følgende endring:

› Ombygging til signalisert kryss.

› Krysset utvides med separate høyresvingsbaner.

› Gangfeltet nord for krysset anbefales å bli tatt me d som en del av et nytt

lysregulert kryss.

Resultater av kapasitetsberegninger er dokumentert i bilag A.

3. 2 Parkering

3. 2. 1 Bilparkering

Langtidsparkering, primært for ansatte

For å imøtekomme de ansattes bilparkeringsbehov ved skolene må det anlegges

0,6 p-plasser pr. ansatt svarende til i alt ca. 40 p-plasser i tilknytning til Ullerål

Skole og ca. 25 p-plasser ved Hov Ungdomsskole.

Ved ombygningen av Ullerål skole vil det være hensi ktsmessig å samle all

bilparkering på én plass, av hensyn til å begrense antallet av overkjørsler på

Hovsmarkveien. Noen av plassene kan være tidsbegren set i perioden 7.30-8.30

for å gi mulighet for kortvarig parkering ved henti ng og kjøring av barna til

skolen.

Det anbefales at den eksisterende p-plassen ved Hov Ungdomsskole blir

værende slik den er i dag.
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Kiss & Ride

Det er ikke til å unngå at mange av barna transport eres i bil til og fra skolen.

Det er derfor viktig å skape gode og sikre løsninge r slik at bilistene som skal

levere eller hente barna er til minst mulig ulempe. Det anbefales at det anlegges

et såkalt Kiss & Ride område for begge skolene.

Ved Hov ungdomsskole vil den mest hensiktsmessige p lasseringen av en Kiss &

Ride være øst for bussholdeplassen og det nåværende opphøyde gangfeltet.

Dette av hensyn til å ikke lede unødig mye biltrafi kk på tvers av

krysningspunktet hvor de myke trafikantene fra Saga veien krysser

Hovsmarkveien. Det foreslås derfor at det etableres et Kiss & Ride anlegg hvor

den nåværende stien mellom Hov ungdomsskole og Hovs markveien ender på

Hovsmarkveien. Stien må oppgraderes med fast belegn ing samt belysning.

Løsningen er skissert på figur 20. Det bemerkes at det kan være

terrengrelaterte utfordringer med løsningen.

Figur 20 Illustrasjon av Kiss & Ride ved Hovsmarkvei en. Stiforbindelsen opp til Hov

Ungdomsskole må samtidig oppgraderes.

Plassering av Kiss & Ride ved Ullerål skole kan i p rinsippet fastholdes som det er

i dag, men vil avhenge av den nye skoleinngangen. E t helhetlig forslag til

prinsipp for utforming av atkomst til skolen inklus iv Kiss & Ride beskrives i

avsnitt 3.4.

3.2.2 Sykkelparkering
Utover de ansattes bilparkeringsbehov, vil det være behov for etablering av

sykkelparkering til både elever og ansatte. I rappo rten "Situasjon Sykkel

Hønefoss" fra 2013 er dagens situasjon for sykkelpa rkering i Hønefoss registrert.

Herav fremgår det at der ikke er funnet sykkelparke ring på Ullerål skole og Hov

Ungdomsskole. Det anbefales at det etableres sykkel parkering ved begge skoler,

dels for å signalere at man ønsker at elever og ans atte sykler, dels for at unngå

at sykler parkeres på uhensiktsmessige steder.
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Antall nye sykkelparkeringsplasser

Det antas at ca. 30 % av elevene som skal til Uller ål Skole vil sykle til skolen. Til

Hov Ungdomsskole må det forventes en litt høyere an del da elevene er eldre.

Det antas her at ca. 40 % av elevene som skal til H ov Ungdomsskole sykler til

skolen. På begge skolene antas det at 25 % av de an satte sykler.

Tabell 2 Behov for sykkelparkering

Elever Sykkel P Ansatte Sykkel P I alt

Ullerål skole 600 180 65 15 195

Hov Ungdomsskole 280 110 40 10 120

Med utgangspunkt i de anslåtte andelene av elever o g ansatte som vil sykle

til/fra skole, må det anlegges minimum et tilsvaren de antall

sykkelparkeringsplasser. På Ullerål skole svarer de t til ca. 200

sykkelparkeringsplasser og på Hov ungdomsskole til ca. 120

sykkelparkeringsplasser.

Plassering og utforming av sykkelparkering

For å sikre at sykkelparkeringsplassene brukes, er det viktig at disse plasseres

og utformes riktig.

› Sykkelparkeringene bør plasseres tett på inngangen til skolen.

› Sykkelparkeringen må være synlig og godt belyst.

› Da det er parkering i mange timer hver dag, anbefal es det at

sykkelparkeringene utformes med tak.

3. 3 Kollektivtransport

Det er informert om at busstrafikken til skolene ik ke vil økes i forhold til dagens

situasjon. Plassering av bussholdeplass ved skolene fastholdes slik det er i dag.

3. 4 Gående og syklende

Ullerål Skole Plassering av inngangene til den nye Ullerål skole vil være avgjørende for de

myke trafikanters rutevalg til skolen. Biltrafikken til/fra skolen må primært

avvikles via Hovsmarkveien, og fotgjengerne og sykl ister via de mindre

beferdede lokalveiene til skolen. De to trafikantgr uppene separeres på den

måten mest mulig. Følgende tiltak anbefales:

› Ombygge krysset Hønengate/Hovsmarkveien.

For å sikre at biltrafikken i minst mulig grad bruk er de mindre lokalveiene,

er det viktig at krysset Hønengata/Hovsmarkveien om bygges så det er en

god trafikkavvikling. Bilistene vil da bruke Hovsma rkveien som primær

adkomst.
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› Kiss&Ride og parkeringsarealer etableres med adgang fra Hovsmarkveien.

› Plassering av hovedinngang

Sikkerheten til myke trafikanter til Ullerål skole kan sikres ved strategisk å

plassere skolens hovedinngangen og sykkelparkering bort fra

Hovsmarkveien. Det foreslås at skolens hovedatkomst for myke trafikanter

etableres fra Flattumveien og Elling M. Solheims Ve i via en stiforbindelse på

tvers av skolens område. Ved å føre den myke trafik ken mot Elling M.

Solheims Vei, vil flere også benytte det lysreguler te gangfeltet ved kryssing

av Hønengata.

› Opphøyd gangfelt ved Klinikvei

Det vurderes at de fleste myke trafikanter kommer f ra sør. Kryssing av

Elling M. Solheims Vei ved Klinikkveien vil derfor bli et viktig

krysningspunkt. Det anbefales at dette krysset bygg es om med opphøyd

gangfelt. Dette tiltaket vil tydeliggjøre krysninge n samt sikre at biltrafikken

passerer med lav hastighet

Figur 21 Forslag til prinsipper for utforming av tr afikkarealer på Ullerål skoles

område.

Hov ungdomsskole Den nåværende tilkomsten til Hov u ngdomsskole fastholdes, også som primær

tilkomst for myke trafikanter. Myke trafikanter fra sør og nord vil fortsatt

benytte Hønengata og Hovsmarkveien. Her bør det sik res en sammenhengende

stiforbindelse for fotgjenger og syklister på strek ningene.

Dersom det blir etablert en sammenhengende gang- o g sykkelveg langs

Hovsmarkveien og Hønengata, vil dette sikre en tryg g skoleveg. Syklende og

gående vil da bli ledet igjennom et lysregulert kry ss i Hønengata som vil sikre en

trygg kryssing av vegen. Dette vil ha en viktig bet ydning for de som flyttes fra

Hønefoss skole til Ullerål skole.
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Figur 22 Det foreslås at det etableres gang- og syk kelveg i 'missing links', så det

skapes sammenheng i gang- og sykkelvegnettet.

3. 5 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhetsmessige utfordr ingene på Hønengata

primært relaterer seg til trafikkavviklingen. Trafi kkmengdene på strekningen er

store og kryssene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle sideveistrafikken

(de fleste av kryssene er vikepliktsregulerte). Det gir opphav til en mer

risikobetont kjørsel, og leder trafikken ut på det omkringliggende lokalveinettet.

En forbedring av trafikksikkerheten på strekningen som helhet vil derfor kreve

en betydelig ombygging.

Ombygging i krysset Hovsmarkveien/Hønengata vil bid ra til en forbedring av

trafikksikkerheten generelt, men vil også bety en b edre avvikling av trafikken i

skolenes nærhet. Dermed vil færre benytte de mindre beferdede lokalveiene

nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjen gere og syklister er størst.

De anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede

parkeringsløsninger, sykkel- og gangveier m.m. vil også bety forbedring av

trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på vei til skolene.
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4 Konklusjon

Etter oppførelse og idriftsettelse av de to nye sko lene på Hovsmarkveien i 2022

forventes trafikken på Hovsmarkveien å stige med ca . 630 kjøretøyer/døgn,

foruten den alminnelige trafikkveksten på veinettet . Den økende trafikkmengden

vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ikke kan avvikle trafikken i

morgen- og ettermiddagsrushet uten store forsinkels er og kødannelser på

sideveiene. Det vil derfor være nødvendig å ombygge krysset til et lysregulert

kryss med separate høyresvingsbaner på Hønengata, f or å sikre en akseptabel

trafikkavvikling.

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning.

Med de to nye skolene vil enda flere elever ha beho v for å ferdes langs og på

tvers av Hønengata. Det anbefales at strekningen gj ennomgår en helhetlig

ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker . Det omfatter etablering av

sikre forhold for myke trafikanter i form av gang- og sykkelvei samt løsning av

trafikkavviklingsproblemene i kryssene som vurderes å være hovedårsaken til de

mange ulykkene.

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkve ien om til et

signaregulert kryss med høyresvingsbaner og det eta bleres en

sammenhengende gang- og sykkelvei langs Hønengata.

Ullerål skole

Ved Ullerål skole er det mulighet for å sikre en be dre adskillelse av bilister og

myke trafikanter, og dermed skape en mer sikker sko levei i fremtiden.

Biltrafikken vil fortsatt primært benytte Hønengata og Hovsmarkveien hvor

tilkomst til p-plass og Kiss & Ride også må være fr a Hovsmarkveien i fremtiden.

Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparke ringsplasser.

Det anbefales at skolens inngang og sykkelparkering plasseres med utgang mot

sør omtrent midt på tomta med gang- og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling

M. Solheims Vei. Kryssingen ved Elling M. Solheims Vei og Klinikkveien vil være

svært viktig for de myke trafikantene. Det anbefale s her at krysset etableres

med opphøyd gangfelt for å markere krysningsområdet samt redusere

kjøretøyenes hastighet.

Hov Ungdomsskole

Ved Hov ungdomsskole anbefales det å etablere en Ki ss & Ride øst for det

eksisterende krysningspunktet på Hovsmarkveien, hvo r bilister som skal

levere/hente elever ikke ledes forbi krysningsstede t. Det krever en oppgradering

med fast belegning og belysning av den nåværende st iforbindelsen mellom

Hovsmarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer til

parkering, vil den eksisterende parkering fastholde s slik den er i dag. 120 nye

sykkelparkeringsplasser bør etableres tett på skole ns inngang.

Den myke trafikken til ungdomsskolen fra sør, vil o gså i fremtiden benytte

Hønengata og Hovsmarkveien. Det anbefales derfor at det skapes sammenheng

i gang- og sykkelvegnettet på strekningene ved å et ablere gang- og sykkelvei,

hvor det i dag er to 'missing links'.
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Bilag A Kapasitetsberegninger

Følgende forutsetninger ligger til grunn for de utf ørte kapasitetsberegninger i

krysset Hønengata/Hovsmarkveien:

› 60 % av de ansatte transporterer seg i bil

› 50 % av elleverne fra Ullerål skole transporterer s eg i bil

› 40 % av elleverne fra Hov Ungdomsskole transportere r seg i bil

› ÅDT på Hov Alle er estimert til 1500 kjt/døgn

› Trafikkfordelingen på Hov Alle er: 60 % til venstre , 30 % til høyre og 10 %

rett frem

› 90 % av elever/ansatte som kjører i bil til/fra sko le ankommer via

Hønengata/Hovsmarkveien.

› Av de 90 % som benytter Hønengata til Hovsmarkveien kommer 50 % fra

sør og 50 % fra nord.

› Det er vurdert at den ekstra trafikken til skolene skjer innenfor for rush

timen

› Noe trafikanter kjører med den nåværende utforminge n ikke via krysset,

om de kommer fra Hovsmarkveien og skal ut på Høneng ata. Det vurderes

derfor at kun 30 % av den nye trafikk kjører til kr ysset. De 30 % fordeler

seg 50/50 mellom høyresving og venstresving. I bere gningen av krysset

ombygd til lysregulert kryss, antas det at 90 % av trafikantene kjører til

krysset.
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A. 1 Morgenrush 201 7
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A. 2 Ettermiddagsrush 201 7
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A. 3 Morgenrush 2022
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A. 4 Ettermiddagsrush 2022

A. 5 Morgenrush 2022 – lysregulert

Der er laget et overslag med et lysregulert anlegg for å undersøke om det kunne

hjulpet avviklingsproblemene på sideveiene samt hvi lke konsekvenser det ville

hatt for trafikken på Hønengata. Ved utbygning av k rysset med searate

høyresvingsbaner kan krysset avvikle trafikken. Den presise utformingen av

krysset og programmering av signalene må gjøres på bakgrunn av en nærmere

undersøkelse med et mere detaljert trafikkgrunnlag.
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SAM MEN DRAG

Det er beregnet veitrafikkstøy for planområdene BBH, BU1, BU2 og område langs
Hovsmarkveien . Beregningen e gjelder for år 201 7 (nåsituasjon) og framskrevet til
år 2030 , med og uten økt trafikk/støy som følger fra større kapasitet ved skolene
Ullerål og Hov i Hovsmarkveien .

For n ordøstre del av område BBH ( Espira barnehage ) er støynivå et fra veitrafikk i
hvit sone (Lden 55) uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler i
Hovsmarkveien. For ute oppholds området mellom barnehagen og Hovsmarkveien
vil det være behov for en støyskjerm/voll for å sørge for at støynivået kommer ned i
hvit sone . Også dette e r u avhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs Hovsmarkveien har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for
fasade og uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. Støyøkning fra
alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes støynivået (gul sone)
ytterligere med opptil 1 dB .

Mesteparten av område ne BU1 (Hov u. skole) og BU2 (Ullerål skole) samt
uteoppholdsarealer, inklusive lekeplass er ved BU2 , har støynivå fra veitrafikk i hvit
sone uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2 har støynivåer i hvit -
eller gul sone for fasade og uteoppholdsarealer som vender mot BU2 . Støyøkning
fra alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes støynivået ytterligere med
opptil 1 dB .
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1 BAKGRU N N

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål og Hov skoler i Ringerike
kommune har COWI utført en støyvurdering av veitrafikkstøy i og nær
planområdene for skoler/barnehage .

Vurderingen er utført i forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringsplan for
område ne og skal belyse endringer i veitrafikkst øy fra økt trafikk som følger fra
større kapasitet ved skolene, samt vurdere om det vil være nødvendig med
støyreduserende tiltak.

Planområde t ligger sør for Hovsmarka i Hønefoss , Ringerike kommune.
Planområdet er markert med rød sirkel i Figur 1 .

Figur 1 - Oversiktskart, planområdet ringet inn med rødt .
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Illustrasjonsplan med oversikt over plangrenser er vist i Figur 2 .

Figur 2 - Utklipp fra illustrasjonsplan med oversikt over plangrense r . Plankart utarbeidet av COWI

AS , datert 28.11 .20 17 .

BBH

(Barnehage)

BU1

(Hov u - skole

BU2

(Ullerål skole)
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2 FORSKRI FTER OG GREN SEVERDI ER

2.1 Definisjoner
Nedenfor følger definisjoner og forklaringer til aktuelle parametere og uttrykk som
blir benyttet i dette notatet.

Lden er et A - veid ekvivalent lydnivå over et døgn, bestående av dag (day, d), kveld
(evening, e) og natt (night, n). Dag er definert i tidsrommet 07 – 19, kveld 19 – 23
med ekstra tillegg på +5 dB, og natt 23 – 07 med ekstr a tillegg på +10 dB.
Beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over ett
år.

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 %
av hendelsene.

Lp,AF,max er det maksimale lydnivået som er et m ål for de høyeste, vanlige toppene
i en varierende støy. Størrelsen er en øyeblikksverdi.

ÅDT : Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, regnet over et år.

2.2 Ko mmuneplanens arealdel (201 7 - 20 30 )
I høringsutkast (mars 2017) for kommuneplanens a realdel for 2017 - 2030 for
Ringerike kommune vise s det til T - 1442 og støy med følgende bestemmelse r :

§1. Bebyggelse og anlegg

§1.0.2 Lekeareal

› Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk, og være støyskjermet iht. T - 1442 .

§1.0 .4 Støy

› Anb efalte støygrenser i tabell 3 i ”Veileder til retningslinje for behandling av
støy i arealplanleggingen T - 1442” skal følges ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse. I områder avsatt til sentrumsformål, og spesielt
ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tilla te avvik fra støygrensene
under forutsetning av at følgende målsettinger legges til grunn: Alle boenheter
skal ha en stille side. En høyest mulig andel – og mer enn 50 % - av
oppholdsrommene inkludert minst ett soverom skal vende mot stille side. Alle
boen heter skal ha tilgang til både private utearealer og felles uteareal som
tilfredsstiller grenseverdiene i retningslinjen T - 1442. Inntil gule og røde
støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølso m arealbruk i områder som er
utsatt for støy fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også
krav om støydokumentasjon ved planlegging av ny støyende virksomhet.
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2.3 Utendørs støynivå
R etningslinje n T - 1 442/2 01 6 angir anbefalte grenseverdier for utendørs støynivå fra
veitrafikk . Kriterier for støysoneinndeling er angitt i Tabell 1 .

Tabell 1 - Kriterier fo r soneinndeling iht. T - 1442/2016 .

Gul sone Rød sone

Støykilde Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå
i nattperioden
kl 23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå
i nattperioden
kl 23 - 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold. I gul støysone kan kommunen velge å tillate avvik fra
grenseverdiene i T - 1 442 dersom planen kan utformes slik at støykompromi ssene
blir begrenset.

Rød sone , nærmest støykilden, angir et område som er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål, og hovedregelen er at etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal
unngås.

For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken . For øvrige
områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til
støy, og det kreves normalt ingen særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk
forskrift.

Retningslinjens grenseverdier ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse er
gjengitt i Tabell 2 , og tilsvarer nedre grense for gul støysone . Støyfølsom
bebyggelse omfatter boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager. For andre typer bygninger til støyfølsom bruk er det ikke gitt anbefa lte
verdier for utendørs støynivå. Grenseverdiene i Tabell 2 er derfor ikke gjeldende
for kontorer og forretningsformål .

Tabell 2 - Høyeste anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse eller
støyende virksomhet . Tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med

støyfølsom bruksformål

Støynivå utenfor
soverom,

natt kl. 23 – 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

› Støynivået skal beregnes for situasjonen m inst 1 0 år frem i tid.
› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte

boenhet.
› Krav til maksimalt støynivå L5AF i nattperioden gjelder der det er mer enn 1 0

hendelser per natt som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendel ser.
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3 STØYBEREGNI N GER

3.1 Grunnlag og beregningsmetode
Støyberegningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikk
ved bruk av støyberegningsprogrammet CadnaA versjon 201 8 .

Digitalt kartgrunnlag fra april og mai 201 7 er benyttet som grunnla gsmateriale i
støyberegningsmodellen.

Støysonekartene er beregnet i høyde 2 meter over terreng. Beregningshøyden på
2 meter er valgt for å synliggjøre støynivå på uteoppholdsarealer på bakkeplan.

Øvrige beregningsinnstillinger:

› Myk mark (markabsorpsjon = 1)
› Beregninger inkluderer 2 lydrefleksjoner.
› Helningsgradienter på veier er hensyntatt.
› Beregninger utført med rutenett i avstand 5 x 5 meter.

3.2 Trafikktall vei
Trafikktallene er basert på COWIs trafikkutredning i prosjektet . Tallene for år 2017
er fremskreve t til år 203 0 , og tar hensyn til alminnelig trafikkvekst samt økt trafikk
som de nye skolene genererer .

Støy fra veier som ikke er nevnt i Tabell 3 anses som neglisjerbart.

Tabell 3 - Benyttede trafikktal l for veitrafikk .

Vei

Uten økt trafikk fra nye skoler Med økt trafikk fra nye skoler

ÅDT 2017 Andel
tungtrafikk

ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

ÅDT2030 Andel tungtrafikk Hastighet

(km/t)

Hønengata 17700 10% 21800 12% 22100 11% 50

Hovsmarkveien 3700 2% 450 0 2% 5100 2% 30

Flattumveien 40 1% 50 1% 70 1% 30

Elling M.
Solheims vei

700 1% 850 1% 890 1% 30

Dronning
Ragnhilds vei

600 1% 730 1% 770 1% 30

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene. Beregningsteknisk er det
imidlertid akseptabel t med noe usikkerhet i ÅDT da det skal relativt store feil i
trafikkmengdene til for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel
må ÅDT dobles for å gi en endring på +3 dB på ekvivalent støynivå.
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Beregning av Lden forutsetter en tidsfordelin g av trafikken over døgnet. I tråd med
M - 1 28, veileder til T - 1 442, er det benyttet en typisk trafikkfordeling for byvei med
fordeling på 84 % dag, 1 0 % kveld og 6 % natt . For Hønengata (E1 6) er det
benyttet trafikkfordeling for riksvei med f ordeling på 75 % dag, 1 5 % kveld og 1 0 %
natt.

3.3 Usikkerhet
I henhold til nordisk beregningsmetode er beregningene i CadnaA gjennomført for
en værsituasjon hvor det er en svak medvindkomponent på 0 – 3 m/s fra kilde til
mottaker eller tilsvarende lydforplantningsforhold med svak positiv
temperaturgradient (svakt økende lufttemperatur med høyden over mark).
Beregningene tar derfor ikke høyde for avvik i meteorologiske forhold som kan
påvirke støyutbredelsen, f.eks. annen vindretning, høyere vindstyrke, snø på
bakken o.l. Bereg ningene anses som konservative.

Beregningsteknisk kan det regnes med en usikkerhet på 1 - 3 dB.
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4 RESU LTATER OG VU RDERI N GER

Det er beregnet veitrafikkstøy f or planområde ne BBH, BU1, BU2 og område langs
Hovsmarkveien . Beregningene gjelder for år 2017 (nåsitu asjon) og framskrevet til
år 203 0 , med og uten økt trafikk/støy som følger fra større kapasitet ved skolene i
Hovsmarkveien , se Tabell 4 .

Tabell 4 - Beregnet utendørs støynivå for planområde ne .

Plano mråde / områ
de :

Resultat og vurdering:

BBH

(Espira
b arne hage)

› Nordøstre del av området (mot skogen) har støynivå fra
veitrafikk for år 2030 i hvit sone (Lden 55) uavhengig av
økt trafikk i Hovsmarkveien fra nye skoler , se
støysonekart X001 og X003. De samme gje lder for
dagens situasjon (2017) vist i støysonekart X007.

› For å sørge for at støynivået på uteoppholds området
mellom barnehagen og Hovsmarkveien reduseres ned til
hvit sone er det i støysonekartene vis t effekten av en
støyskjerm/voll (L=100m, H=2, 3 m.o.t ) . En eventuell
støyskjerm her bør være av typen med absorbsjon i flaten
mot Hovsmarkveien slik at refleksjon og økt støy ved
nærmeste hus på motsatt side av veien unngås.
Avbøtende tiltak (støyskjerm) mot barnehagen er
ua vhengig av økt trafikk , se støyson ekart X001 , X003 og
X007 .

Hovsmarkveien

( Øst og v est for
BU2 )

› Boliger som ligger langs Hovsmarkveien øst og vest for
BU2 har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. På
motsatt side (skjermet si de) er støynivåene i hovedsak i
hvit sone. Dette gjelder for år 2030 uavhengi g av økt
trafikk fra nye skoler, se støysonekart X001 til X004 , samt
for dagens situasjon vist i støysonekart X007 og X008 .

› Støy økning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens niv å
(2017) til år 2030 for boliger langs Hovsmarkveien er
opptil 1 dB (gul sone) , se støysonekart X001 og X002 . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inklude res økes
støynivået i år 2030 ytterligere med opptil 1 dB (gul sone) ,
se støysonekart X00 3 og X0 04 .

› Boliger i krysset mot Hønengata (E16) har støynivåer i rød
sone (Lden 65 dB) for noen fasader og
uteoppholdsarealer. Dette skyldes trafikkmengden i
Hønengata , se støysonekart X002, X004 og X008 .

› Utenfor soveromsvindu i fasader hvor beregnet statistisk
maksnivå overskrider L5AF > 76 dB, overskrides
grenseverdien på L5AF > 70 med mer enn 10 separate
støy - hendelser per natt fra trafikk i Hovsmarkveien
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uavhengig av økt trafikk fra nye skoler både for år 201 7 og
2030 , se støysonekart X005 og X006 .

BU1

(Hov u. skole)

› Mesteparten av området samt u teoppholdsarealer nær
skolen har støynivå fra veitrafikk for år 2030 i hvit sone
(Lden 55) uavhengi g av økt trafikk fra nye skoler, se
støysonekart X001 og X003 . De samme gjelder for
dagens situasjon (201 7) vist i støysonekart X007.

BU2

( Ullerål skole og
nærmeste
boliger )

› Med unntak av området mellom skole og Hovsmarkveien
har mestepart en av uteoppholdsarealer, inklusive
lekeplasser, støynivå fra veitrafikk i hvit sone (Lden 55) .
Dette gjelder for år 2030 uavhengi g av økt trafikk fra nye
skoler, se støysonekart X002 og X004 , samt for dagens
situasjon vist i støysonekart X008 .

› Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2
har støynivåer i hvit - eller gul sone for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot BU2. På motsatt side
(skjermet side) er støynivåene i hovedsak i hvit sone.
Dette gjelder for år 2030 uavhengig av økt t rafikk fra nye
skole r, se støysonekart X002 og X004 samt for dagens
situasjon vist i støysonekart X008 .

› Støyøkning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå
(201 7) til år 2030 for boliger langs veier som grenser til
område BU2 er opptil 1 dB (gul sone), se støysonekart
X004. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes
økes støynivået i år 2030 ytterligere med opptil 1 dB (gul
sone), se støysonekart X 008 .

› Utenfor soveromsvindu i fasader hvor beregnet statistisk
maksnivå overskrider L5AF > 79 d B, overskrides
grenseverdien på L5AF > 70 med mer enn 1 0 separate
støy - hendelser per natt for trafikk i Elling M. Solheims vei
og Dronning Ragnhilds vei uavhengig av økt trafikk fra
nye skoler både for år 201 7 og 2030, se støysonekart
X00 6 .
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Vedlegg : Støysonekart

› X001 Støysonekart Ullerål og Hov - o mråde BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X002 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2 ) - Lden for veitrafi kk År 2030 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X003 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 med trafikkøkning fra nye skoler

› X004 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 med trafikkøkning fra nye skoler

› X00 5 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2) – Maks imal nivå L5AF for veitrafikk År 2030 med og uten
trafikkøkning fra nye skoler

› X006 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2) - Maksimalnivå L5AF for veitrafikk År 2030 med og uten trafikkøkning fra
nye skoler

› X007 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for B U2) - Lden for veitrafikk År 2017 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X008 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2) - Lden for veitrafikk År 2017 uten trafikkøkning fra nye skoler



56
37

58

57

5539
39

48

51 57

59

575949

53

54

55

51

55 45

62
62

62

62

59

56
39

38
3738

54

57

6252

39
40

54

58 61
61

55

46

39

6151

60
60

57

43

60 50

52

51

48
4443

43

52
53

53 44

45
46

48

43
43

48 38

45
47

46

43
4138

39

44

473 7

40

41
44 35

Espira

Hov u.skole

Uteoppholdsområde

Støyskjerm/voll

B B H

B U1

Parkering

Uteoppholdsområde

Plangrense

Plangrense

Flattum
veien

Hovsmarkveien

L=100 m, H=2,3 m.o.t

569900

569900

569950

569950

570000

570000

570050

570050

5701 00

5701 00

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

66
72
30
0

66
72
30
0

66
72
35
0

66
72
35
0

66
72
40
0

66
72
40
0

66
72
45
0

66
72
45
0

66
72
50
0

66
72
50
0

66
72
55
0

66
72
55
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

Lden

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

Lden i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X001
Rev.

00



60
60

57

43

605 0

52

51

48
4443

43

52
53

53 44

45
46

48

43
43

48 38

45
47

46

43
4138

39

44

4737

4441

40

41
44 35

47

4642

43

44 47

47 38

43
44

45

44

45 36

66

55

64 66

69

67

6960

5760
56

55
50 52

60

6362

6 353

6060
55

52
48 49

6051

54
58

59
61 60

57

55

52

61 51

52
52

54
61 61

57

57
61 51

60 65

5654

6556

56
56 55

53

53

56
56 46

55

55
51 50 50 50

50

51

5152

554 5

52

51

50

5152
54

54
544 4

54

51

50

49

5252

5 444

52

54

54

52 51

47

49

51

5444

55
50

48

50 50

54

55

56

56 47

49

53
54

52

50

41
43

47

5444

51

43

47

4644
46

48

50
54 55

55 45 41
48

50
57 57

55

54

44

5748

60

58

57
49

51

51

60 60

605 1

51

51

53

66 67

70

70

70

69

70 61

Uteoppholdsområde

Hov u.skole

B U2

B U1

P
langrense

E
lli
ng
M
.S
ol
he
im
s
ve
i

Flattum
veien

Dronning Ragnhi lds vei

Hovsmarkveien

H
ø
ne
ng
at
a

Parkering

Ullerål skole

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

570350

570350

570400

570400

570450

570450

570500

570500

66
72
05
0

66
72
05
0

66
72
10
0

66
72
10
0

66
72
15
0

66
72
15
0

66
72
20
0

66
72
20
0

66
72
25
0

66
72
25
0

66
72
30
0

66
72
30
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

Lden

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

Lden i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X002
Rev.

00



56
38

59

57

5639
39

48

52 58

59

585949

53

55

55

51

55 46

62
62

63

63

60

56
39

38
3838

54

57

63 53

39
40

54

58 62
61

56

46

39

62 52

60
60

57

44

60 50

52

51

48
4444

43

53
54

54 44

46
47

48

44
44

48 39

46
47

47

43
4238

40

44

4738

40

41
44 35

Espira

Hov u.skole

Uteoppholdsområde

Støyskjerm/voll

B B H

B U1

Parkering

Uteoppholdsområde

Plangrense

Plangrense

Flattum
veien

Hovsmarkveien

L=100 m, H=2,3 m.o.t

569900

569900

569950

569950

570000

570000

570050

570050

5701 00

5701 00

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

66
72
30
0

66
72
30
0

66
72
35
0

66
72
35
0

66
72
40
0

66
72
40
0

66
72
45
0

66
72
45
0

66
72
50
0

66
72
50
0

66
72
55
0

66
72
55
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

Lden

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Med trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

Lden i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X003
Rev.

00



60
60

57

44

6050

52

51

48
4444

43

53
54

5444

46
47

48

44
44

4839

46
47

47

43
4238

40

44

47 38

4441

40

41
443 5

47

4642

43

44 48

4839

43
44

45

44

4536

66

56

64 66

69

67

69 60

5860
56

55
50 52

60

6362

6354

6161
55

52
48 49

61 51

54
58

59
61 61

57

56

53

6151

52
53

54
61 61

58

57
61 52

60 65

5654

65 56

57
56 55

53

53

56
57 47

55

55
51 50 50 50

50

51

5152

55 46

52

51

50

5152
54

54
5445

54

52

50

49

5252

54 44

52

54

54

52 51

47

49

51

544 4

55
50

48
50 50

54

55

56

5647

49

53
54

52

51

41
43

48

5444

51

43

47

4644
46

49

50
54 55

5 545

41
48

50
57 57

55

54

44

57 48

60

58

5749

51

51

60 60

60 51

51

51

53

66 67

70

70

70

69

70 61

Nye Ullerål skole

Uteoppholdsområde

Hov u.skole

B U2

B U1

P
langrense

E
lli
ng
M
.S
ol
he
im
s
ve
i

Flattum
veien

Dronni ng Ragnhi lds vei

Hovsmarkveien

H
ø
ne
ng
at
a

P
ar

ke
rin

g

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

570350

570350

570400

570400

570450

570450

570500

570500

66
72
05
0

66
72
05
0

66
72
10
0

66
72
10
0

66
72
15
0

66
72
15
0

66
72
20
0

66
72
20
0

66
72
25
0

66
72
25
0

66
72
30
0

66
72
30
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

Lden

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Med trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

Lden i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X004
Rev.

00



74
51

76

76

7554
57

70

74 76

77

7784 77

74

76

78

76

8478

81
81

81
82

80

77
53

53
5653

74

78

88 82

54
56

77

79 80
80

78

69

55

8780

78
78

79

73

8579

83

82

80
7764

65

77
80

8983

77
79

80

78
76

8680

78
79

79

77
7550

61

75

85 79

58

73
8073

Espira

Hov u.skole

Uteoppholdsområde

Støyskjerm/voll

B B H

B U1

Parkering

Uteoppholdsområde

Plangrense

Plangrense

Flattum
veien

Hovsmarkveien

L=100 m, H=2,3 m.o.t

569900

569900

569950

569950

570000

570000

570050

570050

5701 00

5701 00

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

66
72
30
0

66
72
30
0

66
72
35
0

66
72
35
0

66
72
40
0

66
72
40
0

66
72
45
0

66
72
45
0

66
72
50
0

66
72
50
0

66
72
55
0

66
72
55
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

L5AF

< 70 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB
>= 85 dB
>= 90 dB
>= 95 dB
>= 100 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Med og uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

L5AF i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X005
Rev.

00



78
78

79

73

85 79

83

82

80
7764

65

77
80

89 83

77
79

80

78
76

86 80

78
79

79

77
7550

61

75

8579

7356

58

73
80 73

82

7967

67

79 82

88 82

77
78

62

62

8578

77

75

73 74

75

77

84 77

7978
76

75
59 62

76

7979

8679

7979
78

75
57 58

867 9

80
82

82
80 80

77

75

77

89 82

70
73

76
79 79

78

75
86 79

78 78

7067

847 8

83
81 78

69

68

85
91 85

83

84
78 75 72 70

57

61

7578

91 84

78

68

66

7780
82

82
89 82

82

78

64

64

7880

8882

80

82

82

80 78

68

69

78

8 882

79
77

76
70 69

74

77

79

8579

78

79
80

79

76

66
68

76

8780

79

65

71

6364
73

75

78
80 80

86 80 54
76

79
81 81

79

76

54

87 81

77

74

7272

74

77

80 80

8780

71

74

77

80 80

77

76

76

76

8680

Uteoppholdsområde

Hov u.skole

B U2

B U1

P
langrense

E
lli
ng
M
.S
ol
he
im
s
ve
i

Flattum
veien

Dronning Ragnhi lds vei

Hovsmarkveien

H
ø
ne
ng
at
a

Parkering

Ullerål skole

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

570350

570350

570400

570400

570450

570450

570500

570500

66
72
05
0

66
72
05
0

66
72
10
0

66
72
10
0

66
72
15
0

66
72
15
0

66
72
20
0

66
72
20
0

66
72
25
0

66
72
25
0

66
72
30
0

66
72
30
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

L5AF

< 70 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB
>= 85 dB
>= 90 dB
>= 95 dB
>= 100 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Med og uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

L5AF i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X006
Rev.

00



54
36

57

56

5438
38

46

50 56

58

5658 48

51

53

54

50

54 44

61
61

61
61

58

55
38

37
3637

53

56

615 2

38
39

53

57 60
60

54

45

38

6050

59
59

56

42

5949

51

50

47
4342

42

51
52

5 243

44
45

47

42
42

4737

44
46

45

42
4037

38

43

46 36

39

40
4334

Espira

Hov u.skole

Uteoppholdsområde

B B H

B U1

Parkering

Uteoppholdsområde

Plangrense

Plangrense

Flattum
veien

Hovsmarkveien

569900

569900

569950

569950

570000

570000

570050

570050

5701 00

5701 00

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

66
72
30
0

66
72
30
0

66
72
35
0

66
72
35
0

66
72
40
0

66
72
40
0

66
72
45
0

66
72
45
0

66
72
50
0

66
72
50
0

66
72
55
0

66
72
55
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

Lden

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Dagens situasjon uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

15.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

Lden i 2017
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X007
Rev.

00



59
59

56

42

5 949

51

50

47
4342

42

51
52

52 43

44
45

47

42
42

47 37

44
46

45

42
4037

38

43

46 36

4340

39

40
4334

46

4541

42

43 46

46 37

41
43

44

43

44 35

65

54

63 65

68

66

685 9

5659
55

54
49 51

59

6261

6 252

6059
54

51
47 48

60 50

53
57

58
60 60

56

54

51

60 50

51
51

53
60 60

56

56
6050

59 63

5553

63 55

55
55 54

52

52

55
55 46

54

54
50 49 49 48

49

50

5051

54 44

51

50

49

5051
53

53
5 344

53

50

49

48

5151

5343

51

53

53

51 50

46

48

50

5343

54
49

47
49 49

53

54

55

55 46

48

52
53

51

49

40
42

46

53 43

50

42

46

4443
45

48

49
53 54

5444

40
47

49
56 56

54

53

43

5647

59

56

5648

50

50

59 59

59 50

50

50

51

64 65

69

69

69

68

69 60

Nye Ullerål skole

Uteoppholdsområde

Hov u.skole

B U2

B U1

P
langrense

E
lli
ng
M
.S
ol
he
im
s
ve
i

Flattum
veien

Dronning Ragnhil ds vei

Hovsmarkveien

H
ø
ne
ng
at
a

5701 50

5701 50
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2 SOL - OG SKYGGESTUDIER

1 Ullerål skole (område o_BU2)

Sol - og skyggestudiet tar for seg to varianter for Ullerål skole.

Det planlagte bygget med de planlagte høydene er vist i venstre kolonne. I hø y-

re kolonne er de samme bygningene med maksimale høyder i henhold til regul e-

ringsbestemmelsene vist. Dette er gjort for å både illustrere virkningen av det

aktuelle prosjektet og for også å vise virkningen av de foreslåtte maksimale

byggehøydene i planforslaget.

1 . 1 Vårjevndøgn, 20. mars

Bygg med høyder som prosjektert Bygg med maks r egulerte høyder
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1 . 2 Sommersolverv, 21 . juni

Bygg med høyder som prosjektert Bygg med maks regulerte høyder
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1 . 3 Høstjevndøgn, 22. september

Bygg med høyder som prosjektert Bygg med maks regulerte høyder
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09: 00

10: 00
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1 . 4 Vintersolverv, 21 . desember

Bygg med høyder som prosjektert Bygg med maks regulerte høyder

09: 00

10: 00

11: 00
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2 Hov ungdomsskole (o mråde o_BU1 )

Sol - og skyggestudiene er basert på eksisterende bygningsmasse på Hov un g-

domsskole .

2. 1 Vårjevndøgn, 20. mars
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2. 2 Sommersolverv, 21 . juni
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2. 3 Høstjevndøgn, 22. september
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2. 4 Vintersolverv, 21 . desember
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-17  Arkiv: L13  

 

Sak: 2/18 

 

Saksprotokoll - 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag 

til planprogram  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

 

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

4. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det 

totale arealet. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4, p.v.a. et forent 

Hovedutvalg (HMA): 

«Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det totale 

arealet.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Hovedutvalgets (HMA) forente forslag, ble enstemmig vedtatt 

som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-16  Arkiv: L13  

 

Sak: 79/17 

 

Saksprotokoll - 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag 

til planprogram  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-13   Arkiv: L13  

 

0605_436 Detaljregulering Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til 

planprogram  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

 

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Bakgrunn for planarbeidet er at Skaaret Landskap AS ønsker utvidelse av eksisterende 

uttaksområde. Utvidelsen vil videreføre dagens drift med uttak av sand, med påfølgende 

innfylling av rene gravemasser. Det tas sikte på å tilbakeføre eiendommen til landbruks-, natur- 

og friluftsområde etter endt drift.  

 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak 

og dermed i tråd med gjeldende plan. 

 

Temaer som skal utredes i den videre saksgangen er bl.a. følgende; 

 

 Hensyn til fredet naturreservat; Planområdet ligger tett inntil naturreservat Lamyra.  

 Hensynet til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven  

 Barn og unges interesser 

 Kulturminner- og miljøer 



- 

 Forurensing: støy, støv og grunnvann 

 Massetransport og trafikksikkerhet 

 Landskapshensyn 

 Nærliggende natur- og bomiljø  

 m.fl. 

 

Innledning 
Planområdet ligger på Helgelandsmoen / Lamoen, og grenser til Hole kommune. Planområdet 

er på om lag 260 daa, og største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var 

hogstmoden. 

 

Planarbeidet skal legge til rette for uttak av nye sandressurser for å kunne opprettholde 

produksjon av jord. Videre vil det legges til rette for at uttaksområde fylles opp med rene 

masser. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser til 

gjenvinning. Det nevnes også at arealet kan være potensiell avlastning for innfyllingsbehov 

knyttet til Ringeriksbanen og E16, Ringerike kommune er ikke kjent med de videre forholdene 

omkring dette. 

 

Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende 

kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Område som nå inngår i planavgrensningen 

er i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende 

kommuneplan. 

 

Ringerike kommune vil gjennom detaljregulering av område kunne sikre kravene til blant annet 

istandsetting og hensyn til nærliggende natur- og bomiljø. 

 

Beskrivelse av saken  
Dagens situasjon 

Området Lamoen driftes i dag av Skaaret Landskap AS. Kommersiell grusdrift skal ha foregått 

på området siden midten av 60-tallet.  

 

Eksisterende uttaksområde er ikke regulert, men ligger i all hovedsak inne i gjeldende 

kommuneplan med formål masseuttak, fremtidig. Området har siden 2003-2004 ekspandert i 

østlig retning, utover det område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – 

fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel 

som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon 

for uttak av 30 000m3 innenfor dette området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt 

om dispensasjon for uttak av masser i dette området. Ringerike kommune er kjent med at 

dispensasjonen er nabovarslet. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg som part i saken. 

Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av manglende 

dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med bakgrunn i 

at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er også 

dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy 

og forurensning må vurderes. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon etter mineralloven for Lamoen 

grustak 17.10.17. Konsesjonsområde har et areal på ca. 122 daa og er i hovedsak gitt for 



- 

eksisterende uttaksområde, og ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er 

avsatt til masseuttak – fremtidig. Det er ikke søkt om konsesjon for det utvidete planområdet. 

 

Gjeldende planverk 

Område som nå inngår i planavgrensningen er uregulert og er i all hovedsak avsatt til 

Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan. Planens 

foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 LNF-område, 

foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og dermed i 

tråd med gjeldende plan. 

 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i Formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og ligger til 

grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 Punktene nedenfor lister opp sentrale punkter fra temautredninga:  

 En bærekraftig masseforvaltning  

 Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov  

 Redusere miljø- og samfunnsbelastning  

 Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye  

 

Videre fremgår det av utredningen at areal på Lamoen, som er avsatt i kommuneplan, av NGU 

er klassifisert og verdivurdert som viktig grus- og sandressurs. Klassifiseringen har en 

gradering fra nasjonalt viktig, meget viktig og viktig.  

 

Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som detaljregulering og vil være en utvidelse av eksisterende uttaksområde 

vestover og mot sørøst.  

 

Planområdet vil foreslås avsatt til følgende formål:  

Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning / innfyllingsområde 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg og annen veggrunn 

Grønnstruktur: LNF/naturområder/skjermingssoner 

 

Oversiktskart på side 4 viser foreslått planavgrensning.  

 

Eiendomsforhold og parter 

Planområdet ligger på gnr. 3/3 som eies av Ole Gjerde. Tiltakshaver er Skaaret Landskap AS 

og fagkyndig konsulent er Guni Consult AS. COWI AS bidrar med kartframstillinger. 

 

Planprogram for Lamoen 

Planprogram for Lamoen er utarbeidet av Guni Consult AS på vegner av Skaaret Landskap 

AS. Programmet omfatter beskrivelse av dagens situasjon, bakgrunn og formål med 

planarbeidet, planstatus, rammer og premisser for planarbeidet, overordnede føringer, lover og 

forskrifter, temaer som skal konsekvens utredes og utredningsmetodikk.  

Temaer som trekkes frem i planprogrammet og som i særlig grad skal iakttas i den videre 

planprosessen er landskap/visuell virkning, kulturminner og –miljøer, naturmangfold, 

grunnvann/forurensningsfare, landbruk og friluftsliv.  



- 

 

Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og bygningsloven. Tiltakshaver inviterer 

til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring. Lag, foreninger og organisasjoner 

som kan tenkes å ha spesielle interessert i området vil bli invitert. I tillegg vil det inviteres til 

nytt informasjonsmøte i samband med høring og offentlig ettersyn. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.07) 

I kommuneplanens arealdel er området i all hovedsak avsatt til Landbruks-, natur og 

friluftsområde (LNF-område). Et mindre areal (ca. 8 daa) nord i planområdet er avsatt til 

formål masseuttak, fremtidig.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 30.04.2015)  

Vi viser til aktuelle hovedmål i samfunnsdelen:  

 Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen  

 Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike  

 Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde  

Videre står det i samfunnsdelen at Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning 

som sikrer ressurser og uttaksområder for framtidige behov, samt reduserer miljø- og 

samfunnsbelastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

områder. 
 

Nasjonale forventninger 

Det vises til Nasjonale forventninger (2015) hvor det framgår at regjeringen forventer at 

kommunene (…) sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid 

mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på råstoffer ses i en 

regional sammenheng. 

 

Juridiske forhold 
Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram 

Planarbeidet utløser krav om KU etter § 6, vedlegg 1 nr. 19 samt § 10 a) i forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Videre er det krav om 

planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 13.  

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger. Planprogrammet skal være tilpasset planarbeidets omfang og nivå. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om 

oppstart av planarbeidet.  

 

I tillegg til avklaring etter plan- og bygningsloven i form av en vedtatt reguleringsplan, må 

det også søkes om driftskonsesjon etter mineralloven.  

 

Naturmangfoldloven 

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

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det 

skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 



- 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat 

Lamyra naturreservat ligger i Ringerike og Hole kommune. I medhold av lov om naturvern av 

19.06.1970 ble Lamyra naturreservat fredet 21.03.1975. Det fredete arealet er på ca. 340 daa. 

Lamyra naturreservat grenser helt inntil planområdet mot nord og ligger som sammenhengende 

myr – og tjernområdet øst for planområdet. Området er lagt under verneplan for myr og er del 

av en nesten gjengrodd meander, elvesving på sørsiden av Storelva. Verneformålet er å bevare 

en velutviklet gjengrodd meander med svært interessant vegetasjon.  

 

Kulturminnelova 

Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde. 

I medhold av Kulturminneloven av 1978 kullgrop id 45397-1 automatisk fredet 12.05.1994. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring; 

Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli 

invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Alternative løsninger 
Tiltakene planforslaget tilrettelegger for vil kunne få konsekvenser for nasjonalt viktige 

miljøinteresser med nærheten til Lamyra naturreservat. Innenfor naturreservatet og i området 

omkring er det dokumentert naturmangfold av nasjonal interesse. Det vises til 

naturmangfoldsloven § 49 som gjelder utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn 

i et verneområde.  

 

Det ligger ett kjent automatisk fredet kulturminne innenfor planområde. 

Det er også gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende uttaksområdet; Det er dermed stilt 

vilkår i driftskonsesjonen, innenfor eksisterende uttaksområde, om utgravinger før nye tiltak 

iverksettes i området der funnene er gjort.  

 

Uttaksområde har siden 2003-2004 ekspandert i østlig retning, utover det område som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig. Omtrentlig beregnet areal som 

går utover areal avsatt i kommuneplanens arealdel som masseuttak er ca. 34 daa. Det fremgår 

av planprogrammet at det er søkt om dispensasjon for uttak av 30 000m3 innenfor dette 

området. Det er på nåværende tidspunkt ikke formelt søkt om dispensasjon for uttak av masser 

i dette området. Ringerike kommune er kjent med at dispensasjonen er nabovarslet. 

Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg da de er forvaltningsmyndighet for Lamyra 

naturreservat. Fylkesmannen fraråder at det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av 



- 

manglende dokumentasjon av mulige konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket; Dette med 

bakgrunn i at området grenser til et naturreservat med nasjonalt viktig naturmangfold og det er 

dokumentert viktig naturmangfold i området rundt. Videre påpeker de at trafikksikkerhet, støy 

og forurensning må vurderes. 

Det er ikke gjort tilstrekkelig faglig vurdering av konsekvenser av uttak i området som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF, og tiltakene bør dermed stanses. 

 

Forslag til alternativt vedtak:  

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen. 

 

2. Området istandsettes og tilbakeføres til skogbruk. 

 

 

Interessekonflikter 
Interessekonflikter skal belyses. I denne situasjonen er det i hovedsak fire potensielle 

konfliktområder der ulike interesser og behov må avveies. 

 

 Tiltakets konsekvens for naturmangfold og nærliggende naturreservat 

 Tiltakets konsekvens for kulturminner. 

 Deler av området brukes i dag til friluftsliv. Det må tilrettelegges for tilsvarende bruk 

og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende kvalitet i nærheten av 

området. 

 Nært planområdet er det flere boliger. Drift av grusuttak medfører støy, støv og 

anleggstrafikk, noe som gir konsekvenser for bomiljøet i nærheten. Det må gjøres 

tiltak som reduserer disse konsekvensene. 

 

Felles for disse fire interessekonfliktene er at behovet for ressursen må utredes for å sikre at 

de samfunnsmessige konsekvensene ved etablering av virksomheten sammenlagt er mer 

positive enn den negative konsekvensen kan bli for naturreservat og de tilliggende verdier, 

natur- og bomiljø, kulturminner og friluftsliv.  

 

Rådmannens vurdering 
 

Tiltaket 

Plantype og avgrensning 

Detaljregulering anbefales, på lik linje som ved oppstartsmøte. 

 
Forhold til gjeldende planer 

Planens foreslåtte formål masseuttak/deponi er i strid med gjeldende kommuneplan, § 2.1 

LNF-område, foruten 8 daa som ligger innenfor kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak 

og dermed i tråd med gjeldende plan. Området er dermed ikke avklart i overordnet arealplan. 

Dersom detaljreguleringen vedtas vil denne overstyre formål i kommuneplanens arealdel og 

arealet vil tas inn ved neste revidering. 

 

Det vises for øvrig til gjeldende Samfunnsdel vedtatt 30.04.15, av denne fremgår bl.a. 

følgende; Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 



- 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Det fremgår av planprogram at utvidelse eksisterende uttaksområde ikke vil medføre økt 

trafikk. Tiltaket vil dog medføre trafikk i et lenger tidsperspektiv. Transporten er for det meste 

lagt til Norderhovsveien Fv.158. Denne strekningen har gang- og sykkeltrase. Forholdene 

omkring samferdsel og teknisk infrastruktur blir et viktig tema å følge opp i den videre 

planprosessen. 

 

Påvirkning av landskapsbilde 

Største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden. 

Masseuttak kan ha fjern- og nærvirkning på landskapsbildet. Det er viktig å vurdere 

denne virkningen og gjøre avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan være kontinuerlig 

istandsetting som styres gjennom reguleringsplan og driftsplan. 

 

Naturmangfold/naturreservat 

Det er registrert arter av stor forvaltningsmessig interesse og trua arter i uttaksområdets 

nærhet. Temaet må utredes godt og i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Spesielt må 

§§ 8-12 i naturmangfoldloven oppfylles. 

 

Tett inntil masseuttaket mot nord og øst ligger Lamyra Naturreservat. Området er definert som 

truet og masseuttaket nevnes som en påvirkning slik det i dag ligger. Dette tema må i særlig 

grad utredes i det videre planarbeidet.  

 

Kulturminne 

Det er gjort arkeologiske funn inne i det eksisterende planområdet, et løsfunn med uavklart 

vernetype. Det er dermed stilt som vilkår i driftskonsesjonen at utgravinger før nye tiltak 

iverksettes i området der funnene er gjort. Innenfor foreslått planavgrensning ligger det to 

arkeologiske minner; en kullgrop med vernestatus uavklart samt automatisk fredet kullgrop.  

 

Det skal tas tilstrekkelig hensyn til kulturminner og –miljøer i det videre planarbeidet. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser 

Dette må utredes nærmere før 1. gangs behandling. 

 

Bomiljø 

Det må fokuseres på bokvalitet for naboer og det må utføres tiltak som reduserer negative 

konsekvenser for bomiljø i nærområdet. Spesielt støy og støv fra drift og transport må 

minimaliseres. 

 

Idrett og friluftsliv 

Østre del av planområdet benyttes til friluftsliv/rekreasjon på skogsbilveier og stier. Områder 

og løyper/stier som er tilrettelagt i dag må erstattes. Det må i det videre planarbeidet ses på 

tilrettelegging for tilsvarende bruk og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende 

kvalitet i nærheten av området. 

 

Forurensning 

Alle typer forurensing må utredes og tiltak som reduserer forurensing må utføres. Spesielt 

må det fokuseres på støy, støv og forurensing til grunn og vassdrag. 

 
Vurdering av planprogrammet 



- 

Formannskapet vedtok konkretisering av delegeringsreglementet 01.12.15. Herav fremgår det 

at fastsetting av planprogram kan delegeres til Rådmann med mindre det kommer merknader 

som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

 

Kapittel 10 i planprogrammet omfatter temaer som skal utredes i arbeidet med planen. 

Rådmannen mener lista peker på de viktigste utredingstemaene. 

 

Planprogrammet angir i kapittel 7.1 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring; 

Lag, foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli 

invitert. Det vil i tillegg inviteres til nytt informasjonsmøte når planen legges ut på høring og 

offentlig ettersyn. 

 

Utredningstemaer beskrevet i planprogrammet legger et godt nok grunnlag for å kunne 

oppfylle de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. 

 

Samlet vurdering av tiltak og planprogram 

Rådmannen mener det er en fordel at dette grusuttaket omfattes av en reguleringsplan slik at 

konsekvenser for de ulike utredningstemaene kommer fram og at driftsplan og 

istandsettingsplan blir fastsatt. I løpet av planprosessen vil muligheten for medvirkning være 

god, og naboene kan være med på å sette krav til avbøtende tiltak slik at forringelse av 

bomiljø minimaliseres. I tillegg blir utviklinga av området med de konsekvenser det 

medfører mer forutsigbar for forslagsstiller, naboer og andre brukere av området.  

 

Rådmannen mener også det er viktig å belyse at utviding av grusuttaket medfører 

konsekvenser for et truet naturreservat og et naturmangfold av nasjonal interesse. I tillegg vil 

uttaket få konsekvenser for landskapsbilde og bomiljø i nærområdene. Avbøtende tiltak bør 

være ett av fokusområdene i det videre planarbeidet. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen oppstart av planarbeid med plan 436 Lamoen. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart med planavgrensning 

Oversiktskart med visning av uttaksområde utenfor konsesjonsområde 

Oversiktskart vist med kommuneplanens arealdel formål, masseuttak - fremtidig 

Forslag til planprogram, datert 11.09.17 

Referat oppstartsmøte 

Brev i samband med nabovarsel dispensasjonssak fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 

15.08.17.  

Driftskonsesjon etter mineralloven, tildelt 17.10.17. 

Forvaltningsplan Lamyra naturreservat, 1997.  

Lenke til informasjon om automatisk fredet kulturminne: 

https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Fask

eladden%2Flokalitet%2F45397 

 

 

                                                    Ringerike kommune, 14.11.2017 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Konstituert avdelingsleder: Line S. Østvold 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Innledning.

Skaaret landskap AS driver grusuttaket og masseinnfyllingen på Lamoen i dag. Uttaket
nærmer seg slutten , men det gjenstår ennå store volum som er godkjent for innfylling av
masser.
Tiltakshaver har engasjert Guni Consult / Gunnar Nilsen til å forestå arbeidet med en
utvidelse av uttaksområdet. Guni Consult har inngått et samarbeide med Cowi/ Hønefoss for
kartframstillinger. Det vil for øvrig bli benyttet eksterne fagkonsulenter til ulike
fagutredninger.

Historikk .

Naboer v i har vært i kontakt med sier at det har vært uttak av sand/grus på Lamoen så lenge
de kan minnes. Andre kan fortelle at bestefar/oldefar har fortalt at de har tatt ut sand der i
sin tid. Det er vel rimelig å anta at området har fungert som et lokalt bygde sandtak som
lokalbefolkningen har brukt til sin bruksformål gjennom tiden.
Kommersiell grusdrift på området ble etablert av Brødrene Lien på midten av 60 - tallet.
Skaaret Landskap AS kom inn som drivere av uttaket på midten av 90 - tallet.
Dette uttaket nær mer seg slutten og grunneier og tiltakshaver ønsker å utvide området til
samme type drift/ aktivitet som i dag; uttak av sand og innfylling av rene gravemasser før
tilbakeføring av området til opprinnelig bruk, LNF.
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1.Planområdets beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger på Helgelandsmoen / Lamoen syd for dagens uttak - og innfyllingsområde,
mellom Lamyra og Norderhovsveien. Området er på ca. 260 daa.

Figur 1 B eliggenhet på Ringerike

Figur 2 Beliggenhet på Helgelandsmoen



Planprogram Lamoenside 5

2.Formålet med planen
Formålet med planen er å skaffe nye sandressurser til Skaaret Landskap AS for å kunne
opprettholde produksjonen av jord. Dagens ressurs vil være tømt om ca. 1 år. Etter uttak av
grusmassene vil arealene fylles opp med rene gravemasser som det for tiden er et stort
behov for å ha gode deponeringsområder for. Bedriften vil også resirku lere masser som kan
gjenbrukes.

3.Tiltakshaver/ grunneier
Tiltakshaver for planen er Skaaret Landskap AS som er en av Østlandets største produsenter
av anleggsjord og «spesialjord» til for eksempel fotballbaner, golfbaner etc.
Planområdet ligger på gnr. 3 bnr. 3 som eies av Ole Gjerde.

4.Planstatus og utredningsplikt
Planområdet er ikke regulert og ligger i Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF - område) i
Kommuneplanens arealdel . En mindre del av området ligger inne i kommuneplanen som
område for masseuttak. Da det planlagte tiltaket ikke er i s amsvar med arealformålet i
kommuneplanen , må det gjennomføres en reguleringsprosess med konsekvensutrednin g
(KU), jfr konsekvensutredningforskriften § 6 , vedlegg I nr. 19 og § 10 a . Planprogrammet er
utarbeidet i henhold til Pbl § 4.1 . Planprogrammet skal være tilpasset omfanget og nivået på
planarbeidet.

5.Dagens situasjon
Som nevnt innledningsvis har det forgått uttak av sand, myr og innfylling av masser i
områdene inntil planområdet i mange 10 - år.
Denne virksomheten pågår fortsatt, men sandressursen vil være tatt ut i løpet av et års tid.
Uttaket inn enfor dagens kommuneplanområde er under konsesjonsbehandling i
Direktoratet for mineralforvaltning , og konsesjon forventes å foreligge i høst.
Største delen av p lanområdet er avskoget av grunneier, da skogen var hogstmoden. Det er
også tatt ut en del sand innafor planområdet, og det er derfor søkt om dis pensasjon for
uttak av ca. 30000 m3 for å kunne op prettholde driften inntil godkjent reguleringsplan
foreligger.
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Figur 3 Uttaksområdet

Figur 4 Flyfoto. Oversikt
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6.Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket vil bestå av uttak av sand på det ca. 260 daa store arealet. Sanda blir tatt ut med
hjullaster. Noe selges direkte i markedet, mens resten går med til produksjon av jord av ulike
typer. Til jordproduksjonen benyttes det også myrjord som tas ut på naboeiendommen.
Etter at sanden er tatt ut , skal volumene inn fylles med rene gravemasser fra ulike prosjekter
i regionen. Tiltakshaver planlegger også å starte opp med sortering av innkomne fyllmasser,
for å gjenvinne «brukbare» jordmasser som de er , eller innblandet i stedets produkter.
Når det gjelder innfylling av masser , må det også vurderes om arealet kan være en potensiell
avlastning for innfyllingsb ehov knyttet til Ringeriksbanen og ny E - 16.

7.Rammer og premisser for planarbeidet
7.1Planprosess og medvirkning
Det legges opp til følgende plan - og medvirknings pr osess:
· Oppstartsmøte med Ringerike kommune, gjennomført 07.7.2017
· Forslagsstiller utarbeider forslag til planprogram iht. Forskrift om konsekvensutredninger.
· Saken for e legges formannskapet sammen med planprogrammet før var s ling av oppstart .
· Ko mmunen legger forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn
· Det varsles oppstart av planarbeidet samtidig med at forslag til planprogram legges ut på
offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 6 uker.
· Tiltakshaver inviterer til informasjonsmøte mens planprogrammet er på høring . Lag og
foreninger og organisasjoner som kan tenkes å ha spesielle interesser i området vil bli
invitert.
· Planprogrammet skal forelegges Direktoratet for Mineralforvaltning til uttal el se før
fastsetting. Direktoratet sk al gi evt. merknader til planprogrammet innen 2 uker.
· Ringerike kommune fastsetter planprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til
dette.
· Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning.
· 1. gangs behandling i Plan - og miljø utvalget i Ringerike kommune.
· Offentlig ettersyn av planforslaget med konsekvensutredning. Høringsfristen settes til 6
uker. Naboer og andre inviteres til nytt informasjonsmøte.
· Ringerike kommune skal på bakgrunn av høringe n ta stilling til om det er behov for
tilleggsutredninger eller dokumentasjon av bestemte forhold. Evt. tilleggsutredninger skal
sendes ut på høring til de som har avgitt uttalelse til planforslag og konsekvensutredning.
Frist for uttalelse n settes til 3 u ker.
· 2. gangs behandling i Plan - og miljø utvalget i Ringerike kommune.
· Sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret.

7.2 Overordna føringer
7 .2.1 Kommuneplanens arealdel
Kommunepla nens arealdel (KPA) for Ring erike kommune ble vedtatt 30.8.2007 . Ny plan er
under sluttbehandling. Planområdet ligger i Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF -
område) og det er derfor ikke i samsvar med arealformålet i KPA. Det kreves derfor at det i
tillegg til reguleringsplan også må gjennomføres en prosess med ko nsekvensutre dning (KU).
7 .2.2 Nasjonale mål og retningslinjer
To retningslinjer fra Miljøverndepartementet kan komme til anvendelse i planarbeidet
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· Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, Miljøver ndepartementets T - 1442
angir kra v til hvordan støy skal behandles i arealplaner.
· Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal - og transportplanlegging.
(Miljøverndepartementets T - 5/93). Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de
fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyt telse, med miljømessig gode løsninger,
trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
7 .2.3 Forhold til annet lovverk
Plan - og bygningsloven
Det vil bli utarbeidet en reguleringsplan ihht. plan - og bygningslovens best emmelser basert
på utarbeidet planprogram og høringsuttalelser. Forholdet til jord - og skogbrukslovgivningen
blir avklart gjennom behandling etter plan - og bygningsloven. Reguleringsplanen med
planbestemmelser vil gi bestemmelser om uttakets ytre begrensni ng, ferdigstillelse etter
avsluttet uttak, evt. fredete kulturminner, retningslinjer for forurensning og konsekvenser
for omgivelsene.
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)
Loven regulerer kommersiell leting, undersøking og utvinn ing av alle mineralske råstoffer ,
bortsett fra olje, gass og vann. Loven får dermed direkte innvirkning på planprosessen.
Forurensningsloven / Forurensningsforskriften.
Fylkesmannen avgjør om et massetak må ha utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11
eller om krav i reguleringsbestemmelsene kan erstatte utslippstillatelse etter
forurensningsloven.
Forurensningsforskriftens kapittel 30 omhandler forurensning fra produksjon av pukk, grus,
sand og singel. Forskriften setter krav til plassering, skjer ming, tiltak, utslipp, støy, målinger,
journalføring og meldepl ikt. Tiltaket skal driftes ihht f orurensningsforskriften kapittel 30.
Naturmangfoldsloven.
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologis ke prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, og slik at den gir grunnlag
for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i framtiden. Tiltaket skal vurderes
ut fra Naturmangfoldsloven av 19.juni 2009 §§ 8 - 12. Jfr også §49.
Kulturminnel oven.
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og
kulturmiljøer. Utredningen forutsetter å avklare evt. konflikter med kulturminner og
kulturmiljøer. Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir ivaretatt gjenno m
konsekvensutredningen. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete
kulturminner må kulturminnemyndighetene ta stilling til evt. dispensasjon fra den
automatiske fredningen.
Vassdragsloven
Tiltakshaver mener at det aktuelle tiltaket ikke vi l påvirke forholdene i vassdrag på en slik
måte at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrag - og energidirektorat (NVE) med
hjemmel i vannressursloven.

8 . 0 - ALTERNATIVET
0 - alternativet innebærer at massetaket ikk e utvides og at området istandsettes og
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tilbakeføres til skogbruk. 0 - alternativets vil også føre til at virks omheten på sikt avvikles,
arbeidsplassene går tapt.

9. KONSEKVENSVURDERINGENE.
Refera t et fra oppstartmøtet og tiltakshavers vurderinger le gges til grunn for hva som ska l
utredes .
Konsekvensene vurderes i forhold til alternativ 0. I dette tilfelle er det en drift som i dag fram
til ressursen i dagen s uttak/innfylling er ful l t ut avsluttet .

Utredningsmetodikk
Konsekvensutredningen skal gjennomføres ihht. vedlegg VI (”Rammer for krav til innhold i
konsekvensutredningen”) i forskrift om konsekvensutredninger.
Konsekvensene av planforslaget skal vurderes opp mot dagens situasjon som er 0 alternativet.
Konsekvensen av tiltaket vurderes etter en skala der:
0 er ingen kons ekvens
+ er liten positiv konsekvens
++ er stor positiv konsekvens
er liten negativ konsekvens
er stor negativ konsekvens

For hvert tema beskrives avbøtende tiltak

10 . ANTATTE PROBLEMER OG UTREDNINGSBEHOV KNYTTET TIL REGULERINGSPLANEN
Disse temaene skal utredes/ beskrives nærmere

- Landskap/ visuell virkning
- Kulturminner og kulturmiljø
- Naturmangfold, flora og fauna
- Masseforvaltning
- ROS - analyse
- Støy
- Støv
- Forurensning/ påvirkning på Lamyra
- Landbruk
- Friluft sliv
- Transport / trafikksikkerhet
- Barn og unges interesser
- Sysselsetning
- Massebehov
10 .1 Landskap natur og kulturmiljø
10 .1.1 Landskap/ visuell virkning
Landskapet er i dag påvirket av eksist erende uttak. Eksisterende landskap vil også bli
påvirket av en evt. utvidelse av uttak et. Området er flatt, delvis skogbevokst, delvis avskoget,
beliggende mellom Lamyra Naturreservat og Norderhovsveien på Helgelandsmoen.
Utredningsnivå
Beskrivelse med bilder i planbeskrivelsen
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Figur 5 Vestr e del av området avskoget

10 .1.2 Kulturminner og kulturmiljø
Områdets beliggenhet inntil Lamyra og tidligere registrerte kulturminner gjør at det vil bli
gjennomført kulturminneregistrering i regi av Buskerud fylkeskommune.
Utredningsnivå
Egen fagrapport.
Det skal gjennomføres kulturminneregistreringer etter lovens § 9 .
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Figur 6 Registrete kulturminner

10 .1.3 Naturmangfold, dyre - og planteliv
I DN’s database er det registret både arter av stor forvaltningsmessig interesse og trua arter,
i uttaksområdets nærhet.
Utredningsnivå
Egen fagrapport
Tiltaket skal utredes etter Naturmangfol dsloven av 19. juni 2009, §§ 8 - 12.
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Figur 7 Stier og vegetasjon i den uberørte østre del av området

10.2 Miljø og samfunnssikkerhet
10.2.1 Risiko - og sårbarhets analyse
Utredningsnivå
Det utarbeides ROS - analyse for det planlagte tiltaket. Analysen baserer seg på
metod ebeskrivelse fra DSB - rundskriv «Samfunnssikkerhet»
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10 .2.2 Støy
Aktiviteten på anlegget er ikke støyende, da det ikke forgår knusing av stein på området.
Støykilder er powerscreen, hjullastere og lastebiler.
Støy fra virksomheten skal behandles ihht. Forurensningsforskriften kap. 30.
Utredningsnivå
Enkelt støysonekart som viser støy nivået i henhold til forskriftens krav.

10 .2.3 Støv
I tørre perioder kan støvflukt fra anleggsveiene forekomme.
Det vil i konsekvensutredningen bli vurdert om det skal stilles krav om støvdempende tiltak.
Støv fra virksomheten skal behandles ihht . Forurensningsforskriften kap. 30.
U tredningsni vå
Beskrivelse i planbeskrivelsen, hvor også støvdempende tiltak vurderes.

10 .2.4 Grunnvann, forurensningsfare
Massene som tas inn er rene gravemasser som er dokumentert rene fra leverandøren.
Visuell kontr oll på stedet plukker ut eventuelle «u ø nskede» rester.
Anlegget har tidligere vært underlagt tilsyn uten at forurensing av vann er påvist.
Av hensyn til Lamyra vil det bli fortatt hydrogeologiske undersøkelser for å klarlegge
virksomhetens eventuelle påvir kning på naturreservatet.
Utredningsbehov
Det utarbeides egen Hydro geologisk fagrapport
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10 .3 Samfunn
10 .3.1 Landbruk, skogbruk
Største delen av planområdet er avskoget av grunneier da skogen var hogstmoden . Det
gjelder hele vestre del og mesteparten av den østre. Resterende skog areal er blandingsskog i
høyere hogstklasse.

Figur 8 Blandingsskog i uberørt område

Utredningsbehov
Det anses ikke behov for ytterligere ut redninger. Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen .
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Figur 9 Østre del av området som er avskoget

10 .3.2 Friluftsliv og rekreasjon
Østre del av planområdet benyttes også til frilufts liv/rekreasjon på skogsbilveier og stier.
Utredningsni vå
Det vil bli foretatt en registrering av dagens bruk basert på lokalkunnskap , og konsekvensen
vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.

Figur 10 "Grenseveien" mellom Ringerike og Hole
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10 .3.3 Transport / trafikk og trafikksikkerhet
All massetransport til og fra anlegget skjer med lastebil med og uten henger.
Foruten E - 16 skj er transporten på fylkesveien fra Botilrud/ Norderhov, en strekning på
ca.3 km. Denne strekningen har separat gang - og sykkelvei på hele strekningen. Hastigheten
e r 60 km/t. Det er etablert venstresvingfelt / passeringslomme på høyre side ved
innkjøringen til anlegget. Utvidet uttak gir ingen økt trafikk. Dokumentasjon på antallet
tunge kjøretøy og veien s totale trafikkbelastning vil bli dokumentert. Deler av fylkesv eien er
også skolevei .
Utredningsnivå
Forholdene beskrives nærmere i planbeskrivelsen.

10 .3.4 Barn og unges interesser
Tiltakshaver er ikke kjent med at planområdet , foruten til frilufts formål, er spesielt benyttet
av barn og unge.
Ut redningsnivå . Det anses ikke nødvendig med ytterligere utredninger av dette temaet.
Det vil bli foretatt en registrering av dagens bruk basert på lokalkunnskap , og konsekvensen
vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.

10 .3.5 Sysselsetting
Vir ksomheten i dag sysselsett er 7 - 8 personer direkte. I tillegg kommer kjøp av tjenester som
verksted og transport. Tiltakets konsekvenser for sysselsetting og eventuelle andre
ringvirkninger lokalt og sentralt i organisasjonen , vil bli omtalt i konsekvensutredningen.
Utredningsnivå
Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen

10 .3.6 Samfunnets behov for byggeråstoff og deponi for rene masser
Massebehovet lokalt og regionalt vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.
Behovet er økende og de store utbyggingsprosjektene i aksen Oslo - Ringer ike tilsier at
massebehovet for byggeråstoffer vil øke.
Utredningsnivå
Behovet vil bli beskrevet og utdypet i planbeskrivelsen.

10.3.7 Masseforvaltning
Byggeråstoffene pukk og grus er våre viktigste byggematerialer. Det er derfor viktig at
samfunnet er med på å legge til rette for at disse kan tas ut på en forsvarlig og god måte til
beste for storsamfunnet. Gravemasser og andre overskuddsmasser fra prosjekter har de
senere år skapt problemer når det gjelder deponering, forurensning og transport.
Situasjo nen for Ringeriksregionen vil bli belyst.
Utredningsnivå
En regional betraktning b eskrives i planbeskrivelsen
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10.4 T eknisk infrastruktur / vann og avløp
10.4.1 Vann og avløp
Anlegget er tilknyttet kommunalt vann. Utslippet går til lukket tank.
Utvidels en av planområdet betinger ikke større bemanning. Dagens vann og avløpsløsning
opprettholdes.
Utredningsnivå
Beskrivelse i planbeskrivelsen

11 . Reguleringsplan
Det vil bli utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket.
Det vil bli lagt vekt på å organisere og drive uttaket på en måte slik at det blir minst mulig til
sjenanse for omgivelsene. Uttaket og konsekvensene for omgivelsen e vil bli beskrevet i
konsekvensutredningen. Detaljer vil bli vist i driftsplanen. Området vil bli foreslått til
følgende formål:
· B ebyggelse og anlegg: M asseuttak / innfyllingsområde · Samferdselsan legg og teknisk
infrastruktur: K jøreveg og annen veggrun n · G rønnstruktur
LNf/Naturområder /skjermingssoner

12 . Driftskonsesjon med d riftsplan
Det skal søkes driftskonsesjon for drift innafor det nye planområdet. Det skal også
utarbeides driftsplan for uttaket. Driftsplanen skal sendes til Direktoratet for
mineralforvaltning sammen med søknad om driftskonsesjon. Driftsplanen skal være en
fleksibel plan som kan utformes i dialog med Direktoratet. Den skal kunne endres og
tilpasses dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller endringer i forutsetning ene
for driften. Reguleringsplanen skal gi de overordnete føringene for driften og driftsplanen
skal gi detaljene.
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SAK - oppstartsmøte

STED: Storgata 13, Ringerike kommune

TID: Dato, klokkeslett

REFERAT SENDES TIL:
Rolle Navn og e - post Til stede
Forslagsstiller Skaaret Landskap AS v/ Tom Nøkleby

tom@skaaret.no
x

Fagkyndig Guni Consult/ Gunnar Nilsen
guniconsult@gmail.com

x

Grunneier Ole Gjerde Ole @ skinnlaaven.no
Teodor Gjerde teodor @ skinnlaaven.no

x
x

RK, A real - og byplan , saksbehandler Grethe Tollefsen x
RK, Areal - og byplan , medhjelper Mathilde Høglund x
RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim
RK, Byggesakskontoret Arne Hellum

Ane Weber x
RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen
RK, Miljøretta helsevern Unni Suther
RK, Miljøvern Lisa Helgesson

Ole Anders Moskaug
x
x

RK, Teknisk forvaltning Roger Sørslett
RK, Tekniske forvaltning Utbygging Jostein Nybråten
RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten
RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud

RK = Ringerike kommune. E - post til ansatte i Ringerike kommune:
fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet
B estillingsskjema for oppstartsmøte
Oversiktskart
Kartskisser / illustrasjoner
Omtale av det planlagte prosjektet
Omtale av aktuelle tema for drøfting
Annet, spesifiser:

2. Om planområdet og planinitiativet
Planområdets beliggenhet: Lamoen
Gnr/bnr: 3/3
Planområdets størrelse, ca daa: ca. 260 daa (ble meldt inn 130 - 140 først)
Dagens innhold og bruk: Skogareal som er avskoget
Historikk: Viktig å få inn historikken. Her har det foregått mye før man styrte så mye med
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plan. Mye muntlig prat og befaringer på 80 - og 90 - tallet. Lite skriftlig. Viktig å få oversikt
over det man faktisk har. Området ligger ikke inne i kommuneplanen.

F orslagsstillers planinitiativ : Bruk av arealet til uttak av sand/grus ned til 3 meters dyp for
senere innfylling av rene gravemasser for tilbakeføring av terrenget til opprinnelig form og
bruk. Hvis annet, må det opplyses om det nå.

3. Planstatus, planer i området
Kommuneplanen

Arealformål: Det meste av arealet som omsøkes regulert til råstoffutvinning er i
kommuneplanens arealdel avsatt til Landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF - område). Men
et mindre areal (ca. 8 daa) nord i planområde er avsatt til fremtidig masseuttak i gjeldende
kommuneplan.

Evt. aktuelle bestemmelser:

Reguleringsplaner
P lanområdet er uregulert
Planområdet er regulert i reguleringsplan.

Planer under arbeid
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til
Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål):
Annet, spesifiser:

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid)
Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer for ca. 8 daa.
Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt : Kommuneplanen § 2.1

LNF - område.
Annet, spesifiser:

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til
Nasjonale og regionale rammer og føringer
Kommuneplanens samfunnsdel , spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering
Folkehelsemeldinga
Energi - og klimaplan
Konsesjonsområde for fjernvarme
Grønn plakat
Kommunedelplan for gående og syklende
Annet, spesifiser: Samfunnsnytte n.

5. Konsekvenser - a ktuelle tema for utredninger i planarbeidet
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra
innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante,
og kan f.eks. ko mme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget
planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.

Utvikling av by og lokalsamfunn
R ett lokalisering (ABC - modellen skal brukes for handel/næring/industri , se nettside )
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Konsekvenser for sentrum
Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.)
Møteplasser og byrom
Konsekvenser for naboer

Landskap, natur og kulturmiljø
Landskapsbilde (nær/fjernvirkning)
Naturmangfold , herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 . Samlet belastning

blir særlig viktig.
Landbruk, jord og skog
Strandsone, vann og vassdrag
Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny)
K ulturminner og kulturmiljø
Masseforvaltning. Er det be hov for å beregne massebalanse/ ha en plan for

massehåndtering?

Miljø og samfunnssikkerhet
Risiko - og sårbarhet sanalyse (skal alltid utarbeides)
Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt) Vannforurensning i anleggsperioden
Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse) – generell

beredskapsplikt i forurensningsloven. Eks. hvor drivstoff oppbevares. Hvordan vil
naturreservat påvirkes?

Radon
Skred
Flom – grunnvannstand . Flomsonekart

Barn og unge
Barn og unges interesser
Skolevei
Lekearealer

Teknisk infrastruktur
Energiløsninger
Bredbånd/fiber
Vann og avløp
O vervannshåndtering
Renovasjon , vurder nedgravd løsning
Brannvann, tilgjengelighet for brann - og redning

Sosial infrastruktur
Skole
B arnehage
Annet:

Samferdsel
Veg/trafikk/adkomst
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Kollektiv forbindelse
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet
P arkering , herunder sykkelparkering

Aktivitet for alle
Universell utforming
Friluftsliv
Sammenhengende gang - og sykkelnett

Boligkvalitet
Antall og type boliger
Utearealer
Sol/skyggeanalyse
Annet :

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU)
Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om
planprogram og KU i den videre prosessen . Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å
vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger .

Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2 ,
bokstav d, e eller f:

Tiltaket krev er planpr ogram jf. pbl. § 4.1 og KU - forsk rifta § 5
Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.
Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.

Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4 - 2 og KU - forskrifta §§ 2 - 5
Spesifiser § og bokstav:

Tiltaket krever kanskje planprogram og /eller konsekvensutredning, jf. KU - forskrifta §§ 2 -
5.
Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.

7. Diverse avklaringer
Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen?
Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta
anlegg/infrastruktur.

Ja , spesifiser:
Nei
Ikke avklart

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan - og byggsak, jf. pbl. § 1 - 7?
I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.

Ja
Nei
Ikke avklart
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Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet.
Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering
og plassering av kabler, rør og veier .

Kartgrunnlag
Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning .
Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. F orslagsstiller må sørge for at godt nok

kartgrunnlag blir utarbeida ( koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)

8. Plantype
D etaljregulering jf. pbl. § 12 - 3
O mråderegulering jf. pbl. § 12 - 2

Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med
private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer
fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.

Ordinær endring av plan jf. pbl. § 12 - 14 første ledd
Mindre endring jf. pbl. § 12 - 14 andre og tredje ledd

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.

9. M edvirkning
Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder.
Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring. Politisk behandling
først.

Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser:

10. Anbefaling av oppstart
Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi:
Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:
Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart.

11. Op pstart av planarbeid
Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev
til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til
planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.

Po litisk oppstartsak
Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart , spesifiser begrunnelse:

Planen er ikke i tråd med kommuneplanen s arealdel .
Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak
Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:

Kunngjøring og varsling
Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart
Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal

fra kommunen skal brukes. Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens
nettside.
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12. Planavgrensning
Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende

planer, veier, tomter osv.
Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.
Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema.

Situasjonskart med forslag til avgrensning legges ved referatet.

13. Krav til planforslaget
Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav

til planforslaget , samt plandialog og politisk møteplan .
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under
Arealplan er Reguleringsplaner Planprosessen følges opp.
Dersom materiale t som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig
orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres
etter 1. gangsbehandling på l ik linje med plankart og bestemmelser.

14. Gebyrer
Forslagsstiller er gjort kjent me d kommunens betalingsreglement , som ligger på

kommunens nettside under Administrasjon Betalingssatser.

15. Prosess og samarbeid underveis
Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere ette r initiativ fra forslagsstiller . Innsendte
dokumenter er i utgangspunktet offentlige.

Forslagsstiller utarbeide r et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for
tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se
informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet
1. ABY oversender naboliste for oppstartsvarsling
2. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID
3. ABY oversender sosi - fil med avgrensning av tilgrensende planer

Referent: Mathilde Høglund
Tlf: 902 71 320
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3531  KROKKLEIVA  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for uttak av sand ved Lamoen  

Guni Consult har oversendt et nabovarsel vedrørende søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for utvidelse av et masseuttak ved Lamoen. Fylkesmannen fraråder at 
det innvilges dispensasjon for tiltaket på grunn av manglende dokumentasjon av mulige 
konskevenser ved gjennomføring av tiltaket. Området grenser til et naturreservat med 
nasjonalt viktig naturmangfold og det er dokumentert viktig naturmangfold i området 
rundt. Videre må trafikksikkerhet vurderes, støy, forurensning med tanke på uheldig 
avrenning, landskapsverdier og istandsetting av området mv. Før denne kunnskapen er 
på plass, mener vi det er uforsvarlig å innvilge dispensasjonen som omsøkt. Vi kan 
derfor ikke anbefale at søknaden innvilges og vi må vurdere å klage på et eventuelt 
vedtak om dispensasjon i denne saken.  
 

Bakgrunn 

Guni Conslut har på vegne av Skaaret Landskap AS oversendt et nabovarsel, datert 10. juli 
2017, hvor det går frem at det søkes om dispensasjon for å utvide dagens masseuttak ved 
Lamoen, gnr. 3/3. 
 
Det aktuelle området er plassert sørøst for dagens uttaksområde og omfatter et areal på ca 60-
70 daa hvor det ønskes tatt ut ca 200 000 m3 med masser. Området er i gjeldende 
kommuneplan avsatt til LNF-område som også er foreslått arealbruk i forslag til ny arealdel 
som er på høring i disse dager. 
 
Det går frem av oversendelsen at det er ønske om å starte opp et reguleringsplanarbeid for det 
aktuelle området for å legge til rette for videre drift av masseuttaket. På grunn av at et slikt 
planarbeid er omfattende og et tidkrevende arbeid, er det ønske om å kunne gå i gang med et 
begrenset område slik at driften av uttaket ikke stopper opp i vente på en vedtatt plan. Det går 
frem av saken at tiltakshaver har vært i dialog med kommunen og at det vil bli stilt krav til 
planprogram og utarbeidelse av konsekvensutredning som en del av dette planarbeidet. 
 
Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapitel 19. Fordelene ved en 
dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de 
formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. 
 
Ved dispensasjon fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for 
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Det går videre fram av § 19-2 at statlige og 
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regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra plan. 
 
Vi viser til Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold 
som gir føringer om forvaltning av viktig naturmangfold. Her heter det blant annet at 
Regjeringen legger generasjonsperspektivet til grunn i forvaltningen av norsk natur. 
Framtidige generasjoner skal sikres mulighet til å skape verdier basert på velfungerende 
økosystemer. Det er derfor viktig at dagens bruk av naturen er bærekraftig, hindre at arter 
utryddes og at naturtyper forsvinner, og at arbeidet med å bevare et representativt utvalg av 
norsk natur blir videreført. Truet natur skal tillegges særskilt vekt i avgjørelser etter 
sektorregelverk og ved arealplanlegging. Videre viser vi til naturmangfoldloven som 
omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn for arealplanleggingen. 
 
Fylkesmannens kommentarer 

Aller først vi vi vise til at vi normalt ikke uttaler oss til søknader som blir sendt direkte til oss 
fra tiltakshaver. Det er kommunen som er plan- og bygningsmyndighet og som fatter et 
endelig vedtak i saken. Det er også kommunen som må vurdere om det er behov for å sende 
saken på høring før det fattes et vedtak i saken. 
 
I denne konkrete saken gjelder det et tiltak som kan få konsekvenser for nasjonalt viktige 
miljøinteresser med nærheten til Lamyra naturreservat. Vi viser i den sammenheng til 
naturmangfoldloven § 49 som gjelder utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn 
i et verneområde. Videre viser vi til kapittel 2 i den samme loven som omhandler 
miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn for arealforvaltning etter plan- og 
bygningsloven. Det må derfor kunne redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i denne 
saken. 
 
Innenfor naturreservatet og i området rundt er det dokumentert naturmangfold av nasjonal 
interesse. Det er blant annet gjort funn ved innkjøringen til dagens uttaksområde som ligger 
rett utenfor det vernede området. Dette er en lokalitet med reliktjordbie som i Norsk rødliste 
for arter av 2015 er vurdert som kritisk truet (CR). 
 
Før det bli gitt tillatelse til utvidelse av dagens uttaksområde er det derfor svært viktig at 
området blir kartlagt med hensyn til viktig naturmangfold. Vi viser i den sammenheng til 
kravene i plan- og bygningsloven kapittel 4 om de generelle utredningskravene og 
formålsbestemmelsen i § 1-1. 
 
Videre må forhold knyttet til støy, massetransport og trafikksikkerhet ivaretas. Vi viser til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 om behandling av støy i arealplanlegging og 
rikspolitiske retningslinjer for ivaretakelse av barn og unges interesser. Konsekvenser for 
landskapet må også dokumenteres og det må sikres istandsetting av området. I Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta 
landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen 
som Norge har sluttet seg til. 
 
Til slutt vil vi vise til at et uttak av ca 200 000 m3 med masser er av en slik størrelsesorden at 
det bør/skal stilles krav til utarbeidelse av reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. 
Vi mener dette ikke kan behandles som en enkel dispensasjonssak. 
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Fylkesmannen kan derfor ikke anbefale at søknaden imøtekommes. Dersom Ringerike 
kommune likevel gir dispensasjon i denne saken må Fylkesmannen vurdere å klage på 
vedtaket. 
 
Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
avdelingsdirektør 
 

 Brede Kihle 
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Tildeling av driftskonses¡on etter mineralloven for Lamoen grustak
i Ringerike kommune. Tiltakshaver: Skaret Landskap AS

t. Tildeling av driftskonsesjon
Direktoratetformineralforvaltning med Bergmesteren forSvalbard (DMF)visertil
sØknad om driftskonsesjon datert 15. september2OI4 fra Skaret Landskap AS med
orga n i sasjonsn um mer 970 983 295. Ska ret Landskap AS med orga n i sasjonsn u mmer
970 983 295, heretterbenevntcTiltakshaver>ellercTiltakhaveren>,gismeddette
driftskonsesjon etter mineralloven 5 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av sand, grus og stein i Lamoen grustak på

eiendommen gnr./bnr. 3/3 i Ringerike kommune. Mineralforekomsten tilhører
kategorie n grunneiers mi nerale r.

Konsesjonsområdet haretareal pä ca. L22 dekarog fremgårav kart over
konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området e r i kommu neplanens arealdel, vedtatt 30. august 2007, regulert ti I

masseuttak.

DMF gjør oppmerkom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
eßtaüer krav om tillatelse, godkjennirg, arealplan eller konsesjon etterannen
lovgivning.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vi I kår:

2.1. Driftsplan
Drifte n skal til e nhve r tid skje i samsvar med driftsplan god kje nt av DMF, se vedlegg 4.

De rsom Tiltakshave r ønsker å gjøre vesentlige awik fra driftsplanen, skal dette på

forhånd god kje nnes av DMF. DMF kan kreve ny oppmål i ng og at ajourførte kart og
profi I er sendes inn når DMF fi nne r det nØdvend ig.

2.2. Økonomis k si kke rhetssti I le lse

Tiltakshaverpåleggesåstille økonomisksikkerhetmed NOK 450000, som beskreveti
vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven 55 a9 og 5Q jf. mineralloven I51.

GrRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

|BAN NO5376940s05883

oRG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79027292
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Den økonomiske sikkerheten skal stillesved innbetaling av etgrunnbeløp stort N OK

150 000, og deretterårlige avsetningersom beskreveti punkt5.1 1 , begge delertil
bankkonto som det skal etableres pant itil fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan

råde over denne på noe vis.

lnne n 2 månede r ette r dato for dette konsesjonsvedtak skal Tiltakshavere n overfor
DM F ha:
(i) lnngåttavtaleomfinansiellsikkerhetsstillelse,vedlegg2;
(i¡ ) Dokumentert innbetalingavgrunnbeløp stort N OK 1 50 000 til pantsatt

bankkonto;
(i¡ i) Etablertpanti kontotilfordelforDM F,se vedlegg3.

2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvertskifte av bergtekniskansvarligforuttaketskal meldes skriftligtil DMF uten

ugrunnetopphold.

2.4. Øvrigevilkår
DM F sette r ytte rl igere to vi I kår ved ti I deli ng av d riftskonsesjon for Lamoe n grusta k:

1 . Ved istandsett¡ng etterendt uttak skal tiltakshaver unnlate å tilføre masse,

arronde re/be plante e nkelte åpne sandskråninger/fl ate r ¡ n nenfor

uttaksområdet. FØlgende tiltaks skal gjennomføres ved avslutning/istandsetting

for å ivareta artene i og rundt konsesjonsområdet:

o Samlet størrelse på de åpne sandskråningene/flatene skal være ca.25 %oav

konsesjonsområdet.

o De åpne sandskråningene/flatene skal ikke istandsettes i henhold til
planlagt avslutning og de skal ikke planeres ut, men ha variert utforming.

o Dele r av sandskråningene/flatene skal være sørvendte rasskråninger.

Det ert¡ltakshaversom bærer kostnadene avtiltakene, itråd med naturmangfoldloven

55 1.1-12.

2. Nye tiltak innenfordetsom erigjen av høyderyggen som fremstårsom en smal

og langstraktgrasbevokststripe gjennom midten av masseuttaket, kan ikke

realise res før Buskerud fylkeskommune harforetatt en arkeologisk

registrering.

3. Godkjenning av driftsplan
DMF godkjennerdriftsplanenforLamoen grustak. Godkjentversjon avdriftsplanen er
ved I agt dette konsesjonsvedtak

2
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Søknaden om driftskonsesjon harvært på høring jf. forvaltningslovens 512 hos

føl ge nde høri ngsi nstanse r: Ri ngeri ke komm u ne, B uskerud fylkeskom m u ne,

Fylkesmannen i Buskerud, NVE Region øst, StatnettSF og omkringliggende naboer

HØ ri n gs pe ri od en va r f ra 20. j u n i 2OL7 ti 25. juli 2OI7

Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune har kommet med høringsuttalelser
Fra høri ngsuttalelsene har DMF særl ig merket seg fØlgende :

Buskerud fvl keskommune:

Buskerud fylkeskommune har uttalt følge nde i sitt høringsin nspill:

<Underarkeologiske registrering iforbindelse med < Ringerikebanen> i 1994

ble det registret ett funn inne nfor planområdet. Det har ld -15733 i

Riksantikvare ns kulturminne-database og består av to flintavslag funnet 8 cm

ned undertorva iet pr6vestikk. I beskrivelsen framgåratfunnet ble gjort på en

nordvest-sØrøst-gående morenerygg og ca 5 meter ø for raskant. Side n de n

gang er dettatt ut masser ikke bare på Ø-siden, men også på V-siden, slik at
høyderyggen på flyfoto i dag kun framstårsom en smal, langstraktgrasbevokst
stripe gjennom midten avgrustaket. Detergrunn tilå anta at flintstykkene
stammerfra en boplass elleret mer kortvarig oppholdssted i steinalderen.

Vivisertil Lov om kulturminnerS 8 og 5 9 om undersøkelsesplikten ved
planlegging av offentlige og større private tiltak. Utgiftertil slik granskning må

dekkes avti ltakshaver, jf. $ 10.

Vi ber de rfor om at det må sti I les som vi I kår i Di re ktoratets vedtak om
driftskonsesjon, om at Buskerud fylkeskommune må foreta en arkeologisk
registrering avdet som er igjen av høyderyggen i massetaketf6rnye tiltak kan
realiseres>.

DMF sin kommentar:
DMF tar uttalelsen til etterretning. Det er etter kulturminneloven 93, jf .ç I, ulovlig å
iverksette tiltok som kan medføre skade på outomatiskefredete kulturminner. Viser det
seg mens orbeidet er i gang attiltaket kan virke inn på et outomot¡skf redet
kulturminne skaldet sende melding til kulturmyndighetene og arbeidet skalstanses i
den utstrekning detkan berøre kulturminnet. Kulturmyndigheteneskolderettervurdere
om arbeidet kan fonsette og vilkãrenefor dette.

I vedtakets punkt 5.7 vurderer DMF tiltakets konsekvens for kulturminner. På bakgrunn
av denne vurderingen og Buskerud fylkeskommunes høringsinnspill, har DMF vurdert
det som hensiktsmessig å sette som vilkår at nye tiltak innenf or det som er igjen av
høyderyggen som fremstå som en smalog langstrakt grasbevokst stripe gjennom

midten øv masseuttoket ikke kon reoliseres f ør Buskerud fylkeskommune har foretatt
arkeologisk registrering, se vilkår nr. 2 vedtakets punkt 2.4. DMF ber Buskerud

fylkeskommuneta hensyntilortenei uttaksområdeved en eventuellorkeologisk
undersøkelse.

3
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Ringerike kommune viertilatomsøktområde i kommuneplanensarealdeleravsatttil
område for fremtidig masseuttak. lforbíndelse med revisjon av kommuneplanen er
det utarbeidet en temautredning om masseforvaltning, som liggertil grunn for
revisjonen av kommuneplanensarealdel. Kommunen påpekeratetappe 2 i

driftsplanen liggertett inntilgrenseforverneområde i kommuneplanens arealdel.

Videre viser kommunen til at uttaksområdet ikke erregulert, men Skaaret Landskap AS

6nskeroppstartav reguleringforet utvidetområde omkring konsesjonsområdet.
Ringerike kommune vil i samband med oppstart av reguleringfor Lamoen 2 se på den

samlede be lastninge n av uttaket, og da i særlig grad belastningen for inntilliggende
naturvernområde. Kommunen opplyseratdet på nåværende tidspunkt ikke erangitt
tidspunkt for politisk oppstart av reguleringsplan.

Etterbruk og arealformål etter endt uttak skal være landbruks-, natur-, og

friluftsområde (LNF), herunderskogbruk. Kommunenforutsetteratdeti konsesjonen

settes administrative og økonomiske betingelserforå istandsette arealene ved

avslutning av drift.

Avslutningwis uttale r Ringerike kommune følgende i sitt høringsinnspill

< I dette området er det flere he nsyn som må vurderes og aweies, m.a;

forvaltníng av masse, hensyn til naturrese rvat og sårbar fauna, ve rd ie n av

f ri I uftsom råde, hensyn ti I myr og van n i ra ndsone n mot øst. Det forutsettes at

Dire ktoratet for mine ralforvaltning tar hensynene i betraktning ved vurde ring

av konsesjon. Det bes om at det si kres e n hel hetlig forvaltning av område >.

DMF sin kommentar:
DMF taruttalelsen tiletterretning. DMFforutsetterottiltokshaveretterlever
kommu neplonens arealdel og tilhørende bestemmelser under og etter d rift. I vurdering
av miljgmessige konsekvenser av utvinning på Lamoen grustok, hor DMF vurdert
hensynet til sårbarfouno i og rundt uttaksområdet, se punkt 5.7. På bøkgrunn av

vurderingen i punkt 5.7 har DMF satt vilkår i vedtakets punkt 2.4 for å ivoreta den

så rba re fa u na en i o m råd et.

Hva gjelder opprydding-og avslutning av driftfØlgerdetav mineralloven 5 50 at
tiltakshover har en generell oppryddingsplikt under og etter ovsluttet virksomhet.

Videre pålegges tiltokshaver ikonsesjonsvedtokets punkt 5.77 å avsette NOK 450 0æ
til sikrin g s- og o p p ry d d in g stilta k etter m in era llov en.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesion

Mine rallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og

bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippetom en bærekraftig utvikling.

lhenholdtilminerallovenS43 kreversamletuttakavmineralforekomsterpåmerenn
10 000 m3 masse og ethvert uttakav naturstein, driftskonsesjon fra DMF.

Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skj Ønnsmessig prøving f ør detav$Øres om

driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det
leggesvektpåom sØkerer<skikket>tilå utvinneforekomsten. Dette innebæreratdet
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skal legges vekt på om prosjektet fre mstår som gje nnomførbart Økonomislç om det
legges opp til bergfaglig forsvarlig d rift og om sØker har tílstre kkelig kom petanse for
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også

legges ve kt på hensynene angitt i mine rallove n 5 2.

DMF kan fastsette vi I kå r for e n d riftskonsesjon. Vu rderingstemaet ved avgjørel sen av

hvilke vilkårsom skal stilles, vil i storgrad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt føl ge nd e vu rde ring av konsesjonssøknade n:

5.1 UWinningsrett
Mine ralfore komsten som skal utvinnes tilhØrer kategorien grunneie rs minerale r.

Tiltakshave r e r ikke grunne ie rtil konsesjonsområdet, og det kreves de rfor avtale med
grunneierom utvinningsretttil forekomsten. Tiltakshaver har i sØknadsprosessen

fremlagt avtale med grunneierfo rgnr/bnr3/3, som dokumentasjon for utvinningsretL

Avta le n gi r Ti lta kshaver utvi n ningsrett ti I fore komsten på det omsøkte
konsesjonsområdet i avtale periode n.

DMFs vu rde ri ng e r at Ti ltakshave r ha r utvi n n i ngsrett ti I fore komste n.

5.2 Tiltaketsarealmessigestatus
Konsesjonsom rådet har et areal pä ca. L22 de kar og f re mgår av kart ove r
konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området e r i kommu neplanens arealdel, vedtatt 30. august 2007, regule rt ti I

masseuttak.

5.3 ProsjektetsØkonomi
DMF har vurde rt årsregnskap med styrets årsbe retning og noterfor siste 2 år. Ut i fra
de gitte opplysningenevurderer DMF at bedriften erøkonomisk skikket.

5.4 Driftsplan
For å ivareta kravetom bergfagligforsvarlig drift,finner DMF grunn til å innta som

vilkår i konsesjonen at driften til enhvertid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent
av DMF, se vedlegg4.

Driftsplanen skalvære et styringwerktøyforTiltakshaverigjennomføringen av uttaket
og et referansedokumentved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbinde lse med sØknaden fremlagt forslag til d rifbplan for uttaket

Forsl aget ti I d ríftspl a n omfatte r he I e d riftsperi ode n og avsl utn ingen av grustaket.

Beskrive lse n og kart- og snitt- tegninge r presentere r det plan lagte uttaket av

forekomste n innenfor arealet på 128 de kar regulert til formålet. Totalt volum
grusreserversom skaltas ut er estimerttil ca. 180 000 m3. Årlig uttakvil variere med
markedet, men planlagt uttak pr. år er 20 000 -40 000 m3.
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DMFs vurdering erat vedlagte versjon avdriftsplan for Lamoen grustak kan

godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stillertil driftsplanerog etter
DMFs vurde ring legger plane n opp til be rgfaglig forsvarlig d rif t.

De rsom det unde r d rifte n oppstår nye situasjoner e I le r a nd re e nd ri nger i

forutsetningene for d riften, e ksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,

bør det imidlertid på vilkårkunne gis åpningforå gjøre endringerogtilpasningeri
forhold til planen. ltilfellerhvorTiltakshaverønskerå gjpre vesentligeavvikfra den til
enhvertid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov foroppdaterte kart og snitt som

dokumentererdagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent

driftsplan. Det inntas de rfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver
foretar ny oppmåling og atajourfØrte kart og profilersendes inn når DMF finnerdet
nØdvendig.

5.5 Bergfagligforsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfagligforsvarlig måte innebærerataktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende fagligestandarderfordenne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte d riftsmåte erfor uttaket be rgfaglig forsvarlig. Ved

vu rde ri nge n har DMF I agt ve kt på d riftspl ane n for uttaket.

5.6 SØkerskompetansefordriftavforekomsten
Ved vurderingen avom søker hart¡lstrekkelig kompetanse, erdet den totale
kompetansen som sØker hartilgang til, som ska I vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.

I henhold til forskrift til mine ralloven 5 3- 1 skal alle uttak av mine ralske ressurser skal

ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgittSteinarAndre Sundbye som bergteknisk ansvarlig

for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarligfor uttaket
og o p pfyl I er fo rs kri fte ns kval if ikasjo nskrav.

DMFs vurdering erat Tiltakshaver hartilstrekkelig kompetanse fordrift av

forekomsten.

5.7 Miljømessigekonsekvenseravutvinning
Ved vurderingen av om d riftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet ve ktlegges

Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket.

Biolog isk m o n gfn ld - v u rd erin g etter nøtu rma ngfo ld love n

Naturmangfoldloven 5 7 påleggeralle myndighetsinstansersom fatter beslutninger

som har virkninger for nature n å vurde re planlagte tiltak opp mot prinsippene i

naturmangfoldloven SS S-1 2. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
kommuneplanensarealdel,høringsuttalelser,samtegnesøkiNaturbaseogArtskart
(gje nnomført den 7. apri I 201 7) lagt ti I grunn for vurderi ngene ette r

naturmangfold loven. DMF anse r kunnskapsgrunnlaget jf . naturmangfold love n 5 8 som
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tilstre kkelig til at det kan fattes vedtak ¡ sake n. Føre -var-prinsippet i

naturmangfoldloven 5 9 kommerdermed ikke til anvendelse.

Det e r registre rt fle re arte r av særlig stor forvaltningsinteresse inne nfor
konsesjonsområdet. De registrerteartene erinsektene reliktjordbia -kritisktruet(CR)
og Cicindela hybrida (VU), engglasvinge - nærtruet (NT) og skogblodbie - nærtruet
(NT)m.m.

Reliktjordbiefinnes kun i dette sandtaket i Norge. Både reliktjordbie og Cicindela

hybrida er arter som lever i åpe n sand og arte ne e r i tilbakegang på grunn av mangel
på habitat.Arten reliktjordbie erkraftigfragmentert, mensCicindela hybridaertrolig
fragmentert.

DMF vurdererat uttak av massersom omsøkt kan komme i konflikt med

forvaltningsmålet for naturtype r og Økosystemergitt i naturmangfoldloven 5 4 eller
forvaltningsmåletforarteri naturmangfoldloven 55 dersom dettas ut masse i

området hvor reliktjordbie lever og dersom området istandsettes i henhold til
foresl åtte avsl utni ngsplan.

Jf. naturmangfoldloven 510 skal den samlede belastning på økosystem og

naturmangfoldet i regionen vurderes.

Grusuttak medføre r arealbeslag, end ring av terrengformer og vedvare nde

a n I eggsaktivitet så I e nge uttaket pågå r. Are al besl aget e r i stor grad al I e re d e gjort i

tilknytningtiltidligeredriftogvideredriftvilihovedsakskjepåalleredeberørtterreng.
Uttak av masse i området hvor reliktjord bie levervil kunne utslette bestanden og

dermed utrydde e n art. Naturmangfoldet på stedet er knyttet til naken sand og

grusmark, og enkelte av artene erdermed avhengig avdrift elleraktivskjøtsel.
Samtidíg kan driften være en trussel motverdiene i området dersom den fjerner
ve rdif ulle habitater uten at områder med de samme ege nskapene står igje n. På

bakgrunn av at reliktjordbie kun finnes innenforet svært begrenset område erdet ikke

sannsynlig atarten ikke vil etablereseget nyttområde selv om man etablerer
nærliggende områdermed de samme egenskapene. Området hvor reliktjordbie lever

må de rfor ute I ates f ra konsesjonsområdet for at a rte n skal ku n ne be stå.

DMF har kommet ti I at det i kke fore I igger avgjøre nde mome nter mot at konsesjon

innvilges. Me n området hvor reliktjord bie lever (se kart f ra N INA) ute lates f ra

konsesjonsområdet. Konsesjonsområdet blirdermed redusert i forhold til omsøkt

areal.

I tillegg harvifunnetgrunn til, av hensyn til artene i konsesjonsområdet, å stille
følgende avbøtende ti ltak som vi I kår:

Ved istandsetting etter endt uttak skal tiltakshaver unnlate å tilføre masse,

arronde re/be plante enkelte åpne sandskråninger/flate r innenfor

uttaksområdet. Følgende tiltaks skal gjennomføres ved

avsl utni ng/istandsetting for å iva reta arte ne i og ru ndt utta ksom rådet:
o Samlet større lse på de åpne sandskråni ngene/fl atene skal være ca. 25 Yo av

konsesjonsom rådet.

o De åpne sandskråningene/flatene skal ikke istandsettes i henhold til
planlagt avsl utni ng og de skal i kke planeres ut, men ha variert utformi ng.

7
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o Dele r av sandskråningene/flatene skal være sørvendte rasskråninger.

Det ert¡ltakshaversom bærer kostnadene av tiltakene, i tråd med

naturmangfold loven 55 11- 12.

Tilta kets ko n sekven ser f o r k u ltu rm in n er

Buske rud fylkeskommune uttale r i sitt høringsinnspill at det ¡ 1 994 er registrert et
kulturminneinnenforkonsesjonsområdet,lD-15733. Kulturminnetbeståratto

fl i ntavslag funnet 8 cm under torva i et prøvesti kk. Det er grunn ti I å anta at

flintstykkene stammerfra en boplass elleret mer kortvarigoppholdssted i

steinalderen. I beskrivelsen framgåratfunnet ble gjort på en nordvest-sørøst-gående

moreneryggogca.5 meterØfor raskant. Etterfunneterdetdettatt utmasserpå øst-

siden og vest-siden, og dette har medført at høyderyggen, på ortofoto, framstår som

en smal og langstraktgrasbevokststripe gjennom midten avgrustaket.

DMF vurder det som hensiktsmessig å sette som vilkår at Buske rud fylkeskommune

kan foreta en arkeologisk registrering av høyderyggen i masseuttaketfør nye tiltak kan

iverksettes. lvurderlngen här DMF lagtvekt på at det er uvisst hvilken tilstand

kulturminnet er i som følge av uttaksvirksomhete n og fylkeskommunens faglige

anbefaling.

5.8 Forholdettil omgivelsene og nærliggende områder underdrift
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynettil omgivelsene og

nærliggende område r under drift. Det er de rfor viktig at drivergJennomfører
nØdvendigesikringstiltakforå hindre eventuelle skaderpåeiendom, menneskerog

dyr.

Ti ltakshave r opplyse r at ad komstveien ti I uttaksområdet e r si kret med bom.

Tiltakshaverharvurdertdetsom ikke nødvendig med øvrig sikringav stuff og fyllinger,
da fyllinger haren høyde på 1 2-1 3 m og står i naturlig rasvinkel.

5.9 TiltaketsbetydningforverdiskapingognæringsuWikling
Fore komsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgruppe ringen sand, grus,

pukk og leire (bygge råstoffe r). Råstoffet bearbeides til prod ukter som det mode rne

samfunnet er he lt avhengig av og som anve ndes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Tiltakshaver opplyser at råstoffene i hovedsak skal be nyttes til jordproduksjon.

5. 1 0 [angsiktig planleggingforetterbruk ellertilbakeføring av området
Ette r innfylling av masser skal uttaksområdet tilbakeføres til omtrent den form
områdethaddeføruttaksvirksomhetenstartet. Lagredeavdeknlngsmasserskal
derettertilbakeføresfyllingsområdene. Fyllingene avsluttes med skråning 1:3og

skråni ngene be plantes.

DMF vurderer det slik at de plane r som foreligge rfor etterbruk ellertilbakeføring er
tilfredsstillende, ogsåledes ikke noe avgjØrende moment mot at konsesjon gis.
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Tiltakshave r har i samsvar med forskr¡ft til mine ralloven 5 2-1 fre msatt forslag til
sikke rhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter e ndelig krav til
si kke rhetssti lle lsen.

Tiltakshave r harforeslått at det avsettes NOK 300 000 til sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven.

5.11.1. Påleggom Økonomisk sikkerhetsstillelseogvurderingav sikkerhetens
størrelse
DMF vurde rer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter
forskrifttil mineralloven 5 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en kon kret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 450 000 for oppfyllelsen av nØdvendige sikrings- og

oppryddingstiltakettermineralloven 55a9 og 50, jf. mineralloven 951. Ved
vurderingen av stØrrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets komplekitet,
massetype, potensiell forurensningsfare, beliggenhet, og lokal beskaffenhet ltillegg
har DMF lagtvekt på egne erfaringstallfortílsvarende uttak, med tilleggforeksterne-
og uforutsette kostnader.

5.11.2. Si kke rhetssti llelsens form
Formen på sikkerheStillelsen skalvære slik at den ved konkurs hosTiltakshaverikkevil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven I2-1 tredje ledd.

Etter DMF sinvurderingvildetvære hensiktsmessigatden økonomiskesikkerheten
stilles ved innbetaling av et grunnbeløp og ved individ uell fondsarnetning, begge deler
til bankkonto som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal

etableres pant ¡til fordel for DMF, jf. panteloven 55 +-+ til +6. Tiltakshaveren skal ikke
ha rådighet over slik bankkonto som skal spe rres til fordel for DMF.

GrunnbelØp

Etter DMFs vurdering erdet nødvendig å stille krav om innbetaling avgrunnbelØpforâ
ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase førfondet har nådd maksimal avsetning.
Tiltakshaverskal derfor innen 2 måneder etterat dette konsesjonwedtak ertruffet
innbetale etgrunnbeløp tíl bankkonto med NOK 150 000. Beløpet ersatt ut i fra en
vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

I n d iv id u ell av setn in g, av setn in g sperio de o g av setn in g ens størrelse
DeretterskalTiltakshaveren gj6re årlige avsetningertil bankkontoen inntiltotalbeløpet
på N OK 450 000 e r nådd. Arlíge innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års

uttak av masse. Detskal årliginnbetales NOKQ82 prtonn uttatt masse.

Ved fastsettelse avsats pertonn uttatt masse har DMF lagttil grunn at fondet skal

byggesoppoverenperiodepåca.6 år, detvilsi rundtNOK50000 prår.lsøknadener
uttakanslåtttilrundt5T000tonn/år,noesomgirenårligavsetningpåNOKO82 pr
tonn.

lnnbetalingforforrige års uttakav masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.
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5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
lnneståe nde be løp på konto skal årlig dokumente res ved å gi DMF tilgang til e n

oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behovforat Tiltakshaverunderveis i driften vurdererom den

eksisterendesikkerhetsstillelsen ertilstrekkeligtil å dekke kostnadene til sikring- og

oppryddingst¡ltalç oggirDM F tilbakemeldingerom dette. Dersom uttakets beregnede

driftspe riode endres, e ller det skje r andre vese ntlige endringe r i driftsplanen, skal DMF

underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvertfemte årforeta en vurdering av

om sikkerheten e rtilstrekkelig. Nårvurde ringen er foretatt, skal tiltakshaver u tarbeide

en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterlige re rapportering og dokumente ring enn det som

fremkommerover, ogfinnerav den grunn nØdvendig å pålegge Tiltakshaver plikterom

dette i konsesjonsvi lkårene.

5.11 .4. Justering av sikkerheten
Etter forskr¡fttil m¡neralloven $ 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak

om end ring av avsetningens større lse, he runder om Tiltakshavers årlige innbetaling, og

tidspunktfor innbetaling. Slike endringer kan også til enhvertid skje ved endringer av

mi ne ra I I ove n, and re re I erante I ove r, forskifte r og vedtak.

6. Driftskonses¡onensvarighet
Driftskonsesjonen kan revideres etter L0 år

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift erstartet opp senest fem år ette r at

konsesjonenergitt. Detsammegjelderhvisdriftenblirinnstiltimerennettår. Det

kan søkes til DMF om forlengelseav disse fristene. Driftskonsesjonen fallerogså bort
dersom:

Utvi n n i ngsretten for state ns mi neral er sl ettes

avtalen om rett til å utnytte forekomstavgrunneiers mineraleropphører

skjønn ikke er krevd innen ett åretterat ekspropriasjonstillatelse ergitt etter

mineralloven 5 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av

utvinningsretten.

7. Tiltakshaversplikter
Tiltakshaverhar rettigheterog pliktersom følgerav mineralloven med forskrifter.

Meldepliktved oppstart og stans av drift
Se nest en uke før oppstart av drifte n skal tiltakshaver sende me lding til DMF.

Tiltakshaverskal også sende meldingtil DMF før driften midlertidig stanses eller legges

ned, i henhold til mineralloven 5¿14.

Driften skal utføres med varsomhet
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blirstØrre enn nØdvendig.

Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendigforurensningellerskade på miljøet, i

henhold til mineralloven 5 48.

a

a

a
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Forsvarlig si kring og opprydding
Området skal sikres slik at arbe ide ne ikke medføre r fare for mennesker, husdyr elle r
tamrein. Sikringsplikten omfatterogså gruveåpninger, tipperog utlagte masserpå
områdersom ertilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven 549.
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven

S 50. Området skal være forsvarl ig ryddet og varig si kret etter at arbeide ne e r
avsluttet, i henhold til mineralloven 9549 og50. DMF kan fastsette enfristfornår
oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergte knisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig haret særskilt ansvarforå påse
r at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynettil arbeidstakere,

næ rl igge nde be bygge lse og omgive lsene e ll ers ivaretas
¡ at avbyggingen avforekomsten skjerpå en bærekraftig måte
¡ at d riften til enhve r tid skjer etter en ajourført og godkje nt d riftsplan

Rapportering
Tiltakshaverskalsende årligdriftsrapporttil DMFvia <MinSide> på dirmin.no

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn
sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelderdersom uttaket har
mine raliseringer av vese ntlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage
Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar

med regle ne i forvaltningsloven kapittel Vl.

Fristen for å klage er 3 ukeretterat dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finnergrunn til å gjøre om vedtaket, sendes

klage n til Nærings- og fiskerideparte mentet, som treffer e ndelig vedtak i sake n. Klagen

må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til e nd ringer.

Partene isaken har retttilå se saksdokumentene, etterforvaltningsloven 5518 og f9.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seniorrådgiver

GeirSigurd Hovig

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og horderfor ikke höndskrevne signoturer,

Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig
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Arkivsaksnr.: 17/4571-1   Arkiv:   

 

 

Redegjørelse om driften av Røsholmstranda 2017 
 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Redegjørelse om driften på Røssholmstranda ut fra gjeldende avtale med Røde Kors. Det er 

inngått leieavtale med Ringerike og Hole røde kors og Tony’s Restaurant og bar AS om leie av 

Røsholmstranda. Leietaker bekoster driften av kjøkkenet, mens Ringerike kommune bekoster 

drift av stranden og området. Leietakerne har mulighet til å fremleie lokalene på inntil 5 % av 

tiden for å unngå at leieforholdet blir ansett som næringsavtale og hvor kommunen ikke får 

refundert mva for investeringsprosjektet. Ringerike kommunes kostnader er ca. kr 70 000 i 

året for å ha Røsholmstranda åpent for publikum.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er inngått leieavtale med både Ringerike og Hole røde kors og Tony’s Restaurant og bar 

AS istedenfor at Ringerike og Hole røde kors framleier lokalet. Teknisk forvaltning har 

utarbeidet en ansvarsmatrise, se vedlegg 2, som ble laget ifm. revisjon av avtalene i 2016. 

Det som er prinsippet er at Tony’s bekoster det som gjelder drift av kjøkkenet, Ringerike 

kommune bekoster drift av stranden og området (resten av utgiftene). 

 

I avtalene med Tony’s og Ringerike og Hole røde kors er de ansvarlig for tilsyn, rydding av 

søppel på området og renhold av toaletter og cafebygg. Tonys har ansvar for dette i sesongen 

(1.mai – 2.helg i sept), mens Røde kors resten av året.  

 

Tony’s og Røde kors har anledning til å ha lukkede arrangementer på kafebygg i inntil 5 % av 

tiden og skal årlig dokumentere dette ovenfor Ringerike kommune. Det har blitt arrangert både 

bryllup, bursdager og konfirmasjoner på området. Røde kors har i tillegg anledning til å leie ut 

uteområdet til arrangementer, noe som kan gi dem ekstra inntekter, selv om området skal være 

tilgjengelig for allmennheten hele tiden. Årlig er det flere arrangementer der uteområdet leies 

ut. 



- 

 

Klipp av gress og eventuell beskjæring av trær utføres av Ringerike kommune 

v/parkavdelingen. 

 

Røde kors leier gammelt sanitærbygg som lager og holder kurs og aktiviteter ut fra dette. 

 

Fordelen for Ringerike kommune er at vi får et renhold av bygg, søppelplukking på uteområdet 

og tilsyn basert på behov. Tony’s som er på stedet ifm drift av kiosk, følger dette nøye opp. 

Ved befaringer på Røsholmstranda fremstår området som pent, ryddig og rent. Tilbudet kan gis 

på området hele året til badende, ved arrangementer, fugletitting, is aktiviteter på fjord etc. 

 

Ved å ha Tony’s på stedet får publikum et mye bedre tilbud enn det som var tilfellet før 

avtalene kom i stand. Nå kan middag kjøpes for en relativt billig penge. 

 

Ringerike og Hole røde kors har muligheten for å markedsføre seg på området, øke 

aktivitetstilbudet ift. tidligere og styrke sin beredskap for fjord og elver. 

 

Det synes som om området er høyere besøkt nå enn før avtaler og oppgradering ble 

gjennomført. Vi har ikke fått tall fra Tony’s eller Ringerike og Hole røde kors på dette ennå. 

 

Ulempen pr nå er at sanitærbygg kun kan holdes åpent når Tony’s eller Ringerike og Hole røde 

kors er på området. Dette i frykt for hærverk. Dette  fører til at besøkende utenom åpningstid 

på kiosk/kafe møter stengt sanitærbygg, med de ulemper dette medfører. Både Tony’s og 

Ringerike og Hole røde kors ønsker en løsning der toaletter kan være tilgjengelig hele døgnet. 

 

Sanitærbygg kan åpnes selv om kafebygget er stengt, men vi må ha tilsyn for å unngå hærverk 

og skader. Det er mulig å etablere elektronisk dørlås til sanitærbygg, der man drar 

betalingskort eller betaler med mobilen for å komme inn på toaletter. Dette er en løsning som 

ville gjort toaletter tilgjengelig for allmennheten, selv i perioder der kafe/kiosk er stengt. Ved å 

legge igjen digitale spor reduseres risikoen for hærverk og skader. Ved en skade vil politiet 

kunne finne ut hvem som har vært innom i aktuell periode.  

 

Det anbefales derfor å etablere elektroniske dørlås. Dette medfører en engangskostnad på ca. 

kr 100 000,-. I tillegg vil det medføre en årlig driftsøkning på ca. kr 75 000,-. Dette inneholder 

servicekostnader, progamvare, lisenser, drift og vedlikehold. Det er ikke avsatt midler til dette i 

budsjettet for 2018.  

 

Å holde Røsholmstranda åpent for allmenheten med de avtalene som i dag er inngått koster 

dette Ringerike kommune i under kant av kr 70 000,- i året når inntektene fra leieforholdene er 

trukket i fra.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Råmannen mener driften av Røsholmstanda gjennomføres på en tilfredstillende måte og er 

positivt for befolkningen. 

Rådmannen ser at det er behov for etablering av elektroniske dørlåser for å øke 

tilgjengeligheten på sanitæranlegget for allmenheten utenom åpningstider for å forebygge 

forsøpling. Midler til investering og drift av elektroniske dørlåser er ikke avsatt i budsjettet for 

2018. Rådmannen vil se på muligheten for å kunne ta denne investeringen innenfor vedtatt 



- 

budsjett for 2018.  Dersom dette ikke blir mulig vil tiltaket bli vurdert på nytt i forbindelse med 

behandlingen av handlingsprogrammet 2019 – 2022. 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1. Situasjonsplan Røsholmstranda 

Vedlegg 2. Ansvarsmatrise Røsholmstranda 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4814-1   Arkiv:   

 

 

Ny aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner revidert aksjonæravtale for Hadeland og 

Ringerike avfallsselskap AS (HRA) 

2. Som medlem i valgkomitéen for HRA til generalforsamlingen 2018 oppnevnes ……….. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS ble stiftet 2.11.1992 av kommunene Gran, Lunner, 

Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner. Det ble inngått en aksjonæravtale mellom eierne. Ett 

av de viktigste punktene i den første aksjonæravtalen var at eierne forpliktet seg til å stå som 

eier i selskapet i 15 år framover. Dette punktet ble fornyet i aksjonæravtalen som ble inngått i 

med virkning fra 1.1.2002. Perioden har i ettertid blitt forlenget til 1.1.2023. 

I 2013 vedtok eierne en eierstrategi for selskapet, som ligger til grunn for dagens formål og 

drift av selskapet. 

 

Beskrivelse av saken 

I 2015 initierte eierkommunene opprettelse av en valgkomité for selskapet for å 

profesjonalisere styrevalgprosessen. Det ble nedsatt en valgkomite før generalforsamlingen i 

2016, men først i ettertid har det blitt utarbeidet vedtekter for valgkomiteen. 

 

I prinsippet har det vært den samme aksjonæravtalen for selskapet siden oppstarten i 1992, selv 

om den har vært oppe til revisjon i kommunestyrene flere ganger i løpet av disse 25 årene. 

Gjeldende aksjonæravtale trenger revisjon for å ta opp i seg de endringene som har skjedd i 

virksomheten og i eierstyringen av selskapet. HRA er nå et selskap som er godt etablert og bør 

derfor ha styringsdokumenter med innhold i tråd med andre kommunalt eide AS.  

Styreleder i HRA har tatt initiativ til prosessen med å revidere de styrende dokumentene for 

selskapet, som eierne bør ha synspunkter på. Dette har vært en prosess som har involvert 

politisk og administrativ ledelse i kommunene. Saksframstillingen har basis i et felles forslag 



som skal behandles i samtlige eierkommuner, utarbeidet av rådmannen i Jevnaker; May-Britt 

Nordli. 

Følgende dokumenter har vært gjennomgått: 

 Aksjonæravtale 

 Vedtekter for Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

 Retningslinjer for valgkomitéen i Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

(Vedlegg til selskapets vedtekter) 

 

Kommmune-deltakerne er omforente om forslagene som nå framlegges til beslutning i 

kommunestyrene (aksjonæravtalen) og ekstraordinær generalforsamling (vedtekter for HRA og 

retningslinjer for valgkomitéen).  

Planen er at kommunestyrene vedtar aksjonæravtalen i løpet av desember og at det innkalles til 

ekstraordinær generalforsamling i selskapet i februar (mars), som behandler forslaget til nye 

vedtekter og retningslinjer for valgkomitéen. På den ekstraordinære generalforsamlingen blir 

det også nedsatt en valgkomité for styrevalgene på generalforsamlingen i 2018. Kommunene 

må derfor nå oppnevne sine respektive medlemmer til valgkomitéen. 

 

Rådmannens vurdering 

HRA AS er ikke et vanlig AS med kommersiell drift, men et heleid kommunalt selskap med 

formål å drive samfunnsnyttig virksomhet. Selskapet har blant annet fått delegert ansvaret som 

kommunene har med å innsamle avfall. Dette er for øvrig en monopoloppgave kommunene 

har. HRA er en virksomhet med et spesifikt samfunnsansvar. Aksjonæravtalen og vedtektene i 

selskapet må gjenspeile dette. 

Formålet med en aksjonæravtale er å avklare formålet og hovedprinsippene for virksomheten i 

selskapet og ikke minst skal aksjonæravtalen regulere forholdet mellom eierne. 

Aksjonæravtalen regulerer blant annet: 

 Utøvelsen av aksjonærenes plikter og rettigheter i selskapet gjennom stemmerettsregler 

i generalforsamlingen, deriblant beskrivelse av minoritetsrettigheter 

 Eiernes innflytelse på styresammensetningen i selskapet 

 Rettigheter knyttet til omsetting av aksjene 

Aksjonæravtalen skal bidra til å sikre en mest mulig effektiv og optimal drift av selskapet. 

Overdragelse av aksjer er et nytt moment i utkastet til ny aksjonæravtale. Som tidligere nevnt 

har det hittil vært en klausul om at eierne ikke kan selge sine aksjer før evt innen 15 år fra 

avtalen trådte i kraft. Dette er ikke lenger en særlig hensiktsmessig regel å ha for et «modent» 

selskap. Det er isteden utarbeidet regler for hvordan aksjer eventuelt kan overdras til andre. 

Først og fremst er dette et selskap som ivaretar monopoloppgaver for eierne. Aksjene kan 

derfor ikke vært fritt omsettelige.  

Man vil kunne tenke seg at en kommune ønsker å trekke seg ut, men vil da i tilfelle ta med seg 

monopoloppgavene sine (dvs «sitt» avfallsområde»). Det må derfor reguleres i aksjonæravtalen 

hvordan en slik situasjon skal håndteres. Tilsvarende må det finnes regler for hvordan eierne 

skal behandle saken dersom en ny kommune skulle ønske å tilslutte seg selskapet med sine 

monopoloppgaver.  



Aksjonæravtalen kan heller ikke ensidig sies opp av en av eierne. Avtalen vil falle bort, hvis en 

av eierne trer ut av selskapet. For øvrig er regelen at det må være enighet om eventuelle 

endringer i avtalen. 

Forslaget til nye vedtekter for HRA AS samt retningslinjer for valgkomiteen følger med denne 

saken, men kommenteres ikke ut over at partene er enige om innholdet i disse dokumentene, 

som skal behandles i ekstraordinær generalforsamlingen i løpet av vinteren 2018. 

Rådmannen anbefaler at forslaget til ny aksjonæravtale vedtas slik det nå foreligger.  

 

Vedlegg 

 

 Aksjonæravtale HRA AS – revidert 26.10.2017. 

 Vedtekter for Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS – revidert 26.10.2017 inkl. 

           Retningslinjer for valgkomitéen i Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS. 

 Eierstrategi HRA 2013 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver, tlf 909 99 923 
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Denne aksjonæravtalen (”Avtalen”) er inngått den [dato] mellom 

(1) GRAN KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 541 

(2) HOLE KOMMUNE, organisasjonsnummer 960 010 833  

(3) JEVNAKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 363  

(4) LUNNER AS, organisasjonsnummer 961 381 452  

(5) RINGERIKE KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 100 925 

 
((1) til (5) er i fellesskap benevnt ”Partene” og hver for seg en ”Part”), 

vedrørende utøvelse av aksjeeierrettigheter i Selskapet.  

1. BAKGRUNN OG AKSJEKAPITAL 

Formålet med eierskapet i HRA: 

- HRA skal oppfylle eierkommunenes forpliktelser etter Forurensningsloven, knyttet til 
innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet 

- HRA skal gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud som vektlegger eierkommunenes 
ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, samt lokal og regionalutnyttelse av 
ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og 
næringsstoffer på kommersiell basis. 

- HRA skal gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud. 

- HRA skal gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på 
en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. HRA er eierkommunenes 
primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål. 

Formålet med aksjonæravtalen: 

- regulere utøvelsen av aksjonærenes plikter og rettigheter i selskapet gjennom 
stemmerettsregler i GF, deriblant beskrivelse av minoritetsrettigheter 

- regulere eiernes innflytelse på styresammensetning i selskapet 

- beskrive rettigheter knyttet til omsetting av aksjer og aksjeemisjoner 

- bidra til å sikre en mest mulig effektiv og optimal drift av selskapet   

 

 

Selskapets aksjekapital er på tidspunktet for signering av Avtalen NOK 3.862.000, fordelt på 3 862 
aksjer, hver pålydende NOK 1.000. Aksjene er fordelt som følger: 

 

 



 

 

Aksjonær Antall 
aksjer  

Eierandel 

Gran kommune    811   21 % 
Hole kommune    309     8 % 
Jevnaker Kommune    425   11 % 
Lunner Kommune 
Ringerike kommune 

   541 
1.776 

  14 % 
  46 % 

Totalt 3.862 100 % 

 
Prosentsatsen er beregnet på bakgrunn av kommunenes folketall på stiftelsestidspunktet.  
 

2. GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er selskapets operative eierorgan. Hver kommune er representert i 
generalforsamlingen med ordfører eller den ordføreren bemyndiger. I tillegg skal hver kommune 
være representert i generalforsamlingen med en observatør med talerett. Observatøren velges fra et 
av de politiske partiene som ikke står bak valg av ordfører. Ordføreren stemmer for aksjene som den 
enkelte kommune har.  

Eierne samles en gang hver høst for å diskutere selskapets strategier, budsjett for kommende år og 
langtidsbudsjett. På denne samlingen deltar også rådmennene og/eller de rådmannen ønsker skal 
være til stede.   

Generalforsamlingen fatter vedtak i henhold til følgende stemmeregler: 

- Hver aksje har en stemme 

- 2/3-dels flertall kreves, foruten ved vedtektsendring, ved samlet investeringer og/eller 
pantsetting over 30 millioner kroner totalt per år. Beløpsgrensen skal beregnes etter 
kroneverdien 1. november 2016.  I tillegg må minst 50 % av aksjonærene stemme for 
forslaget. 

- Dersom en aksjonær alene har mer enn 1/3 del av aksjene anses det likevel som 
flertallsvedtak dersom de øvrige stemmer for/mot. Dette gjelder ikke ved vedtektsendring. 

- For øvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven.  

3. STYRET 

3.1 Styremedlemmer 

Styret sammensettes utfra at det er et kollegialt organ, og medlemmene bør utfylle hverandre 
kompetansemessig.  Styret skal sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. For 
å unngå habilitetskonflikter, skal kommunenes folkevalgte politikere og kommunens toppledelse som 
regel ikke sitte i styret.  
 
Selskapets styre består av 5-8 medlemmer.  
 
Det skal være minst ett aksjonærvalgt styremedlem med personlig varamedlem som representerer 
hver av aksjonærene.  
 
En valgkomite bestående av en representant for hver av eierkommunene innstiller kandidater til 
aksjonærvalgte styremedlemmer. Valgkomiteen utfører sitt oppdrag i henhold til vedtatte 
retningslinjer. Valgkomitemedlemmene plikter å forankre aktuelle styrekandidater med respektive 



 

 

eiere før valgkomiteen avgir sin innstilling, og sørger således for at kandidater som innstilles til 
styrevalg i generalforsamlingen har støtte fra den aksjonæren som styremedlemmet er ment å 
representere. 
 
Valg av styremedlemmer foretas av generalforsamlingen, basert på valgkomiteens innstilling.  
 
Styret skal også ha ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant selskapets ansatte. 
 
Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.  
 
Styremedlemmene tjenestegjør i to år av gangen.   

3.2 Styremøter 

Styrets leder sørger for å innkalle styret til møte så ofte som det er nødvendig. 

Innkalling til styremøter skal sendes til alle styremedlemmene med nødvendig frist før møtet skal 
avholdes med mindre styremedlemmene samtykker til kortere frist. Innkallingen skal angi sted, dato 
og klokkeslett samt saksorden for møtet. 

3.3 Flertallskrav 

Med mindre noe annet følger av Avtalen, vedtektene eller lov, krever en beslutning av styret at 
flertallet av styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. 

Styret fatter beslutning i henhold til følgende stemmeregler: 

(a) 2/3-dels flertall kreves ved låneopptak, pantsetting, nyinvestering eller kjøp som overstiger 
2 million kroner etter kroneverdien 1. november 2016. 

(b) For øvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven. Stemmene fra hver 
styrerepresentant teller likt. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 

4. OVERDRAGELSE AV AKSJER  

a. Samtykkekrav ved eierskifte 

Aksjonærer i selskapet kan bare være norske kommuner eller selskap som er heleid av slike. 

Aksjenes omsettelighet er begrenset  

Eierskifte til aksjer krever skriftlig samtykke fra generalforsamlingen i henhold til reglene i aksjeloven.  

Krav om samtykke gjelder ikke ved overdragelse til selskaper som kontrolleres av, eller er under felles 
kontroll, med overdrager, jf aksjeloven § 1-3, eller til nærstående, jf definisjonen i aksjeloven § 1-5. 

b. Forkjøpsrett 

Partene har forkjøpsrett tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandel i Selskapet når en 
aksje i Selskapet skal avhendes eller for øvrig skifte eier. For forkjøpsretten gjelder følgende regler:  

(i) Når det er inngått avtale eller gitt løfte om overføring av aksjer i Selskapet, eller annen 
overføring som vil utløse forkjøpsrett, skal avhenderen straks gi varsel om dette til de 
øvrige Partene. Varselet skal angi (i) navn og adresse til erververen, (ii) antallet aksjer som 
skal overføres, (iii) vederlaget og betingelser og vilkår forøvrig. 



 

 

(ii) Forkjøpsrett kan bare utøves for samtlige aksjer som omfattes av overdragelsen. 
Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved meddelelse til avhenderen. Meddelelsen må være 
kommet frem til avhenderen senest én måned etter at den forkjøpsberettigede mottok 
varsel om overføringen. 

(iii) Partene er enige om at enhver overdragelse av aksjer i Selskapet skal skje på 
markedsmessige vilkår. Dersom avhender og erverver har avtalt et markedsmessig 
kontantvederlag, skal løsningssummen være lik den avtalte kjøpesummen. Dersom disse 
har avtalt vederlag i annet enn penger, skal løsningssummen tilsvare den virkelige verdien 
av vederlaget. Er den avtalte kjøpesummen ikke markedsmessig eller lar den seg ikke 
bestemme ut fra tilbudet, skal løsningssummen tilsvare estimert virkelig verdi av aksjene på 
tidspunktet for avsendelsen av meldingen om utøvelse av forkjøpsretten. Blir de aktuelle 
Partene ikke enige om hva som er virkelig verdi av aksjene, skal verdien bestemmes av en 
gruppe på tre personer som oppnevnes av Ringerike tingrett som også er gruppens leder. 
De øvrige medlemmer skal være henholdsvis teknisk og økonomisk kyndige. Kostnadene 
knyttet til denne gruppens arbeid, forbundet med verdifastsettelsen, skal deles 
forholdsmessig mellom de forkjøpsrettsberettigede/kjøpsberettigede på den ene siden og 
avhenderen på den andre siden i forhold til deres respektive eierandel i Selskapet. 

(iv) En Part som har meddelt at han gjør forkjøpsrett gjeldende, er forpliktet til å overta alle 
aksjene. [Dette gjelder likevel ikke dersom løsningssummen er fastsatt av Oppmann i 
henhold til punkt (iii) ovenfor. Parten kan i et slikt tilfelle gi melding til avhenderen innen en 
uke etter at løsningssummen har blitt endelig fastsatt om at han likevel ikke vil utøve 
forkjøpsrett. I så fall må Parten betale alle kostnadene forbundet med Oppmannens 
verdsettelse. Avhenderen står i et slikt tilfelle fritt til å selge sine aksjer til øvrige 
fortrinnsberettigede. Dersom øvrige fortrinnsberettigede heller ikke vil benytte 
forkjøpsretten står avhenderen fritt til å selge sine aksjer til en annen norsk kommune eller 
selskap som er heleid av slike. 

(v) For øvrig gjelder reglene i aksjeloven. 

c. Tiltredelse av Avtalen ved eierskifte 

Den som vil overføre aksjer, skal på forhånd gjøre erververen kjent med Avtalen og skal sørge for at 
erververen skriftlig tiltrer Avtalen som Aksjonær med virkning fra tidspunktet for ervervet ved å 
signere tiltredelseserklæringen inntatt som vedlegg 1. 

5. FORTRINNSRETT VED EMISJON 

Ved kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer gjelder aksjelovens kap. 10. 

Aksjonærene skal ha fortrinnsrett til tegning av nye aksjer (eller andre finansielle instrumenter) ved 
emisjon tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandeler i Selskapet.  

Fortrinnsretten til tegning av nye aksjer ved emisjon gjelder ikke ved utstedelse av aksjer: 

(a) i en rettet emisjon mot ny investor som er godkjent av generalforsamlingen i Selskapet med 
2/3-dels flertall;  

(b) som vederlag i forbindelse med fusjon eller oppkjøp av virksomhet. 

6. DIVERSE BESTEMMELSER 

a. Endringer av Avtalen 



 

 

Endringer av avtalen krever tilslutning fra alle aksjonærer. Endringsavtaler skal inngås skriftlig og 
signeres av alle Partene. 

b. Vedtekter 

Avtalen trer i stedet for og erstatter alle (eventuelle) tidligere avtaler mellom Partene vedrørende 
deres rettigheter og plikter som aksjonærer i Selskapet. 

Ved uoverensstemmelse mellom vedtektene og Avtalen, går Avtalen foran. 

c. Konfidensialitet 

Avtalens parter skal bevare taushet om det de får kjennskap til av taushetsbelagte opplysninger i 
forbindelse med avtalen og arbeidet partene imellom jf. forvaltningsloven § 13 flg. Taushetsplikten 
gjelder også etter at verv i selskapet har opphørt og etter at aksjene er overført til ny eier. 
 
d.          Uttreden av avtalen 
 
For en Aksjonær som avhender samtlige av sine aksjer i Selskapet i overensstemmelse med Avtalens 
bestemmelser, opphører Avtalen når avhendelsen av aksjene er gjennomført. Avtalens opphør skal 
ikke frita for plikter som er pådratt ved brudd på Avtalen eller på annen måte før 
opphørstidspunktet. 
 

7. LOVVALG OG TVISTER 

Avtalen og enhver tvist forbundet med den, er underlagt norsk rett.  

Dersom det oppstår en tvist mellom Partene om gyldigheten, tolkningen eller gjennomføringen av 
Avtalen, og tvisten ikke kan løses ved forhandlinger, skal tvisten bringes inn for de ordinære 
domstoler. Ringerike tingrett vedtas som verneting. 

Avtalen er undertegnet med ett eksemplar til hver av Partene.  

 
[*] 
 

 [*] 

   

 

[*] 
 

 [*] 

   
 
 
[*] 
 

 

  

 



 

 

Vedlegg 1 – Tiltredelseserklæring 

 

Tiltredelseserklæring til aksjonæravtale for [*] AS 

 

1. BAKGRUNN 

Aksjonærene i [*] AS ("Selskapet") inngikk den [dato] avtale som regulerer Aksjonærenes rettigheter 
og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet ("Aksjonæravtalen"). I henhold til Aksjonæravtalens 
punkt 6 bokstav c skal enhver som erverver aksjer i Selskapet være forpliktet til skriftlig å tiltre 
Avtalen som Aksjonær, ved å signere denne tiltredelseserklæringen, med mindre vedkommende 
allerede er part i Aksjonæravtalen. 

 

2. ERKLÆRING OM TILTREDELSE TIL AKSJONÆRAVTALEN 

Undertegnede som har [ervervet/tegnet] [antall] aksjer i Selskapet, erklærer med dette at jeg/vi trer 
inn som Part i Aksjonæravtalen med de rettigheter og forpliktelser som tilligger en Aksjonær etter 
Avtalen.  

Meddelelser bes sendes til adressen nedenfor: 

[adresse] 

 

___________, _____________________ 
 
 

____________________ 
 

 

Tiltredelsen godkjent og akseptert: 

[*] AS 

 

 
_________________________ 
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VEDTEKTER 

 

FOR 

 

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 

 

 

vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 

05.11.2003, 15.05.2007, 24.06.2016, xx.yy.2018 

 

 

 

I. Firma - kontorkommune - formål 

 

 § 1-1 

 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet 

 HRA. 

 

 § 1-2 

 Selskapets forretningsadresse er Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker. 

 

 § 1-3 

 Selskapets formål er avfallshåndtering. 

Selskapet skal arbeide med gjenvinning, herunder behandling, foredling og salg av varer og 

tjenester som baserer seg på selskapets anlegg, systemer og maskiner. 

 

 

II. Aksjekapital - aksjer 

 

 § 2-1 

 Selskapets aksjekapital er på 3.862.000,- fordelt på 3.862 aksjer à kr. 1.000,- 

 fullt innbetalt og lydende på navn. 

 Aksjene skal ikke registreres i verdipapirsentralen. 

 

 § 2-2 

Ved oppløsning av selskapet skal eventuell formue og overskudd fordeles på eierne i forhold 

til antall aksjer. 

 

 

III. Generalforsamlingen 

 

 § 3-1 

 Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. 

 

 § 3-2 

 Ordinær generalforsamling avholdes en gang hvert år innen utgangen av april måned. 

 Ordinær generalforsamling avholdes vekselvis i eierkommunene. 
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 Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre: 

  

 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 

 

2. Valg av styre og revisor. Aksjonærvalgte styremedlemmer skal velges blant 

kandidater som er foreslått eller akseptert av respektive eierkommuner, så lenge dette 

er forenlig med krav om kjønnsfordeling i henhold til Kommunelovens §80 a.     

 

3. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomite og styre, samt godkjenning av godtgjørelse 

til revisor. 

 

 4. Andre saker som er nevnt i innkallelsen eller som etter lov eller vedtekter hører  

  inn under generalforsamlingen. 

 

 § 3-3 

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de aksjonærvalgte 

styremedlemmene. 

 

 § 3-4 

Generalforsamlingen fatter vedtak i saker som omfatter investeringer og/eller pantsetting som 

overstiger 30 millioner kroner totalt pr. år. Beløpsgrensen skal beregnes etter kroneverdien 1. 

november 2016. 

 

 § 3-5 

Innkalling til ordinær generalforsamling foretas av selskapets styre senest fire uker før 

generalforsamlingen. Fristen løper fra avsendelse av innkallingen. Innkalling skjer skriftlig til 

alle aksjeeiere med kjent adresse. 

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes i henhold til aksjelovens bestemmelser.  Frist for 

innkalling er senest en uke før ekstraordinær generalforsamling.  Fristen løper fra avsendelse 

av innkallingen.  Innkalling skjer til alle aksjeeiere med kjent adresse. 

 

Innkallingen til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal angi hvilke saker som skal 

behandles og avgjøres av generalforsamlingen. 

 

 § 3-6 

 Møteleder i generalforsamlingen skal være styrets nestleder. 

 

 § 3-7 

 Generalforsamlingen fatter vedtak i henhold til følgende stemmerettsregler: 

 

 - Hver aksje har en stemme 

 

- 2/3-dels flertall kreves, foruten ved vedtektsendring, ved samlede investeringer 

og/eller pantsetting over 30 millioner kroner totalt pr. år. Beløpsgrensen skal beregnes 

etter kroneverdien 1. november 2016. I tillegg må minst 50 % av aksjonærene stemme 

for forslaget. 

 

  Dersom en aksjonær alene har mer enn 1/3 av aksjene anses det likevel som 

 flertallsvedtak dersom de øvrige stemmer for/mot. Dette gjelder ikke ved 

vedtektsendring. 
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- For avgjørelser som krever simpelt flertall gjelder: Dersom en aksjonær alene har mer 

enn 50 % av aksjene anses det likevel som flertallsvedtak dersom de øvrige stemmer 

for/mot. 

 

- Forøvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven. 

 

 

IV. Selskapets valgkomite 

 

§ 4-1 

Valgkomiteen har en representant fra hver av eierkommunene.  Valgkomiteen ledes av 

representanten for den største eieren.  Valgkomiteens nestleder og leders stedfortreder, er 

representanten for den nest største eieren.   
 

§ 4-2 

Valgkomiteen utfører sitt oppdrag i henhold til vedtatte retningslinjer (vedlegg 1) og i 

samsvar med §80a. i kommuneloven, og innstiller kandidater til aksjonærvalgte 

styremedlemmer.  

 

§ 4-3 

Valgkomiteen foreslår styrets honorarer for generalforsamlingen. 

 

 § 4-4 

Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet. 

 

 

 

V. Selskapets styre 
 

 § 5-1 

Selskapets styre består av 5-8 medlemmer. Det skal være minst ett aksjonærvalgt 

styremedlem med personlig varamedlem fra hver av eierkommunene.  

Styret skal også ha ett medlem med personlig varamedlem valgt av og blant selskapets 

ansatte.  Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen. Styremedlemmene fra Ringerike, 

Gran og Lunner samt det ansattvalgte styremedlemmet velges i oddetallsår (2017, 2019, 

osv.), mens styremedlemmene fra Jevnaker og Hole velges i partallsår (2016, 2018, osv.) 

 

 § 5-2 

 Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er tilstede. 

 

 Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmer av styret er gitt   

 anledning til å delta i sakens behandling.  

 

 Styret fatter beslutning i henhold til følgende stemmeregler: 

 

- 2/3- dels flertall kreves ved låneopptak, pantsetting, nyinvestering eller kjøp som 

overstiger 2 millioner kroner etter kroneverdien 1. november 2016. 

 

 - Forøvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven. 
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Stemmene fra hver styrerepresentant teller likt. Ved stemmelikhet gjelder det som 

styrets leder har stemt for. 

 

 § 5-3 

Styrets leder sørger for å innkalle styret til møte så ofte som det er nødvendig.  

 

 § 5-4 

 Selskapets signatur innehas av styrets leder og en av de øvrige     

 styremedlemmene i fellesskap. 

 

 Styret kan meddele prokura. 

 

 § 5-5 

 Ved styremøter skal det føres protokoll som underskrives av samtlige    

 tilstedeværende styremedlemmer. 

 

 

VI. Selskapets administrasjon 

 

 § 6-1 

Selskapets daglige ledelse påhviler en daglig leder tilsatt av styret. 

 Styret skal utarbeide instruks for daglig leder. 

 

Daglig leder utøver sin myndighet etter generelle retningslinjer fastsatt av styret og 

representerer selskapet utad i anliggender som faller innenfor daglig leders myndighet. 

 

Daglig leder forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles av styret. 

 

 

VII. Vilkår for å eie aksjer i selskapet - aksjeovergang 

 

§ 7-1 

Aksjonærer i selskapet kan bare være norske kommuner eller selskap som er heleid av slike. 

§ 7-2 

Aksjenes omsettelighet er begrenset  

§ 7-3 

Eierskifte til aksjer krever skriftlig samtykke fra generalforsamlingen i henhold til reglene i 

aksjeloven. Krav om samtykke gjelder ikke ved overdragelse til selskaper som kontrolleres 

av, eller er under felles kontroll, med overdrager, jf aksjeloven § 1-3, eller til nærstående, jf 

definisjonen i aksjeloven § 1-5. 

§ 7-4 

Partene har forkjøpsrett tilsvarende deres respektive forholdsmessige eierandel i Selskapet 

når en aksje i Selskapet skal avhendes eller for øvrig skifte eier. For forkjøpsretten gjelder 

følgende regler:   
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(i) Når det er inngått avtale eller gitt løfte om overføring av aksjer i Selskapet, eller annen 

overføring som vil utløse forkjøpsrett, skal avhenderen straks gi varsel om dette til de øvrige 

Partene. Varselet skal angi (i) navn og adresse til erververen, (ii) antallet aksjer som skal 

overføres, (iii) vederlaget og betingelser og vilkår forøvrig. 

(ii) Forkjøpsrett kan bare utøves for samtlige aksjer som omfattes av overdragelsen. 

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved meddelelse til avhenderen. Meddelelsen må være 

kommet frem til avhenderen senest én måned etter at den forkjøpsberettigede mottok varsel 

om overføringen. 

(iii) Partene er enige om at enhver overdragelse av aksjer i Selskapet skal skje på 

markedsmessige vilkår. Dersom avhender og erverver har avtalt et markedsmessig 

kontantvederlag, skal løsningssummen være lik den avtalte kjøpesummen. Dersom disse har 

avtalt vederlag i annet enn penger, skal løsningssummen tilsvare den virkelige verdien av 

vederlaget. Er den avtalte kjøpesummen ikke markedsmessig eller lar den seg ikke 

bestemme ut fra tilbudet, skal løsningssummen tilsvare estimert virkelig verdi av aksjene på 

tidspunktet for avsendelsen av meldingen om utøvelse av forkjøpsretten. Blir de aktuelle 

Partene ikke enige om hva som er virkelig verdi av aksjene, skal verdien bestemmes av en 

gruppe på tre personer som oppnevnes av Ringerike tingrett som også er gruppens leder. 

De øvrige medlemmer skal være henholdsvis teknisk og økonomisk kyndige. Kostnadene 

knyttet til denne gruppens arbeid, forbundet med verdifastsettelsen, skal deles 

forholdsmessig mellom de forkjøpsrettsberettigede/kjøpsberettigede på den ene siden og 

avhenderen på den andre siden i forhold til deres respektive eierandel i Selskapet. 

(iv) En Part som har meddelt at han gjør forkjøpsrett gjeldende, er forpliktet til å overta alle 

aksjene. Dette gjelder likevel ikke dersom løsningssummen er fastsatt av Oppmann i 

henhold til punkt (iii) ovenfor. Parten kan i et slikt tilfelle gi melding til avhenderen innen en 

uke etter at løsningssummen har blitt endelig fastsatt om at han likevel ikke vil utøve 

forkjøpsrett. I så fall må Parten betale alle kostnadene forbundet med Oppmannens 

verdsettelse. Avhenderen står i et slikt tilfelle fritt til å selge sine aksjer til øvrige 

fortrinnsberettigede. Dersom øvrige fortrinnsberettigede heller ikke vil benytte 

forkjøpsretten står avhenderen fritt til å selge sine aksjer til en annen norsk kommune eller 

selskap som er heleid av slike. 

(v) For øvrig gjelder reglene i aksjeloven. 

 

 

VIII. Årsoppgjør m.v. 

 

 § 8-1 

 Regnskapet følger kalenderåret. 

 

 For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning. 

 

Senest en måned etter fastsetting av årsregnskap og årsberetning skal et eksemplar av 

årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning sendes det sentrale Regnskapsregisteret. 

 

 

IX. Diverse 

 

 § 9-1 
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 Forøvrig gjelder aksjelovens bestemmelser. 

 

 

Vedlegg 1:  

 

 

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I HADELAND OG RINGERIKE 

AVFALLSSELSKAP AS 

(Vedlegg til selskapets vedtekter) 

 

 

1  Mandat 

 

1.1  Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærenes 

representanter i styret, og honorar til styrets medlemmer. 

 

2  Sammensetning  

2.1 Valgkomiteen har en representant fra hver av eierkommunene.  Representanten fra den 

enkelte kommune utnevnes av kommunens ordfører.  Valgkomiteen ledes av 

representanten for den største eieren.  Valgkomiteens nestleder og leders stedfortreder, 

er representanten for den nest største eieren. 

 

2.2  Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet. 

 

 

 

3  Saksbehandlingsregler 

 

3.1  Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst to medlemmer 

er tilstede.  

 

3.2  Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når ett eller flere 

medlemmer av valgkomiteen eller styrelederen ber om det. 

 

3.3  Fra komiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende 

medlemmer. 

 

3.4  Valgkomiteen bør ha kontakt med medlemmer av generalforsamlingen, styret og den 

daglige ledelsen. Styrelederen og daglig leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til 

minst ett møte i valgkomiteen før komiteen avgir sin endelige innstilling. 

 

3.5  Styrets egenevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. 

Styreleder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen. 

 

3.6 Valgkomitemedlemmene plikter å forankre aktuelle styrekandidater med respektive eiere 

før valgkomiteen avgir sin innstilling, og sørger således for at kandidater som innstilles til 

styrevalg i generalforsamlingen har støtte fra tilhørende eierkommune.  
 

3.7  Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med prinsipper for god eierstyring 

og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til 
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aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og 

mangfold blir ivaretatt. 

 

 

 

3.8 Valgkomiteens innstilling skal være i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens §80a om 

kjønnsbalanse. 

 

3.9  Valgkomiteen innstiller kandidater til styret for generalforsamlingen. 

 

 

4  Behandling av valgkomiteens innstilling 

 

4.1  Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen bør sendes aksjonærene sammen med 

innkallingen til generalforsamlingen. 

 

4.2  Valgkomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse og 

uavhengighet. Informasjonen skal omfatte opplysninger om kjønn, alder, utdannelse og 

yrkesmessige erfaring. 
 

 

 

 



 

 

 

EIERSTRATEGI  
for 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) 

Eiet av kommunene Gran, Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike. 

 

 

1. Formål med eierskapet 

Eierkommunenes formål med sitt eierskap i HRA er: 

1. Å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling 
og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet. 
 

2. Å gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes 
ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser og lokal og regional utnyttelse av 
ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og 
næringsstoffer på kommersiell basis. 
 

3. Å gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud. 
 

4. Å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på 
en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Selskapet er 
eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål.  

 

2. Oppgaver og handlingsrom 

HRA skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessig for å 
realisere eiernes formål med selskapet. Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig 
mandat og handlingsrom for sine strategiske og faglige vurderinger. 

Selskapsstrategi 

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes HRA å etablere en 
selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, 
samt eiernes eierstrategi og aksjonæravtalen.  

 



Endringer i renovasjonsforskriftene 

HRA har mandat til å foreta endringer i eierkommunenes lokale renovasjonsforskrifter, 
dersom endringene skyldes endringer i nasjonale føringer og rammer for selskapets 
virksomhet, f.eks. endringer i lov og forskrift.  

Endringer i renovasjonsforskriftene som utløses av planlagte endringer i tjenestetilbudet, 
skal legges frem for omforent politiske behandling i eierkommunene.  

Endringer i renovasjonsgebyrene 

I forbindelse med eierkommunenes behandling av økonomiplaner, skal HRA`s styre medio 
oktober fremlegge beregningsunderlag for kommende års renovasjonsgebyr, og fremme 
forslag om endringer i renovasjonsgebyret overfor den enkelte eierkommune. 

Eierskap i andre selskaper 

HRA kan etablere hel- eller deleide datterselskaper, der dette tjener selskapets formål. Det 
legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke løses på en 
tilfredsstillende måte ved hjelp av eksisterende marked, samt at nye selskapsetableringer 
ikke kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha. 

Etikk 

HRA skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha etiske retningslinjer, for medlemmer 
styre, daglig ledelse og administrasjon. 

Kostnadseffektivitet 

Monopoldelen skal drives effektivt, slik at gebyrene for husstandene holdes lavest mulig. 
Gebyrene skal ta høyde for nødvendige investeringer og betjening av selskapet gjeld i 
monopoldelen. 

Konkurranseutsatt virksomhet 

Selskapet kan drive kommersiell virksomhet med utgangspunkt i formålet, i tillegg til 
monopoldelen. Kommunene vil kunne ta ut utbytte fra denne delen av virksomheten. 

Selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko i forhold til den konkurranseutsatte virksomheten. 

 

3. Styringsdialogen mellom kommunene som eier og HRA 

Styringsdialogen mellom selskapet og eierne forutsettes å skje gjennom årlige eiermøter og i 
generalforsamlingen for å drøfte felles strategi og utfordringer, jf. aksjonæravtalen og 
vedtektene 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/217-1   Arkiv:   

 

IKA Kongsberg. Selskapsavtale 2018,- endringer  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte «Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, 

Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2018». 

 

  

Beskrivelse av saken 

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) ble 

organisert som et IKS i 2003. I 2017 hadde selskapet 44 eiere. 

Med bakgrunn i kommunesammenslåingene i Vestfold, vil IKA Kongsberg ha 41 eiere i 2018. 

Kommunene Lardal og Larvik blir nye Larvik kommune, kommunene Hof og Holmestrand blir 

nye Holmestrand kommune og kommunene Nøtterøy og Tjøme blir Færder kommune. Dette 

betyr at IKA Kongsbergs selskapsavtale justeres i §§ 1 og 5, eiere og eierandeler. 

Krødsherad kommune har søkt om å bli medeier i selskapet. Styret vedtok følgende på 

styremøte 12. oktober 2017: og i sak:  

«Sak 035/17: Søknad om medeierskap 

«På bakgrunn av sannsynlig uttreden som følge av kommunesammenslåing, åpnes det for at 

Krødsherad kommune kan tre inn som ny eier av IKA Kongsberg». 

«Styret godkjenner Krødsherad kommunes søknad om eierskap i IKA Kongsberg. Endret 

selskapsavtale sendes til behandling i alle eieres øverste politiske organ». 

Sak 036/17: Selskapsavtale 2018 

På kort sikt vil det være ledig kapasitet for å ta inn Krødsherad som eierkommune. På lengre 

sikt er det sannsynlig at kommunesammenslåing vil medføre at minimum en annen kommune 

vil tre ut av IKA Kongsberg. 

Styret finner derfor at inntreden av Krødsherad både på kort og lengre sikt har begrenset 

innvirkning på eierandelene i selskapet som følge av lavt innbyggertall i kommunen. Styret 

oppfatter derfor dette som kurant endring i eierandelene, og sender saken direkte til eierne 

uten behandling i selskapets representantskap. 

Selskapsavtale 2018 er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et likelydende 

positivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest. 



 

Rådmannens vurdering 

For eierne har endringer i selskapsavtalen og Krødsherad kommunes inntreden ingen 

økonomisk konsekvens. De sammenslåtte kommunene vil hefte for de tidligere kommunenes 

eiertilskudd og dermed også eierandeler 

Når det gjelder forholdet til Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vil alle eiernes eierandeler 

reduseres noe på grunn av Krødsherad kommunes inntreden. Se vedlagt oversikt over 

eiertilskudd, andeler og garantisum. 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune slutter seg til endringene, og vedtar vedlagte 

forslag til ny selskapsavtale for IKA Konsberg IKS. 

 

Vedlegg 

 Oversikt over eiertilskudd, andeler og garantisum. 

 Ny selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

 

 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/193-1   Arkiv:   

 

Opprettelse av strategi og utviklingsavdeling, - formål, ansvar, myndighet og 

primæroppgaver  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet tar rådmannens beskrivelse av formål, ansvar, myndighet og primæroppgaver 

for strategi ogutviklingsavdelingen, til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I kommunestyrets sak 133/17 ble det i pkt. 6 beskrevet en opprettelse av en strategi- og 

utviklingsavdeling i Ringerike kommune.  

Vedtakets pkt. 6.1. lyder som følger: 

«Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å opprette stilling som assisterende 

rådmann/leder av ny opprettet utviklings- og strategiavdeling, j.fr. kommunelovens §24.1. 

Utviklings- og strategiavdelingen bemannes med hensiktsmessig kompetanse, kunnskap og 

erfaring. Avdelingen bør bestå av dedikerte stillinger som nærings- og byplansjef samt andre 

stillinger som ansees formålstjenelig. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide formål, 

ansvar, myndighet og primæroppgaver for avdelingen. Tilsvarende utarbeides for den nye 

stillingen som assisterende rådmann/leder av utviklings- og strategiavdelingen. Rådmannen 

orienterer formannskapet om beskrivelsens innhold. Deretter gjennomfører rådmannen 

ansettelsesprosess og ansettelser. Kommunestyret legger vekt på at formannskapet holdes 

orientert om gjennomføring og status i forbindelse med etablering av ny avdeling, som bør 

være fullt ut operativ senest innen 1. juli 2018». 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 



Kommunestyret har i kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030 vedtatt følgende (s.13): 

 

Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende for utforming av framtidige 

utviklingsstrategier. Kommunen skal bli en foreganskommune innenfor «grønn» 

teknologiutvikling. Tabellen nedenfor viser Ringerike kommunes slagord, visjon og 

hovedmål. 

 

Slagord NÆRMEST DET MESTE 

Visjon Ringerike skal være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet 

 MÅL 

Befolkning Ringerike skal være en 

attraktiv bokommune, 

spesielt for unge og 

familier 

ietableringsfasen. 

Innen 2030 skal det bo 

40 000 innbyggere i 

Ringerike kommune 

Helse i alt vi gjør, 

ogaktivitet for alle i 

Ringerike. 

Næring Økt verdiskaping og 

produktivitet i Ringerike 

og et robust næringsliv 

med god bredde. 

Ringerike og omland 

skal ha effektive 

samferdselsløsninger. 

Ringerike skal ha 

relevant kompetanse for 

framtidas arbeidsliv. 

By- og 

lokal-

samfunn 

Ringerike skal ha en 

livskraftig vekst og 

utvikling av by og 

lokalsamfunn. 

Ringerike skal være et 

forbilde innen 

energieffektivisering, 

bruk av fornybar energi 

og reduksjon av utslipp. 

Hønefoss skal være en 

attraktiv handelsby 

regionhovedstad. 

Kommunen          

som        

organisasjon 

Kommunen skal være 

en effektiv og 

spennende organisasjon, 

med god kvalitet på 

tjenestene. 

Kommunen skal være 

en attraktiv arbeidsplass 

Kommunen skal være 

en tydelig, ærlig og 

løsningsvillig 

organisasjon. 

 

 

 

 

Rådmannen realiserer vedtakets pkt. 6 ved å etablere et eget område for strategi og utvikling 

direkte underlagt rådmannen, som vist på dette organisasjonskart. 

  



 
 

Formålet med denne etableringen er å ta et tydelig strategisk grep for å styrke arbeidet med å 

nå Visjon og hovedmål 2015-2030 i kommuneplanens samfunnsdel. Ringerike kommune har 

ambisiøse kommunale planer og strategier for både ønsket befolkningsvekst og 

næringsutvikling, bl.a. som følge av investeringene i Ringeriksbanen og ny E16. Dette krever 

en helhetlig strategisk tjenesteutvikling med økt oppmerksomhet og kapasitet innen 

samfunnsplanlegging, byutvikling, næringsutvikling og fokus på klima og miljøutfordringer. 

Ved denne etableringen legges det til rette for en helhetlig strategisk planlegging og en 

offensiv holdning til utfordringer som kommer. Vi vil bedre kunne utnytte de 

samfunnsmessige effektene de store statlige investeringer i disse prosjektene generer. Dette vil 

komme hele regionen til gode. Isolert sett har organisasjonen behov for å styrke ledelse og 

resultatoppfølging innen disse strategiske områdene med utgangspunkt i dagens organisasjon. 

Likeens er det et behov for gi organisasjonen en felles arena for å knytte de forskjellige 

fagplaner, beredskapsplaner og utviklingsprosjekter opp i mot overordnet strategi og 

planarbeid. Samme arena vil også kunne definere planforutsetninger (nøkkeltall, 

befolkningsframskrivning, utviklingstrekk osv.), slik at kommunens forskjellige planer bygger 

på felles planforutsetninger og felles mål. 

Strategi og utvikling vil ha ansvar og myndighet for utarbeidelse av planer og strategier på 

bestilling fra formannskap og kommunestyre. De skal også initiere planer og forslag på eget 

initiativ i samråd med rådmannen.  Vedtatte planer og strategier skal operasjonliseres, og 

følges opp i forhold til de utøvende ledd i organisasjonen.  

Hovedansvaret og primæroppgavene til den nye organisatoriske enheten vil i stor grad være 

knyttet opp mot kommuneplanens samfunns- og arealdel. Videre ligger det i første omgang et 

særskilt ansvar for arbeidet med områderegulering Hønefoss, videre byutvikling og 

trafikkløsninger, koplinger mot den statlige reguleringsplanen for fellesprosjektet, økt 

befolkningevekst og næringsetableringer. 

Ansvaret for næringsutvikling og –etableringer vil innebære koordinering og oppfølging i 

samarbeid med eksisterende næringsliv og aktører. 

Ringerike kommune ønsker en bærekraftig utvikling og vekst med tydelig fokus på gode og 

framtidsrettede løsninger for klima- og miljø. Dette skal baseres på solide strategiske og 

faglige vurderinger. Ansvaret for dette vil ligge til enheten. I tillegg vil assisterende rådmann 

ha et særskilt ansvar knyttet til å legge til rette for gode og avklarende prosesser for 

behandling og oppfølging av disse områdene inn mot formannskapet. 



Skal et slikt område kunne fungere optimalt i forhold til de utfordringer og oppgaver som skal 

løses, er det etter rådmannens syn avgjørende at organiseringen tydeliggjør at ansvaret i 

forhold til resultatoppnåelse er klart definert opp i mot èn leder, her assisterende rådmann.  

Assisterende rådmann skal være en del av rådmannens ledergruppe, og rapporterer direkte til 

rådmannen. Vedkommende vil være rådmannens faste stedfortreder. 

 

Rådmannens vurdering 

Forutsatt at formannskapet slutter seg til beskrivelsen av det nye nye organisatoriske området 

for strategi og utvikling som her framlegges, vil rådmannen umiddelbart lyse ut følgende 

stillinger: 

 Assisterende rådmann 

 Byplansjef 

 Næringssjef 

 Klima og miljøsjef 

 

Rådmannen har allerede hatt ute en minikonkurranse til de tre rekrutteringsfirmaene som har 

rammeavtale med kommunen. Skagerak Consulting AS er valgt, og selskapet er allerede i tett 

dialog med rådmannen. Det legges opp til at assisterende rådmann velges først, slik at tilsatt 

assisterende rådmann kan være med å rekruttere til de tre andre stillingene. 

Dagens planavdeling, som er en avdeling i enheten Miljø og areal, vil fra det tidspunktet 

assisterende rådmann tiltrer, bli en selvstendig enhet og rapportere direkte til assisterende 

rådmann. Dette vil gi assisterende rådmann ledelse over de ressursene i organisasjonen som i 

dag arbeider innenfor dette, ansvarsområdet, som da organisatorisk legges til strategi og 

utvikling ledet av assisterende rådmann. 

Rådmannen mener at med opprettelsen av enheten «Strategi og utvikling», vil ansvar og fokus 

på den delen av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel som ligger utenfor de store 

tjenesteområdene, bli mer synlige, få større kapasitet og ledelse, og dermed kraft til å følge 

opp formannskapets og kommunstyrets vedtak om å ta større grep på utviklingen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Formannskapet 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4301-17   Arkiv: 243 C20  

 

 

Spillemidler 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

 

 Prioritering av spillemiddelsøknader for 2018: 

 

Ordinære anlegg: 

Anleggsnr. Pri  Anleggseier   Anlegg         Sum kost.         Søknadssum 

66220       1     Ringerike kommune  Hønefoss arena       132.500.000      30.000.000 

20383        2     Hønefoss Tennisklubb Rehab. tennisflater        783.750            262.000 

59976       3  Ringerike Taekwondo kl.      Kampsporthall            2.079.464            693.000 

45025        4     Tyristubben IF             7er kunstgressbane       2.700.00            700.000 

59971        5     Heradsbygda IL                     Idrettshus/garasje        1.113.975            370.000 

70362        6     Buttentjern jaktskytesenter    Riflebane Buttentj.     1.643.306             548.000 

45024        7     Tyristubben IF                       11er kunstgressbane   7.887.500          2.500.000 

 

Nærmiljøanlegg: 

59975        1   Tyristubben IF                      Turvei                            660.625           300.000 

59972        2      Tyristubben IF                      Ballvegg                        624.083            300.000 

72404        3      Nes skole/Ring.kommune    Motorikkbane                630.564            300.000 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlegg 1 viser de forskjellige søknader oppført i prioritert rekkefølge etter en felles innstilling 

fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg beløper seg til 

35.073.000 kroner og til nærmiljøanlegg er søknadssummen 900.000 kroner. 

 



- 

 

I 2017 fikk følgende anlegg i Ringerike tildelt midler: 

 

Hønefoss Arena fikk delutbetaling på kr 10.850.000 i kategorien ordinære midler. Fylket har 

gitt melding om at det kun er Hønefoss Arena som vil få tildelt midler de neste tre årene i 

denne kategorien. Dette betyr at ventelisten på ordinære midler vil øke de neste årene. I 

kategorien nærmiljøanlegg fikk Fossekallen IL tildelt 66.000 kroner for O-kart Gullerud-

Eriksrud og kr 47.000 kroner for O-kart Gullerud Vest-Klekken. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet at søknader rykker fremover i 

prioritetskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten er 

fornøyd med denne ordningen. 

 

Vedlegg 

Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Innspill til Tariffoppgjøret 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet støtter innspill til Tariffoppgjøret 2018 

 

 

  

 

Innledning  

I 2018 er det et hovedtariffoppgjør, dette medfører at hovedtariffavtalen skal reforhandles og 

det skal gjennomføres sentrale lønnsforhandlinger.  

 

Kommuner skal levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne, og arbeider med 

tjenesteutvikling og nyskapning. Sentralt i dette er organisering og dimensjonering av de 

tjenester som skal leveres. Lønnsoppgjøret og Hovedtariffavtalen er sentrale virkemidler for å 

beholde og rekruttere arbeidstakere med rett kompetanse.  

 

Hovedstyret i KS vedtar mandat for forhandlingene. Bred forankring hos KS medlemmer er 

viktig, både gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og på de fylkesvise 

strategikonferansene. Debattheftet danner grunnlag for bred forandkring av mandatet hos den 

enkelte kommune.  

 

Beskrivelse av saken 

Debatthefte tar opp følgende spørsmål; 

 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller ande godtgjøringer) 

skal prioriteres innenfor den disponible rammen?  

 

2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny 

offentlig tjenestepensjon. 

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende 

arbeidsliv? 

a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partnerne i arbeidslivet 

bidra til å stimulere til nytekning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og 

inkludere flere i arbeid? 



- 

b) Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt 

måloppnåelse i kommunal sektor? 

c) Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å 

oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal 

sektor? 

 

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav? 

a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 

kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

b) Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som 

ligger bak forslaget om bemanningsnormer og kompetansekrav? i så fall, hvilke? 

 

 

 

Tema - Hovedtariffoppgjøret 2018 – hva bør prioriteres? 

Norsk økonomi har snudd fra nedgang til en moderat vekst som forventes å fortsette. Det 

forventes en gradvis høyere lønnsvekst de nærmeste årene, men også 2018 vil ha et begrenset 

økonomisk handlingsrom. 

 

KS vil bidra til at det blir gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør der resultatet i frontfaget 

legges til grunn for den økonomiske rammen. Før forhandlingene starter er 1,8 % av 

årslønnsveksten allerede disponert, ref resultatet av forhandlinger for 2017. 

Virkningstidspunktet for sentrale og lokale forhandlinger bidro til et overheng på ca 1,6 % og 

sammen med lønnsglidning på ca 0,2 % betyr dette at 1,8 % allerede er fordelt.  Partene i KS 

området har derfor et beskjedent økonomisk handlingsrom i 2018. 

 

Prognose for nominell årslønnsvekst ligger mellom 2,8 til 3 % basert på tall fra SSB, Norges 

Bank og Finansdepartementet. Konsumprisindeksen (KPI) ligger mellom 1,3 og 1,9 fra de 

samme aktørene.  

 

 

Sp. 1: Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller ande 

godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?  

Dersom den sentrale potten blir lav og omtrent på samme nivå som i 2017 (2,4 %) og allerede 

1,8 % er benyttet i forbindelse med overheng fra 2017, bør potten benyttes til å utjevne 

rammene for ansatte med 3- og 4 årig utdanning hvor det har oppstått stor forskjell ut i fra om 

du var ansatt før 1.5.16 eller etter. Denne skjevheten gjør seg mest gjeldende for ansatte med 

10 og 16 års ansiennitet og skaper en utfordring for kommunene blant annet i forbindelse med 

rekruttering. 

 

De seneste årene har det vært prioritert å utjevne rammene for høyskolegruppene. Dette har 

vært positivt. Det er imidlertid behov for å løfte rammene for fagarbeidere med fagbrev. 

Differansen mellom rammer for assistenter og fagarbeidere er for lav. For å motivere ansatte til 

å ta ulike fagbrev vil det være et viktig bidrag at lønnsrammene økes og at differansene blir 

større.  

 

Det er ønskelig med en lokal pott til lokale forhandlinger, dette forutsetter imildertid at 

størrelsen på den indviduelle rammen er minimum på samme nivå som i 2017.   

 



- 

Mange ansatte i kommunen arbeider i dag oftere helg enn hver 3. Det er ønskelig at 

ulempetilleggene, for eksempel lørdag/søndagstillegg vurderes for å stimulere til å jobbe oftere 

helg.  

 

Ansiennitetsbestemmelsene og spesielt vurdering av privat tjeneste bør gjennomgås. 

Kommunen erfarer at det ofte blir personavhengig når det gjelder beregning av ansiennitet for 

privat tjeneste fordi vår Hovedtariffavtale ber oss om å vurdere hva som er relevant for 

tjenesten.  

 

Tema - Offentlig tjenestepensjon 

Behovet for endringer i offentlig pensjon og AFP er blitt omtalt i både debatthefter og på 

strategikonferanser de siste 3 årene. Arbeids- og sosialministeren har høsten 2017 varslet at 

arbeid med pensjonsreformene skal gjenopptas. Det forventes derfor at pensjon blir et sentralt 

tema i 2018. Kommuner og fylkeskommuner har også gitt tilbakemelding om at 

særaldersgrensene må heves, og at det må vurderes hvilke yrker som fortsatt har behov for 

slike aldersgrenser.  

 

KS` mål for tilpasningene er at de: 

 Gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgivere 

 Bidrar til å begrense kostnadsveksten 

 Gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset arbeidslinjen 

 Bygger på de samme prinsippene som alderspensjon i folketrygden 

 Legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor 

 Sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig sektor  

 

 

Sp 2: Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med 

ny offentlig tjenestepensjon. 

Kommunen er positiv til at det tas en gjennomgang av dagens ordning for særaldersgrense, og 

at det gjennomføres vurderinger knyttet til hvilke stillingsgrupper som skal ha 

særaldersgrenser. Dersom særaldersgrensen endres bør det være gode overgangsordninger.  

 

Tema - IA – Avtalen  

Dagens avtaleperiode løper ut 2018. Det forventes at Regjeringen vil invitere partene i 

arbeidslivet til drøftinger om hvordan arbeidet med et inkluderende arbeidsliv kan tas videre 

etter at IA-Avtalen har løpt ut. KS må ta stilling til hva kommunalsektor er best tjent med for å 

nå målene om å redusere sykefraværet og å inkludere flere i arbeidet.  

 

14,5 prosent av de ansatte i kommunal sektor oppgir å ha redusert funksjonsevne. 

Avgangsalderen i kommunal sektor øker, og gjennomsnittlig avgangsalder fra sektoren er nå 

63,9 år. 

 

Sp 3: Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et 

inkluderende arbeidsliv? 

KS bør være en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet da kommunene er en stor arbeidsgiver 

på landsbasis, dvs ha en sentral rolle i utforming av avtalen med tanke på de erfaringer de har 
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gjort. 

 

a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partnerne i arbeidslivet 

bidra til å stimulere til nytekning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og 

inkludere flere i arbeid?  

Et tett samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatt er sentralt for å få til gode løsninger med å få 

ansatte raskt tilbake til arbeid og å inkludere ansatte med redusert arbeidsevne. Det er videre 

viktig med tett samarbeid med NAV og arbeidslivssenteret. Ved lengre sykefravær er det viktig 

med gode avklaringer på om den ansatte vil komme tilbake til eget arbeid eller hvilke andre 

muligheter som kan foreligge. Åpenhet og tett oppfølging er avgjørende for å få til gode 

løsninger. Økonomiske virkemidler som følger den ansatte vil kunne bidra til løsninger både 

innefor egen arbeidsplass og utenfor. Det bør vurderes ytterligere tiltak (verktøy) som 

stimulerer til at ansatte kan komme tilbake til arbeid også innen et annet område/yrke utenfor 

egen arbeidsgiver.  

 

Kommunen erfarer at det er tett oppfølging fra NAV og arbeidslivssenteret i det året ansatte er 

sykemeldte med fastsatte møter og forpliktelser for den ansatte, arbeidsgiver, lege og NAV. 

Det er mindre oppfølging og samarbeid når ansatte har vært sykemeldt et år og går over på 

arbeidsavklaringspenger. Det bør fastsettes egne dialogmøter hvor saksbehandler fra NAV og 

lege deltar sammen med arbeidsgiver, uavhengig om den ansatte ønsker det eller ikke.  

 

b) Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt 

måloppnåelse i kommunal sektor? 

 

En nasjonal IA-avtale er positivt for kommunen, den gir klare felles mål i arbeidet med et mer 

inkluderende arbeidsliv. Tydelige føringer til det lokale arbeidet er fint, men det er nødvendig 

med virkemilder i form at konkrete tiltak/verktøy som kan tas i bruk. Økonomiske virkemidler 

er også sentralt for å gi flere personer mulighet til arbeid. Å tilrettelegge for å inkludere flere i 

arbeidslivet er viktig for kommunen, og det bør sees på muligheter for at dette kan 

gjennomføres ved at det gis økonomisk støtte.  

 

Videreføring av arbeidslivssenteret er ønskelig, der har kommunen nær og tett dialog i både 

overordnede saker og indviduelle saker. 

 

Det bør legges til rette for tettere dialog med egne kontaktpersoner slik at det blir enklere å 

komme i kontakt med blant annet NAV.   

 

 

Tema - Hvordan møte forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? 

Det oppleves politisk en økt oppmerksomhet om bemanningsnormer som et virkemiddel i 

statens styring av kommuner og fylkeskommuner. Det har bl.a blitt flere lovkrav knyttet til 

kompetanse. KS har framholdt at bemanningsnormer og faglige kompetansekrav med videre i 

kommunesektoren i all hovedsak må være veiledende. Slike krav bør ikke begrense lokale 



- 

demokratiets og arbeidsgivers handlingsrom og de bør få kompensasjon for økte utgifter.  

 

SP 5: Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og 

kompetansekrav? 

Det er positiv at det er kompetansekrav i forhold til mange av de tjenester kommunen skal gi – 

vi erfarer at rett kompetanse gir ofte en bedre utnyttelse av ressursene. I noen tjenester kan det 

også være viktig at det fastsettes en bemanningsnorm med krav om utdanning. Eks 

bemanningsnorm i barnehager og hvilken kompetanse de som jobber skal ha. KS bør være en 

viktig bidragsyter når disse forslagene skal diskuteres og se det i forhold til de tjenester som 

kommunen skal levere. Stille spørsmål om kompetansekrav og bemanningsnorm vil gi en bedre 

tjeneste eller ikke.  

 

 

a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 

kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

Bemanningsnormer og kompetansekrav som fastsettes sentralt bør i utgangspunktet være 

veiledene. Fastsettes det bindende normer og krav må kommunene få full kompensasjon for 

økte utgifter.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen støtter fortsatt at det med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen i Norge at 

det blir et moderat lønnsoppgjør som kan bidra til økonomisk vekst. Prioriteringer bør sees i 

forhold til den harmoniseringsprosessen som har vært innenfor de ulike utdanningsgrupper i 

2016 og 2017. Rammen for fagarbeidere bør prioriteres med tanke på å stimulere flere ansatte 

til å ta en fagarbeiderutdanning. 

 

KS bør ha en sentral rolle ved utarbeidelse av en ny IA avtale. Rett kompetanse er viktig for å 

levere gode tjenester og derfor kan kompetansekrav være hensiktsmessig. Ved fastsettelse av 

bemanningsnormer og kompetansekrav innenfor enkelte tjenester, må det følge sentrale midler 

til kommunen.  

 

Vedlegg 

Debatthefte – KS spør  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 
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saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

D ebatth efte – KS spør
Hovedtariffoppgjøret 201 8, I A, pensjon og bemanningsnormer



I nnhold

Våren 2018 er det hovedtariffoppgjør.
Det betyr at Hovedtariffavtalen skal
reforhandles og at det gjennomføres
sentrale lønnsforhandlinger.

Kommuner og fylkeskommuner skal
levere tjenester av god kvalitet til
innbyggerne, og arbeider hele tiden
med tjenesteutvikling og nyskaping.
Organisering og dimensjonering er
viktig, og lønnsoppgjøret og Hoved -
tariffavtalen er sentrale virkemidler
for å beholde og rekruttere arbeids -
takere.

Hovedstyret i KS vedtar mandatet for
forhandlingene. Debattheftet danner
grunnlag for bred forankring av man -
datet hos dere som medlemmer. Vi
oppfordrer alle kommuner og fylkes -
kommuner til å behandle debatthef -
tet politisk. Temaene tas også opp
på de fylkesvise strategikonferansene
som KS arrangerer på nyåret i 2018.
Fylkesmøtene vedtar deretter sine
uttalelser. Samlet sett gir alle tilbake -
meldingene til KS et solid grunnlag

Kjære medlemmer!

for å lage mandatet vårt og til å nne
fram til våre forhandlingsposisjoner.

Arbeidet med fornyet offentlig tjenes -
tepensjon blir viktig i 2018. Partene
og staten har gjenopptatt dette
arbeidet høsten 2017.

I over 16 år har partene i norsk
arbeidsliv vært enige om IA-avtalen.
Dagens avtaleperiode løper ut 2018,
og det forventes at Regjeringen vil
invitere partene i arbeidslivet til drøf -
tinger om det videre arbeidet med et
inkluderende arbeidsliv. I debattheftet
ber vi om innspill.

Det har de siste årene blitt stilt krav
til bemanningsnormer og kompetan -
se innen ere ulike kommunale og
fylkeskommunale tjenester. Hvordan
bør KS møte slike statlige krav og
forslag? Vi utfordrer medlemmene til
å diskutere også dette temaet.

Jeg ønsker lykke til med behandlingen
av debattheftet!

Oslo, oktober 2017

Lasse Hansen
Administrerende direktør
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Kjære medlemmer!

Arbeidslivet i Norge kjennetegnes av sterke og ansvarlige
organisasjoner, koordinerte lønnsoppgjør, lojalitet til frontfags -
modellen, en relativt høy organisasjonsgrad og høy yrkesdel -
takelse.

I 2016 kom partene i KS-området for første gang i et hoved -
oppgjør til enighet ved forhandlingsbordet – uten bistand fra
mekler. Den økonomiske rammen var på 2,4 prosent og på
linje med resultatet i frontfaget. Resultatet innebar en utvidel -
se av forhandlingsbestemmelsene for ledere. I tillegg ble det
gjennomført en modernisering og samordning av lønnskapit -
lene slik at undervisningspersonalet og andre stillingsgrupper
i kapittel 4 nå tilhører ett og samme kapittel, med samme
lønnstabell. Innfasingen ble gjort over to år.

Det er KS’ vurdering at endringene var gode bidrag til å gjøre
kommunene bedre i stand til å rekruttere og beholde kompe -
tente medarbeidere.

I en sektor der over 60 prosent av de løpende utgiftene er
lønnsutgifter, og hvor arbeidskraften er en avgjørende inn -
satsfaktor for å oppnå ønsket kvalitet og tjenesteomfang, er
gjennomføring av tariffoppgjør en nøkkelfaktor for at kommu -
nesektoren skal lykkes med sitt oppdrag.

Partene i arbeidslivet i Norge har lang tradisjon for selv å nne forhandlingsløsninger.
Det inntektspolitiske samarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene, samt
tilslutningen til frontfagsmodellen, bidrar til at lønnsoppgjørene i de store forhandlings -
områdene i Norge blir avtalt innenfor om lag samme økonomiske ramme.

Lønnsoppgjørene i N orge – det
inntektspolitiske samarbeidet

De sentrale forhandlingene i KS-
området omfatter om lag 465 200

an satte som utfører 370 500
årsverk.

VISSTE DU AT...

3
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Begrenset økonomisk handlingsrom i 2018
Norsk økonomi har snudd fra nedgang til en moderat vekst
som forventes å fortsette. Dette vil trolig gi en gradvis høyere
lønnsvekst de nærmeste årene. Selv med noe bedrede
økonomiske utsikter, forventes likevel ansvarlige og moderate
lønnsoppgjør. Lav prisvekst og moderate lønnsoppgjør, vil
likevel kunne gi en reallønnsvekst.

KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet bidra til at
det blir gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør der resultatet i
frontfaget legges til grunn for den økonomiske rammen.

Virkningstidspunktene for sentrale tillegg og lokale forhandlin -
ger i 2017 bidrar til et overheng (se «Ord og uttrykk») på om
lag 1,6 prosent. Sammen med en anslått lønnsglidning på 0,2
prosent, betyr det at om lag 1,8 prosent av årslønnsveksten
er bundet opp før forhandlingene starter. Dette utgjør en for -
holdsvis stor andel av den forventede årslønnsveksten i 2018.
Partene i KS-området har derfor et beskjedent økonomisk
handlingsrom (disponibel ramme) i 2018.

I et sentralt lønnsoppgjør kan den disponible rammen brukes
til ett eller ere økonomiske elementer. Dette er vanligvis ge -
nerelt lønnstillegg, midler til lokale forhandlinger og regulering
av andre godtgjøringer (eksempelvis helgetillegg). Størrelsen
på den forventede disponible rammen er derfor et viktig
utgangspunkt for partenes prioriteringer i forhandlingene. Gitt
de økonomiske rammevilkårene, taler mye for at den disponi -
ble rammen ikke vil være stor nok til å avtale reguleringer av
mange elementer.

Hovedtariffoppgjøret 201 8 – hva bør prioriteres?

I 201 6 var samlet lønnsmasse i kommuner og
fylkeskommuner, inklusiv sosiale kostnader,
243 milliarder kroner? 1 5 prosent av lønns -
massen fordeles ved lokale forhandlinger.

VISSTE DU AT...

Konjunkturbunnen i fastlandsøkonomien er passert. Etter nesten tre år med nedgangs-
konjunktur har veksten i norsk økonomi tatt seg noe opp. Lave renter, bedret konkurranseevne
og ekspansiv nanspolitikk har bidratt til oppgangen. Det ventes en moderat reallønnsvekst i
201 8, men noe høyere enn i 201 7. Før partene møtes til forhandlinger er om lag 1 ,8 prosent
av årslønnsveksten allerede disponert.

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018
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Finansdepartementet SSB Nor ges Bank

1,9

3,0

1,3

2,8
3,0

1,6

KPI-prognose 2018

Prognose nominell årslønnsvekst

Fortsatt moderat reallønnssvekst

KS SPØR

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks
generelle tillegg, lokal pott eller andre
godtgjøringer) skal prioriteres innenfor

den disponible rammen?

H OVEDTARI FFOPPGJØRET
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Behovet for endringer i offentlig pensjon og AFP (avtalefestet pensjon)
er blitt omtalt i debattheftet og på strategikonferansene de siste tre
årene. Arbeids- og sosialministeren har høsten 201 7 varslet at arbeidet
med pensjonsreformen skal gjenopptas. Det forventes derfor at pen -
sjon blir et sentralt tema i 201 8.

Offentlig tjenestepensjon

Pensjonsreglene i stat og kommune har lenge vært tilnærmet
like. En overføringsavtale sikrer at arbeidstakere som har vært
medlem av ere offentlige tjenestepensjonsordninger, får pen -
sjon som om de hele tiden har vært medlem av en og samme
pensjonsordning. Overføringsavtalen fremmer mobilitet av
arbeidskraft mellom arbeidsgivere med offentlige tjenestepen -
sjonsordninger. KS mener dette bør videreføres. Samarbeidet
med staten i pensjonsspørsmålet er derfor svært viktig.

Etter behandling av spørsmål knyttet til offentlig tjenestepen -
sjon de siste tre årene har tilbakemeldingene vært at pen -
sjonsordningene må oppleves som gode og trygge, og slik
bidra til å styrke rekrutteringen.

KS’ mål for tilpasningene er at de:
• gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne
• bidrar til å begrense kostnadsveksten
• gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset arbeids -

linjen
• bygger på de samme prinsipper som alderspensjon i

folketrygden
• legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat

sektor
• sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig sektor

Kommuner og fylkeskommuner har også gitt tilbakemelding
om at særaldersgrensene må heves, og at det må vurderes
hvilke yrker som fortsatt har behov for slike aldersgrenser.
Regjeringens utredningsarbeid om mulige endringer i de
offentlige tjenestepensjonsordningene omfatter ikke særal -
dersgrenser eller endringer i aldersgrenseloven.

Tjenestepensjonsordningene i Statens pen -
sjonskasse er lovhjemlet, og kan dermed

endres av Stortinget. Tjenestepensjonen i KS’
tariffområde ligger i Hovedtariffavtalen og må
derfor endres gjennom forhandlinger. Kom -

munesektorens ansatte fordeler seg på begge
ordningene, fordi undervisningspersonalet
og sykepleierne er medlemmer i lovfestede

ordninger.

VISSTE DU AT...

I KS’ tariffområde er alminnelig aldersgrense
70 år. Om lag 28 prosent av arbeidstakerne er

omfattet av særaldersgrenser.

VISSTE DU AT...

OFFENTLIG TJENESTEPENSJON
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2. Er det andre temaer eller
målsettinger KS bør ta med seg

i det videre arbeidet med ny
offentlig tjenestepensjon?

PENSJON

KS SPØR
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Siden 2001 har partene i arbeidslivet og myndighetene gått sammen om
avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen har blitt refor -
handlet hvert fjerde år. Dagens avtaleperiode løper ut 201 8. Det forventes
at Regjeringen vil invitere partene i arbeidslivet til drøftinger om hvordan
arbeidet med et inkluderende arbeidsliv kan tas videre etter at IA-avtalen
har løpt ut. KS må ta stilling til hva kommunal sektor er best tjent med for
å nå målene om å redusere sykefraværet og å inkludere ere i arbeid.

Reforhandling av I A-avtalen 201 8?

Vi er ikke i mål
Siden 2001 har det samlede sykefraværet i Norge gått ned.
Det er utviklet ere virkemidler og regelendringer på nasjo -
nalt nivå for å bidra til redusert sykefravær. I deler av kom -
munesektoren har imidlertid fraværet økt i samme periode.
Rådmenn oppgir det høye sykefraværet som en av de største
arbeidsgiverutfordringene. Sykefraværet er spesielt høyt i
enkelte kommunale tjenesteområder, som helse og omsorg
og barnehager.

Det er fortsatt for mange som faller ut av – eller ikke kommer
inn i – arbeidslivet av helsemessige årsaker. Inkludering var
tema i debattheftet i 2017. Dette er fulgt opp i sak om inklu -
dering i arbeidslivet, behandlet i KS’ hovedstyre 15. august
2017. KS mener kommunesektoren kan spille en nøkkelrolle
i inkluderingsarbeidet, gitt de riktige virkemidlene og ramme -
betingelsene.

En av ti arbeidstakere i kommunal sektor er
borte fra jobben hver dag. Sykefraværet kos -

ter kommunesektoren samlet 1 1 milliarder
kroner per år

VISSTE DU AT...

REFORHANDLING AV IA-AVTALEN 2018?
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Den overordnede målsettingen med IA-avtalen er  «å bedre arbeids -
miljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet og
hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.»  Avtalen har vært avgrenset
til å handle om tilknytning til arbeidslivet knyttet til helseutfordringer. Det
overordnede målet er operasjonalisert i tre delmål:

1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent fra nivået i andre kvartal
2001.

2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funk -
sjonsevne.

3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder (sammen -
lignet med 2009-tall).

IA-AVTALEN
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Partssamarbeidet som fundament – den norske modellen
IA-avtalen bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit
mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Utvikling av
virkemidler og regelverk som skal understøtte virksomhetenes
arbeid med sykefravær og inkludering, har skjedd gjennom
det nasjonale trepartssamarbeidet i IA-avtalen. Samarbeidet
er blitt en plattform hvor arbeidslivets parter jobber sammen
om felles utfordringer og mål. På lokalt nivå kan kommuner og
fylkeskommuner, ved å inngå avtale om å være IA-virksom -
het, få tilgang til ulike virkemidler, bl.a. NAV Arbeidslivssenter.
Partssamarbeid både på sentralt og lokalt nivå ligger som
premiss i IA-arbeidet.

Hvordan kan vi nå målet om et mer
inkluderende arbeidsliv?
Det å lykkes med lavere sykefravær og økt inkludering er
krevende problemstillinger både for samfunnet og arbeidslivet.
Etter 1 6 år med IA-avtalen, kan det være behov for å tenke
nytt. Det er nødvendig å diskutere nye innfallsvinkler for å
oppnå bedre resultater i kommunene, særlig i sykefraværsar -
beidet. Vi må drøfte hvorvidt et nasjonalt trepartssamarbeid
om IA fortsatt er en vei å gå, eller om andre retninger er mer
hensiktsmessig for kommunesektoren.

1 4,5 prosent av de ansatte i kom -
munal sektor oppgir å ha redusert

funksjonsevne

Avgangsalderen i kommunal sektor øker,
og gjennomsnittlig avgangsalder fra

sektoren er nå 63,9 år

VISSTE DU AT...

REFORHANDLING AV IA-AVTALEN 2018?
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3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om
videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?

a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighe -
tene og partene i arbeidslivet bidra til å stimulere til ny -

tenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet
og inkludere ere i arbeid?

b. Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå inn -
rettes for å bidra til økt måloppnåelse i kommunal sektor?

c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samar -
beid kan være nødvendig for å oppnå målet om redusert
sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal

sektor?

I A-AVTALEN

KS SPØR
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H vordan møte forslag om bemanningsn ormer
og kompetansekrav?

KS har framholdt at bemanningsnormer og faglige kompe -
tansekrav med videre i kommunesektoren i all hovedsak
må være veiledende. Eventuelle bindende normer må være
utformet på et så overordnet nivå som mulig, og ikke knyttes
til virksomhetsnivå. Slike krav bør ikke begrense lokaldemo -
kratiets og arbeidsgivers handlingsrom, og kommunene/
fylkeskommunene må få full kompensasjon for økte utgifter.
Dette har vært begrunnet i blant annet følgende1:

• Bindende bemanningsnormer og kompetansekrav begren -
ser lokalt handlingsrom til å utforme tjenester i tråd med
lokale utfordringer og behov

• Normer og krav begrenser strategisk styring av kompetan -
se og svekker insentivene og mulighetene til å nne nye
innovative løsninger

• I sektorer med arbeidskraftmangel vil bemanningsnormer
kunne virke kostnadsdrivende, og bemanningsnormer på
ett område får konsekvenser for kommunens tjenester og
ressursbruk på andre områder

• Det er store variasjoner i lokale tilbuds- og etterspørsels -
forhold – en gjennomsnittsnorm vil være dårlig tilpasset
situasjonen i den enkelte kommune

• Det er usikkerhet om hvordan en beregner kostnader ved
nasjonale bemanningsnormer og hvordan kompensasjo -
nen (bør) fordeles i kommunesektoren

• Bindende bemanningsnormer kan føre til mindre opp -
merksomhet på effektiv ressursbruk, og vil i seg selv binde
ressurser til kontroll og dokumentasjon og føre til ere
statlige tilsyn

• Det er usikkert hvorvidt og hvor sterkt en nasjonal beman -
ningsnorm øker kvaliteten på tjenesten og har effekt på for
eksempel elevens læringsutbytte

Kommunene og fylkeskommunene har ikke vært entydige i
høringsuttalelsene til nye forslag om bemanningsnormer og
kompetansekrav.

I den politiske debatten er det økt oppmerksomhet om bemanningsnormer som virkemiddel i
statens styring av kommuner og fylkeskommuner. Og, vi har de seneste årene sett ere lovkrav
knyttet til kompetanse. Begrunnelsen er blant annet rettssikkerhet, kvalitet i tjenestene, likhet
og likeverd.

En bindende bemanningsnorm innebærer
at kommunen eller fylkeskommunen må
bruke ressurser på bestemte fag- eller
sektorområder på kommunenivå eller
virksomhetsnivå, f.eks. maks antall barn
per ansatt i barnehagene.

BEMANNINGSNORM

1KS syn og argumenter samsvarer i stor grad med statens egen retningslinje og veileder for bemanningsnorm, kompetansekrav m.v. i statlig styring av kommuner og fylkeskom -
muner (https://www.regjeringen.no/contentassets/c7f4729ba2744851b6e55d373be7f802/h-2382_elektronisk.pdf) og Produktivitetskommisjonens vurderinger av ressursmål og
bemanningsnormer (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-3/id2474809/).

HVORDAN MØTE FORSLAG OM BEMANNINGSNORMER OG KOMPETANSEKRAV?
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Kompetansekrav innebærer at kom -
munen eller fylkeskommunen må ha
ansatte som fyller disse formelle ut -
danningskravene. Det kan kreve nyan -
settelser/rekruttering, videreutdanning
og/eller omrokkering.

KOMPETANSEKRAV
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Perspektivmeldingen 201 7 understreker behovet for prioritering og effektivisering
i offentlig sektor: «Det vil over tid oppstå betydelige utfordringer for nansieringen
av det offentlige tjenestetilbudet (… ) Behovet for prioritering innebærer at det er
uheldig å låse fast fremtidige løsninger i form av øremerking, lovfesting og indivi -

duelle rettigheter som fritas fra helhetlige prioriteringer og lokale tilpasninger.

VISSTE DU AT...

Vedtatte, foreslåtte og andre mulige krav til kompetanse
og bemanning

Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehage
Regjeringen har foreslått en bemanningsnorm på en ansatt
per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre
år. Pedagognormen er foreslått skjerpet; mens det i dag skal
være maksimalt 1 8 barn over tre år per pedagogisk leder,
foreslås maksimalt 1 4 barn. For barn under tre år skal det
være maksimalt sju barn per pedagogisk leder, mot dagens
ni barn. Forslaget innebærer ingen nye kvali kasjonskrav til
pedagogisk leder. Både pedagog- og bemanningsnorm er
foreslått å gjelde for hver enkelt barnehage.

I statsbudsjettet for 201 8 er det over kommunenes ramme -
tilskudd bevilget 424 mill. kroner (helårseffekt) til innføring av
pedagog- og bemanningsnorm i barnehage. Beregninger fra
KS viser at dette ikke dekker kostnadene med tilsetting av
barnehagelærere og assistenter i mange kommuner. Konse -
kvensen er at midler må omprioriteres fra andre tjeneste-
områder.

Kompetansekrav i helse og omsorg
Fra 201 7 er det krav om spesialisering i allmennmedisin
for nytilsatte fastleger og fra 201 8 nye kompetansekrav for
legevakt. Fra 201 8 er det krav om at alle kommuner skal ha
sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Fra 2020 vil
det bli stilt krav om at kommunene i tillegg må ha tilgang til
ergoterapeut og psykolog.

Kompetansekrav i skolen
Fra 201 4 er det innført nye kompetansekrav for å undervise i
enkelte fag i grunnopplæringen. Kravet er rettet mot kommu -

nene og fylkeskommunene som er ansvarlige for å ha riktig
og nødvendig kompetanse i skolene. Kravene slår først og
fremst inn for lærere i grunnskolen. Fram til skoleåret 2025–26
har allmennlærere dispensasjon fra kravet. Dette innebærer at
kommunene har tilsvarende frist for å dekke kravet om riktig
kompetanse. Strategien Kompetanse for kvalitet skal først
og fremst bidra til at est mulig lærere har kompetanse i tråd
med de nye kravene. Innenfor strategien nansierer staten
studieplasser i UH-sektoren og vikarmidler eller stipend for
lærere. Skoleeierne skal dekke kostnader til reise, opphold,
læremidler og liknende for lærerne.

Norskkompetanse i barnehage
Regjeringen har foreslått at alle nyansatte skal ha bestått en
standardisert norsktest.

Andre mulige krav
Stortinget har anmodet regjeringen om «å utrede mulige
løsninger for, og virkninger av, en bindende minimumsnorm
i skolehelsetjenesten, også sett i sammenheng med helses -
tasjonstjenesten». Stortinget har i kommunerammen lagt inn
midler med føring om styrking av tjenesten.

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utreder kom -
petansekrav til barnevernledere, og har varslet at dette også
skal gjøres for øvrige ansatte i barneverntjenesten.

Opplæringsloven har allerede en hjemmel for departementet
til å fastsette nærmere forskrifter om forholdstallet mellom
antall lærere og elever per skole eller per kommune (oppll §
8-3). Det er ikke laget forskrift om dette. Norm for lærertetthet
ble diskutert i valgkampen.

HVORDAN MØTE FORSLAG OM BEMANNINGSNORMER OG KOMPETANSEKRAV?
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4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag
til bemanningsnormer og kompetansekrav?

a. Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende
bemanningsnormer og/eller kompetansekrav under

visse forutsetninger? I så fall, hvilke?

b. Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for
å ivareta de nasjonale hensynene som ligger

bak forslag om bemanningsnormer og
kompetansekrav? I så fall, hvilke?

KOMPETANSEKRAV

KS SPØR
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KS er landets største offentlige arbeidsgiver -
organisasjon. KS forhandler som overordnet
tariffpart på vegne av medlemmene med re
forhandlingssammenslutninger. Oslo er eget
tariffområde, og omfattes ikke av arbeidsgiver -
virksomheten i KS.

Forhan dlinger i KS-området
– oppgjørets gang

Hovedstyret gir administrasjonen forhandlingsmandat for
forhandlinger med LO Kommune, Unio, YS Kommune, og
Akademikerne Kommune. Disse re hovedsammenslutninge -
ne representerer 39 arbeidstakerorganisasjoner.

Alle kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo) har gitt KS
fullmakt til å inngå og si opp sentrale tariffavtaler på vegne av
medlemmene. I henhold til vedtektene skal Hovedavtalen og
Hovedtariffavtalen vedtas gjennom uravstemning. For KS som
arbeidsgiverorganisasjon er det derfor viktig at medlemmene
faktisk tar stilling til forhandlings- eller meklingsløsningen som
sendes til uravstemning. Hvem som avgir stemme på vegne
av kommunen eller fylkeskommunen vil normalt fremgå av
delegeringsreglementet. Alle medlemmer blir bundet av et
uravstemningsresultat når det foreligger. Det samme gjelder
hovedstyrevedtak der Hovedstyret fatter vedtak om godkjen -
ning av et forhandlingsforslag i mellomoppgjør og for sentrale
særavtaler.

Gjennomføring av tariffoppgjør
– i korte trekk

Forber edelser

Debatthefte og strategi-
konferanser

Vu r deringer og
prioriteringer

Mandat fra
hovedstyr et

Forhandlinger

Partene utvekser krav/
tilbud i fler e runder

KS kostnadsber egner ,
analyser er og vur der er

kravene

Brudd i
forhandlingene

Forhandlingene
før er til enighet
om ny avtale

Tvungen mekling

Str eik

Når avtalen for eligger
som forhandlingsløsning,

meklingsløsning eller
etter str eik, sendes den

til uravstemning

JA i uravstemningen
betyr at avtalen er vedtatt

og er bindende for
medlemmene

Enighet

FORHANDLINGER I KS-OMRÅDET – OPPGJØRETS GANG
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KS forhandler også sentrale særavtaler på vegne av medlemmene. De
aller este skal reforhandles innen 1. januar 2019. Dette gjelder tolv
særavtaler, blant dem reiseregulativet, brannavtalen og tannhelseavta -
lene. Fire andre sentrale avtaler (ASA’er) er også oppe til revisjon, f.eks.
avtalene for privatpraktiserende fysioterapeuter.

Pr. 1.1. 2018 skal disse særavtalene være forhandlet og/eller prolongert:
OU-avtalen (SGS 1020), Barnehage, SFO og assistenter i skolen (SFS
2201), Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale (SFS 2213), Kom -
munelegeavtalen (SFS 2305) samt Rammeavtalen i fastlegeordningen
(ASA 4310)

Det skal også være opprettet ny særavtale for avlastning/besøkshjem.

SÆRAVTALER



18

ORD OG U TTRYKK

Hovedavtalen

HTA

Hovedtariffoppgjør

Lønnsglidning

Overheng

Årslønnsvekstramme

Disponibel ramme

Frontfagmodellen/
forhandlingsmodellen

Særavtaler

HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er
toårig, og er inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp
30. april 2018. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

HTA inngås for to år. I hovedtariffoppgjør kan det forhandles om hele HTA og
det gjennomføres samtidig sentralt lønnsoppgjør.

Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke
følger av tarifftillegg. For eksempel ansiennitetsopprykk, endringer i lønn ved
skifte av stilling eller at en ny medarbeider får høyere eller lavere lønn enn
personen han/hun erstatter.

Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået
ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller
dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke
gis lønnstillegg eller forekommer strukturendringer i det andre året.

Viser hvor mye gjennomsnittlig lønn øker fra ett år til et annet. Dette er et fel -
les språk for alle tariffområdene som gjør det mulig å sammenligne resultatet
av oppgjøret.

Er det faktiske handlingsrommet etter at overheng og lønnsglidning er fratruk -
ket den økonomiske rammen for året.

Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordine -
res i hele arbeidslivet. Konkurranseutsatt industri (frontfaget) forhandler først,
og lønnsveksten her legger premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/
sektorer. Pro len på oppgjørene bestemmes innenfor den enkelte sektor.

Dette er tariffavtaler som inngås i fredsplikt. Det er tre typer særavtaler.
Sentrale generelle særavtaler (SGS), sentrale forbundsvise særavtaler (SFS)
og lokale særavtaler. Særavtalene regulerer spesi kke lønns- og arbeidsvil -
kår som gjelder alle (f.eks. reiseregulativet) eller særskilte vilkår for spesi kke
yrkesgrupper, som for eksempel leger og undervisningspersonalet. Forhand -
lingene om SGS skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene, mens
SFS forhandles mellom KS og de forbund som har interesser i saken.

Grunnleggende spilleregler, blant annet om forhandlingsordning, partsforhold,
medbestemmelse og samarbeid. Også omtalt som arbeidslivets grunnlov.
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4908-4   Arkiv: K10  

 

 

Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk kompensasjon 

Ringeriksbanen/E16  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det er svært viktig og grunnleggende at fremdriften opprettholdes. Verneprosessen må 

på ingen måte hindre fremdrift i prosessen med reguleringsplan for Ringeriksbanen og 

E16. 

2. Verneprosessen og reguleringsplan FRE16 bør være uavhengig om dette kompliserer 

prosessene, og samtidig vedtak ikke er mulig å gjennomføre i 2018. 

3. Det bør unngås vern av arealer som er dyrka mark og kan brukes til matproduksjon 

4. Foreliggende saksfremlegg med rådmannens vurdering sendes til Fylkesmannen i 

Buskerud som høringssvar fra Ringerike kommune. Saksprotokoll ettersendes etter 

politisk behandling. 

5. Kommunestyret tar melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk 

kompensasjon for Ringeriksbanen/E16 til orientering 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I brev av 28.04.2016 kunngjorde Samferdselsdepartementet (SD) beslutningen om at 

Helgelandsmolinja skulle legges til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 

(FRE16). I samme brev står: «I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante 

avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og 

jordvern/jordbruk». 

 

Økologisk kompensasjon er fysisk erstatning av tapt verdifull natur etter at avbøtende og 

restaurerende tiltak er gjennomført. Arealer som velges ut til økologisk kompensasjon skal i 

hovedsak sikres gjennom vern etter naturmangfoldloven. 

 

Det kjøres egen prosesser i forhold til kompenserende tiltak for tapt dyrka mark. 

 

FRE 16 som tiltakshaver er ansvarlig for å utarbeide en kompensasjonsplan. Planen skal være 

et vedlegg til reguleringsplanen for vei og bane. Kompensasjonsplanen vil inneholde konkrete 

forslag til hvilke arealer som bør vernes for å unngå netto tap av viktig natur, og skal danne det 



- 

faglige grunnlaget for verneplanen. Kompensasjonsplanen er ennå ikke ferdig, og 

kompensasjonsbehovet er dermed ikke avklart. 

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen har 07.12.2017 sendt ut melding om oppstart av verneprosess som følge av 

økologisk kompensasjon for FRE16, se vedlegg 1. Bakgrunnen for at meldingen er sendt ut før 

kompensasjonsplanen er ferdig, er at Klima- og miljøverndepartementet (KLD) har gitt FMBU 

føringer om at verneplanprosessen må kjøres parallelt med reguleringsplanprosessen, slik at det 

er mulig å vedta verneplanen samtidig med reguleringsplanen.  

 

Oppstartsmeldingen baserer seg på kartlegginger og metodisk arbeid utført i 2016. En 

oppsummering av kartleggingsarbeidet finnes i rapporten Potensielle arealer for økologisk 

kompensasjon. Noen av de kartlagte arealene er utelatt i oppstartsmeldingen. Dette gjelder i 

hovedsak større jordbruksarealer. I alt 24 avgrensede arealer inngår i oppstartsmeldingen, 17 

av disse ligger helt eller delvis i Ringerike kommune. 

 

Sannsynligvis vil det ikke bli aktuelt å verne alt areal det nå er meldt oppstart på. Den endelige 

kompensasjonsplanen vil, sammen med innspill til oppstartsmeldingen, danne grunnlag for 

utarbeidelse av verneplan. FMBU skriver i sitt brev at verneplanen vil bli sendt på høring 

samtidig som at reguleringsplan for vei og bane blir sendt på offentlig høring våren 2018. 

 

Fristen på merknader til oppstartsmeldingen er satt til 15. januar, men kommunen har i møte 

med FMBU fått aksept for å komme med formelt innspill etter behandling i første mulige 

kommunestyremøte. 

 

Fremdrift 

Ringerike kommune har i innspill til planprogram, vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, blant 

annet pekt på viktigheten av å opprettholde fremdriften. Dette har vært fokus fra kommunen 

over lengre tid, og er gjentatt i ulike vedtak. I oppdragsbrevet fra SD datert 30.08.2015, ble 

visse premisser lagt til grunn. Ett av disse var at det skulles startes med en reguleringsplan og 

ikke en kommunedelplan. Det blir videre sagt at hensynet til effektiv planlegging og 

kostnadseffektiv utbygging skal prioriteres i det videre arbeidet. Den skisserte at 

framdriftsplanen fra delutredning 2 for de ulike fasene i planleggingen av prosjektet, legges 

til grunn for planarbeidet. Dette innebærer en ambisjon om byggestart i 2019 og 

ferdigstillelse i 2024. Det er viktig at fremdriften som nå foreligger med sluttbehandling av 

planen i 2018 ikke blir ytterligere forsinket.  

 

I oppstartsmeldingen fra FMBU står følgende: Det tas forbehold om at det kan komme nye 

arealer til i verneplanarbeidet, dersom det viser seg at de foreliggende arealer ikke møter 

kravene for økologisk kompensasjon. Nye arealer vil i så fall måtte finnes lengre unna enn det 

som er vurdert per i dag. Hvis det er behov for flere arealer til vern må det sendes ny 

oppstartsmelding for disse arealene, j f. naturmangfoldloven § 42. Hvis så blir tilfelle, er det 

viktig at dette ikke forsinker fremdriften. 

 

Rådmannens vurdering 

Fylkesmannen i Buskerud melder oppstart på et stort areal innen for Ringerike kommune. 

Rådmannen leser FMBUs brev slik at det fortsatt er uklarhet rundt det faglige grunnlaget for 

økologisk kompensasjon knyttet til FRE16, da kompensasjonsplanen ennå ikke er ferdig. Den 

endelige verneplanen bør basere seg på det reelle behovet for fysisk kompensasjon.  



- 

 

Videre leser Rådmannen at det er lagt opp til et parallelt løp mellom verneplan og 

reguleringsplan for vei og bane. Dette har gitt grunnlag for en viss bekymring om at 

verneprosessen kan forsinke vedtak av reguleringsplanen. Ringerike kommune mener at 

arbeidet med verneprosessen ikke må hindre fremdriften av Ringeriksbanen og ny E16. 

 

Rådmannen kan ikke se at noen av de foreslåtte arealer hindrer ønsket utvikling i kommunen. 

Det påpekes likevel følgende: Det er ønske om sykkelvei mellom Prestmoen og Busundbrua, 

og hvis en eller begge av arealene 13a, Busund sandtak og 13b, Busund nord, velges til fysisk 

kompensasjon, må dette ikke være til hinder for etablering av sykkelvei. I forhold til areal 15, 

Juveren vest, ber kommunen om at et evt. vern ikke skal være til hinder for fremtidig behov for 

utvidelse av fv 158, Norderhovsveien. 

 

Vern og forhold til dyrka mark  

I noen av de foreslåtte områdene til vern er det dyrket mark. Ringerike kommunestyre har i 

behandling 15.12.2016 vedtatt at: Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes 

behandlet tilsvarende som øko-kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at 

matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging. For at matproduksjon 

skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging er det da ikke ønskelig å verne arealer 

som brukes eller kan brukes til matproduksjon. Det vises til brev fra SD 28.04.16 i forhold til 

jordbruk: I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante avbøtende og 

kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. 

 

Arealer som er kartlagt for vern blir lagt inn i fagdatabaser og registeringene blir tilgjengelig og 

benyttet selv om vern ikke blir et faktum. Det vil dermed kunne gi en konsekvens for disse 

store arealene selv om det bare vernes en liten del.  

En del av de foreslåtte arealer er i dag fulldyrket mark, hvor det evt. skal etableres/tilbakestilles 

til våtmark. Dette bør kun vurderes for lite drivverdige restarealer og arealer med større 

begrensinger (eks. flomutsatte, våte arealer), og ikke på større arealer med matjord av god 

kvalitet. Alt fulldyrka areal som benyttes til etablering av våtmark må kompenseres for 

gjennom jordbrukskompenserende tiltak. 
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Vedlegg 

1. Oppstartsmelding verneprosess økologisk kompensasjon, 07.12.2017 

2. Oversiktskart oppstartsmelding 

3. Brev fra SD 28.04.16 

4. Oppdragsbrev fra SD 30.08.2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 

   Ole Einar Gulbrandsen 
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Grunneiere og høringsinstanser etter liste

Melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk kompensasjon
for Ringeriksbanen / E16

Ringeriksbanen og ny E16 som planlegges bygd mellom Sandvika/ Høgkastet og
Hønefoss skjærer gjennom et r ikt kultur - og naturlandskap. Sammen med valget av
Helgelandsmolinjen for delstrekning 4 av prosjektet, bestemte
Samferdselsdepartementet at det skal «legges vekt på å finne relevante avbøtende og
kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, fl omsikring og
jordvern/jordbruk». Kompenserende tiltak for naturmangfold (økologisk
kompensasjon) vil erstatte tapte naturverdier. Erstatningsarealene sikres gjennom
en verneplan. Fylkesmannen melder nå oppstart av verneprosess for mulige
erstatningsarealer . Omfanget av økologisk kompensasjon, herunder hvor store
arealer som skal vernes, vil bli besluttet av regjeringen. Arealene det nå meldes
oppstart for er aktuelle å utrede for vern som erstatningsareal. Vi ønsker
synspunkter fra grunneiere, organisasjone r og andre interesserte. Det vil bli holdt et
åpent møte om dette tirsdag, 9. januar 2018 på General hotell, Helgelandsmoen, kl.
18. Vi ønsker alle velkommen.

BAKGRUNN

Regjeringen vedtok i august 2015 å bygge Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og
Hønefoss. Tiltakshaver er Fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 (Fellesprosjektet).
Traseen med en fire felts motorvei og to spors jernbane beslaglegger et rundt 130 meter bredt
belte i et landskap med store verdier knyttet t il blant annet bebyggelse, natur, jordbruk og
kulturminner. Da traseen ble vedtatt, ble det bestemt at det skal «legges vekt på å finne
relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring
og jordvern/jordbruk», jfr. b rev fra Samferdselsdepartementet 28.4.16. Kompenserende tiltak
vil være sikring av nye arealer gjennom vern (erstatningsarealer).

Om verneprosessen
En verneprosess med hjemmel i lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal
legge til rette for medv irkning. Den starter med en kunngjøring om oppstart av
verneprosess («oppstartsmelding», dette brevet) som viser en oversikt over de områdene
som kan være aktuelle for vern. Alle kan komme med innspill til oppstartsmeldingen.
Fylkesmannen behandler innkomn e innspill, som blir en del av grunnlaget for et forslag til
verneplan. En verneplan har konkrete forslag til avgrensing og vernebestemmelser og kan
inneholder ulike alternativer til vern. Den sendes på høring til alle berørte grunneiere og
relevante parte r. Merknadene til høringen blir vurdert før Fylkesmannen sender sitt
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endelige forslag til verneplan til Miljødirektoratet. Saken behandles så i Miljødirektoratet
og Klima - og miljødepartementet, før den behandles i regjering og vedtas ved kongelig
resolusj on.

Arealene det nå meldes oppstart for baserer seg på naturfaglige kartlegginger og metodisk
arbeid gjort i 20161. For å sikre god nok kunnskap om mulige erstatningsarealer har
kartleggingen omfattet mange forskjellige typer natur og områder. Siden da h ar noen
arealer blitt tatt ut fra den opprinnelige kartleggingslisten av hensyn til jordvern. Trolig vil
ikke alle arealene som det nå meldes oppstart på inngå i høringsforslaget til verneplanen
som utarbeides i løpet av senvinter/ våren. Dialogmøter med g runneiere i de aktuelle
områdene er påbegynt, men det er ikke gjennomført møter med alle ennå. Samtidig pågår
arbeidet med å avklare tapet av natur og behovet for kompensasjon fra Fellesprosjektets
side. Det er derfor usikkert hvor stort areal og hvilke ko nkrete områder det er aktuelt å
verne. Klima - og miljødepartementet har gitt oppdrag om å starte verneprosessen for
aktuelle områder nå, for å unngå å forsinke arbeidet med reguleringsplanen for vei/bane.

Forhold mellom verneprosess og planprosessen for Ringeriksbanen/ E16
Fellesprosjektet utarbeider en kompensasjonsplan som bidrar til kunnskapsgrunnlaget for
verneprosessen, og den skal sendes på høring sammen med reguleringsplanen våren 2018.
Klima - og miljødepartementet har bestemt at grenseendring av naturreservatet Synneren og
nytt vern som følge av økologisk kompensasjon skal kunne sluttbehandles samtidig med
reguleringsplanen. Derfor må verneplanprosessen følge planprosessen til Ringeriksbanen/
E16 slik at et samtidig vedtak av reguleringsplan og en delig verneplan er mulig. Forslag til
verneplan som Fylkesmannen utarbeider vil så langt som mulig bygge på
kompensasjonsplanens faglige grunnlag. Videre må det tas forbehold om at det kan komme
nye arealer til i verneplanarbeidet, dersom det viser seg at de foreliggende arealer ikke
møter kravene for økologisk kompensasjon. Nye arealer vil i så fall måtte finnes lengre
unna enn det som er vurdert per i dag. Hvis det er behov for flere arealer til vern må det
sendes ny oppstartsmelding for disse arealene, j f. naturmangfoldloven § 42.

GRUNNLAGET FOR VERN

Hva er økologisk kompensasjon?
Kompenserende tiltak for naturmangfold (økologisk kompensasjon) skal fysisk erstatte tap
av verdifull natur. Økologisk kompensasjon er siste utvei for å motvirke gjenværende
negativ påvirkning fra naturinngrep etter at man har gjort det som er mulig for å unngå,
avbøte og restaurere påvirkete naturområder. Kompensasjon omfatter vanligvis vern av
nye arealer eller nydanning av verdifulle naturtyper. Økologisk kompensasjon er r elativt
nytt i Norge.

Kompensasjonsplan
Tiltakshaver, altså Fellesprosjektet Ringeriksbanen/ E16, har ansvar for å utarbeide en
kompensasjonsplan. Denne kompensasjonsplanen tar utgangspunkt i prosjektets
konsekvensutredning som redegjør for hvilke konsek venser samferdselsprosjektet har
generelt og for de utvalgte naturverdiene langs traseen. Tap av naturverdier som ikke kan

1 Arbeidet ble oppsummert og offentligjort som FRE rapport FRE - 00 - A - 25370 «Potensielle arealer for
økologisk kompensasjon» og kan lastes ned fra Bane NORs prosjektside .
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forhindres må kompenseres fysisk gjennom vern av egnede erstatningsarealer. Der det er
ikke verdifull natur fra før kan reetablering eller nydanning av, for eksempel, ny våtmark,
være aktuelt. Det rettes spesielt oppmerksomhet mot konsekvensene av tiltaket for
landskapsøkologien, det vil si hvordan et slikt inngrep påvirker økologiske sammenhenger
og funksjoner utover de arealene som bl ir direkte bygd ned av prosjektet. Siden
samferdselstiltaket er lagt i en helt ny trasé er det viktig å vurdere dens påvirkning i et
større landskapsrom for å sikre at barrierevirkninger kan bli minimert og kompensert. Når
Fellesprosjektets kompensasjonspl an er kommet lenger, vil det være tydeligere hvordan
samferdselstiltaket vil påvirke verdifull natur, og hva som konkret må til for å kompensere
for dette.

Viktige naturverdier som påvirkes av Ringeriksbanen
Våtmark og elveslette : Storelva består av et o pprinnelig meandrerende elveløp og et aktivt
elvedelta som i liten grad er påvirket av tekniske inngrep. Elveslettelandskapet til Storelva
er unikt for Sør - Norge med store intakte kroksjøer i ulike suksesjonsstadier og et relativt
intakt utløpsdelta. Natur typen kroksjø, meandere og flomløp er naturtyper klassifisert som
sterkt truet på rødlista for naturtyper. I tillegg er området levested for en rekke sjeldne
plante - og dyrearter.

Naturreservater og Ramsar områder: Det er opprettet fem våtmarksreservater i Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem, og disse ble i 1996 innmeldt til Ramsarkonvensjonen og
godkjent som internasjonalt viktig våtmarksområde. Videre er det foreslått utvidelse og
sammenbinding av reservatene ved vern av Storelva og Nordre Tyrifjorden. Ve d Kroksund
er det et område med viktig funksjon for overvintrende vannfugl og verdi for både
hekkende vannfugl og rastende fugl på høst - og vårtrekket. Traseen for vei og bane skjærer
gjennom begge disse våtmarksområdene.

Kalknatur og truede arter: Langs traseen for vei og bane er det i tillegg til våtmark store
verdier knyttet til blant annet kalknatur og truede arter av planter og dyr. I arbeidet med
økologisk kompensasjon har det derfor vært viktig å kartlegge og vurdere naturtyper og
arter, og påvirkni ng på disse verdiene vil også bli vurdert for kompensasjon.

VURDERING AV POTENSIELLE KOMPENSASJONSAREALER

De fleste av arealene det nå meldes oppstart for ligger på Storelvas elveslette i tilknytning til
allerede vernede eller foreslått vernede områder . De består av våtmarksområder og kantsoner
med ulike typer skog langs Storelva og dens kroksjøer og evjer, samt Loreåsen ved
Steinsvika. I denne oppstartsmeldingen er det tatt med noe dyrka mark med tanke på mulig
restaurering med dammer og eventuelt beit edyr.

Denne oppstartsmeldingen omfatter ikke alle arealene som ble kartlagt i 2016. En del av
de større områdene med fulldyrka mark er tatt ut for å redusere konflikten med jordvern.
Dette gjelder dyrka mark på Odden, Gomserud, Mælingen vest og øst, Frok øya og
Averøya. Flere områder kan bli tatt ut av verneplanen helt eller delvis når forslag til
verneplan sendes på høring.

Vedlagte kart viser hvilke arealer det meldes oppstart av verneplan for. Områdenummer
er hentet fra kartleggingsrapporten til Felle sprosjektet.
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Liste over arealer:
2 Sandbakken (15 daa) Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas graving
3 Odden I (64 daa) Skog inntil Synneren naturreservat
4 Odden II (7 daa) Smal kantsone mot Synneren
5 Hengslet (44 daa) Dyrket mark ved innløpet til Sy nneren
6 Indre Synneren (12 daa) Flomutsatt oppdyrket mark
8 Mælingen sør (58 daa) Løvdominert skog med viktige naturverdier
9 Mælingen vest (2 daa) Smal kantsone mot Synneren
10 Mælingen øst (4 daa) Smal kantsone mot Storelvas elvesving
11 Prestmoskrenten (33 daa) Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas graving
12 Busund (122 daa) Våtmark og elvenær skog ved Storelva
13a Busund sandtak (41 daa) Viktige verdier knyttet til insektliv
13b Busund nord (53 daa) Verdifull gammel skog
14 Sandsetertjern (7 daa) Tjern, våtma rk omgitt av dyrka mark
15 Juveren vest (37 daa) Dyrka mark
17 Lamoen øst (34 daa) Skog nær Motjern i Lamyra naturreservat
18 Berger - Bergerhaugen (96 daa) Verdifull kalkskog
19 Mosmyra (111 daa) Rik myr, gjengrodd kroksjø
20 Helgelandsmoen (833 daa) Skog og våtmark (b are deler av arealet er aktuelt)
21 Domholtevja nord (63 daa) Våtmark, evje
22 Helvetesmyra (100 daa) Rik sumpskog, gjengrodd elvesving
23 Domholtevja sør (15 daa) Våtmark og flomutsatt eng
26 Mælingen sørøst (10 daa) Dyrket mark
27 Loreåsen (144 daa) Kalksko g

Verneform
For å kompensere for tap av verdifulle areal og oppsplitting av våtmarksområdene foreslås
det å verne nye områder. Noen av disse er våtmarksarealer med viktige naturverdier. Andre
er kantsoner eller arealer som sikrer trekk - og ferdselsruter og skaper buffer og beskyttelse
mot vei/bane eller mot andre områder med forstyrrelser. Disse arealene er ikke
nødvendigvis våtmark, men de er med på å binde sammen våtmarksarealer og øke
variasjonen og dermed sikre et rikere biologisk mangfold. I noen av områdene kan det
være aktuelt å skape ny våtmark ved for eksempel å lage dammer eller evjer.

Det er trolig naturreservat som er den mest aktuelle verneformen. I et naturreservat er hele
økosystemet med plante - og dyreliv fredet. Det vil være forbud mot f or eksempel
motorferdsel, hogst og nye inngrep i området. Vedlikehold av eksisterende bygninger eller
anlegg er normalt tillatt. Bruk av området til beite eller friluftsliv er tillatt. Naturreservat er
den strengeste verneformen vi har. Andre aktuelle vern eformer kan være
biotopvernområde som kan brukes for å sikre leveområdet for en eller flere bestemte arter,
eller landskapsvernområde som skal sikre landskapet. Begge er en noe mildere verneform
som i så fall kan medføre behov for vern av større arealer fo r å sikre stor nok effekt.
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PROSESSEN VIDERE

Merknader til oppstartsmeldingen og invitasjon til åpent møte
Vi vil gjerne ha synspunkter på oppstartsmeldingen. Det kan være merknader til
avgrensning eller opplysninger om bruk og interesser innenfor vur deringsområdet. Hvem
som helst kan komme med merknader. I forbindelse med oppstart av verneplanarbeidet
inviterer vi til et åpent møte tirsdag den 9. januar 2018 , kl 18, på General hotell,
Helgelandsmoen, hvor alle interesserte er velkommen.

Fristen for m erknader er 15. januar 2018 .

Merknader sendes Fylkesmannen pr post eller e - post.
Postadresse: Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen
E - post: fmbupost@fylkesmannen.no

Utarbeidelse av forslag til verneplan
Prosessen følger vanlig prosess for verneplan som beskrevet innledningsvis. Fylkesmannen
vil gjennomgå alle innspill som kommer til oppstartsmeldingen (dette brevet) og utarbeider
et konkret verneforslag med utkast til vernebestemmelser og grenser. Høringen av dette
konkrete verneforslag et vil bli sendt ut til alle berørte parter samtidig med høring på
reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 våren 2018.

Mer informasjon finner du på Fylkesmannens nettside: www.fylkesmannen.no/buskerud
(Høringer/ Kunngjøringer)

Har dere spørsmål så ta kontakt med Miriam Geitz (fmbumge@fylkesmannen.no, tlf 32 26 67
34) eller Eldfrid Engen (fmbueen@fylkesmannen.no, tlf 32 26 68 09).

Med hilsen

Gunhild Dalaker Tuseth
avdelings direktør

Miriam Geit z

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM

Vedlegg
1 Oversiktskart oppstartsmelding ØK
2 adresseliste_oppstartsme lding
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Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: trasevalg delstrekning 4 

Etter drøftinger i regjeringen har Samferdselsdepartementet i samråd med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet besluttet at alternativ 4f, Helgelandsmolinja, skal legges til 

grunn for den videre planleggingen av Ringeriksbanen og E16 på strekningen Bymoen-

Styggedalen. I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante avbøtende og 

kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. 

Som en del av dette bør lang bro fra Helgelandsmoen til Prestmoen utredes.  

Som statlig planmyndighet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvaret for 

planprosessen etter plan- og bygningsloven. Etatene må derfor ta kontakt med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for å avklare opplegget for den videre planprosessen, i første 

omgang arbeidet med planprogrammet. 

Hensynet til effektiv planlegging og kostnadseffektiv utbygging skal prioriteres. Det er viktig 

at etatene planlegger med fokus på kostnadskontroll. Kostnadsanslagene for veg- og 

baneprosjektene som er utarbeidet i de tre delutredningene av hhv. 13. juni 2014, 31. oktober 

2014 og 31. januar 2015 og tilhørende ekstern kvalitetssikring av Ringeriksbanen, skal være 

førende for den videre planleggingen av prosjektet. For avbøtende og/eller kompenserende 

tiltak vil det bli lagt avgjørende vekt på kost-/ nyttevurderinger. 

Samferdselsdepartementets oppdragsbrev av 30. august 2015 gir føringer for den videre 

planleggingen av prosjektet. Utgangspunktet for planleggingen er en samtidig utbygging av 

veg og bane. Etatene har i en kvalitativ risikoanalyse av 27.1 d.å. sannsynliggjort at 

mulighetspotensialet ved en felles organisering er langt større enn risikopotensialet, og at 

felles trase medfører økt koordineringsbehov og kompleksitet. På bakgrunn av dette har 

etatene anbefalt felles organisering også i utbyggingsfasen. Fellesprosjektet omfatter 

delstrekning av E16 som må bygges sammen med jernbane. Etatene har anbefalt at E16 på 
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strekningen fra Skaret til Høgkastet planlegges og gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt 

under Statens vegvesen, jf. brev fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet av 21. 

desember 2015 med anmodning om fastsetting av kommunedelplan for denne strekningen. 

Samferdselsdepartementet støtter disse anbefalingene.  

Vi ber om at det utarbeides planer for å håndtere de risikoer som er identifisert. Vi ber videre 

om at det utarbeides gevinstrealiseringsplaner for å sikre at mulighetspotensialet ved et 

fellesprosjekt blir fulgt opp i den videre planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.  

Det er besluttet at planleggingen skal ta utgangspunkt i en ambisjon om byggestart i 2019 og 

ferdigstillelse i 2024.Samferdselsdepartementet skal orienteres dersom det i den videre 

planleggingen kommer fram momenter som kan bidra til en vesentlig endring i prosjektets 

kostnader eller framdrift. 

Med hilsen  

 

 

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anders Andgard 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Oppdragsbrev – Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss 

Etter drøftinger i regjeringen, ber Samferdselsdepartementet Jernbaneverket og Statens 

vegvesen om å sette i gang formell planlegging av Ringeriksbanen samt videre planlegging av 

E16 Skaret-Hønefoss, jf. plan- og bygningsloven.  

Følgende premisser ligger til grunn for den videre planleggingen: 

 Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss gjennomføres i utgangspunktet som 

fellesprosjekt. 

 Planprosessen gjennomføres som statlig plan. 

 Planprosessen starter rett på reguleringsplan. Det utarbeides ikke kommunedelplan. 

 Åsa-alternativet for jernbanetrasé legges bort. Videre planlegging tar utgangspunkt i 

korridor over Kroksund. 

 Transportetatenes traséforslag legges til grunn for reguleringsplanarbeidet. For 

delstrekning 4 gjennomføres det et forprosjekt som utreder Helgelandsmoen-, Busund- 

og Monserudalternativene (4e, 4f og 4g).Trasé for delstrekning 4 besluttes i 

forbindelse med fastsetting av planprogrammet for reguleringsplanen. 

I utredningsrapportene anbefaler transportetatene felles planlegging og utbygging av E16 

Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen. Samferdselsdepartementet ber etatene utarbeide et felles 

planforslag. Den eksterne kvalitetssikringen peker imidlertid på at et felles utbyggingsprosjekt 

for veg og bane kan øke kompleksiteten, og dermed risikoen for tilleggskostnader. Vi ber 

derfor transportetatene vurdere dette nærmere før det tas endelig stilling til 

utbyggingsorganisasjon.  

Hensynet til effektiv planlegging og kostnadseffektiv utbygging skal prioriteres i det videre 

arbeidet. Det er viktig at etatene planlegger med fokus på kostnadskontroll. 

Kostnadsanslagene for veg- og baneprosjektene som er utarbeidet i de tre delutredningene av 
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hhv. 13. juni 2014, 31. oktober 2014 og 31. januar 2015 og tilhørende ekstern kvalitetssikring 

av Ringeriksbanen, skal være førende for den videre planleggingen av prosjektet. 

Samferdselsdepartementet ber om å bli orientert dersom det i den videre planleggingen 

kommer fram momenter som kan bidra til en vesentlig endring i kostnaden. Den skisserte 

framdriftsplanen fra delutredning 2 for de ulike fasene i planleggingen av prosjektet, legges til 

grunn for planarbeidet. Dette innebærer en ambisjon om byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 

2024.  

Som statlig planmyndighet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvaret for 

behandlingen og fastsettingen av de plandokumentene transportetatene skal utarbeide. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i dialog med Samferdselsdepartementet 

komme tilbake til den praktiske gjennomføringen og ansvarsdelingen i planarbeidet.  

Planleggingen av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss vil berøre ansvarsområdene til 

andre statlige og lokale myndigheter. Samferdselsdepartementet understreker derfor 

betydningen av at Jernbaneverket og Statens vegvesen involverer relevante aktører i 

planarbeidet. Særskilt vil det være viktig å ha god dialog med berørte myndigheter i 

forbindelse med forprosjektet for valg av trasé for delstrekning 4. Departementet ber derfor 

Jernbaneverket og Statens vegvesen bygge videre på samarbeidet som ble etablert med 

berørte direktorater i forbindelse med utarbeidelsen av faktagrunnlaget for silingsrapporten av 

januar 2015. Forprosjektet gjennomføres i samråd med disse aktørene. I dette arbeidet er det 

viktig å identifisere avbøtende og kompenserende tiltak knyttet til landbruks-, kultur- og 

naturverdiene samt vannførselen i området. 

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene 

blir best mulig.  

Med hilsen  

 

 

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anders Andgard 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

Kopi til:   

Klima- og miljødepartementet Akershus fylkeskommune 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Buskerud fylkeskommune 

Landbruks- og matdepartementet Oppland fylkeskommune 

Olje- og energidepartementet Bærum kommune 

Fylkesmannen i Buskerud Hole kommune 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ringerike kommune 
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Adresseliste 

Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR 

Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/176-1   Arkiv:   

 

 

Tour of Norway 2018 – Søknad om støtte 

 

Forslag til vedtak: 

 Ringerike kommune bevilger kr 200 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 

2018. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Formannskapet forutsetter at en etappe av rittet legges innenfor kommunens grenser. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av Fossen 

Grand Prix som ble arrangert på sytti- og åttitallet. Fra 1992 skiftet rittet navn til Ringerike 

Grand Prix som i år ble arrangert for 42. gang. «Interspons as» v/Birger Hungerholdt har søkt 

Ringerike kommune om tilskudd til arrangementet på kr 200 000 i 2018. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådet for Ringeriksregionen og Ringerike kommune har de siste årene innvilget samlet kr 

250 000 i tilskudd til sykkelrittet «Tour of Norway». Tilskuddet har vært delt med kr 125 000 

fra Rådet for Ringeriksregionen og kr 125 000 fra Ringerike kommune. 

Den massive medieomtale og TV-dekning av rittet førte til en flott promotering av 

Ringeriksregionen og Ringerike kommune, både nasjonalt og internasjonalt. Tour of Norway 

vil i 2018 bli gjennomført i perioden 16/5 til 20/5.  

Det planlegges også i år en etappestart i Hønefoss den 17. mai. Syklistene starter på 

Hvervenmoen med en defilering gjennom byen (sakte fart) til den offisielle starten som skal gå 

på Vesterntangen. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Tidspunktet for avviklingen av rittet «Tour of Norway» i 2018 vil også i år by på spesielle 

utfordringer i og med at det sammenfaller med feiring av grunnlovsdagen, men vil også av 

denne grunn gi en unik markedsføring av regionen og kommunen på en svært positiv måte, 

både nasjonalt og internasjonalt. En defilering av verdens sykkelelite gjennom en festpyntet og 

feststemt Hønefoss by i TV2`s beste sendetid som en innledning til rittets offisielle start på 

Vesterntangen, oppleves som optimalt i så henseende. 

Rådmannen anbefaler derfor Formannskapet å bevilge kr 200 000 i støtte til arrangementet i 

2018. 

 

Vedlegg 

 Søknad fra «Interspons as» 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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anders@interspons.no www.tourofnorway.no

Ringerike kommune
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Tour of Norway 2018 – internasjonalt etapperitt på sykkel – søknad om økonomisk tilskudd

Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av Fossen Grand
Prix som ble arrangert på sytti - og åttitallet. Fra 1992 skiftet rittet navn til Ringerike Grand Prix som i
år ble arrangert for 42. gang.

Starten på den første et appen i 2017 ble en stor suksess, og vi ønsker igjen å legge starten på 17. Mai -
etappen til Ringerike.

I 2018 har Tour of Norw ay fått tildelt perioden 16. - 20 . Mai, og e tappen på 17 . mai gir igjen oss som
arrangør en rekke utfordringer. Dette gjelder både med hensyn til trafikkavvikling,
overnatting/bespisning av 600 mennesker og frivillige funksjonærer.

For å løse disse utfordringene planlegger vi å benytte Sundvolden og Klekken som overnattingssteder
fra 15. - 18. mai, og starte andre etappe fra Hvervenm oen. Vi tenker som i 2017 å kjøre i sakte fart
(defilere) gjennom sentrum og over bybrua før russetoget . D en off isielle starten vil gå på
Vestern tangen.

Dette betyr at 17 . maifes ten i Hønefoss igjen blir sendt på TV 2 i beste sendetid, og dette vil som i
2017 skape en utrolig flott ramme omkrin g starten rittet . På samme måte som Hønefoss og Ringerike
vil bli presentert i all sin festdrakt!

For å kunne gjennomføre neste års arrangement, og for å kunne planlegge fremtidige etapper på
Ringerike, tillater vi o ss å søke Ringerike kommune om kr. 200.000 i tilskudd for 2018.

Med vennlig hilsen

Anders Eia Linnestad
Interspons AS
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Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Digitaliseringsstrategi 2018-2019 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2016-2020 

følgende verbalforslag: 

 

Ringerike Kommune skal utarbeide en digitaliseringsstrategi som skal være 

tverrsektoriell for hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av IKT- i alle 

våre tjenester og forvaltning. 

 

Ringerike kommune har fått bistand av konsulenter fra Accenture til å utarbeide 

digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune for perioden 2018-2019. 

 

Arbeidet er utført i perioden mai til september 2017, med involvering fra alle sektorer og 

tillitsvalgte. Strategien bruker informasjon innhentet fra Ståstedsanalyse for IT i Ringerike 

kommune utarbeidet i 2016. 

 

Strategien har sin hovedfokus på tjenestene innen Oppvekst og Helse og omsorg, hvor 

kommunen allerde har startet opp med digitaliseringsprosjekter. 

 

Digitaliseringsstrategien har fokusert på hva som kan oppnås i løpet av 2018 og 2019. 

Bakgrunnen for den korte horisonten, er den raske utviklingen av tjenester og løsninger 

innenfor dette området. 

 

Rådmannen har i arbeidet med Handlingsprogrammet for 2018-2021 startet implementering av 

strategien gjennom investeringstiltak og driftstiltak for 2018 og 2019. 

 



- 

I vedtatt Handlingsprogram for perioden 2018-2021 er det økte rammer i driftsbudsjettet på 

2,4 mill. kroner i 2018 til digital satsing, og det er investeringstiltak på 18,3 mill. kroner i 2018 

og 8,4 mill. kroner i 2019 til IT og digitalisering. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at strategien er utarbeidet med god involvering fra alle sektorer, og er godt 

forankret i rådmannens ledergruppe. 

 

Gjennom utarbeidelsen av Handlingsprogrammet for 2018-2021 er anbefalte tiltak i 

digitaliseringsstrategien tatt med i henhold til veikartet som er utarbeidet. 

 

Vedlegg 

Digitaliseringsstrategi 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 
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Forord
Teknologiutviklingen gir mange muligheter, men stiller også mange krav til en kommune. Samtidig fører
utviklingen til at innbyggernes krav og forv entninger øker – i takt med at andre offentlige og private aktører
tilbyr stadig mer tilgjengelige og effektive tjenester.
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Dette dokumentet oppsummerer Ringerike kommunes digitaliseringsstrategi for perioden 2017 til 2019.
Strategien ble utarbeidet av rådm annens ledergruppe i løpet av våren og sammeren 2017.

K artleggingen som er gjort viser at kommunen allerede gjør en rekke tiltak innenfor digitaliseringsområdet.
Arbeidet fremstår imidlertid som noe fragmentert. Det mangler en tydelig retning, og noen av d e ansatte i
organisasjonen opplever usikkerhet knyttet til hva som er målet og hensikten med digitaliseringsarbeidet.

Denne strategien forsøker å gjøre noe med dette, og setter høye ambisjoner for fremtidens digitale kommune.
Visjonen « Vi skal fornye og fo renkle Ringerike inn i en ny tid » gjenspeiler dette.

Strategien definerer fem satsningsområder i form av målbilder:

Vi skal tilby smartere og bedre velferds - og oppveksttjenester ved å bruke ny teknologi og smarte
enheter
Vi skal bruke digital teknologi fo r å levere tjenestene på en smartere og mer effektiv måte, så vi får
mer ut av hver krone
Vi skal oppfattes som en kommune som lytter til innbyggerne og næringslivet, og som er enkel å
kommunisere med
Vi skal legge til rette for at kommunens innbyggere bli r utstyrt med den digitale kompetansen de
trenger, samtidig som vi selv følger med i tiden
Vi skal sørge for at den digitale satsingen planlegges og styres på en systematisk måte for å oppnå
gode, sikre og effektive tekniske løsninger

Alle fem områdene har konkrete tiltak knyttet til seg. I tillegg definerer strategien prinsipper for hvordan
kommunen skal jobbe med brukermedvirkning, gevinstrealisering, organisasjonens evner og egenskaper , samt
styring og organisering for at dette skal bli en vellykket endr ingsreise.

November 201 7
Gyrid Løvli
Kom m unalsjef Økonomi og IT
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« Teknologiutvikling og digitalisering er en drivkraft for hvordan kommunal sektor organiserer,
utvikler og leverer tjenester. Samtidig oppstår nye organisatoriske og styringsmessige
utfordringer. Digitale løsninger må endres i t akt med at teknologien og samfunnet endrer seg.
Samfunnsmessige utfordringer som demografi, klima og inkludering gjør at vi må tenke nytt
om etablerte løsninger. Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av
tjenester, prosesser og arbei dsmåter. Ledelse, kultur og holdninger står sentralt. Alle
kommuner og fylkeskommuner bør derfor utarbeide en overordnet digitaliseringsstrategi og
årlig handlingsplan som en del av budsjettprosessen. Disse må ses i sammenheng med
organisasjonens overordne de planer og tjenesteområdenes behov. » KS’ digitaliseringsstrategi

In n l edn i n g
Dette dokumentet oppsummerer Ringerike kommunes digitaliseringsstrategi for perioden 2017 til 2019.
Strategien ble utarbeidet av rådmannens ledergruppe i løpet av våren og sommeren 2017, med støtte fra
konsulentselskapet Accenture. Tre konsulenter har sammen med kommunalsjefen for økonomi og IT , Gyrid
Løvli, utgjort en arbeidsgruppe som har dokumentert strategien og forberedt møter og arbeidssamlinger.
Tillitsvalgte og r epresentante r fra alle sektorene har også vært involvert i løpet av prosessen.

1.1 Bakgrunn
Teknologiutviklingen gir mange muligheter, men stiller også mange krav til en kommune. Samtidig fører
utviklingen til at innbyggernes krav og forventninger øker – i takt med at an dre offentlige og private aktører
tilbyr stadig mer tilgjengelige og effektive tjenester. Dette kan illustreres gjennom følgende eksempler:

81% av nordmenn sier at det er viktig for det offentlige å levere flere tjenester gjennom digitale
kanaler i fremtid en (Difi, 2015)
Hele 78% av nordmenn mener at innbyggerne bør involveres mer i å bestemme hvordan offentlige
tjenester utformes og leveres (Accenture, 2014)
Kun 35 % av nordmenn sier at offentlige tj enester er tilpasset brukernes behov i dag (Difi, 2015)

Digitale verktøy gjør det mulig å svare på disse utfordringene, og samtidig gjøre det mulig å sette innbyggeren i
sentrum i større grad enn det som har vært mulig tidliger e. Dette vil føre til at kommunen e oppfattes som mer:

Ansvarlig e : Ved å bruke digitale verktøy til å ta faktabaserte beslutninger og kommunisere dem ut, vil
kommunen fremstå som en ansvarlig og transparent aktør
Innovativ e : Ved å gå foran i digitaliseringe n kan kommunen drive lokal innovasjon
Engasjerende: En aktiv og tilgjengelig dialog vil gjøre innbyggerne mer motiverte til å delta i
utviklingen av offentlige tjenester
Personalisert e : Digitale tjenester gjør det mulig å gjøre tilpasninger til hver enkelt innbygger basert på
datainnsikt og - analyse
Inkluderende: Digitale tjenester åpner for å i større grad inkludere innbyggerne i politiske diskusjoner
og beslutningsprosesser

I tråd med dette har KS nylig publisert en digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017 – 2020
(KS, 2017) . Ringerike kommunes strategi er i overenstemmelse med denne, men legger i tillegg ekstra vekt på
de mulighetene og utfordringene som Ringerike står overfor.
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1.2 Begrepet digitalisering
Dig italisering er ikke et nytt begrep, men har vært et sentralt tema i en årrekke. Ved å bruke teknologi til å
gjøre oppgaver raskere, mer effektivt og med høyere kvalitet har digitalisering vært en viktig drivkraft for
utvikling av både privat og offentlig s ektor. Tradisjonelt har digitaliseringen foregått i én av to dimensjoner :

1. Eksternt: Digitalisering av brukeropplevelsen, tradisjonelt gjennom nettsider, men i de senere årene
også gjennom apper samt sensorer og andre sammenkoblede enheter.

2. Internt: Digital isering av tjenesteproduksjonen, tradisjonelt gjennom innføringen av fagsystemer og
administrative systemer, men i de senere årene også prosessautomatisering og avansert dataanalyse.

Utover på 2010 - tallet har teknologiutviklingen fortsatt å akselerere. Det gjør at det nå er mulig å digitalisere
helt fra brukerens ståsted – gjennom de interne prosessene – og tilbake til en respons til brukeren. Slik er det
mulig å gi en bruker umiddelbart svar på for eksempel forespørsel om barnehageplass eller
saksbehandlin gshenvendelser. Denne kombinasjonen av intern og ekstern digitalisering frem til en heldigital
virksomhet er illustrert i figur 1 nedenfor.

Figur 1 : Illustrasjon av de ulike aspe ktene ved digitalisering
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1.3 Metode og dokumentstruktur
Strategien består av tre hoveddeler, som vist i figur 2 . Disse delene utgjør kapitlene i strategidokumentet, og
beskrives overordnet nedenfor figuren.

Figur 2 : Konseptuell oversikt over innholdet i digitaliseringsstrategien

Kapittel 2: Intern og ekstern analyse

Ekstern analyse: En gjennomgang av hva andre norske kommuner og relevante nasjonale og
utenlandske aktører gjør på dig italiseringsområdet. Analysen fungerer som en inspirasjonskilde og gir
nyttige innspill til målbildene og konseptene.
Nåsituasjon: En vurdering av Ringerike kommunes nåværende evner og aktiviteter knyttet til
digitalisering.

Kapittel 3: Visjon, målbilder o g initiativer

Visjon: Beskrivelse av kommunens langsiktige mål med digitaliseringsarbeidet .
Målbilde: Beskrivelse av hva Ringerike kommune ønsker å oppnå med digitalisering innen 2020 .
Konsepter og initiativer: Konsepter er konkrete ideer til løsninger so m muliggjøres av digital teknologi.
Konseptene har blitt prioritert, og de utvalgte konseptene har blitt omformulert til initiativer, altså
konkrete tiltak (eller prosjekter) som kommunen ønsker å gjennomføre i perioden frem mot 2020.

Kapittel 4: Implement ering av strategien

Styring og organisering: Beskrivelse av hvordan digitaliseringsarbeidet skal styres og organiseres for å
oppnå en vellykket gjennomføring. Omfatter prinsipper for gevinstrealisering og brukermedvirkning,
en beskrivelse av nødvendige evn er og egenskaper, samt forslag til styringsstruktur og organisering.
Veikart: En plan for hvordan initiativene kan legges ut i tid. Veikartet gjelder fra h østen 2017 til
årsskiftet 2019/2020.

I tillegg til denne rapporten, er det også utarbeidet en prese ntasjonsversjon som egner seg for kommunikasjon
til interne og eksterne interessenter, samt tre presentasjoner fra workshops underveis i prosjektet som går mer
i detalj på noen områder. Denne rapporten inneholder imidlertid all sentral informasjon om arbei det som er
gjort med digitaliseringsstrategien.
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Intern og ekstern analyse
2.1 Ekstern analyse
Den eksterne analysen har blitt gjennomført ved hjelp av åpent tilgjengelige kilder på Internett, samt gjennom
Accentures interne eksperter og rapporter. Hensikten med analysen er å kartlegge eksempler på hva andre
norske kommuner og relevante nasjonale og utenlandske aktører gjør innenfor digitalisering, for å gi
inspirasjon og innspil l til Ringerike kommunes egne konsepter og målbilder. Analysen identifiserte sekst en
«konseptområder» innenfor tre temaer, som v ist i figur 3 nedenfor. Fremstillingen på de to etterfølgende
sidene inneholder beskrivelse av hvert område, samt konkrete eksempler fra norske og utenlandske
virksomheter.

Figur 3 : Oppsummering av ekstern analyse

2.2 Nåsituasjon i Ringerike kommune

2.2.1 Overordnet vurdering av digital modenhet i Ringerike kommune

For å danne et grunnlag for denne digitaliseringsstrategien , gjennomførte kommune n en tilstandsvurdering av
IT - enhet en høsten 2016 . Som en del av denne analysen ble det gjennomført en o verordnet vurdering av den
digital e modenhet en i kommune n. Som figur 4 viser, ble modenhetsnivået i kommunen vurdert til
grunnleggende i henhold til et rammeverk for vurdering av digital modenhet . Modenhetsnivået på de ulike
områdene er satt basert på generelle beskrivelser av hva som befinner seg på det aktuelle nivået. Se rapporten
fra tilstandsvurderi ngen for en mer grundig beskrivelse av vurderingskriteriene og hovedfunnene fra
vurderingen (Accenture, 2016) .

Figur 4 : Ringerike kommunes digitale modenhet ( Digital Capability Assessment )
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2.2.2 Pågående prosjekter knyttet til digitalisering i kommunen

For å identifisere status for de ulike sektorene, gjennomførte arbeidsgruppen intervjuer med alle sektorene for
å kartlegge pågående prosjekter knyttet til d igitalisering i kommunen. En oversikt over disse prosjektene er
illustrert i figur 5 . Her er prosjektene kategorisert i henhold til de ulike digitaliseringsaksene, som beskrevet i
kapittel 1.1 . En kort beskrivelse av hvert prosjekt ligger i vedlegg 1 .

Figur 5 : Oversikt over pågående prosjekter (inkludert planlagte og nettopp avsluttede) per mai 2017

Kort oppsummert viser kartleggingen at kommunen allerede gjør en rekke tiltak innenfor
digitaliseringsområdet. Arbeidet fremstår imidlertid som noe fragmentert . Det mangler en tydelig retning, og
noen av de ansatte i organisasjonen opplever usikkerhet knyttet til hva som er målet og hensikten med
digitaliseringsarbeidet.
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Visjon, målbilder og initiativer
3.1 Visjon
En visjon er en ambisiøs beskrivelse av hva en organisasjon ønsker å oppnå på mellomlang eller lang sikt.
Visjonen skal fungere som en klar veileder når organisasj onen skal ta viktige retningsvalg.

Typiske kjennetegn på en visjon er at den bør være konsis, tydelig, fremtidsorientert, stabil, utfordrende og
inspirerende (Kantabutra & Avery, 2010) .

Ringerike kommunes visjon for digitalise ring:

Visjonen er videre konkretisert med noen overordnede mål:

Med å fornye mener vi:
– at vi setter digitalisering høyt på agendaen, og utnytter muligheter der vi kan
– at vi er raskt ute med å ta i bruk digitale løsninger

Med å forenkle mener vi:
– at tjene stene er lett tilgjengelige og enkle å bruke, hvor som helst og når som helst
– at innbyggere og næringsliv får raskt svar når de trenger det
– at vi jobber så effektivt som mulig for å få mest mulig ut av hver krone

Med en ny tid mener vi:
– at Ringerike utvikl er seg til en moderne kommune som folk og næringsliv ønsker å komme til
– at tjenestene våre blir enda bedre og tilpasset hver enkelt
– at innbyggere opplever økt livskvalitet i alle livets faser

3.2 Målbilder
Basert på den interne og eksterne analysen har det bli tt definert fem målbildeområder. Målbildene inneholder
beskrivelser av hva kommunen ønsker å oppnå i perioden frem til 2020. Områdene er oppsummert i figur 6 , og
beskrevet nærmere på neste side.

Figur 6 : Målbilder for digitalisering av Ringerike kommune

Vi skal fornye og forenkle Ringerike inn i en ny tid
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3.2.1 A: Vi skal tilby smartere og bedre velferds - og oppveksttjenester ved å
bruke ny teknologi og smarte enheter

Følgende skal være førende for vårt arbeid med digitalisering innenfor velferd og oppvekst:

Velferdsteknologi
Vi skal bruke digitale løsninger der det bidrar til å gjøre omsorgstjenestene bedre, sikrere og mer
effektive for brukerne og kommunen.
Tilgjengelige helseopplysninger
Brukere av våre velferds - og helsetjenester skal ha enkel tilgang til informasjon om sine
helseopplysninger.
Digitale læringsverktøy
Barnehager og skoler skal bruke digitale verktøy for å tilrettelegge for digital vurdering og tilpasset
opplæring for å frigjøre tid til mer individuell oppfølging.
Digital opplæring i barnehage og skole
Opplæring i digitale evner skal stå sentralt i barnehage og skole, i henhold til temaplan for digital skole -
og barnehagehverdag.

3.2.2 B: Vi skal bruke digital teknologi for å levere tjenestene på en smartere
og mer effektiv måt e, så vi får mer ut av hver krone

Følgende skal være førende for vårt arbeid med å digitalisere intern tjenesteproduksjon:

Automatisering av interne prosesser
Vi skal automatisere o g digitalisere alle interne prosesser der det er fornuftig i et kvalitets - og
kost/nytte - perspektiv.
Automatisering av driftsoppgaver
Vi skal automatisere og digitalisere drift av bygninger, infrastruktur og andre eiendeler der det er
fornuftig.
Tilgjengelig informasjon
All informasjon skal være oppdatert og enkelt tilgjengelig n år det er bruk for den.
Proaktiv analyse av informasjon («analytics»)
Informasjon skal analyseres automatisk for å fortløpende oppdage sammenhenger og gjøre
forbedringer.

3.2.3 C: Vi skal oppfattes som en kommune som lytter til innbyggerne og
næringslivet, og so m er enkel å kommunisere med

Følgende skal være førende for vårt arbeid med å forenkle dialogen med innbyggere og næringsliv:

Innbyggermedvirkning
Vi skal ha løsninger som legger til rette for at innbyggere kan følge med og komme med innspill til
kommunens arbeid og politiske prosesser.
Tilstedeværelse i digitale kanaler med moderne utforming
Alle kommunens tjenester som kan tilbys digitalt skal være tilgjengelige gjennom digitale kanaler.
Kommunen skal ha en interaktiv og aktiv dialog med innbyggerne. Digi tale kanaler skal være utformet i
henhold til kommunens grafiske profil og skal inneholde oppdatert innhold med klart og tydelig språk.
Høy grad av selvbetjening
Alle kommunens tjenester skal utformes for at brukerne kan være mest mulig selvbetjente og få
umiddelbar respons der dette er mulig.
Enhetlig saksbehandling og dialog
Alle kommunens tjenester skal leveres enhetlig, uavhengig av kanal og saksbehandler, og brukere skal
slippe å registrere opplysninger som kommunen kjenner fra før.
Fullverdig innsyn
V i skal ha en innsynsløsning på nett som gjør det mulig for brukere å få tilgang til relevante dokumenter
og saksbehandlingsgrunnlag.
Tilrettelegge for et innovativt næringsliv
Vi skal samarbeide tett med næringslivet og legge forholdene til rette for at ny e og innovative bedrifter
etablerer seg i Ringerike.
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3.2.4 D: Vi skal legge til rette for at kommunens innbyggere blir utstyrt med
den digitale kompetansen de trenger, samtidig som vi selv følger med i tiden

Følgende skal være førende for vårt arbeid med å hev e den digitale kompetanse blant innbyggere og ansatte:

Digital kompetanse hos innbyggere
Vi skal legge til rette for at innbyggere utvikler digital kompetanse, både gjennom oppvekstsektoren og
for andre deler av befolkningen. Samarbeid med et nettverk av f rivillige og næringsliv skal gjør e det
mulig å øke den digitale kompetansen i hele kommunen.
Digital kompetanse hos kommunens ansatte
Vi skal ha ledere og ansatte med kompetanse til å innføre og bruke digitale verktøy og andre løsninger til
utvikling av ko mmunens tjenestetilbud. Vi skal kartlegge kompetansen til alle ansatte og har klare
kompetanseplaner for hver enkelt.

3.2.5 E: Vi skal sørge for at den digitale satsingen planlegges og styres på en
systematisk måte for å oppnå gode, sikre og effektive tekniske l øsninger

Følgende skal være førende for vårt arbeid med å styrke IKT - arkitektur, - infrastruktur og - sikkerhet:

God virksomhets - , informasjons - og sikkerhetsarkitektur
Vi skal ha god oversikt over nåværende og ønsket virksomhets - og IT - arkitektur i kommunen , for å sikre
at valg knyttet til systemer, løsningsdesign og sikkerhe t blir tatt på et godt grunnlag .
Utstrakt bruk av fellesløsninger
Vi skal bruke nasjonale og interkommunale fellesløsninger og registre.
Robust IT - infrastruktur
Alle kommunale lokasjone r skal h a tilstrekkelig infrastruktur og trådløst nett så de kan ta i bruk digitale
løsninger.
Fremtidsrettede og effektive IT - løsninger
Skytjenester skal vurderes og alltid velges når dette gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive
løsningen1.
Sik re IT - løsninger
Kommunen skal til enhver tid følge krav om personvern2, informasjonssikkerhet og kryptering.

3.3 Utvalgte initiativer
Innenfor hvert av målbildene har det blitt definert en rekke mulige konsepter. Konseptene er basert på
kommunens egne ideer og inspirasjon fra eksternanalysen. Til sammen har rundt seksti konsepter vært oppe til
diskusjon. Disse har blitt diskutert og prioritert, og 27 av konseptene er plukket ut som prioriterte initiativer
som bør gjennomføres i perioden frem til 2020. Disse er oppsummert i figur 7 på neste side . De prioriterte
i nitiativene er nærmere beskrevet i vedlegg 2 , og de nedprioriterte konseptene er overordnet beskrevet i
Vedlegg 3.

1 ) I henhold til Digitaliseringsrundskrivet 2016 og Nasjonal strategi for bruk av skytenester
2 ) Inkludert den kommende personvernsforordningen fra EU , som gjelder fra mai 2018 (Datatilsynet, 2017)
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Figur 7 : Oversikt over prioriterte initiativer
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Im pl em en teri n g av strategi en
4.1 Styring og organisering

4.1.1 Brukermedvirkning

Samfunnet er i rask endring, og suksess forutsetter at vi er i stand til å utvikle tjenester på en smidig og
tilpasningsdyktig måte, med brukeren i sentrum. For å oppnå dette, skal tjenesteutvikling i Ringerike kommune
ta utgangspunkt i både:

1. Ønskelighet fra brukerens ståsted
2. Teknologisk gjennomførbarhet
3. Forretningsmessig levedyktighet

For å sikre at v i oppfyller punk t 1, skal brukere (ansatte eller innbyggere, avhengig av tjeneste) involveres i alle
del er av prosjektgjennomføringen . Metodikken er basert på Accentures versjon av «Design Thinking». Denne
d esigntankegang en baserer seg på høy grad av bruke rinvolvering, som beskrevet nedenfor. Arbeidsgruppen
anbefaler at denne modellen brukes som utgangspunkt for brukermedvirkning i forbindelse med all
tjenesteutvikling i kommunen.

I denne fasen er det viktig å få en full innsikt og forståelse for probl emstillingen,
omfanget og konteksten knyttet til tjenesten. Vi kartlegger krav og ulike brukerbehov.
Sentrale aktiviteter kan være observasjoner, intervjuer, brukerundersøkelser,
oppgaveanalyse og kreative workshops.

Vi definerer hva vi skal lage ved å s ammenstille informasjon og produsere konsepter
basert på dette. Vi benytter innsikten til å definere ideer og nøkkelindi katorer for
suksess (KPI og KEI3). Vi definerer teknisk arkitektur og forretningskrav som danner
grunnlaget for gode tjenesteopplevelser . Vi kartlegger kundereiser, identifiser er
utfordringer og foreslår forbedringer. I denne fasen starter visualiseringen av
konseptene, inkludert arbeid et med å definere «persona - er»4

Tredje fase fokuserer på designet av tjenesten og hvordan løsningen kan fungere i
praksis. Vi lager skisser og «wireframes»5, enten på tavle, papir eller ved hjelp av et
designverktøy. Videre bruker vi prototypene til å evaluere og forbedre
brukskvaliteten. Vi sørger for at løsningen designes i henhold til visuell profil og
r egelverk for universell utforming.

Vi utvikler og implementerer designet. Vi tester tjenesten fortløpende i stadig mer
detaljerte prototyper eller pilotprosjekter. Det er først når vi kommer til
implementeringsfasen at den reelle endringsreisen begynner for brukerne,
samarbeidspartnere og de ansatte i kommunen. Innføring fordrer at vi aktivt benytter
den kunnskapen vi har tilegnet oss fra tidligere faser i prosessen og opparbeider oss
ny kunnskap i møte med nye brukere og potensielle problemstillinger.

Vi implementerer, itererer og forbedrer tjenesten. Vi observerer, måler og finjusterer
ved å følge tjenesten over tid etter lanseringen, og måler den mot de definerte
måleparameterne. Vi vurderer hvordan tjenesten fungerer i markedet, planlegger
fremtidige lanseringer og hvordan tjenesten kan vedlikeholdes etter hvert som den
eldes, og vi planter nye ideer for neste generasjons tjenester.

3 ) KPI: Ke y Performance Indicator KEI: Key Experience Indicator
4 ) En persona er en fiktiv person som representerer en brukergruppe eller - type
5 ) En wireframe er en skisse som representerer designet av en digital løsning (nettside, app eller lignende)
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4.1.2 Gevinstrealisering

Ledergruppen foreslår at følgende prinsipper legges til grunn for arbeidet med gevinstrealiseri ng i kommunen .
Prinsippene er ikke bare relevante for digitaliseringsarbeid, men også for alt annet forbedrings - og
effektiviseringsarbeid i kommunen.

Vi skal utarbeide gode målformuleringer, inkludert effektmål og resultatmål, før prosjekter settes i
gang
Vi skal kartlegge økonomiske og ikke - økonomiske gevinster i en gevinstoversikt før prosjekter settes i
gang

– Vi skal sørge for at gevinster kun regnes én gang gjennom å ha en overordnet oversikt over alle
effektiviseringsprosjekter

Vi skal definere en gevinstrealiseringsplan tidlig (i planleggingsfasen) for alle prosjekter
– Gevinstrealiseringsplanen skal inneholde hvilke gevinster som skal oppstå til hvilket tidspunkt,

knyttet til aktiviteter i prosjektet
– Gevinster i form av frigjort tid skal være om satt til annen ønsket aktivitet før de kan regnes som

en gevinst
– Gevinstrealiseringsplanen må oppdateres dersom forutsetninger i prosjektet endrer seg

Vi skal identifisere prosjektenes interessenter for å forstå deres behov og synspunkter og sørge for at
d e informeres og påvirkes dersom det er nødvendig
Vi skal etablere eierskap til gevinstene i form av gevinstansvarlige og sikre at disse er forpliktet til å
arbeide for å realisere gevinstene

– Gevinstansvarlige skal være linjeledere for det området der gevin sten skal realiseres
Vi skal dokumentere de realiserte gevinstene underveis og i etterkant av prosjektet (altså vurdere i
hvilken grad gevinstene er blitt realisert)

4.1.3 Evner og egenskaper (kapabiliteter)

En k apabilitet (engelsk capability ) er e vnen en organi sasjon har til å gjennomføre og fullføre en aktivitet. En
kapabilitet omfatter blant annet en virksomhets samlede tekniske systemer (inkl. IKT), styringssystemer,
prosesser, kompetanse, verdier og normer.

For å kunne gjennomføre digitaliseringsinitiativene på en god måte, må vi videreutvikle kommunens
kapabiliteter innenfor følgende områder. Områdene er nærmere beskrevet i vedlegg 5 .

Kapabiliteter direkte knyttet til digitalisering og IT :

Virksomhets - og informasjonsarkit ektur
Løsnings - og sikkerhetsarkitektur
Innovasjon, brukerinvolvering, design thinking og prototyping (tjenesteutvikling)
Automatisering og systemutvikling

Kapabiliteter knyttet til generell organisasjonsutvikling, som også vil være viktige i digitaliserin gsarbeidet :

Porteføljestyring og gevinstrealisering
Prosjektledelse
Endringsledelse
Innkjøp og forhandling

«Et prosjekt er en arbeidsform som brukes for å nå et mål. Det viktigste med et prosjekt er at det skal være
til nytte og gi gevinste r. Dessverre er det slik i dag at svært mange prosjektet ikke oppnår, eller ikke kan
dokumentere gevinster.

Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinstene som var forventet av et prosjekt faktisk blir
realisert. Gevinstrealisering krever et hel hetlig og systematisk arbeid som involverer både prosjekt og
linjeorganisasjon.»

Om gevinstrealisering i P rosjektveiviseren , felles prosjektmodell for offentlig sektor (Difi, 2017)
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4.1.4 Styring

Styring (engelsk governance ) handler om å sikre at beslutninger blir tatt, fulgt opp og etterlevd på en god måte,
og hvordan beslutningene evalueres i etterkant. Dette inkluderer hvem som tar hvilke beslutninger, på hvilket
grunnlag og basert på hvilke prinsipper disse beslutningene tas, hva som er prosessene frem til beslutning,
hvem som er ansvarlig for å følge opp etterlevelse etter at bes lutningene er tatt, og hvordan prosessene for
oppfølging skal være.

Følgende prinsipper bør ligge til grunn for styringen av digitaliseringsarbeidet:

Styringsmodellen må være formell og tydelig dokumentert
Styringsmodellen må inkludere både
utarbeidelse a v strategi og utførelse av
prosjekter
Styringen bør struktureres på tvers av
organisasjonen (tverrfaglig, i
samarbeidsgrupper), ikke i siloer
Styringsmodellen bør ta hensyn til eksterne
parter (som f.eks. innbyggere, næringsliv,
politikere og eventuelt and re kommuner)

Figur 8 beskriver hvilke områder som bør omfattes når vi
definerer styring av digitalisering sarbeidet . For eksempel
omfatter styringsområdet Digitaliseringsstrategi hvem
som har myndighet og ansvar fo r å vedlikeholde og
oppdatere strategien, samt hvordan strategien blir fulgt
opp, etterlevd og evaluert. Dette er nærmere beskrevet i
vedlegg 4 . Flere av styringsområdene i figuren vil også
være relevante for IKT - styring eller virksomhetsstyring
generelt. For en komplett styringsmodell for IKT bør
imidlertid også områder som leverandørstyring,
systemeierskap og IKT - drift vurderes.

Basert på disse styringsområdene forestår arbeidsgruppen følgende ansvarsfordeling fordelt o ver fire
møtefora:

Figur 9 : Foreslåtte møtefora knyttet til styring av digitalisering

Som figuren viser foreslår arbeid sgruppen at rådmannens ledergruppe beholder det overordnede ansvaret for
strategien og økonomien knyttet til di gitaliseringen, og gir føringer til digitaliseringsgruppen. Denne gruppen
har ansvar for å utvikle nye digitale ideer og å drive porteføljestyring på tvers av kommunen.

Figur 8 : Forslag ti l hvilke styringsområder som bør
defineres i forbindelse med digitalisering
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Ansvaret for v irksomhetsarkitektur og valg av I T - løsninger er også lagt til denne grupp en. Dette er funksjoner
som ofte håndteres i et eget forum (for eksempel en arkitekturgruppe), men for å gjøre styringsmodellen så
enkel og lite byråkratisk som mulig er dette foreløpig lagt inn under digitaliseringsgruppen. Denne løsningen
bør vurderes på nytt når kommunen får mer erfaring med digitaliseringsarbeidet .

I tillegg til digitaliseringsgruppen er det illustrert prosjektstyringsgrupper og brukergrupper. Styringsgruppene
tilhører hvert enkelt prosjekt og er sentrale for å styre og følge opp prosje ktene på en god måte. En del av
kommunens prosjekter har allerede slike styringsgrupper. Brukergruppene kan opprettes både knyttet til hvert
prosjekt, men også som en rådgivende gruppe som gir overordnede råd og ideer til digitaliseringsgruppen.

4.1.5 Organiseri ng

For å oppnå de definerte målbildene og gjennomføre de utvalgte initiativene, er vi avhengige av å organisere
arbeidet på en effektiv og god måte. Arbeidsgruppen har vurdert ulike modeller og sett til hvordan andre
norske kommuner har organisert digitali seringsarbeidet. Basert på dette har vi vurdert to ulike dimensjoner av
organisering:

I hvor stor grad digitaliseringsarbeidet er sentralisert og/eller omfatter hele kommunen
På hvilket nivå i organisasjonen hovedansvaret for digitalisering er plassert

Uli ke grader av sentralisering illustreres i følgende figur:

Figur 10 : Ulike grader av sentralisering av digitaliseringsarbeidet

De fleste norske kommuner som har jobbet målrettet med digitalisering har valgt en rådgivende eller styr ende
modell. Kommuner med en desentralisert modell har gjerne kommet kortere i digitaliseringsarbeidet (det er
denne modellen Ringerike har i dag). Ingen kommuner kan ennå kalle seg heldigitale6.

Når det gjelder nivået digitaliseringsenheten er lagt på i o rganisasjonen er det hovedsakelig tre ulike modeller,
som illustrert i figur 11 . Det er lite som ty der på at plasseringen av digitaliseringsfunksjonen er direkte knyttet
sammen med hvor mye oppmerksomhet eller vekt digitaliseringsarbeidet blir tillagt. For eksempel har Skedsmo
og Bærum kommune valgt to vidt forskjellige modeller , selv om begge to er kommuner som jobber målrettet
med digitalisering . Se vedlegg 6 for e n ov ersikt over hvordan et utvalg norske kommu ner har valgt å organisere
seg.

6 Kanskje m ed unntak av den imaginære kommunen «K429» – en virtuell heldigital kommune med mål om å bli en
ledestjerne for digitalisering av norske kommuner (Computerworld, nr. 12, 2016)
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Figur 11 : Alternative modeller for plassering av digitaliseringsfunksjonen

Basert på en diskusjon i rådmannens ledergruppe, anbefaler prosjektgruppen at di gitaliseringsfunksjonen
organiseres som en egen avdeling som rapporterer direkte til en kommunalsjef. Funksjonen bør ha en
rådgivende eller styrende funksjon. Dette er i tråd med hvordan kommunen organiserer andre
satsningsområder. Detaljert design av hvor dan funksjonen skal se ut vil skje i etterkant av strategiarbeidet.

4.1.6 Anbefalinger om organisatoriske og styringsmessige endringer

Basert på vurderingene som er beskrevet ovenfor, anbefaler arbeidsgruppen at Ringerike kommune
gjennomfører følgende organisato riske og styringsmessige endringer for å bli i stand til å gjennomføre
digitaliseringsstrategien7:

Etabler e minst to nye stillinger knyttet til arkitektur og tjenesteutvikling og la dem inngå i en egen
digitaliseringsavdeling som rapporterer til en kommun alsjef. Se forslag til stillingsomfang i vedlegg 7 .
Dokumenter e og implementer e prinsipper knyttet til brukermedvirkning og gevinstrealisering , som
foreslått i kapittel 4.1.1 og 4.1.2 .
Dokumenter e og implementer e en digitaliseringsgruppe og formaliser e forholdet mellom denne og
rådmannens ledergruppe, prosjektstyringsgrupper og brukergrupper, som beskrevet i figur 9 .

4.2 Veikart
For at det skal være mulig å starte gjennomføringen av de utvalgte initiativene som beskrevet i kapittel 3.3 , har
vi plassert dem ut i et veikart som strekker seg fra h østen 2017 og ut 2019. Følgende prinsipper er lagt til grunn
for plasseringen i veikartet:

Utnytt momentet i prosjekter som allerede pågår .
Gjør prosjekter som er forutsetning for andre ferdig så tidlig som mulig, og gjør heller flere iterasjoner .
Gjør store investeringer i IKT - infrastruktur og annen «grunnmur» så sent som mulig, helst rett i forkant
av at infrastrukturen skal tas i bruk, slik at risikoen for feilslåtte investeringer minimeres .
Sørg for at nye tjenester settes så tidlig som mulig ut i markedet i en første versjon (ref. prinsippet om
« minimum viable product»8), for så å videreutvikles .
Legg prosjekter som kan fungere som «fyrtårn» tidlig i veikartet.

Dette har resultert i et overordnet veikart som beskrevet i figur 12 .

7 ) Disse aktivitetene er det som i det detaljerte veikartet ( Figur 13 ) omtales som «styring og organisering»
8 ) «Mininum viable product (MVP)», eller «enkleste brukbare løsning», betegner en løsning med akkurat nok funksjonalitet
til at brukerne blir fornøyde, s amtidig som det er mulig å samle tilbakemeldinger for videreutvikling
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Figur 12 : Overordnet digitaliseringsveikart

Basert på disse prinsippene har vi plassert inn initiativene beskrevet i figur 7 i et detaljert digitaliseringsveikart
( se figur 13 nedenfor ). Dette veikartet gir et utgangspunkt for gjennomføringen av hvert enkelt initiativ, men vil
måtte oppdateres dersom initiativer for eksempel tar kortere eller lengre tid enn det som foreløpig er anslått.

Figur 13 : Detaljert digitaliseringsveikart

4.3 Quick - wins
I tillegg til initiativene som er lagt inn i veikartet, har arbeidsgruppen identifisert noen «quick - wins» som kan la
seg gjennomføre med relativt begrenset innsats og tidsbruk. Det anb efales at kommunen fordeler ansvaret for
gjennomføring av disse aktivitetene for å tidlig oppnå resultater som kan fungere som «fyrtårn» (ref. prinsippet
i kapittel 4.2 ).

4.3.1 Quick - wins identifisert i forbindelse med arbeidet med
d igitaliseringsstrategien

Ta i bruk eksterne digitale tjenester (eksempelvis marked.no, kolonial.no etc.)
Etabler digitalt tilsyn i barnehager
Ta i bruk eksisterende nettkurs og - videoer i kulturskolen
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Vurder digital håndtering av vikarer i skolen

4.3.2 Quick - win s fra IKT - ståstedsanalysen

Følgende er hentet fra IKT - ståstedsanalysen (Accenture, 2016) . Disse er delvis fullført eller dekket av
initiativene i veikartet, men tas med her for å synliggjøre helheten.

Etabler regime for vedlike hold av tilganger til systemer ( fullført )
Opprett individuell administratortilgang for tilgang til infrastruktur ( fullført )
Samordne nettverksutbygging mellom IT og vann/avløp i kommunen
Vurder enkle tiltak for tilgjengeliggjøring av informasjon – eksempe lvis innbyggerportal ( dekkes av C3 )
Utarbeid opplæringsregime innen informasjonssikkerhet for brukere ( bør dekkes av D1 )
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Vedlegg
Vedlegg 1 : Beskrivelse av pågående prosjekter
Dette vedlegget inneholder beskrivelse av prosjektene som ble listet opp i figur 5 . Oversikten er basert på
intervjuer med sektorene utført mellom 4. og 8. mai 2017. Det antas at den gir et nokså fullstendig bilde av
planlagte, pågående og nylig gjennomført e digitaliseringsprosjekter i kommunen. Det kan imidlertid finnes
mindre pågående aktiviteter i enheter som ikke var representert i intervjuene som kartleggingen ikke har
fanget opp.

Eksternt fokus:

Både internt og eksternt fokus:
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Internt fokus:
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Vedlegg 2 : Beskrivelse av utvalgte initiativer
Dette vedlegget inneholder beskrivelser av de prioriterte initiativene som har blitt inkludert i strategien. Hver
av initiativene inneholder en overordnet beskrivelse, en liste ov er de viktigste aktivitetene i initiativet, samt en
vurdering av avhengigheter til andre initiativer og pågående prosjekter.
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Vedlegg 3 : Beskrivelse av nedprioriterte konsepter
Dette vedlegget inneholder b eskrivelser av konseptene som ikke ble prioritert til å inkluderes i strategien. Hvert
konsept er beskrevet med navn og en tilstandsbeskrivelse når konseptet er innført.

Navn Tilstand når konseptet er gjennomført

E - lås Elektroniske låser er installert på institusjoner og hos brukere av
hjemmetjenesten

Redusert nøkkelsvinn og økt sporbarhet

Digitalt NAV Kommunale NAV - tjenester er like digitale som de statlige

Ringerike er en pådriver for utviklingen sammen med KS og andre
kommuner

Kortere saksbehandlingsti d og mer effektiv tjenesteleveranse

Digital oppfølging av
kroniske pasienter

Pasienter med kroniske lidelser som f.eks. KOLS eller diabetes følges opp
kontinuerlig ved hjelp av spesialtilpassede digitale løsninger

Digitalt helsesenter Et sentralisert he lsesenter fungerer både som responssenter, sentral for
velferdsteknologi og som kontaktpunkt for innbyggerne

Helsesenteret er et sted hvor alle innbyggerne kan henvende seg med
spørsmål, ulike behov for opplæring, behov for kontakt med organisasjoner
og fr ivillige, og andre helserelaterte henvendelser

Tilggjengeliggjøring av
helseopplysninger

Alle innbyggere har tilgang til egne helseopplysninger og kan velge å dele
dem på tvers av kommunale, statlige og private tjenester

Flipped classroom Elevene ser vid eoforelesninger hjemme, og bruker tiden på skolen til gjøre
oppgver og få oppfølging fra lærerne

Digital kulturskole Kulturskolen kombinerer tradisjonelt læringsopplegg med digitalt innhold

Elevene knyttes opp til nasjonale og internasjonale nettverk med samme
interesser

Lærerne har bedre tid til tiltak som når større deler av befolkningen

Digitale tilsyn i
barnehagene

Kommunen utfører både fysisk og digitalt tilsyn i barnehagene

Digital vikarhåndtering Vikarer bestilles og håndteres i en digital løsnin g

Bestillingen er enkel, effektiv og rask

3D - kartmodell Hele Ringerike er representert i en digital 3D - kartmodell

Planlegging og gjennomføring av bygging er enklere, raskere og mer
effektiv

Analyseverktøy oppdager og forebygger potensielle problemer

Fell es dataplattform All kommunal data er tilgjengelig i ett åpent system med integrasjoner til
andre systemer og åpne grensesnitt ut mot publikum

Kommunen trenger aldri å spørre etter informasjon flere ganger – alle
tjenester henter data fra den felles plattf ormen

Analyseverktøy på plattformen gjør det mulig å utføre analyser på tvers av
sektorer
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Navn Tilstand når konseptet er gjennomført

Hendelsesbasert analyse Informasjon blir aktivt brukt for å forbedre tjenestene (f.eks. antall fall på et
sykehjem)

Et s entralt analyseteam støtter enhetene med å gjøre gode og riktige
analyser

Flåtestyring av biler Etter samlokalisering av hjemmetjenesten er de tilhørende bilene samlet i en
felles bilpark som styres av et flåtestyringssystem

Systemet sikrer bedre utnyttel se av bilparken og mindre tidsbruk på
administrasjon av bilene

Digital lagerstyring Lagerbeholdning av utstyr følges opp gjennom et lagerstyringssystem

Systemet gir bedre oversikt over hva som er tilgjengelig på lager, som gir
mindre tidsbruk på å finne r iktig utstyr

Sikrer at innkjøpsrutiner blir fulgt og bidrar til større forutsigbarhet

Smart søppeltømming Sensorer i søppelbøttene gjør det mulig å vite hvilke bøtter som er fulle til
enhver tid

Ved å bare tømme bøtter over en viss fyllingsgrad blir søppe ltømmingen
langt mer effektiv

Smarte gatelys Alle gatelys er skiftet ut med energieffektive LED - pærer

Gatelysene er koblet opp mot internett, og lysstyrken styres automatisk

Gatelysene inneholder også andre sensorer som kan brukes til å måle ting
som akti vitetsnivå i området, luftkvalitet, temperatur osv.

Digitale feltarbeidere Feltarbeidere i tekniske tjenester styres av et sentralt system som lager
optimale arbeidsordre ut fra behov, lokasjoner, tilgang på mennesker og
utstyr

Hver feltarbeider er utstyr t med en assistent - app som viser veien og hjelper
til med selve utførelsen av arbeidet

Befolkningsvarsling Bedre utnyttelse av eksisterende SMS - varslingssystemer for innbyggere, på
tvers av sektorer

Effektiv og relevant varsling av innbyggere, spesielt ve d kritiske situasjoner

Digital offentlig
spørretime

Kommunestyrets offentlige spørretime foregår heldigitalt

Spørsmål kan sendes inn gjennom alle digitale kanaler og spørretimen
streames direkte i de samme kanalene

Portal for utleie Etablere portal der b orgere og næringsliv kan få oversikt lokaler, torgplasser,
utstyr osv.

Mulighet for å leie og betale for disse flatene gjennom løsningen

Bedre tilgjengelighet til lokaler for aktiviteter

Større utnyttelse av kommunal eiendom og eiendeler, som igjen fører t il
økte leieinntekter

Plattform for
fritidsaktiviteter

Alle fritidsaktiviteter er samlet på én digital plattform

Innbyggerne kan se en oversikt over alle aktiviteter, melde seg på,
kommunisere med de ulike organisasjonene og betale – alt på samme sted
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Navn Tilstand når konseptet er gjennomført

Enhetlig saksbehandling
og dialog

All dialog hver enkelt innbygger har med kommunen, er samlet i ett system

Når innbyggeren tar kontakt med noen i kommunen, har man oversikt over
tjenestene innbyggeren mottar og all kontakt mellom innbyggeren og
kommunen

Saksbehandlingen går mer effektivt og innbyggernes oppfatning av
kommunen har blitt styrket

Digitalt innsyn Alle innsynssaker går digitalt, og prosessen er i størst mulig grad
automatisert

Innsyn er enklere og ra skere for innbyggerne, og krever færre ressurser fra
kommunen

Digital idédugnad Kommunen har gjennomført en kampanje for å få ideer til digitalisering fra
innbyggerne

Møter med innbyggerne gjennom sosiale medier, en egen nettside og fysiske
møter har gitt kommunen et bredt spekter av gode ideer og et bedre bilde
av hva de reelle innbyggerbehovene i Ringerike er

Innbyggerne føler seg hørt av kommunen og synes det er bra at kommunen
tar digitalisering alvorlig

Hackathons Kommunen arrangerer jevnlige konkurr anser for utvikling av innovative ideer
og løsninger, i samarbeid med næringsliv og skoler

Studenter og andre engasjerte innbyggere styrker sin tilhørighet til Ringerike
gjennom å jobbe med løsninger på problemer i nærmiljøet

Åpen dataplattform Kommunen h ar lagt ut en rekke offentlige datasett på en felles
dataplattform, sammen med samarbeidende kommuner

Dataene brukes både til å presentere interessant informasjon om Ringerike,
og av studenter og næringsliv for å utvikle nye digitale løsninger

Samarbeid m ed
oppstartsselskaper

Kommunen samarbeider med oppstartsselskaper for å gjøre
innbyggeropplevelsen i Ringerike bedre

Dette gjør Ringerike mer attraktiv for oppstartsbedrifter og skaper bedre
tjenester for innbyggerne

Ringerike som et levende
laboratorium

Ett eller flere utvalgte offentlige rom i Ringerike blir tilbudt til selskaper som
ønsker å teste ut innovative løsninger i virkelige omgivelser

Økt bruk av eksterne
digitale tjenester

Kommunen kjøper inn flere tjenester fra innovative, digitale selskaper

Dette gjør kommunens tjenester bedre og stimulerer til innovasjon i
næringslivet

Digital opplæring Kommunen tilbyr kurs, både gjennom frivillige og næringsliv og gjennom e -
læring

Flere innbyggere benytter seg av de digitale tjenestene som finnes, og
støt ten for digitalisering øker blant befolkningen
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Navn Tilstand når konseptet er gjennomført

Kompetanseheving i
utvikling av digitale
tjenester

Ledere og ansatte har kompetanse i moderne metoder for utvikling av
digitale tjenester

Tjenestedesign og «inn byggeren i sentrum» er kjernen i alle nye
tjenesteutviklingsprosesser

Digital samhandling Løsninger for digital samhandling er innført og i aktiv bruk av alle ansatte

Videosamtaler og filutveksling via skyløsninger er standardmåten å
samarbeide på

Samord ning av IT - og
teknisk nett

Samordnet digital infrastruktur på tvers av IT og vann og avløp

Optimal ansvarsdeling mellom avdelingene gjør det klart hvem som har
ansvar for hva
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Vedlegg 4 : Eksempler på ansvarsfordeling innenfor
styringsområdene
Tabellen nedenfor oppsummerer arbeidsgruppens anbefaling om hvordan styringen av digitaliseringsarbeidet
kan formaliseres ved at ansvaret for viktige beslutninger og aktiviteter blir tilordnet til spesifikke roller/grupper .

Styringsområde Oppgave Ansvarlig (ref. figur 9 )

Digitaliseringsstrategi Vedlikeholde digitaliseringsstrategien inkl.
styringsmodell

Digitaliseringssjef /
digitaliseringsgruppe

Godkjenne oppdateringer i digitalisering sstrategien Rådmannens ledergruppe

Kommunisere digitaliseringsstrategien mot innbyggere
og politikere

Digitaliseringssjef /
rådmannens ledergruppe

Utvikling av nye
digitale ideer

Identifisere og sammenstille nye digitale muligheter Digitaliseringssjef

Velge hvilke digitale muligheter som skal utredes og
utarbeides til prosjektforslag

Digitaliseringsgruppe

Utvikle og koordinere nye prosjektforslag, i og på tvers
av sektorer

Digitaliseringssjef

Økonomi Utarbeide budsjett for digitaliseringsinitiativer Digitaliseringssjef

Godkjenne budsjett for digitaliseringsinitiativer Rådmannens ledergruppe

Porteføljestyring Vedlikeholde digitaliseringsveikartet Digitaliseringssjef

Godkjenne prosjektforslag Rådmannens ledergruppe

Prioritere prosjekter Rådmanne ns ledergruppe

Følge opp fremdrift og status for prosjektene i
porteføljen

Digitaliseringssekretariat

Prosjektstyring Budsjettansvar for digitaliseringsprosjekter Deltakende
sektorer/enheter

Styre prosjekter, godkjenne leveranser, igangsette
prosjektf aser

Digitale
prosjektstyringsgrupper

Gevinstrealisering Utvikle og vedlikeholde rammeverk for
gevinstrealisering

Kommunalsjef økonomi

Følge opp gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter Styringsgruppe

Brukerinvolvering Vedlikeholde prinsipper for brukerinvolvering Brukergruppe

Kartlegge behov fra innbyggere og ansatte Brukergruppe

Gi anbefalinger og innspill om viktige brukerbehov Brukergruppe

Følge opp brukerinvolvering i prosjekter Digitale
prosjektstyringsgrupper

Kompetanse - og
organisas jons -
utvikling

Bestemme hvilke kompetanseområder som skal
utvikles

Rådmannens ledergruppe

Utvikle medarbeidere og organisasjonen Kommunalsjefene

Virksomhets - ,
informasjons - og
sikkerhetsarkitektur

Utarbeide prinsipper for valg av systemer og løsninger D igitaliseringsgruppe

Gi anbefalinger for utbytting og innføring av systemer Digitaliseringsgruppe

Godkjenne utbytting av systemer og valg av nye
systemer

Digitaliseringsgruppe
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Vedlegg 5 : Beskrivelse av kapabiliteter
Dette vedlegget inneholder beskrivelse av kapabilitetene som ble listet opp i kapittel 4.1.3 . Kapabilitetene
beskriver evner og egenskaper som arbeidsgruppen mener Ringerike kommune må tilegne seg for å kunne
gjennomføre digitaliseri ngsstrategien på en god måte.

Virksomhets - og informasjonsarkitektur
Vi r ksomhetsarkitektur handler om å forstå og utforme
sammenhengen mellom arbeidsprosesser, informasjon og IKT -
løsninger. Det fremste målet med virksomhetsarkitektur er å bidra
til at or ganisasjonen er i stand til å håndtere endringer i
omgivelsene.

En god virksomhetsarkitektur vil gjøre det enklere for ledelsen å ta
gode beslutninger om forretning og teknologi, fordi det vil være
enklere å forstå konsekvensene av valg som tas. I en fremt id der det
blir stadig flere og mer komplekse IKT - løsninger, blir
virksomhetsarkitektur viktigere fordi det blir essensielt å sørge for
at systemene henger sammen og er i henhold til behovene og
kravene til de som skal bruke dem.

Informasjonsarkitektur han dler om å forstå og håndtere
informasjonen som organisasjonen har, og sørge for den er tilgjengelig samtidig som den er sikret på en god
måte.

Informasjonsarkitektur regnes gjerne som en del av virksomhetsarkitektur.

Løsnings - og sikkerhetsarkitektur

Løsni ngsarkitektur handler om planleggingen og designet av IKT - løsninger basert på virksomhetens behov.
Målet med løsningsarkitektur er blant annet å gjenbruke funksjonalitet og å sikre at organisasjonens
arkitekturprinsipper og retningslinjer blir etterfulgt. Løsningsarkitektur omfatter også det å sikre at den aktuelle
løsningen kan kommunisere med andre løsninger, for eksempel gjennom API - er eller integrasjoner.

Sikkerhetsarkitektur handler om planleggingen og designet av sikkerhetsmekanismer for å sørge for a t IKT -
systemene og informasjonen i organisasjonen er sikret i henhold til krav om konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet.

Innovasjon, brukerinvolvering, design thinking og prototyping
(tjenesteutvikling)

Innovasjon handler om å fornye måten økonom iske goder eller andre verdier blir produsert på. Innovasjon kan
skje ved at en tar i bruk nye tekniske prinsipper, organiserer arbeid på nye måter, eller benytter andre råvarer
enn tidligere.

Design thinking eller «designtankegang» er en metodikk for tjen esteutvikling som handler om å sette brukeren
i sentrum, leke med og skape konsepter og jobbe iterativt med å søke og å løse problemer. Brukerinvolvering
og prototyping (altså å lage foreløpige versjoner av sluttproduktet i testøyemed) er viktige elementer i design
thinking - metodikken.

Automatisering og systemutvikling
Automatisering handler om evnen til å gjøre en prosess automatisk, slik at den i større eller mindre grad styrer
seg selv. For å oppnå dette benyttes gjerne ulike former for teknologi. Ved au tomatisering av arbeidsprosesser
benyttes gjerne IKT - systemer slik at prosessen kan digitaliseres, og dermed enklere automatiseres. For å
produsere og tilpasse IKT - systemene kreves kompetanse og erfaring innenfor systemutvikling .

Porteføljestyring og gevin strealisering

Porteføljestyring omhandler hvordan organisasjonen setter sammen og prioriterer rammer og innhold for sin
prosjektportefølje, og hvordan den følger opp gjennomføring av de planlagte prosjektene.

Figur 14 : Illustrasjon av de ulike lagene i
virksomhetsarkitekturen
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Gevinstrealisering handler om hvordan organisas jonen identifiserer og enes om hva som skal oppnås gjennom
de enkelte prosjektene, og hvordan etaten planlegger, realiserer og følger opp at de forventede gevinstene
faktisk blir realisert.

Gevinster i denne sammenheng er de definerte og målbare mål som sk al oppnås etter prosjektets
gjennomføring. Disse kan være økonomiske og/eller strategiske (for eksempel økt kvalitet på tjenester).

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om evnen til å sette i gang, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte et arbe id
utført av et team av prosjektdeltakere for å oppnå bestemte mål og suksesskriterier.

Prosjektlederen har myndighet og ansvar til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de
rammer og begrensninger som er definert av prosjektstyret. Ansvaret til prosjektlederen består i stor grad i å
planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle
aspekter av prosjektet. Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå pro sjektets mål
innenfor definerte krav og forventninger (Difi, 2017) .

Endringsledelse

Endringsledelse handler om evnen til å endre bruken av ressurser, prosesser eller systemer hos et individ eller
en organisasjon. Dette er sentr alt i forbindelse med digitalisering, siden en vellykket digitalisering ikke bare er
avhengig av fungerende digitale løsninger, men også at de ansatte som skal bruke løsningene endrer måte å
jobbe på. Endringsledelse er gjerne tett knyttet til prosjektlede lse.

Innkjøp/forhandling

Innkjøp og forhandling handler om evnen til å anskaffe varer og tjenester fra eksterne leverandører på en
effektiv måte . I en stadig mer digitalisert hverdag blir denne evnen viktigere, fordi det gjerne blir flere
leverandører og d essuten mer kompliserte og sammensatte varer og tjenester. En god innkjøps - og
forhandlingsevne innenfor digitale anskaffelser reduserer risikoen for mislykkede og /eller unødvendig dyre
innkjøp.
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Vedlegg 6 : Oversikt over alternat ive organiseringsmodeller i
norske kommuner
Figuren viser hvordan et utvalg norske kommuner har valgt å organisere digitaliseringsarbeidet sitt, i henhold til
dimensjonene beskrevet i kapittel 4.1.5 . Informasjonen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon og kan
være under endring.

*) Felleskommunalt regionalt samarbeid
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Vedlegg 7 : Forslag til beskrivelse av digitale stillinger
Nedenfor følger forslag til overordnede beskrivelser av hvilke pers oner som bør bemanne en fremtidig
digitaliseringsavdeling.

Digitaliseringssjef

Stillingen innebærer at personen skal:

Være ansvarlig for digitalisering i kommunen, i tett samarbeid med sektorer og fagavdelinger
Kommunisere kommunens digitaliseringsplaner o g være aktiv i den offentlige diskusjonen – både
lokalt, regionalt og nasjonalt
Drive porteføljestyring og gevinstrealisering for kommunens digitaliserings prosjekter
Følge opp og vedlikeholde kommunens digitaliseringsstrategi
Utvikle og vedlikeholde en fe lles overordnet virksomhetsarkitektur for kommunen
Lede innkjøpsprosesser av IKT - tjenester

Personen må ha svært god kjennskap til og lang erfaring med:

Virksomhetsutvikling og endringsledelse
Strategisk og operasjonelt d igitaliseringsarbeid i offentlig ell er privat sektor
Virksomhetsarkitektur
Prosjektstyring og prosjektledelse
Kommunikasjon i grensesnittet mellom forretning og IT

Personen må kjenne til og ha noe erfaring med:

Informasjonsarkitektur, løsningsarkitektur og sikkerhetsarkitektur
Tjenesteutvikl ing av digital e tjenester
Porteføljestyring og gevinstrealisering

Tjenesteutvikler for digitale tjenester

Stillingen innebærer at personen skal :

L ede og utføre tjenesteutvikling på tvers av kommunens sektorer
Ha ansvar for brukeropplevelse og brukerbehov i kommunen, inkludert utvikling og vedlikehold av
brukerreiser og personas
Fasilitere brukerinvolvering, utvikle prototyper og utføre brukertesting
Drive gevinstrealisering og følge opp at gevinster blir realisert
Bistå digitaliseringssjefen i idé - og kons eptutvikling, og annet strategisk digitaliseringsarbeid
Være pådriver for innovasjon og digitalisering mot ansatte og innbyggere

Personen må ha svært god kjennskap til og lang erfaring med:

Tjenesteutvikling av digitale tjenester
Brukerinvolvering
Interak sjonsdesign
Digitaliseringsarbeid i offentlig eller privat sektor
Prosjektstyring og prosjektledelse

Personen må kjenne til og ha noe erfaring med:

Systemutvikling (programmering)
Grafisk design
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Andre kilder som kan bidra med nyttige innspill til kommunens
digitaliseringsarbeid:

Innovasjon Norge: Smarte
samfunn
Inneholder blant annet eksempler fra
åtte norske kommuner med smartby -
initiativer
http://www.innovasjonnorge.no/
contentassets/ca0e9fa52d20429
bad60c554500ad118/smarte -
samfunn - rapport - innovasjon -
norge.pdf

Kommunal - og moderniserings -
departementet: Meld. St. 27:
Digital agenda for Norge
Regjeringens overordnede politikk for
hvordan vi i Norge kan utnytte IKT til
samfunnets beste.
https://www.regjeringen.no/
no/dokumenter/meld. - st. - 27 -
2015201 6/id2483795/

Kommunal - og
moderniseringsdepartementet:
Digitaliseringsrundskrivet
En sammenstilling av pålegg og
anbefalinger vedrørende
digitalisering i offentlig sektor.
https://www.regjeringen.no/
contentassets/5c0d4d3fe4f
14286aabd818afe618ffc/
digitaliseringsrundskrivet_2016.pdf

KS: Visjon, ambisjon og strategi
for felles kommunal IKT -
arkitektur
Beskriver KS KommITs visjon,
ambisjon og strategi for digitalisering i
kommunesektoren.
http://www.iofd.no/getfile.php/
3641941.2306.rccetfftfs/fe lles -
kommunal - ikt - arkitektur - visjon -
ambisjon - strategi.pdf

CITIE: A resource for city
leadership
Sammenlikner hvordan en rekke byer
jobber for å stimulere til innovasjon,
og trekker frem de beste konseptene
internasjonalt.
http://citie.org/assets/uploads/
2015/04/CITIE_Report_2015.pdf

Digital Government: Pathways to
Delivering Public Services for the
Future
Sammenlikner hvordan 10 land,
inkludert Norge, jobber med
digitaliserin g og anbefaler hvordan
veien videre bør være.
https://www.accenture.com/us - en/
insight - digital - government - pathways -
delivering - public - servic es - future
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Hvalsmoen transittmottak, - etterundersøkelse for tuberkulose  
 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Fra midten av februar 2018 vil Hvalsmoen transittmottak etter vedtak i UDI overta ansvar for 

etterundersøkelse av asylsøkere med mistanke om tuberkulose fra Kasper Transittmottak, 

Østfold. Det forventes med dagens ankomsttall og data fra 2017 at det vil dreie seg om 100 

asylsøkere pr år. Det betyr at Transittmottaket på Hvalsmoen ikke er nedleggingstruet i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Utenriksdirektoratet (UDI) har ansvar for sikre mottak av asylsøkere fra de ankommer til 

Norge, til eventuelt vedtak om utvisning eller oppholdstillatelse.  I dag er kapasiteten i 

mottaksapparatet for høy, og UDI reduserer, - og legger om mottaksapparatet.  

Asylsøkere som kommer til Norge mottas ved Ankomstsenter i Råde. Der foregår registrering 

og screening for tuberkulose. Ved mistanke om tuberkulose skal det gjennomføres supplerende 

undersøkelse; det betegnes etterundersøkelse (EU). Undersøkelsene består i vurdering ved 

lege, supplerende blodprøver, røntgen og undersøkelser av oppspytt. Dette involverer 

samhandling mellom kommunehelsetjenesten, asylmottaket og spesialisthelsetjenesten. 

Etterundersøkelsen foregår i dag ved Kasper Transittmottak i Østfold. Dette mottaket legges 

etter vedtak i UDI ned fra 1.mars 2018, og funksjonen overføres fra medio februar til 

Hvalsmoen Transittmottak, Ringerike. I 2017 ble det gjennomført etterkontroll av 87 

asylsøkere og anslaget for 2018 er 100 personer/år. Det er et anslag beheftet med betydelig 

usikkerhet. Tallet avhenger av antall asylsøkere og hvor de kommer fra (tuberkuloseforekomst 

i hjemlandet). Det planlegges 15 plasser. 

Helseavdelingen ved Hvalsmoen transittmottak har erfaring med undersøkelse for tuberkulose, 

og etterundersøkelse for tuberkulose fra de tidligere år (Hvalsmoen transittmottak ble etablert 

februar 2010).  Ringerike kommune har et godt samarbeid med driftsoperatør ved Hvalsmoen 

transittmottak (HERO) og med spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken ved Ringerike sykehus. 

Det er etablerte samhandlingsakser, og Ringerike kommune har i dag god kompetanse på 

tuberkulose. Det forventes behov for å øke bemanningen ved helseavdelingen, i et fleksibelt 

samarbeid med kommunes helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksine.  



- 

Etterundersøkelse for tuberkulose finansieres av tilskudd fra UDI. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter at UDI med dette signaliserer at Hvalsmoen Transittmottak ønskes 

opprettholdt. Dette er viktige signaler, ikke bare i forhold til bevaring av arbeidsplasser, men 

også for at UDI vurderer driften på Hvalsmoen transittmottak som god.  

Det gir kommunens fagmiljø utvidete utfordringer i forhold til håndtering av tuberkulose, og 

vil bidra til at våre helsetjenester opprettholder høy kompetanse i positiv samhandling med 

spesialisthelsetjenesten.  Vi har i dag god kompetanse på tuberkulose og ser dette som en 

mulighet for fortsatt å utvikle intern og ekstern samhandling innenfor helsetjenester innen 

smittevern, vaksine og migrasjon. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege 
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Om arbeidet med regional plan for Ringeriksregionen og valg av representant til 

styringsgruppen  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike slutter seg til det skisserte opplegget for Regional plan for Ringeriksregionen 

2. Som medlem og varamedlem til styringsgruppa for Regional plan for Ringeriksregionen 

oppnevnes 

Medlem: Ordfører 

Varamedlem: ……………… 

 

 

  

 

Sammendrag 

I regional planstrategi 2017-2020 er det vedtatt å utarbeide en Regional plan for 

Ringeriksregionen. En regional plan for Ringeriksregionen blir viktig for regionens evne til å 

utvikle og øke sin attraksjonskraft innenfor Osloregionen og kan bidra til en god samordning 

på tvers av kommunegrensene for å få til gode løsninger for bolig, næring, arealbruk og 

transportutvikling. Det blir nærmere avklart i prosessen omfang, tema og detaljregulering. 

Fylkeskommunen leder planarbeidet. Ringerike velger politisk representant i styringsgruppen 

og deltar i planarbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Saken fremmes med bakgrunn i Fylkesutvalgets behandling 13.12.17. Det er avholdt et 

arbeidsmøte i forkant av dette møtet med arbeidsgruppen. Her var Hole kommune representert 

ved Jon Morten Landrø og Elise Voll Mathiassen, Ringerike kommune ved Ole Einar 

Gulbrandsen, Fylkesmann i Buskerdud ved Brede Kihle, koordinator for plansamarbeidet ved 

Eistein Kalhovde og Buskerud Fylkeskommune ved Terje Lønseth, Frode Austad, Svein Ove 

Pettersen og Hilde Reine. Dette var et møte om forarbeid til oppstart av den regionale 

planprosessen, og grunnlag for sak til politisk behandling. Formelt skjer oppstart ved varsel / 

kunngjøring og høring av forslag til planprogram. Formelle vedtak i regionalt planarbeid fattes 

av fylkeskommunen – fylkesutvalget er vårt planutvalg, fylkestinget er regional planmyndighet 

og vedtar endelig regional plan 

 

Hvem er partene i den regionale planen:  



- 

• Buskerud og Oppland fylkeskommuner er regional planmyndighet (Oppland 

fylkeskommune ikke representert i arbeidsmøtet)  

• Kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike  

• Regional stat – i dette arbeidsmøtet representert ved FM. KMD har forventninger til 

regional og kommunal planlegging, samt godkjenning av regional planstrategi at FM 

har en sentral deltakerrolle i regional planlegging på vegne av nasjonale interesser. 

Andre statlige etater kan være relevante. 

 

Beskrivelse av saken 

Fylkestinget vedtok i regional planstrategi for Buskerud 2017 – 2020 at det skal utarbeides en 

regional plan for Ringeriksregionen i sak 88/16. Ringerike kommunestyret vedtok i sak om 

plansamarbeidet at det skal lages en regional plan som omtalt under. I fylkestingets vedtak om 

plansamarbeidet Ringeriksregionen i sak 66/16 er den regionale planen omtalt som et av 

samarbeidsområdene. 

 

Behovet for den regionale planen kom fram som en del av drøftingene rundt etableringen av 

plansamarbeidet med kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole. Hensikten er å legge godt til 

rette for samfunnsutvikling gjennom helhetlig og godt koordinerte planer. En regional plan ble 

vurdert som viktig for å få til en god samordning på tvers av kommunegrensene for å få til 

bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transportutvikling. I og med at Jevnaker 

kommune ligger i Oppland er det nødvendig å involvere Oppland fylkeskommune som regional 

planmyndighet i det regionale planarbeidet. Oppland fylkeskommune er holdt informert 

underveis i arbeidet med både plansamarbeidet og regional planstrategi for Buskerud. 

Fylkestinget har i saken om regional planstrategi vedtatt modell for politisk involvering i 

regionalt planarbeid og denne modellen følges opp. 

 

Forholdet plansamarbeidet 

I kommunestyret 30.06.16 godkjente kommunestyret i vedtak den fremlagte skissen: Sak 

16/3051. Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen for plansamarbeid i 

Ringeriksregionen. 

 

Mål for plansamarbeidet:  

 legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen  

 utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt rustet til 

ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som legger grunnlaget 

for en bypakke og bymiljøavtale.  

 styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i kommunene bedre, 

og få til en sømløs jobbing mellom partene.  

 samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen.  

 

Oppgaver som inngår: 

• Regional plan for Ringeriksregionen 

• Kommuneplaner og kommunedelplaner for tettsteder 

• Reguleringsplaner som utløses av Ringeriksbanen og ny E16 

• Samarbeid og grensesnitt til statlig planlegging av Ringeriksbanene og ny E16 

• Bypakke/ bymiljøavtale 

• Utviklingsavtale med staten 

 



- 

En regional plan for Ringeriksregionen kan gi samordning på tvers av kommunegrenser og gi 

en bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transportutvikling. De kommunale 

planene, spesielt for by og tettsteder, samordnes med dette arbeidet. En slik regional plan er en 

forutsetning for bymiljøavtale eller utviklingsavtale med staten. 

 

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. Disse tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over 

fylkeskommunalt og kommunale budsjett. 

 

I Meld. St. 22 om regionreformen åpnes det videre for at byutviklingsavtaler kan brukes for å 

sikre mer forpliktende oppfølging av regional planer på andre samfunnsområder enn 

samferdselstiltak. En slik utviklingsavtale vil være viktig for regionen i et større 

samfunnsperspektiv. Plansamarbeidet må ha tett dialog med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets videre arbeidet for å konkretisere ut slik utviklingsavtale. 

 

Juridiske forhold  

Regional plan utarbeides etter plan- og bygningslovens kapittel 8 om regional planlegging, 

kapittel 3 om roller og ansvar og kapittel 5 om medvirkning. Regional plan vedtas av 

fylkestinget som er regional planmyndighet. I denne regionale planen er både Buskerud 

fylkeskommune og Oppland fylkeskommune planmyndighet. Buskerud fylkeskommune har 

koordinator- og prosessansvaret for planarbeidet. Arbeidet med en regional plan skal være en 

bred samarbeidsprosess. Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når 

den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak. Det forutsettes at også 

organisasjoner og institusjoner deltar. Regionale planer skal ha et langsiktig perspektiv, helst 

minst tolv år. Regionale planer må ta utgangspunkt i de nasjonale forventningene til regional 

og kommunal planlegging. Planprogrammet skal redegjøre nærmere for planarbeidet 

(planavgrensning, utredningsbehov, hvilke spørsmål planen skal avklare, kunnskapsbehov, 

fremdrift og organisering). Den regionale planen kan danne grunnlag for innsigelser. 

 

Om den regionale planen 

Hva den regionale planen endelig skal ta for seg må drøftes i arbeidet med forslag til 

planprogram. I den regionale planstrategien legges det vekt på at arbeidet med en regional plan 

for Ringeriksregionen blir viktig for regionens evne til å utvikle og øke sin attraksjonskraft 

innenfor Osloregionen. Viktige tilgrensende planarbeider er kommuneplanene (samfunnsdel, 

arealdel), kommunedelplaner (tematiske, areal), den statlige arealplanen for Ringeriksbanen og 

E16. I tillegg er det viktig å samkjøre planarbeidet med annet strategiarbeid i regi av 

kommunene og Rådet for Ringeriksregionen. I regional planstrategi ble det også pekt på at den 

regionale planen bør ha som ambisjon å oppnå bymiljøavtale og/ eller utviklingsavtale med 

staten slik det på generelt grunnlag er omtalt som mulighet i regionmeldingen. 

 

 

 

Organisering av planarbeidet  

Organiseringen av planarbeidet følger av fylkestingets vedtatte modell i sak 88/16 om regional 

planstrategi om politisk involvering i regional planlegging. Styringsgruppas rolle er å gi 



- 

strategisk retning og prioritering i den regionale planen, samt sikre eierskap og forankring 

lokalt og regionalt.  

 

Styringsgruppa kan bestå av fylkeskommunene, kommunene og Fylkesmannen. Om 

styringsgruppen skal utvides med representanter fra andre statlige etater, organisasjoner, 

institusjoner eller private må vurderes av styringsgruppen underveis i arbeidet med forslag til 

planprogram. 

 

Kommunene inviteres til å stille med en politisk representant fra hver av kommunene og det 

anbefales at de er representert på høyt politisk nivå. Rådmannsnivået deltar som kommunenes 

administrative representant. Fylkesmannen i Buskerud inviteres til å delta med en representant. 

Oppland fylkeskommune inviteres til å delta.  

 

Fylkesrådmannen leder administrative oppgaver og prosesser. I det daglige utføres dette av 

prosjektleder i fylkeskommunen. Det etableres en administrativ planutredningsgruppe der alle 

parter i styringsgruppa er medlem. Temagrupper etableres ved behov. Et referanseforum 

etableres for å gi andre offentlige aktører, organisasjoner, institusjoner og private mulighet til å 

medvirke i planarbeidet. Dette kan skje gjennom åpne møter, verksteder, informasjonsmøter og 

lignende. Lokal- og regionalpolitisk forankring er viktig underveis for å drøfte rammer, mål, 

strategier, innsatsområder og tiltak. Fylkesutvalget og relevante hovedutvalg i 

fylkeskommunene, samt formannskap og kommunestyrene i kommunene deltar underveis i 

planarbeidet ved behandling av saker, gis orienteringer, deltar i verksted og i møter.  

Regionalt planarbeid skal, jf. fylkestingets vedtak om politisk modell, følges opp med en 

partnerskapsavtale om partenes forpliktelser, roller, ansvar og oppgaver. Denne avtalen 

utdyper samarbeidet konkret om den regionale planen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Egne ressurser inn i planarbeidet og følger av eventuelle samarbeidsavtaler som utarbeides. 

 

Fremdrift 

Det vil bli uarbeidet fremdrift i planprogrammet som det er planlagt oppstart av i februar. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann ser arbeidet med den regionale planen som en mulighet til å få helhetlige løsninger i 

regionen. Det vil gi overordnede avklaringer og kan forenkle veidere planlegging i tråd med 

planen. Planen vil kunne gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, den vil mobilisere privat 

sektor, kulturliv og lokalsamfunn og kunne samordne og koordinere offentlig innsats og 

virkemiddelbruk. 

 

 

Vedlegg 

Saksframlegg og protokoll fra Fylkesutvalget 13.12.17: 
http://www.bfk.no/Politikk/Politiske-saker-og-moter/Motekalender/#se:mote/moteid:67/utvalgid:3  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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SAKSFRAMLEGG 
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Serverings- og skjenkebevilling - Restaurant Appétit Mohamadzadeh  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Restaurant Appétit Mohamadzadeh org.nr 919 530 766 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Restaurant Appétit, Stabellsgaten 13, Hønefoss  

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

 Loghman Maroufinejad f. 12.9.1972 godkjennes som styrer av bevillingen og Samas 

Mohamadzadeh f. 4.8.1979 

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

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

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Restaurant Appétit er kjøpt opp av Restaurant Appétit Mohamadzadeh. På grunn av overdragelse 

søkes det nå om samme type bevilling som tidlig har vært innvilget ved stedet. Det er ikke 

fremkommet negative merknader som har betydning for søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

 

Restaurant Appétit Mohamadzadeh overtok driften av Restaurant Appétit den 18. september 2017. 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3. 

 



- 

 

Beskrivelse av saken 

 

 Søknaden viser at stedet skal driftes videre som restaurant med uteservering. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016 – 2020. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet og skatteetaten for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader 

som har betydning for søknaden.  

Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling som det har vært ved stedet i flere bevillingsperioder.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 13.9.2017 

Brev til høringsinstanser, datert 19.9.2017  

Uttalelse fra politiet, mottatt 25.9.2017  

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 25.9.11.2017  

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 25.9.2017 

Vedlegg til søknad, mottatt 20.12.2017 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.12.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Serverings- og skjenkebevilling etter overdragelse av virksomhet - Cafe og 

Restaurant Maris AS Café og restaurant Rumi AS 
 

Forslag til vedtak: 

 Cafe og Restaurant Maris AS organisasjonsnummer 919 366 311 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe og Restaurant Maris, Søndre Torv 

2, Hønefoss 

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

 Oanhthi Hoang f. 2.10.1977 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet 

om stedfortreder for styrer.  

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

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

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

  

Sammendrag 

Cafe og Restaurant Rumi er kjøpt opp av Cafe og Restaurant Maris AS. På grunn av 

overdragelse søkes det nå om samme type bevilling som tidligere har vært innvilget ved stedet. 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Cafe og Restaurant Maris AS overtar driften av Cafe og Restaurant Rumi 1. januar 2018. 

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Søknaden viser at stedet skal driftes videre som kafe og restaurant med uteservering. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan 2016 – 2020. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet og skatteetaten for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden. 

Styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling som det har vært ved stedet i flere bevillingsperioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 19.10.2017 

Brev til høringsinstanser, datert 25.10.2017 

Uttalelse fra politiet, mottatt 7.11.2017 

Uttalelse fra skattoppkrever, mottatt 8.11.2017 

Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 9.11.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/5077-9   Arkiv: U63 &18  

 

 

Serverings- og skjenkebevilling etter overdragelse av virksomhet - Hønefoss 

Hotelldrift AS 
 

Forslag til vedtak: 

  

 Hønefoss hotelldrift AS org.nr 920 034 748 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Hotel – Scandic Hønefoss  

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

Skjenking til hotellets overnattingsgjester kan skje fra resepsjonen eller via minibar på 

rommet uten hensyn til begrensningene i skjenketiden  

 Kåre Grønli f. 1.8.1958 godkjennes som styrer av bevillingen, og Angelica Lundegård f. 

17.11.1958 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

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

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

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Hønefoss hotelldrift AS har overtatt driften av Ringerike hotell. Jf. alkohollovens § 1-10 søkes 

det om samme type bevilling som stedet har hatt i flere bevillingsperioder. 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Hønefoss hotelldrift AS overtok driften av hotell Ringerike 1. desember 2017. 

Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 



- 

Driftskonseptet viser at bevilling ønskes for 450 kvm innendørs, og 30 kvm utendørs. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike 

kommune 2016 – 2020 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet og skatteetaten for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader 

til søknaden.  

Styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling som det har vært ved stedet i flere bevillingsperiode  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 28.12.2017  

Brev til høringsinstanser, datert 2.1.2018 

Uttalelse fra politiet, mottatt 5.1.2018 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 8.1.2018 

Uttalelse fra skattoppkrever, mottatt 8.11.2018 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 10.1.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4642-6   Arkiv: U62 &18  

 

 

Salgsbevilling for alkohol - Rema 1000 Hønengata  
 

Forslag til vedtak: 

 Peter Nordahl AS org.nr 919 677 198 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol 

 Bevillingen gjelder for Rema 1000 Hønengata, Hønengata 18, Hønefoss og de arealer 

søknaden beskriver 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 

 Peter Nordahl f. 5.7.1979 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette Gomnes f. 

21.9.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune.  

 

  

Sammendrag 

 

Peter Nordahl AS har overtatt driften av REMA 1000 Hønengata fra 30. oktober.  

Jf. Alkohollovens § 1-10 søker de nå om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 

volumprosent alkohol.  

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden fra høringsinstansene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan for Ringerike 

kommune 2016 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør og rusenheten for uttalelse. Uttalelse fra skatteoppkrever fulgte 

søknaden.  

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og 

bestått obligatoriske kunnskapsprøver.  

Bevillingssøker og personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har plettfri 

vandel. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Søknad om salgsbevilling, mottatt 16.11.2017 

Brev til høringsinstanser, datert 17.11.2017 

Uttalelse fra rusenheten, mottatt 17.11.2017 

Uttalelse fra skatteetaten, mottatt 21.11.2017 

Uttalelse fra politiet, mottatt 2.1.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 2.1.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Salgsbevilling for alkohol - Åsa landhandleri  
 

Forslag til vedtak: 



 Åsa landhandleri Thomas Røseth Hansen org. nr 983 040 349 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Åsa landhandleri, Åsaveien 672, Hønefoss og de arealer søknaden 

beskriver.  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020.  

 Thomas Røseth Hansen f. 4.9.1970. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder for styrer.

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

  

 

Sammendrag 

 

Etter noen år uten bevilling for salg av alkoholholdig drikk søker nå Åsa Landhandleri om 

salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol. Det er ikke 

fremkommet negative merknader fra høringsinstansene. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Konseptbeskrivelsen viser at landhandleriet fører et sesong- og kundetilpasset sortiment innen 

vanlig dagligvare. Bevillingssøker ønsker å føre et spesialutvalg av øl. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan for Ringerike 

kommune 2016 – 2020. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt politiet, Skatt Sør, skatteoppkrever og rusenheten for uttalelse.  

Personene som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatorisk kunnskapsprøve. 

Da landhandleriet er en liten butikk søkes det om å fritas fra kravet til stedfortreder for styrer av 

bevillingen. Daglig leder søkes godkjent som styrer, og han opplyser at han bor i nabohuset til 

landhandleriet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Åsa landhandleri har i flere tidligere bevillingsperioder innehatt salgsbevilling for alkohol.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Søknad om bevilling, mottatt 27.11.2017 

Brev til høringsinstanser, datert 14.12.2017 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 14.12.2017 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 18.12.2017 

Uttalelse fra Sør-Øst politidistrikt, mottatt 2.1.2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Formannskapet 23.01.2018
	Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 23.01.2018
	Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023
	Innspill til Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23)
	Klage på vedtak om driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune gnr/bnr 52/1
	Saksframlegg
	Status Sykkelbyprosjektet
	Nasjonal transportplan 2018-2029
	Innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16 saksnummer 201611133
	Meldingstekst
	BFK saksframlegg og protokoll
	Hole saksframlegg og protokoll
	Ringerike protokoll
	Ringerike saksframlegg I ESA
	Saksprotokoll - Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill
	Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021
	1 Samferdselsutfordringer
	2 Tabell
	Brev
	Epost
	Aktualistert fylkesvegstrategi
	innspill ntp S
	innspill ntp ps
	Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021
	RS 1/18 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 23.01.2018
	Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 23.01.2018
	Innspill til handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023
	Innspill til Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23)
	Klage på vedtak om driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune gnr/bnr 52/1
	Saksframlegg
	Status Sykkelbyprosjektet
	Nasjonal transportplan 2018-2029
	Innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16 saksnummer 201611133
	Meldingstekst
	BFK saksframlegg og protokoll
	Hole saksframlegg og protokoll
	Ringerike protokoll
	Ringerike saksframlegg I ESA
	Saksprotokoll - Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill
	Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021
	1 Samferdselsutfordringer
	2 Tabell
	Brev
	Epost
	Aktualistert fylkesvegstrategi
	innspill ntp S
	innspill ntp ps
	Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021


	PS 1/18 433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling
	Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 15.01.2018
	Saksprotokoll - 433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling

	433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling
	Oversiktskart
	Forslag til plankart
	Forslag til reguleringbestemmelser
	Planbeskrivelse
	Uttalelser oppsummert, med kommentarer
	Uttalelse, Statens Vegvesen
	Uttalelse, Fylkesmanne i Buskerud
	Uttalelse, Buskerud Fylkeskommune
	Ringerike kommune, forurensningsmyndigheten
	Ringerike kommune, VAR
	Uttalelse 1, HRA
	Uttalelse 2, HRA
	Uttalelse, Brakar
	Uttalelse, Sven Lekve
	Risiko- og sårbarhetsanalyse
	Trafikkanalyse
	Støyvurdering
	Sol- og skyggestudier
	Gjeldende reguleringsplan, 82 Ullerålområdet
	Gjeldende reguleringsplan, 155 Hovsmarka
	Gjeldende reguleringsplan, 334 Hovsmarka barnehage


	PS 2/18 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram
	Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 15.01.2018
	Saksprotokoll - 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

	Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 04.12.2017
	Saksprotokoll - 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

	0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram
	Oversiktskart over Lamoen
	Oversiktskart med planavgrensning
	Oversiktskart med visning av uttaksområde utenfor konsesjonsområde
	Oversiktskart vist med kommuneplanens arealdel formål, masseuttak - fremtidig
	Forslag til planprogram, datert 11.09.17
	Referat oppstartsmøte
	Brev i samband med nabovarsel dispensasjonssak fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 15.08.17.
	Driftskonsesjon etter mineralloven, tildelt 17.10.17.
	Forvaltningsplan Lamyra naturreservat, 1997.


	PS 3/18 Redegjørelse om driften av Røsholmstranda 2017
	Redegjørelse om driften av Røsholmstranda 2017
	Situasjonsplan Røsholmstranda
	Ansvarsmatrise Røsholmstranda


	PS 4/18 Ny aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)
	Ny aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)
	Aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)
	Vedtekter for Hadeland og Ringerike Avfallselskap AS
	Eierstrategi HRA 2013


	PS 5/18 IKA Kongsberg. Selskapsavtale 2018,- endringer
	IKA Kongsberg. Selskapsavtale 2018,- endringer

	PS 6/18 Opprettelse av strategi og utviklingsavdeling, - formål, ansvar, myndighet og primæroppgaver
	Opprettelse av strategi og utviklingsavdeling, - formål, ansvar, myndighet og primæroppgaver

	PS 7/18 Spillemidler 2018
	Spillemidler 2018
	Enighetsprotokoll


	PS 8/18 Innspill til Tariffoppgjøret 2018
	Innspill til Tariffoppgjøret 2018
	Debatthefte - KS spør


	PS 9/18 Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk kompensasjon Ringeriksbanen/E16
	Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk kompensasjon Ringeriksbanen/E16
	Oppstartsmelding verneprosess økologisk kompensasjon 7des17.pdf
	Oversiktskart oppstartsmelding ØK.pdf
	Brev fra SD 28.04.2016
	Oppdragsbrev fra SD 30.08.2015


	PS 10/18 Tour of Norway 2018 -
	Tour of Norway 2018 -
	Tour of Norway - søknad tilskudd ringerike-kommune2018.pdf


	PS 11/18 Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune
	Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune
	Digitaliseringsstrategi 2018-2019


	PS 12/18 Hvalsmoen transittmottak, - etterundersøkelse for tuberkulose
	Hvalsmoen transittmottak, - etterundersøkelse for tuberkulose

	PS 13/18 Om arbeidet med regional plan for Ringeriksregionen og valg av representant til styringsgruppen
	Om arbeidet med regional plan for Ringeriksregionen og valg av representant til styringsgruppen

	PS 14/18 Serverings- og skjenkebevilling - Restaurant Appétit Mohamadzadeh
	Serverings- og skjenkebevilling - Restaurant Appétit Mohamadzadeh

	PS 15/18 Serverings- og skjenkebevilling etter overdragelse av virksomhet - Cafe og Restaurant Maris AS
	Serverings- og skjenkebevilling etter overdragelse av virksomhet - Cafe og Restaurant Maris AS

	PS 16/18 Serverings- og skjenkebevilling - Hønefoss hotelldrift AS
	Serverings- og skjenkebevilling - Hønefoss hotelldrift AS

	PS 17/18 Salgsbevilling for alkohol - Rema 1000 Hønengata
	Salgsbevilling for alkohol - Rema 1000 Hønengata

	PS 18/18 Salgsbevilling for alkohol - Åsa landhandleri
	Salgsbevilling for alkohol - Åsa landhandleri



