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RINGERIKE KOMMUNE
Sak 114/18

Arkivsaksnr.: 18/2963-1

Arkiv: 150

Økonomirapport juli 2018
Saksnr.: Utvalg
114/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
Økonomirapport juli 2018 tas til orientering.
Innledning / bakgrunn
Økonomirapport juli 2018 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. juli og for øvrig
kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2018.
Sammendrag
Årsprognosen for Ringerike kommune indikrerer nå et merforbruk på 10,2 mill kroner, i
forhold til budsjett 2018.
Årets budsjett ble vedtatt med et forventet «overskudd» på 32,3 mill kroner. Prognosen som
nå foreligger indikerer et «overskudd» på 22,1 mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale
inntekter, er dette 0,9%.
Vedlagte månedsrapport økonomi pr. juli 2018 gir mer inngående informasjon om den enkelte
sektors utfordringer. De største avvikene ligger i Helse og omsorg, men det er også avvik i
sektorene Grunnskole, Samfunn (teknisk) og Spesielle tiltak barn og unge.
I de sentrale inntektene forventes det merinntekter i rammetilskuddets inntektsutjevning.
Høyere strømpriser og større volum, vil også gi økte konsesjonsinntekter fra Ringerikskraft.
Avsetninger til pensjon er stramt budsjettert, og det avventes informasjon om KLP og
størrelsen på reguleringspremien her. Konsekvensene av årets lønnsoppgjør har gitt lavere
kostnader enn avsatt i budsjettet.
Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 5,4 % i juli. Det er en økning på 0,9
prosentpoeng i forhold til juli 2017.
Antall årsverk pr. juli 2018 er 1.792, det er 28 flere enn juli 2017.
Det har vært en økning i antall årsverk på alle sektorer, unntatt på Samfunn og Spesielle tiltak
barn og unge. Økningen er fra 2-5 årsverk på sektorene, unntatt på Administrasjon og
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fellestjenester hvor økningen er 23. Dette skyldes etableringen av enhet for strategi og
utvikling der planavdelingen inngår (rapporterer til assisterende rådmann).
Antall ansatte er pr. juli 2.252 og det er en økning på 48 i fht. samme måned i fjor.
Antall ansatte som arbeider deltid har økt. Færre arbeider på variabel lønn.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at Ringerike kommune må fortsette arbeidet med å tilpasse driften til de
inntektsrammene vi har. Per juli er det økte inntekter fra rammetilskuddet og reduserte
finansutgifter som gir overskudd til tross for økte kostnader på flere av sektorene.
Vedlegg
Månedsrapport økonomi juli 2018

Ringerike kommune, 29.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen

Side 5 av 80

RINGERIKE KOMMUNE
Sak 115/18

Arkivsaksnr.: 17/1379-119

Arkiv: PLN 431

Utgifter til gjennomføring av Områderegulering Hønefoss
Saksnr.: Utvalg
115/18
Formannskapet

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar saken til orientering
2. Rådmannen bes innarbeide kostnader for 2019 i budsjettet for 2019. Kostnadene for
2018 dekkes ved ledige midler etter at regionalt plankontor ble lagt ned med NOK
2,700 000. Resterende kostnader NOK 3,300 000 dekkes av Formannskapets
disposisjonskonto.

Innledning/bakgrunn
Utgiftene referer seg til Arkivsaksnr.: 17/1379-72 Arkiv: PLN 431, områderegulering for
Hønefoss
I juli 2017 ble det varslet oppstart av arbeid med områderegulering for Hønefoss. Samtidig ble
også planprogram sendt på høring og offentlig ettersyn, og var ute på høring til november. Det
kom da 30 innspill. Planprogrammet ble justert noe med bakgrunn i de mottatte innspillene.
Det ble fremmet sak om fastsetting av planprogrammet. Rådmannen anbefalte fastsetting av
planprogram alternativ 1, (se vedlegg) som sikrer god medvirkning, sikrer gjennomføringskraft
og gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess. Framdriftsplanen antydet da vedtak av
områdereguleringen på nyåret 2020.
Det ble vedtatt at vedtak skulle fattes i september 2019, noe som krever rask og effektiv
gjennomføring med bruk av eksterne konsulenter.
I saksframlegget ble det orientert om følgende:
«Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfaringstall tilsier at dette arbeidet
kan koste fra 4 – 9 millioner».
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Økonomiske forhold
Kommunen skulle stå for planleggingskostnadene, inkludert konsekvensutredning med
tilhørende utredninger og undersøkelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av plankart,
bestemmelser osv.
Området som ble varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. Arbeidet med en så
stor og kompleks plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært tidkrevende og
uforutsigbar. Det var derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet før det ble
mer konkretisert. Blant annet måtte planprogrammet, framdriftsplan og omfang av
medvirkning være fastsatt, og detaljeringsgrad av planen måtte være avklart.
Omfanget av ekstern konsulenthjelp måtte også være avklart, samt kapasitet og kompetanse til
arbeidet internt i kommunen. Oppdraget ble beskrevet og konkurranseutsatt med støtte fra
innkjøpskontoret.
I tillegg til direkte konsulentutgifter har det vært utgifter til eksterne foredragsholdere, leie av
lokaler til planverksteder, medvirkningsopplegg for barn og unge, bevertning, programvare for
beregning av teknisk infrastruktur (VA), retningslinjer for overvannshåndtering med mer.
Budsjettoppsett er satt opp i eget vedlegg, kostnader for områderegulering Hønefoss.
Budsjett 2018: NOK 6.000.000,- eks. mva.
Budsjett 2019: NOK 600.000,- eks.mva.
Per 31.8.18 er det benyttet ca. NOK 3.100.000,- eks. mva. til planarbeidet.
Per 10.9.18 er det fakturert NOK 991.400,- eks. mva.
Fra regionalt plankontor er det budsjettert med NOK 2.700.000,- fra 1. juni og ut 2018, for
innleid konsulent, midler som ikke vil bli benyttet til planlagt formål.
Vi må da benytte NOK 6.000.000,- eks.mva. – NOK 2.700.000,- eks.mva = NOK 3.300.000,eks.mva. av formannskapets disposisjonskonto. Det er til nå brukt ca NOK 2.100 000 av denne
kontoen. Det er derfor budsjettdekning for dette tiltaket.
Rådmannens vurdering
Framdriftsplanen gjør at planavdelingen har behov for eksterne ressurser for å gjennomføre en
forsvarlig planprosess og til å sørge for at planen blir et godt styringsverktøy for langsiktig
vekst og utvikling.
Framdriftsplanen gir tid til god forankring blant innbyggere, næringsliv og parter i
byutviklingen, og til dialog med grunneiere for å sikre gjennomføringskraft.
Det vises for øvrig til at arbeidet med områdereguleringen nå har kommet godt i gang,
deriblant samarbeid med regionale myndigheter. Interne ressurser er prioritert og areal- og
byplankontoret sammen med ny assisterende rådmann og byplansjef arbeider hardt for å ivareta
framdrift i og kvalitet i områdereguleringen i tett samarbeid med våre konsulenter.
Føringene fra formannskapet og kommunestyret for å øke formannskapets disposisjonskonto
for 2018 var å ha midler selv til å få fortgang i arbeidet med vekst og utvikling i kommunen (ta
hånd om utviklingen). Rådmannen mener at arbeidet med å prioritere hurtig gjennomføring av
områderegulering Hønefoss er et tiltak som dekkes innenfor intensjonene bak styrkningen av
formannskapets disposisjonskonto for 2018.
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Vedlegg
Kostnader for Områderegulering Hønefoss 100918
Gjennomføringsplan Hønefoss 17082018
Framdriftsplan for Byplan høsten 2018 per 27.08.2018
431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram

Ringerike kommune, 11.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut Kjennerud
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Arkivsaksnr.: 18/2135-1

Arkiv: 205 &00

Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019
Saksnr.: Utvalg
116/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune gjennomfører kontorforretning for 2019 når det gjelder
eiendomsskatt – Eigedomsskattelova §8 A-4, og øker skattetakstgrunnlaget med 10%.
2. Promille-satsen fastsettes i budsjett-vedtaket for 2019.

Innledning
Kommunestyret vedtok i 2017 at det skulle gjennomføres almen taksering for
eiendomsskattegrunnlaget for 2019. Videre skulle Skatteetatens boligverdier være grunnlag for
eiendomsskatt på boliger. Ringerike kommune skulle anskaffe ett nytt verktøy for å
effektivisere taksering og utskriving av eiendomskatt.
På grunn av flere endringer i eigedomsskattelova vedtatt i desember 2017, har det vært svært
krevende å anskaffe kvalifisert takseringspersonale og nytt verktøy.
Beskrivelse av saken
For å gjennomføre kommunestyrets vedtak om almen taksering av eiendomsskattegrunnlaget,
vurderte rådmannen at det var behov for en prosjektleder. Ringerike kommune har ikke
kompetanse på gjennomføring av almen taksering, slik at vi besluttet å anskaffe ekstern
prosjektleder. I tillegg var vi klar over at vi måtte ha ytterligere kapasitet i forhold til selve
takseringsarbeidet, da vi på eiendomsskattekontoret har en 100% stilling.
Vi valgte å lyse ut både prosjektleder og takseringspersonale i samme anskaffelse. Vi fikk inn
kun ett tilbud, og valgte å avlyse konkurransen.
I etterkant av avlysningen, gjorde vi noen henvendelser til leverandører for å undersøke hvorfor
de ikke hadde levert tilbud. Svarene var at de hadde sett konkurransen, men enten ikke hadde
kapasitet til å levere inn tilbud eller at de anså at de ikke kunne levere tjenestene i den perioden
vi ønsket.
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Vi valgte etter disse opplysningene å dele opp kokurransen i to deler – en for prosjektledelse
og en for taksteringspersonale.
Vi fikk inn flere tilbud, og valgte en prosjektleder. På grunn av klagefrister, ble ikke kontrakten
signert før sommerferien.
Vi fikk ikke inn tilbud på takseringspersonalet, og som en konsekvens av dette har vi valgt å
avlyse konkurransen på prosjektleder.
I anbudet på verktøy fikk vi inn ett tilbud, og valgte først å tildele til den som leverte tilbud.
Men ved nærmere gjennomgang viste det seg at ikke de heller kunne levere på vårt behov.
Denne konkurransen er også avlyst.
Etter at vi har rådført oss med KS Eiendomsskatteforum, har rådmannen besluttet å anskaffe
takseringspersonell til verk og bruk, og stå for prosjektledelsen selv samt at vi benytter
eksisterende verktøy til denne delen av retakseringen på bakgrunn av endringer i
Eigedomsskatteloven.
I samtale med KS Eiendomsskatteforum, gikk det fram at KS hadde advart regjeringen om at
ved en omfattende lovendring når det gjelder verker og bruk, ville kapasitet i markedet for
takseringspersonell få betydning for gjennomføringen. Ringerike kommune vil ikke kunne
gjennomføre almen taksering til 2019 på grunn av at det ikke finnes kapasitet i markedet for
takseringspersonell og heller ikke innenfor eiendomsskatteverktøy.
Ringerike kommune har to alternativer når vi ikke kan gjennomføre almen taksering, og det er
kontorforretning og utsettelse av almen taksering.
Det blir anbefalt av KS Eiendomsskatteforum å gjennomføre kontorforretning. Dette fordi
takstgrunnlaget kan økes med opp til 10% per år, og dette vil gi en gradvis økning i
eiendomsskatten for innbyggerne.
Rådmannen ønsker at vi gjennomfører kontorforretning i to år, for deretter å ha almen
taksering klar til utskrivningen av eiendomsskatten for 2021. Det vil gi oss tid til å anskaffe og
implementere ett nytt verktøy for eiendomsskatt, og planlegge, anskaffe og gjennomføre almen
taksering på en god måte.
Juridiske forhold
Eigedomskattelova har en rekke endringer som trer i kraft fra 1. januar 2019. Disse endringene
må Ringerike kommune forholde seg til når det gjelder arbeidet med almen taksering samt
hvordan går fram når verk og bruk blir næringseiendom. I tillegg er det endringer i forhold til
beskatningen av produksjonslinjer for kraft og kraftanlegg.
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Tidligere behandlinger og vedtak
Sak: 140/17
Saksprotokoll - Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019
Vedtak i Kommunestyret:
1. Det gjennomføres allmenn taksering i løpet av 2018 slik at det benyttes nye
takstgrunnlag fra 2019.
2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag
3. Takstnemnda gjennomfører takseringen, som organiseres som ett prosjekt hvor det
leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at
takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018.
4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen.
Økonomiske forhold
I vedtatt Handlingsprogram for 2018-2021, er det vist en økning i inntektene fra eiendomsskatt
fra 2019 på 11 millioner kroner.
Alternative løsninger
Allmenn taksering kan utsettes i 1, 2 eller 3 år. Det fjerde året skal takstgrunnlaget være ferdig.
Denne løsningen vil gi samme inntekt som i 2018 fra boliger, fritidseiendommer og
næringseiendommer med untak av verker og bruk, som fra 2019 utgår som eget skattetype.
Endringer i eiendomsskatteinntektene vil kun komme fra nye objekter eller fjerning av objekter.
Uavhengig av valgt løsning, vil det bli reduksjon på grunn av nedtrapping av
eiendomskatteinntekter fra denne type objekter.
Denne løsningen vil gi Ringerike kommune tid til å anskaffe og implementere ett godt verktøy
for eiendomsskatt med gode digitale løsninger som er utprøvd av andre kommuner.
Vi vil også ha god tid til å forberede anskaffelse av taksteringspersonale, enten med
prosjektleder fra Ringerike kommune eller anskaffe prosjektleder til gjennomføringen av
takseringsarbeidet.
Ulempen med denne løsningen er at siden vi vil få samme nivå på eiendomsskatten for
innbyggerene, så vil det ikke bli en gradvis overgang til høyere skatt, slik som vi får ved å gjøre
kontorforretning.
For denne løsningen kan det også være mulighet å heve promillen. Dette gjøres i forbindelse
med vedtaket i budsjett-saken for kommende år. Det vil gi en gradvis overgang. Ringerike
kommune er allerede på maksimal sats for næringseiendommer, slik at det er på bolig og
fritidseiendommer satsen kan økes med 1 promille.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen har etter en totalvurdering hvor også råd fra avokat hos KS’ Eiendomsskatteforum
er tatt med i betraktning, konkludert med at med de rådende markedsforhold for anskaffelse av
verktøy for gjennomføring av allminnelig taksering og takstpersonale, gjør at allmenn taksering
utsettes.
Rådmannen har vurdert de to alternativene til allmenn taksering – kontorforretning og
utsettelse, og ser at effekten av kontorforretning gjør at skatteyterne vil få en gradvis økning i
eiendomsskatten.
Ved å benytte utsettelse, vil endringen fra eksiserende takster til ny takst om inntil 4 år, bli
desto større.
Det vil bli gjennomført allmenn taksering av verker og bruk slik at endringer i
Eigedomsskattelova blir tatt hensyn til. Disse takstene vil danne grunnlag for det som tidligere
var verker og bruk i 2019.

Ringerike kommune, 15.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Sak 117/18

Arkivsaksnr.: 18/2980-1

Arkiv: 231 F25

Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med
brannvarsling
Saksnr.:
30/18
117/18
/
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet

Møtedato
11.09.2018
25.09.2018

Forslag til vedtak:
Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats:
Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.
Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune gjennomførte vinteren 2018 anbudsrunde vedrørende nye
trygghetsalarmer med mulighet for direktekobling til brannvarsling. Trygghetsalarmer fra Doro
Care As ble valgt etter anbudsrunden og det ble tegnet kontrakt for dette tilbudet. Doro Care
As har gitt kommunen et pristilbud som også inkluderte montering av alarmen. Det har vært
ønskelig å se på muligheten for å kunne montere opp alarmene selv i samarbeid med lokalt
brannvesen. Dette vil i større grad sikre at kommunen har kontroll på brannsikkerheten i de
hjemmene der vi yter tjenester.
Beskrivelse av saken
Brannstatistikken i Norge viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt
gruppe og at ni av ti omkommer i egen bolig. Ca 50 % av de som omkommer i brann mottar
helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
Ringerike brann- og redningstjeneste har tilbydd hjemmetjenesten å utføre oppgaver som
montering av trygghetsalarmer, røykdetektorer og varsling utenfor sikkert området. Ved at de
drifter montering og vedlikehold av trygghetsalarmene vil vi kunne sørge for en riktig
montering av røykvarslere i alle hjem der vi yter tjenester.
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Ved at Brannvesenet drifter tjenesten vil kommunen også sikre at brannalarmene går til
brannvesenets 110 sentral direkte. Ved utrykninger vil brannvesenet ha mulighet til å
umiddelbart endre plassering av røykvarslere dersom disse har fått en uheldig plassering i
boligen. Dette vil på sikt spare kommunen for unødvendige utrykninger, og man slipper
problematikk rundt hvem som evt. skal faktureres dersom det er gjentatte alarmer hos en
bruker.
I tillegg vil brannvesenet ha mulighet til å respondere i løpet av dagen for å sette opp
trygghetsalarmer når det er behov, selv om mesteparten av arbeidet er beregnet i normal
arbeidstid. Dette vil gjøre det raskere og tryggere å sende utskrivningsklare pasienter hjem
etter opphold på sykehus.
Siden 2015 har betalingssatsen for trygghetsalarm stått uendret. Per i dag er det 401 personer
som betaler satsen for brukere med inntekt under 2 G. Dette tilsvarer kr 242,- per måned. Det
er 354 personer som betaler satsen for brukere med inntekt lik eller over 2 G på kr 296,-. Til
sammenligning har vår nabokommune Hole lagt seg på en månedspris på kr 364,- uavhengig av
inntektsnivå for digital trygghetsalarm. For brannvarsling må et tillegg på kr 24,- betales.
Det er foreslått en økning av betalingssatsen for trygghetsalarm for å dekke oppgradering til
brannvarsling, montering, oppfølging fra brannvesenet og andre kommunale oppgaver knyttet
til trygghetsalarmen. Dette vil også inkludere følgekostnader på sikt. Betalingen for alarmen
skal være selvkost.
Det er foreslått en samlet pris for varsling for trygghetsalarm med brannvarsling. I tillegg vil
det være mulig å få varsling dersom brukeren går utenfor sikkert område (så langt
trygghetsalarmens rekkevidde er) og ved fall.
Følgende pris er foreslått:
Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.
Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Kr 25,- ekstra per måned for varsling utenfor sikkert område og fall.
Dette medfører en økning på kr 58,- per måned for brukere med inntekt under 2 G og en
økning på kr 64,- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Rådmannens vurdering
I NOU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsatte grupper, foreslås en forsterkning av
dagens virkemidler og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til grupper
som har en høyere risiko for å omkomme i brann. Forskningsrapporter er tydelige på at
nøkkelen til god brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom
brannvesenet og øvrige aktører i kommunen.
Rådmannen mener det er fornuftig at hjemmetjenesten samarbeider med brannvernet om
montering og drift av trygghetsalarmer med brannvarsling. Dette ivaretar vårt ansvar ovenfor
brannvern til hjemmeboende pasienter i risikoutsatte grupper på en sikrere måte enn tidligere.
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At betalingssatsen endres for trygghetsalarmer vil komme som en naturlig følge av den
oppgraderingen kommunen nå gjør med alarmene. Alle alarmer vil nå få direkte brannvarsling
til brannvesenet, noe som for mange pasienter og pårørende vil bety økt trygghet for den
hjemmeboende.
Rådmannen anbefaler at nye betalingssatsene vedtas og at vi inngår et samarbeid med
Ringerike brann- og redningstjeneste for montering av trygghetsalarmer med brannvarsling.

Ringerike kommune, 28.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen
saksbehandler: Taran Helene Juvet
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Arkivsaksnr.: 14/1312-88

Arkiv: PROS 15008

Kjøp av eiendom til pumpestasjon og salg av kommunal eiendom
Saksnr.: Utvalg
118/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune kjøper ca. 893 m2 grunn til ny pumpestasjon i Hurumkroken, som et
ledd i å føre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Prisen er 54 650,- kroner (femtifiretusen
sekshundre og femti), i henhold til snittet av de 3 vedlagte takstene.
2. Ringerike kommune selger eiendom 18/50 til Espen Hval til en sum av 73 477 kroner, i
henhold til snittet av 3 vedlagte takster.
3. Ringerike kommune kjøper 331 m² grunn på eiendom 18/3 til en pris av 124 125,- NOK, i
henhold til to vedlagte takster.
I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommene,
saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra
prosjektnummer 15008.

Sammendrag
I forbindelse med prosjektet sanering av KUR anleggene i Åsa, skal det etableres 5
pumpestasjoner, for å kunne overføre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Der
pumpestasjonene etableres må det erverves grunn. To av pumpestasjonene har underskrevne
avtaler om kjøp av grunn og dette har tidligere vært politisk behandlet. Det gjenstår en
pumpestasjon i Orebråtvika og en i Hurumkroken.
Det har vært dialog gjennom flere år for å komme i mål med avtaler med aktuelle grunneiere.
I Hurumkroken har vi nå kommet fram til en avtale med en grunneier om å kjøpe hans
eiendom. Avtalen går ut på at han selger nødvendig areal til kommunen mot at han får kjøpe
kommunens areal på Åsatangen. Dette arealet blir ikke vedlikeholdt av kommunen i dag og
det er heller ingen kommunale planer for bruk av dette arealet
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I Orebråtvika har det blitt enighet etter å ha gjennomført 2 takster for eiendommen, takstene
tar hensyn til faktiske forhold og til grunneiers ulemper med å ha en pumpestasjon stående i all
framtid på sin eiendom. Takstene ligger vedlagt.
Innledning / bakgrunn
Bakgrunnen for sanering av KUR anleggene i Åsa er at de ikke tilfredsstilte kravene til utslipp.
Derfor måtte det velges en ny løsning for avløpet herfra. Det ble valgt å overføre avløpet fra
KUR anleggene fra Åsa til Monserud. En forutsetning for dette er å etablere 4 pumpestasjoner.
Dette er derfor et viktig ledd i å gjøre Steinsfjorden renere.
Beskrivelse av saken
Hurumkroken:
Her har kommunen gått i dialog med grunneieren på 21/3 som viste vilje til samarbeid vedr
salg av sin aktuelle tomt til pumpestasjon. Han ønsket å kjøpe et areal av kommunen om han
skulle selge sitt aktuelle areal.
Kommunen eier en tomt på 18/50, som ble kjøpt opp i 1944. Arealet grenser mot Tangen i
nord og Ringeriks kraft i sør. Grensene var ikke gått opp, slik at prosjektet bestilte oppmåling
av grensene. Hoveddelen av arealet ligger pr i dag under vann store deler av året. Dette arealet
har ikke vært i bruk og kommunen har heller ikke veirett til arealet, slik det er i dag.
Det ble bestilt 3 takster av begge tomtene, i henhold til kommuneadvokatens anbefaling.
Arealet på de to tomtene er henholdsvis 6681 m2 og 893 m2. Da taksten ble bestilt er det
informert om bakgrunnen for begge takstene med fakta opplysninger i saken. Videre er det
bedt om at dette skal tas hensyn til i taksten. Utslagsgivende for taksten er også at store deler
av kommunens areal ligger periodevis under vann, som dere kan se av takstmennenes
vurdering.
Det er tatt et snitt av de 3 takstene som gir en verdi på kommunens areal (18/50) på 73 477,NOK, og Espen Hval sin eiendom (21/3) på 54 650,- NOK.
Grunneieren har sagt seg villig til å selge egen eiendom til denne verdien og ønsker samtidig å
kjøpe kommunens eiendom på 18/50 til nevnte verdi.
Orebråtvika:
Det har vært mye dialog vedr verdien av eiendommen der kommunen ønsker å etablere en
avløpspumpestasjon. Til slutt ble det enighet om å bestille to takster som tok hensyn til
ulempene med å ha en pumpestasjon liggende på sin eiendom. De to takstene ga forholdsvis
like verdier, henholdsvis 350 kr/m2 og 400 kr/m2. Det er dermed tatt et snitt av disse to
takstene og man får verdien på 375 NOK * 331 m² som gir en sum på 124 125,- NOK. Dette er
nå akseptert av grunneieren og underskrevet kjøpskontrakt ligger vedlagt.
Juridiske forhold
I tilfeller hvor kommunen skal selge eiendom ønskes det 2-3 takster, slik et man får et godt og
riktig grunnlag for å bestemme verdien. I de tilfellene takstene er forholdsvis like er det
tilstrekkelig med 2 takster.
Der kommunen skal selge og kjøpe eiendom er det foretatt 3 takster. Mens i Orebråtvika, hvor
kommunen kjøper eiendom, er det foretatt 2 takster. Disse er forholdvis like, henholdvis 350
kr/m2 og 400 kr/m2, og derfor bør dette være tilstrekkelig.
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Økonomiske forhold
Kostnadene for kjøp av grunn dekkes av prosjektet. I tillegg til kjøpesummene kommer
kostnader for kartforretning, tinglysningsgebyr etc. Disse to kjøpene utgjør totalt 196 702,- og
er nødvendig for at prosjektet skal gjennomføres. I tillegg får kommunen ved
eiendomsforvaltning en inntekt på er 54 650,- kroner.
Alternative løsninger
Dersom denne løsningen ikke velges vil man bli tvunget til å starte en ekspropriasjonsprosess.
Dette er en lite brukt metode i kommune Norge, da man primært ønsker å komme til enighet
med grunneiere. I tillegg er dette en tidskrevende prosess, i tillegg til at kommunen bekoster
saksomkostningene for begge parter.
Rådmannens vurdering
Kjøp av arealene er nødvendige for at prosjektet skal kunne gjennomføres og for at
pumpestasjonene skal etableres. Når disse kjøpene og salget er gjennomført vil alle viktige
anleggsdeler vil ligge på kommunens egen eiendom. Kostnadene for kjøp av grunn dekkes av
prosjektet.
Rådmannen anbefaler ikke å starte en ekspropriasjonsprosess for dette da gjennomførte takster
for eiendommene er i tråd med det man kan forvente for området samt at en
ekspropriasjonsprosess kan forsinke gjennomføringen av anlegget.
Rådmannen vil derfor anbefale at det kjøpes grunn fra Espen Hval og Andres Tangen, samt at
kommunens areal på 18/50 selges til Espen Hval.
Vedlegg
Takst Einar Hurum -21/3 og 18/50

Ringerike kommune, 29.06.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Lene Grimsrud
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Arkivsaksnr.: 18/3102-1

Arkiv: 660 A10

Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til
kommunale barnehager
Saksnr.:
32/18
119/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.09.2018
25.09.2018

Forslag til vedtak:
1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering.
2: HOK innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag
til handlingsprogram 2019-2022.
3: HOK mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber
derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et
variert og rikt tilbud innen kosthold.

Sammendrag
Våren 2018 har tre kommunale barnehager hatt et pilotprosjekt på varmmat levert fra
Ringerikskjøkken. Bakgrunnen for prosjektet er at det over tid har vært utfordrerne å kunne
tilberede varmmat i barnehagene på grunn av lite ressurser og begrensede kjøkkenfasiliteter.
Foreldrene har ønsket varmmat over tid, dette sees igjen i brukerundersøkelsen.
Innledning / bakgrunn
Tre av de største kommunale barnehagene (Eikli med 78 barn, Hønefoss med 115 barn og
Heradsbygda med 70 barn) har sammen med Ringerikskjøkken sett på mulighetene for å kunne
kjøpe og få levert varmmat i barnehagen. Ringerikskjøkken kunne våren 2018 levere varmmat
på sine premisser og etter sine kjøreruter. En forutsetning for barnehagene var at maten måtte
leveres varm da barnehagene ikke hadde oppvarmingsmuligheter. Barna i barnehagen har vært
med å forberede tilbehøret til maten, eks. bake rundstykker, lage salat og tilrette grønnsaker.
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Alle de kommunale barnehagene ønsker å kunne tilby varmmat en eller flere ganger i uken til
barna. Barnehagene ønsker å investere i dampovner for å kunne ta imot vakuumpakket mat
som de selv kan varme opp, og ikke være avhengig av kjørereruter og kapasiteten til
Ringerikskjøkken. Kostnaden for barnehagene vil reduseres ved å kjøpe vakuumpakket mat.
Det er forventet en økt tilfredshet i brukerundersøkelsen på kosthold ved å kunne tilby
varmmat. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble revidert våren
2017, og var gjeldende fra 01.08.17. Den nye forskriften har nå større fokus på at barna til
tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder blant annet kosthold. Videre
er forskriften og retningslinjer for mat og måltider i barnehagen fra Helsedirektoratet klar på at
arbeidet med mat og måltider skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Økonomiske forhold
Investering av dampovner vil ha en kostnad på 1.050 millioner kr. Kostnaden er iberegnet kjøp
av dampovn og tilpasninger i eksisterende kjøkken.
Rådmannens vurdering
Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen og utgjør en betydelig del
av barns totale kosthold. Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling
og læring. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så
mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og
måltidsvaner, kosthold og helse. Rådmannen ønsker å sikre et sunt, variert og godt kosttilbud
til barna og ser på denne investeringen som et tilrettelagt tiltak for å nå målet. Rådmannen
foreslår at midler til dette tiltaket innarbeidet i budsjettet for 2019.

Ringerike kommune, 21.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Lars Erik Braaten
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Arkivsaksnr.: 18/3155-1

Arkiv: 644 &21

RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering
fyrrom/dampleveranse, omdisponering
Saksnr.:
29/18
120/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.09.2018
25.09.2018

Forslag til vedtak:


Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler
omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med
saksframlegget.



Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å
sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen
innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022



For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye
kokegrytene kommer på plass snarest.

Innledning / bakgrunn
RingeriksKjøkken har vært i drift i 15 år, og en rekke komponenter innen utstyr og inventar
har overlevd sin «levetid», til tross for omfattende vedlikehold de siste år. Pakkemaskinen er
allerede skiftet ut, og nå begynner også behovet for å skifte ut fyr/dampkjele å bli prekært, da
den ikke lengere er mulig/regningssvarende å reparere. Kjelen betjener i dag kjøletrommel og
to kokekjeler. Uten denne i drift er ikke RingeriksKjøkken leveringsdyktig, og et havari vil
således være kritisk.
Ringerike kommune har avsatt 7 mill. kroner i HP 2018-2021 til å skifte denne kjelen, og
arbeidene kan i realiteten nå iverksettes.
Beskrivelse av saken
Det meste av utstyr ved RingeriksKjøkken ble installert ved oppstart, og er nå av en slik
befatning at det stadig vil komme behov for utskiftninger. Utviklingen av utstyr til
stor/sentralkjøkkendrift går som alt annet teknisk utstyr fort, og nå viser det seg at moderne
koke/stekeutstyr ikke trenger ekstern dampproduksjon.
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Dersom Ringerike kommune nå setter inn en ny dampkjele (som vil ha en beregnet «levetid» på
nye 15 år) vil vi ved de påregnelige utstyrsutskiftningene som vi vet kommer, måtte etablere
«gårdsdagens teknologi» som bruker ekstern dampproduksjon. Dette vil være svært lite
kostnadseffektivt og uhensiktsmessig.
Rådmannen har vært i kontakt med ledere av tilsvarende sentralkjøkken som Ringerike
kommune har, og som har skiftet ut utstyr. Det er ingen som nå velger utstyr som er avhengig
av ekstern damp. I dag benyttes kokegryter som produserer egen damp i kombinasjon med
kombidampere/steamovner for å produsere sous-videi.
Dagens utstyrsportefølje ble startet prosjektert og planlagt for 20 år siden. I dag hadde man
med stor sannsynlighet ikke våget å basere produksjonen på en stor kokekjele, men av
sikkerhetsmessige og kapasitetsmessige grunner innstallert to mindre kjeler på 400 liter hver.
Likeledes etablert to stekebord/multikokere på 200 liter hver i stedet for en stor. Dersom en av
disse havarerer vil kjøkkenet allikevel være leveringsdyktig.
Det vil derfor være behov for følgende utstyr:








2 stk kokegryter a 400 liter
2 stk stekebord/multikoker a 200 liter
3 stk kombidampere, gulvmodell m/vogn
Utskifting av noe mindre utrangert utstyr og blåsekjøler (denne dupleres)
Rengjøringsverktøy og røreutstyr
Oppgradering av strømtilførsel
Mindre endringer i opplegg av vann/avløp og gulv

Dersom dette gjennomføres, vil RingeriksKjøkken være oppgradert til et moderne og
framtidsrettet produksjonskjøkken.
Det meste av det utstyrsom som er foreslått lagerføres av aktuelle storkjøkkenleverandører og
leveransetiden fra produsent av slikt utstyr er også relativt kort. En uformell forespørsel til
enkelte leverandører viser at en slik løsning vil kunne realiseres innenfor en ramme på 8,5 mill
kroner. Da vil en utskifting av dampkjelen være unødvendig.
Pr. i dag er hovedleveransen fra RingeriksKjøkken fokusert mot Helse og omsorg, men
samtidig oppleves nå et ønske om levering av varm mat til skole, SFO og barnehager. I
i

Sous-vide (under vakuum) er en måte å tilberede mat, der maten vakuumpakkes, stort sett i
plast, og varmebehandles i emballasjen. Det skilles mellom metoder for mat som skal
konserveres lenge, og mat som skal konsumeres med en gang. Førstnevnte brukes for
produktet selges som kjølevare, og varmes i pakningen hjemme hos forbruker. Fordi produktet
tilberedes i sin egen kraft, bevares farge og smak bedre.
Sous-vide også blitt en populær metode på restauranter og storkjøkken. De vakuumerte
pakkene senkes i vannbad. Siden vann leder varme bedre enn luft, varmes maten fortere enn i
ovn på tilsvarende temperatur. Temperaturen i vannbadet er også lettere å holde presis.
Metoden brukes til langsom koking, der temperaturen i vannet er lik eller bare litt høyere enn
temperaturen man ønsker i maten. Da varmes maten sakte til riktig temperatur, uten at de
ytterste delene blir for varme. Slik unngås væsketap, og maten blir saftigere og bedre. Siden
metoden ikke gir stekeskorpe eller smaken steking gir, brunes ofte maten raskt etter sous-videkokingen. Slik mat forbindes ennå med eksklusive restauranter, men blir stadig mer utbredt.
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samarbeid med tre av barnehagene i Hønefoss er det på forsommeren gjennomført en seksukers
prøveperioden med levering av varm mat en dag/uke. Dette har blitt særdeles godt mottatt
både av barna, personalet og foreldrene. RingeriksKjøkken viderefører nå dette, og 11
kommunale barnehager (totalt 700 porsjoner) vil fra uke 35 få levert varm lunch en dag/uke fra
kjøkkenet.
Rådmannens vurdering
Utstyret ved RingeriksKjøkken må være tidsriktig og dimensjonert ut i fra dagens og
morgendagens behov. Likeledes må kravene til leveringskapasitet og leveringdyktighet
(produksjonssikkerhet) være ivaretatt.
Det virker svært fornuftig å foreta nødvendige utskifninger nå. Kommunen vil slippe de relativt
store kostnadene som påløper når eksisterende utstyr utrangeres, samtidig som kostnadene i
forhold til etablering av ny ekstern dampkjele vil være overflødig. Kommunen vil også på
denne måten redusere vedlikeholdsbehovet i kommende år.
Rådmannen er lite komfortabel med dagens situasjon, der et havari av eksisterende kjele kan
skje når som helst, og dermed stoppe matproduksjonen ved kjøkkenet. Den ene av de to
foreslåtte kokegrytene etableres derfor så snart som mulig for å sikre dagens produksjon. Dette
skal arealmessig være uproblematisk.
Det forberedes en anbudskonkurranse for resterende utstyr, som realiseres 2018-2019.
Økte kostnader innarbeides i Handlingsprogrammet for 2019 – 2022.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 23.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråten, kommunalsjef
saksbehandler: Omar Viset, avd. leder RingeriksKjøkken / Sveinung Homme, seniorrådgiver
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Arkivsaksnr.: 18/3610-1

Arkiv: F01

Økonomisk sosialhjelp i Ringerike kommune, - status
Saksnr.: Utvalg
121/18
Formannskapet

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar statusrapporten til orientering.
Beskrivelse av saken
Rådmannen har innhentet en statusgjennomgang i forhold til økonomisk sosialhjelp fra NAVleder Bente Jansen, som skriver:
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har vært høye og til dels økende over flere år. Mottakerne
av økonomisk sosialhjelp mottar i gjennomsnitt stønad i lengre tid enn i de fleste andre
sammenlignbare kommuner i landet. Kommunen og NAV har satt inn flere tiltak, men den
forventede nedgangen har likevel ikke skjedd.
Flere av landets kommuner opplever at utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker i 2018.
Utgiftene øker også noe i Ringerike, men vi har enda ikke opplevd utfordringene i samme
grad. Hovedårsakene til at utgiftene til sosialhjelp øker i 2018:


Nytt regelverk i lov om folketrygd. Tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger har blitt
kortet ned fra 4 til 3 år. Samtidig er muligheten for å forlenge stønaden innskjerpet
betydelig, og den er redusert til kun to år. Ringerike har redusert antall saker på
arbeidsavklaringspenger fra 1018 1. januar 2017 til rundt 700 i dag. Noen av de som tidligere
mottok arbeidsavklaringspenger, er i dag avhengig av økonomisk sosialhjelp eller
kvalifiseringsstønad.



Nasjonalt brukes årlig rundt kr 7,5 milliarder til statlige arbeidsmarkedstiltak. Av denne
summen mottar NAV Buskerud rundt kr 450 millioner og Ringerike/ Hole i overkant av kr 50
millioner. I sommer har landet vært i den situasjonen at de fleste fylker har hatt et stort
overforbruk på tiltaksbudsjettet og for å stramme inn har NAV- kontorene minimalt med
tiltak denne høsten. Mottakere av sosialhjelp står derfor i mange tilfeller uten tilbud om
tiltak. Dette innebærer også at disse brukere ikke mottar tiltakspenger men blir avhengig av
«flat» sosialhjelp. Mangel på tiltaksplasser er også en medvirkende årsak til at Ringerike nå
har vanskeligheter med å fylle kravene om aktivitetsplikt for brukere under 30 år.
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Flere andre kommuner ser en større økning på økonomisk sosialhjelp på grunn av at flere
flyktninger nå er ferdig med introduksjonsprogrammet og overføres til oppfølging i NAV.
Ringerike har så langt ikke opplevd den store økningen i tilsvarende grad. Ihht DSF- liste ble
det bosatt 87 flyktninger i 2015 og 131 i 2016. Disse vil nå suksessivt gå ut av intro etter to
år, og det er forventet at en andel av disse vil komme over til NAV. Flyktningeavdelingen
opplyser om at 13 flyktninger vil gå ut av program i høst, av disse er fire under 30 år.

Nedenfor vil vi si litt om status i de tre målgruppene
1. Mottakere av sosialhjelp over 30 år
2. Mottakere av sosialhjelp under 30 år
3. Flyktninger

I tillegg vil vi kommentere spesielt utviklingen på følgende:


Utgifter til strøm



Utgifter til husleie



Kommunale utgifter



Utgifter til SFO/barnehage

Mottakere av sosialhjelp over 30 år (hittil i 2018)
Antall brukere OVER 30 ÅR med sosialhjelp som hovedinntekt fra januar til juli – 2018 til
2015 (totalt antall mottakere i parentes).
Utbetalingens størrelse – sosialhjelp som hovedinntekt (totalt utbetalt i parentes)
År
Antall brukere med sosialhjelp
som hovedinntekt
(alle, også supplering, i
parentes)
Utbetaling – hovedinntekt(med
supplering i parentes)

2018
226

2017
206

2016
208

2015
238

(437)

(456)

(456)

(500)

12.705.553
(16.938.698)

11.734.128
10.129.637
(17.871.611) (17.479.957)

10.949.694
(18.045.643)

I denne gruppen finner vi svært mange ulike brukere. Det kan være fra den som møtte opp på
NAV-kontoret for første gang i går til brukere som har mottatt sosialhjelp i mange år.
Flyktninger som har gått ut av introduksjonsperioden på fem år, 138 med forsørgeransvar, og
brukere som ikke lenger har krav på arbeidsavklaringspenger.
Hovedgrep har vært:





I løpet av 2018 har psykologen på NAV sammen med veilederne i teamet gått gjennom alle
brukerne to ganger(april/mai) og (august/september). Totalt i alle aldersgrupper er 13
avklart fra sosialhjelp til uføreytelse og 4 til annen statlig ytelse så langt i år. Dette
innebærer ved et forsiktig anslag innsparinger på 200 000 pr. måned.
Bruken av statlige tiltak og jobbspesialister innenfor rammen av det som er mulig.
Utbedret rutiner for tettere og mer resultatfokusert samarbeid mellom veileder oppfølging
og veileder sosialhjelp.
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Vurdering:
God flyt i arbeidet. Selv om antall med sosialhjelp som hovedinntekt har økt noe, begynner vi
å se bevegelse i antall og utbetalinger.
Ytterligere tiltak fremover:




Fortsette det gode arbeidet og jobbe med detaljer (vi har blant annet spurt NAV Modum om
råd)
Forsterke kartlegging, flere hjemmebesøk og ytterligere bruk av familiekoordinatorene i
«Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»
Ny stilling som fagleder på området sosiale tjenester.

Mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år
Antall brukere UNDER 30 ÅR med sosialhjelp som hovedinntekt fra januar til juli – 2018 til
2015(totalt antall mottakere i parentes).
Utbetalingens størrelse – sosialhjelp som hovedinntekt (totalt utbetalt i parentes).
År
Antall brukere med sosialhjelp som
hovedinntekt
(alle, også supplering, i parentes)
Utbetaling – hovedinntekt(med
supplering i parentes)

2018
139

2017
117

(281)
5.620.213
(8.660.764)

(245)
3.795.606
(7.534.335)

2016
120

2015
126

(230)
(237)
3.832.349
3.675.823
(6.552.274) (6.393.338)

Denne gruppen har de siste årene hatt en relativt god utvikling, selv om mange har mottatt
økonomisk sosialhjelp over lengre tid. De siste månedene har denne gruppen hatt en
bekymringsfull utvikling.
Kjennetegn på de unge er:






Utfordringer med rus og eller psykisk helse
Nesten ingen av de som er avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid har fullført
videregående skole, flere får sosialhjelp for å klare å gjennomføre skolegangen
27 forsørger barn
Flere unge kommer fra introduksjonsordningen og de enslig mindreårige flyktningene har
kommet over for oppfølging i NAV
Flere enn i fjor er delvis sysselsatt, men har ofte usikker tilknytning til arbeidslivet og faller
fort ut, samtidig som de ikke tjener nok til å forsørge seg helt selv

De unge under 30 år er en prioritert målgruppe i NAV. Det finnes mange ulike statlige tiltak
for de unge og de prioriteres også inn til tiltak. Ungdomsgruppen er også berørt av
innstrammingen i tiltaksbruk som beskrevet over, og det er adskillig færre i gruppen som kan
få statlige tiltak nå. De statlige tiltakene har et arbeidsrettet innhold, dette passer ikke alltid
så godt til ungdommenes livssituasjon.
Kommunen har ikke tiltak som møter krav om aktivitetsplikt for gruppen, og det er meldt flere
avvik på at man ikke lengre får oppfylt kravet om aktivitet.
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Ytterligere tiltak for å forsterke innsatsen:








Porteføljegjennomgang med avdelingsleder og psykolog på NAV
Få på plass kommunalt tiltak i samarbeid med Menova i løpet av høsten 2018
Eget gruppetiltak på NAV for nye og «lettere» ungdom (f.eks. nyutdannede som er reelle
arbeidssøkere)
Bruke metodikken «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» og metodikken til
jobbspesialistene i eget utprøvingsprosjekt
Intensivere arbeidet med å få i stand et eget «Ungdommens hus» i Ringerike
Det bør gjennomføres et større tverrsektoriellt arbeid i kommunen for å se på nye måter å
følge opp barn og unge slik at så mange ikke må oppsøke NAV i 18-20 års alderen. Dette kan
sees opp mot punktet over om ungdommens hus.
I tillegg bør enheter som rus og psykisk helse (samt helsesøstertjenesten?) forsterke
innsatsen og samarbeidet rundt NAVs yngste brukere.

Flyktninger
År
Antall brukere med sosialhjelp som
hovedinntekt
(alle, også supplering, i parentes)
Utbetaling – hovedinntekt(med
supplering i parentes)

2018
27

2017
17

2016
26

2015
14

(99)

(88)

(105)

(42)

1.232.865
580.935
1.214.389
879.484
(3.414.585) (2.617.451) (3.866.134) (2.463.995)

Fra 2016 har NAV prioritert ressurser til denne brukergruppen for å bidra til at flest mulig
blir i stand til å forsørge seg selv etter endt introduksjonsprogram.
Hovedgrep:






Brukt ressurser på hjemmebesøk hos de nyankomne flyktningene for å se hva de har av
utstyr før det utbetales sosialhjelp. Gjennomført flere samtaler med tolk for å forklare
vedtak, spesielt negative. Disse tiltakene er gjort for å redusere forventningene rundt
økonomisk sosialhjelp.
Hurtigsporet – regjeringens satsing på at flyktninger med kompetanse som etterspørres av
arbeidslivet skal komme raskt i jobb, også selv om introduksjonsprogrammet så vidt er
påbegynt.
Samarbeid mellom jobbspesialistene i NAV og jobbveileder i Flyktningeavdelingen.
Jobbveileder deltar på møter hos NAV og får arbeidsoppdrag fra NAV.
Tett samarbeid og detaljert samarbeidsrutine med Flyktningeavdelingen.

Ytterligere tiltak:


Prosjekt «Flyktning i Bedrift», 2 stillinger (fra Arbeidsdirektoratet)
Målgruppen er flyktninger som har oppfølging i NAV og/eller flyktningetjenesten i
kommunen. Tiltaket har som mål å identifisere en effektiv måte å jobbe med brukergruppen
på som skal øke andel flyktninger ut i varig lønnet arbeid gjennom modulbasert jobbing i
samhandling med bedrifter som har behov for rekruttering og har utfordringer med å få tak i
arbeidskraft. De ulike elementene i modulene består av blant annet kursing i bransjenorsk,
arbeidstrening og lønnstilskudd. Tiltaket skal gi tett oppfølging ute i bedrift og skal sikre
deltaker og bedrifter nødvendig støtte og god arbeidsinkludering med erfaring fra
metodikken til jobbspesialistene og «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier».
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Overvåke utviklingen av antall flyktninger som går ut av introduksjonsprogrammet og
overføres for oppfølging (og sosialhjelp) i NAV.

Litt om spesielle poster:
I regnskapstallene fremstår det som om det i hovedsak er boutgiftene som har økt, mens
livsoppholdsutbetalingene har en «stabil utvikling». Dette gir dessverre ikke et riktig bilde av
hvor økningen ligger, det fremstår slik på grunn av måten man skal utmåle livsopphold på der
bruker har noe inntekt.
Livsoppholdet skal alltid sikres først, det betyr at all egen inntekt først beregnes brukt til eget
livsopphold. Regnestykket kan se slik ut:
Livsopphold:
Bostøtte (egen «inntekt»):
Beregning av livsopphold/behov for
supplering

6.050,1.515,4.535,-

Boutgifter skal deretter beregnes, når bruker ikke har egne penger som vist over, beregnes de
fullt ut, og man supplerer full husleie/renter på lån, strøm, kommunale avgifter, vann,
forsikring, ved, barnehage, medisinutgifter, tannlege m.m.
Ringerike kommune har ikke innført kommunal bostøtte. De brukerne som har for lite inntekt
i forhold til nødvendige utgifter suppleres ved økonomisk sosialhjelp.
Statlig bostøtte beregnes ut fra inntekten til alle i husstanden samt husleienivå (her er det tak
på hvor høy husleie man godkjenner i beregningen). Alle som søker sosialhjelp får vilkår om
å søke statlig bostøtte, og reduksjon i utbetaling dersom de ikke oppfyller vilkåret. Vi kan ikke
si at det er noen grupper som peker seg ut spesielt av de som har behov for bistand til
boutgifter, men store familier som trenger stor bolig blir dyrere både med tanke på
livsopphold og boutgifter, her har vi bl.a. flere flyktningfamilier.
Kommunestyret har besluttet at Ringerike skal følge statlige veiledende satser for livsopphold,
og det gjør man. Satsene justeres årlig. Det skal imidlertid alltid gjøres individuelle
vurderinger, og det kan medføre at det blir både lavere og høyere utbetalinger enn veiledende
sats. Man skal bla. gjøre en vurdering av at stønaden ikke skal være høyere enn en fremtidig
arbeidsinntekt sannsynligvis vil bli, dette er særlig aktuelt i barnerike familier som kan utløse
et svært høyt livsopphold.
NAV Ringerike har fastsatt interne veiledende priser på hvilken husleie vi godkjenner ut fra
alder og familiesammensetting. Prisene er nøkterne og stort sett oppnåelige. Våre virkemidler
ligger i å sette vilkår om å redusere boutgifter der de er for høye, og følge opp dette.
Husleie kommunale boliger
År
2018
Kommunale
1.126.848
boliger
Husleie private boliger
År (Jan-juli)
Private boliger

2018
9.811.779

2017
947.219

2016
698.746

2015
953.858

2017
9.815.538

2016
9.814.472

2015
9.425.398
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Strøm
År (Jan-juli)
Utgifter til strøm

2018
2.980.729

2017
2.510.958

2016
1.979.100

2015
2.046.863

Barnehage/ SFO
År(Januar-juli)
Barnehage/SFO

2018
1.145.425

2017
832.254

2016
559.229

2015
700.568

Kommunale avgifter: Vann, kloakk og renovasjon
År (januar-juli)
2018
2017
Vann, kloakk,
291.859
310.465
renovasjon

2016
221.081

2015
214.709

Det er noen mekanismer i kommunen som bidrar til å drive opp sosialhjelpen, ved at NAV
direkte eller indirekte blir gjort ansvarlig for beslutninger andre steder.
Eksempler på dette er at bruker kastes ut(fravikelse) av kommunal bolig når det er
husleierestanser dersom NAV ikke dekker disse. Boligtjenesten henviser så bruker til NAV for
midlertidig bolig, for reglene er slik at bruker da ikke har rett på ny kommunal bolig eller
oppfølging fra boligtjenesten og blir NAVs ansvar både økonomisk og praktisk. Det er
krevende for NAV å finne bolig i det private markedet til disse brukerne, og ikke sjelden ender
man opp med å måtte godta høyere husleie for å få de bosatt.
Vi opplever også at andre instanser i kommunen råder unge til å flytte hjemmefra/bistår med
å søke kommunal bolig fordi det er vanskelig å bo hjemme, uten at dette er drøftet med NAV
på forhånd. Det er likevel NAV som må dekke husleie i disse sakene.
Av andre ytre faktorer som påvirker er den årlige strømstengingen hvor NAV må sikre
brukere som får strømmen stengt, særlig der det er barn involvert.
Videre praktiserer kommunen redusert foreldrebetaling i barnehage på en slik måte at NAVs
brukere som er avhengige av sosialhjelp ikke får nytte av dette, på tross av at de kan
dokumentere ikke å ha hatt inntekt over tid. De betaler derved full sats, dette må dekkes av
sosialhjelp. Vi er kjent med at de fleste andre kommuner i Buskerud innvilger redusert
betaling for sosialhjelpsbrukere.
Det er ytterst få som velger å reise på ferie i stedet for å betale husleie. Flere har
utfordringer med å disponere egen økonomi av ulike grunner, men ønsker ikke bistand. De må
likevel få økonomisk hjelp dersom de på søknadstidspunktet ikke har midler til
livsnødvendigheter. Man kan ikke sette vilkår om frivillig disponering av inntekt, kun om å
møte til økonomisk rådgivning. Gjeldsteamet er per i dag ikke dimensjonert til å ta stor
økning av disponeringer eller råd- og veiledningstimer. Likevel ser vi at veilederne på
økonomisk rådgivning i tett dialog med veilederne på oppfølging/sosialhjelp ville kunne være
et nyttig tiltak for å få ytterligere flere ut i arbeid.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen legger med dette statusrapporten fra NAV-leder Bente Jansen fram for
formannskapet til orientering. Rådmannen vil ta tak i de mekanismene/områdene der
kommunen bidrar til å drive opp sosialhjelpen. Her må NAV ha en gjennomgang med de
tjenestene det angår med mål om å finne de beste løsningene for brukerne og for kommunens
totale utgifter.
Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 13.09.2018
Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/3611-1

Arkiv: 053

Møteplassen, - et møtested der ungdom kan møte kommunens
fagmiljø for hjelp og rådgivning uten timeavtale En oppfølging av
Holten-utvalgets prioriteringer
Saksnr.: Utvalg
122/18
Formannskapet

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar saken til orientering.
2. Kr. 1 500 000,- søkes avsatt i HP til formålet samt gjennomføring av en mulighetsstudie
i 2019.

Innledning / bakgrunn
Kommunens ansvar for tilgjengelighet, informasjon og innbyggerhjelp strekker seg langt. Ringerike
kommune har etter hvert fått et bredt og rikt tilbud av forebyggende tjenester med høy kompetanse. Det
er allikevel et faktum at direkte tiltak til unge er lite samlokalisert til tross for det vedtatte Familiens hus.
Dette fører til begrensninger når det gjelder tilbudets tilgjengelighet.
Mye av kontakten med ungdom baserer seg i dag på oppsøkende tjeneste, altså på ungdomenes arena.
Dette har vært oppfattet som positivt og riktig, og eksmpler bekrefter dette. Men et tilbud med «lav
terskel» uten timeavtale og som ungdommen kunne oppsøke på eget initiativ, ville sikre kontakt med de
som virkelig ønsker og trenger råd, veiledning eller hjelp. Derfor har flere kommuner valgt å organisere
den tilbudet annerledes.
I Drammen kommune har man opprettet et «ungdomstorg» som primært er rettet inn mot ungdom. I
Odense (Danmark) har man etablert «Borgernes hus» som tilbudsmessig retter seg inn mot alle
innbyggerne i kommunen. Her finnes bibliotek, musikkbibliotek og øvingslokale for musikk,
innbyggerservice, frivillighet og foreningslivet i Odense er representert. Her kan innbyggerne møtes for
å skape felles interesser, for å få hjelp til spørsmål vedrørende kommunale tjenester, eller søknader,
besøke biblioteket, møtes med studiegruppen eller interesseforeningen.

Beskrivelse av saken
I Norge har vi tradisjonelt forsøkt å imøtekomme behovene gjennom etablering av servicetorg,
samfunnshus, skrankeløsninger i den enkelte kommunale etat, egne biblioteker o.l. Vi ser at samfunnet
endrer seg, infrastruktur og informasjonskanaler endrer seg og innbyggernes behov endrer seg. Vi har
ikke greid å tenke nok nytt og utvikle tjenestene i takt med innbyggernes behov. Ungdom faller ofte
«mellom to stoler» fordi de må forholde seg til flere tjenester.

Denne saken legges fram med bakgrunn i Holtenutvalgets innstilling:
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«Rådmannen legger frem egen sak om å etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom kan
konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale. Egnet sted,
driftskonsept og kostnader for investering og årlig drift legges frem.»
Formannskapet har i 2018 stillt 1,5 mill. kroner til disposisjon for å skaffe/klargjøre passende
lokaliteter for et slikt tilbud. Dette har vært problematisk å få etablert i 2018, da fagmiljøet er
samstemte i at et slikt tilbud må/bør ligge svært sentralt, helst i indre bykjerne.
Rådmannen er kjent med at det finnes ledige lokaler sentralt i indre bykjerne men har ikke i dag
forslag som er avklart med grunneiere. Det er også slik at man ønsker en lokalisering som ikke
stigmatiserer de som frekventerer tilbudet. Dette innebærer at plasseringen gjerne kan være
samlokalisert med kino, bibliotek, kafe, treningsstudio eller andre etablissementer som
ungdommen benytter. Vi forventer at det i løpet av oktober vil være gjort nødvendige
avklaringer.
Når leieavtale er klar, vil kommunen etablere en slik møteplass som en «pilot» fram til
utgangen av 2019. Kostnadene er begrenset til lokaliteter og inventar, da møteplassen skal
håndteres av eksisterende fagmiljø, tverrfaglig sammensatt.
Piloten vil bli evaluert, og sak om videre drift vil bli lagt fram som egen politisk sak.
I det arbeid som er nedlagt så langt, har ideen skapt stor motivasjon, og mange aktører melder
om interesse. Ut i fra beskrivelser og erfaringsgrunnlag der slike modeller er innført, ser man
ofte at aktører fra både kommunen og frivillig sektor stiller opp på denne felles arena.
I denne piloten vil vi starte med å prøve ut samlokalisering av tjenester fra utekontaktene og
kulturenheten
På et senere tidspunkt dersom piloten blir vellykket, kan følgende andre aktører vurderes
Eksempel:







Deler av NAV vil være en svært viktig del av en slik møteplass/kontaktpunktmodell.
Frivilligsentral og kommunens frivilligkoordinator ser mange muligheter for samskapning og
videreutvikling av frivilligheten. De vil kunne vurdere å avvikle eget lokale på nordsiden av
byen og være tilgjengelig i huset alle hverdager.
Frivillige lag/organisasjoner samt pasientforeninger som mister sine lokaler ved sykehuset på
grunn av bygging av ny legevakt, vil kunne leie møtelokaler her.
Aurora vil kunne etablere utsalgsted her og et kafetilbud kunne driftes som arbeidstrening i
samarbeid med en privat aktør.
Servicetorget ville kunne være en en viktig ressurs, likeens
fagfolk fra PP-tjeneste, barnevern, rusomsorgen, psykiatri som både kan veilede/lose ungdom
videre i systemet eller bidra med råd og veiledning.

Det er enighet om at en samlokalisering ville kunne optimalisere tverrfaglig samarbeid og
tilnærming. Selv om denne oversikten ikke er uttømmende, viser den at mange aktører vil kunne være
med å lage et enda bedre tilbud til ungdom.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at dagens organisering for å hjelpe denne ungdomsgruppen ikke nødvendigvis
er godt tilpasset den enkeltes behov jfr. Holtenutvalget. Med jevne mellomrom dukker skisser
og ideer med begreper som «familiens hus», «barnas hus», «frivillighetens hus», «ungdommens
hus» og «eldres hus» opp, og bekrefter hvor fragmentert tjenestene i realiteten framstår. Når
man nå foreslår å samle kontaktpunktene til disse områdene i ett felles ungdomshus, er dette en
interessant utvikling, med et potensiale. I realiteten snakker man her om å organisere tjenestene
annerledes, med større og lettere tilgjengelighet, samt muligheter for en tverrfaglig tilnærming
til brukers behov som dagens organisasjon ikke mestrer.
Rådmannen tilrår at prosjektet organiseres som en pilot i en relativt begrenset målestokk. Den
«fullskaladrift» som skisseres som et mulig utfall av en slik pilot er allikevel etter rådmannens
syn langt utenfor de intensjoner «Holtenutvalget» har lagt til grunn i sin utredning. Det viktigst
med denne piloten er å få prøvd ut en felles arena der denne ungdomsgruppen kan få
nødvendig kontakt med våre tjenester uten timeavtale.
Evaluering av piloten vil vise om dette samlokaliserte tjenestsetilbudet til ungdom vil gi ønsket
effekt.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 13.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/3303-1

Arkiv: 047 &00

Godtgjøringsreglementet
Saksnr.: Utvalg
123/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
Godtgjøringsreglementet endres i tråd med Kommunestyrets vedtak av 5. april 2018 i sak
32/18.

Sammendrag
Det vises til KS sak 32/18 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid. Vedtaket
lød som følger:
1.

Varaordfører kjøpes fri 50%.
Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet
Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av
formannskapet.

2.

Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden
a.
Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle
partier fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler
ordinære saker.
b.
«Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og
samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass
mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer,
eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan
være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra
Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke
planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke
delegeringsreglement bedre.
Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni)
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3. Gruppeledermøte for alle partier:
Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og septembernovember). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller
Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00.
4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere
a.
Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens
møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og
forberedelser mm. Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å
innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen
og samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10
%.
b.
Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme
informasjonsmuligheten som gruppeledere.
c.
Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av
frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede.
5.
Formannskapet vil ha halvårige orienteringer fra administrasjonen når ulike
saker er planlagt fremmet til politisk behandling, slik at de ulike partiene kan
sørge for god partimessig forankring ved behandling av disse sakene.
Beskrivelse av saken
Kommunestyrets vedtak nødvendiggjør endringer i godtgjøringsreglementet. Det er
kommunestyret som har vedtatt gjeldende reglement og det er således kommunestyret som
skal vedta endringene, jfr. reglementets pkt. 11.6. Rådmannen er anmodet om å saksutrede
endringen i reglementet. Rådmannen finner grunn til innledningsvis å presisere at
kommunestyret selv velger hvordan de ønsker å organisere seg politisk.
Reglementets pkt. 3.2.1 Varaordfører lyder som følger:
Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring.
Varaordfører skal som hovedregel ha en fast kontordag pr. uke.
Ved tjeneste ut over 20 % tilstås godtgjøring. Ved tjeneste ut over 20 % skal dette
avtales med ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers godtgjøring.
Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik
ordførerens godtgjøring.
I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt
arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen.
Bestemmelsen foreslås endret til:
Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50 % av ordførerens godtgjøring.
Varaordfører skal som hovedregel ha 2,5 faste kontordager pr. uke. Møtedager i
kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet. Øvrig frikjøp / tapt
arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av formannskapet.
Ved tjeneste ut over 50 % tilstås godtgjøring i henhold til ordførers godtgjøring.
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Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik
ordførers godtgjøring.
I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt
arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen.
Rådmannen legger til grunn at tjeneste utover 50 % rapporteres av ordfører ved månedsslutt
og ordfører attesterer ved utbetaling. Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis.
Reglementets pkt. 3.2.3
Her foreslås det å endre prosentsatsen fra 4 % til 10 %
Reglementets pkt. 3.2.5 lyder i dag som følger:
Gruppeledergodtgjøring differensieres ut i fra størrelse på partigruppen, og beregnes med
følgende % satser av ordførers godtgjøring pr. år.
16- 43 kommunestyremedlemmer settes til 3,5 % pr. år.
6- 15 kommunestyremedlemmer settes til 3,0 % pr. år.
3 - 5 kommunestyremedlemmer settes til 2,5 % pr. år.
1 - 2 kommunestyremedlemmer settes til 2,0 % pr. år.
Bestemmelsen foreslås endret til:
Gruppeleders faste godtgjøring er 10% pr år av ordførers lønn. Gruppeleder for største
parti i posisjonen og samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp
tilsvarende 10%.
Forslag om nytt pkt. 3.2.8
Det foreslås et nytt pkt. 3.2.8 som skal lyde som følger:
Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av frikjøpt tid
om ikke behov eller nødvendighet er tilstede.
Juridiske forhold
Det følger av kommuneloven § 42 at Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt
tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av
kommunestyret eller fylkestinget selv.
I kommentarene til bestemmelsen i Gyldendal rettsdata heter det:
I koml. av 1992 ble det for første gang gitt en regel om rett til arbeidsgodtgjøring for alle
folkevalgte. Størrelsen på godtgjøringen er det imidlertid opp til kommunestyret å fastsette.
Dette må, om det finnes hensiktsmessig, kunne skje ved at man knytter godtgjøringssatsene på
en eller annen måte til regulativ i stat eller kommune, for eksempel statens komitéregulativ.
Videre fremkommer det av kommentarer til bestemmelsen i Gyldendal rettsdata:
Det må videre legges til grunn at det er et rettslig krav at godtgjøringen i rimelig grad
avspeiler arbeidsbelastningen ved vervet, og at det er grenser både for hvor høye og for hvor
lave satser som kan benyttes. Dette betyr at satsene vil kunne gjøres til gjenstand for
lovlighetskontroll. Hvor stort eller lite spillerom kommunen har her, er imidlertid usikkert,
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både når det gjelder hvor lav godtgjøring som kan gis og hvor langt man kan gå i retning av
«sjefslønner» sammenlignbare med det som gis til tilsatte i offentlig forvaltning, eller over
dette.
Økonomiske forhold
Vedlagt ligger en beregning av kostander. Beregningen hensynstar ikke at det ytes
møtegodtgjørelse i tillegg til frikjøp.
Rådmannens vurdering
Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike
kommune. Dette er noe rådmannen hverken kan, eller vil mene noe om.
Vedlegg:

Oversikt over faste godtgjøringer Ringerike kommune

Ringerike kommune, 30.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Rune Erstad

Side 37 av 80

RINGERIKE KOMMUNE
Sak 124/18

Arkivsaksnr.: 18/744-4

Arkiv: 614

Fibertilknytning til Menova bygget- Hensmoveien 19
Saksnr.: Utvalg
124/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
Kommunestyret bevilger inntil 1,8 mill kr eks mva til fibertilknytning for Hensmoveien 19
(Menova bygget).
Finansieringen innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2.tertial.

Sammendrag
Saken fremmes for politisk behandling da det er nødvendig å få lagt fiber til Hensmoveien 19
før innflytting. VA nettet må ha eget lukket fibernett pga datasikkerhet, bygget må derfor
knyttes på eksisterende VA nett. Rådmannen innstiller på at nødvendige midler bevilges.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret vedtok i sak 23/18 den 05.04.18 å kjøpe Menova bygget på Hensmoen.
Kommunestyret ba i punkt 2 i vedtaket at rådmannen fremmer egne saker knyttet til
tilpasninger av bygningsmassen og flyttekostnader.
Planen er at Teknisk forvaltning og teknisk drift skal flytte til Hensmoveien 19. For å kunne
flytte driftsavdelingen, må Menova bygget knyttes til fiber på eksisterende VA nett og hele
bygget må ha tilfredsstillende nett for å kunne jobbe effektivt. Det må legges egen fiber for VA
nettet. Nettet må være helt lukket pga datasikkerhet.
Kommunestyret vedtok den 05.04.18 i sak 23/18
Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19
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Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til 30 000 000,2. Rådmannen fremmer egne saker knyttet til kostnader med tilpassinger av bygningsmassen,
herunder flyttekostnader.
3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd med rådmannens innstilling i sak 154/15.
4. Rådmannen fremmer egen sak om tidsbegrenset etterbruk av de leide arealene på Follum.

Beskrivelse av saken
Nærmeste punkt for tilknytning til fiber er Follum eller Begnamoen. Avstanden er marginalt
forskjellig, men ligger på hver side av elven på omtrent samme sted.
Kommunen har i fremtiden planer om å knytte kloakken fra Hallingby til Monserud, da
renseanlegget på Hallingby er nedslitt og tilnærmet fullt på kapasitet. I den forbindelse må det
etableres fibertilknytning fra Begnamoen og frem til pumpestasjonen på Nymoen. Det vil derfor
være fornuftig å velge Begnamotraseen i denne omgang for å spare utgifter noen år frem i tid.
Kostnadsoverslaget er laget basert på trase langs Kommunal vei fra Menovabygget og frem til
Hensveien ved den gamle butikken på Nymoen. Deretter følger traseen for vann og avløp ned
til pumpestasjonen på Nymoen. Her er det privat grunn, så det må inngås en avtale med
grunneier om dette.
Fra Nymoen må elven krysses i samme trase som gammel kobberlinje som benyttes til
kommunikasjon i dag.
På vestsiden av elven er det to muligheter, den ene er å grave langs vei frem til Begnamoen
pumpestasjon eller legge trekkerør for fiber i elven. Elven bukter seg litt så lengden totalt sett
blir noe lengre, men meterprisen er noe rimeligere, så dette fremstår som det rimeligste
alternativet.
Det andre alternativet er å grave trekkerør helt frem til Follum, men det ligger noe usikkerhet i
krysning av E16. og kostnader knyttet til dette.
1- Nymoen- Begnamoen ved bruk av elv.
2- Nymoen-Begnamoen Langs vei
3- Nymoen-Follum

1 800 000 eks Mva
2 000 000 eks Mva
2 000 000 eks Mva

Se skisse under.
Markert med rød strek er strekningen rådmannen anbefaler å legge traseen. Rådmannen
anbefaler å legge trassen i og langs elva til Begnamoen, dette alternativet er det mest
fremtidsrettede og billigste alternativet.
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Juridiske forhold
Deler av traseen må legges på privat grunn. Det må derfor inngås avtale med grunneier om
dette.
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Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret vedtok følgende i sak 23/18
Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til 30 000 000,2. Rådmannen fremmer egne saker knyttet til kostnader med tilpassinger av bygningsmassen,
herunder flyttekostnader.
3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd med rådmannens innstilling i sak 154/15.
4. Rådmannen fremmer egen sak om tidsbegrenset etterbruk av de leide arealene på Follum.
Økonomiske forhold
Eget lukket fibernett for VA til Menova bygget vil medføre en investeringskostnad for
Ringerike kommune på 1,8 mill kr eks mva. Renter og avdrag på investeringen vil belastes
selvkostområdet for VAR
Alternative løsninger
Det legges ikke trekkrør med den konsekvens at Vann og avløp ikke kan flytte og Teknisk drift
og forvaltning ikke kan samlokaliserer i sin helhet på Hensmoveien 19..
Rådmannens vurdering
Saken fremmes for politisk behandling da det er nødvendig å få lagt fiber til Hensmoveien 19
før innflytting. VA nettet må ha eget lukket fibernett pga datasikkerhet, bygget må derfor
knyttes på eksisterende VA nett. Rådmannen innstiller på at nødvendige midler bevilges.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå for alternativ Nymoen -Begnamoen. Dette
alternativet er det rimeligste.
Kommunen har i fremtiden planer om å knytte kloakken fra Hallingby til Monserud, da
renseanlegget på Hallingby er nedslitt og tilnærmet fullt på kapasitet. I den forbindelse må det
etableres fibertilknytning fra Begnamoen og frem til pumpestasjonen på Nymoen. Det vil derfor
være fornuftig å velge Begnamotraseen i denne omgang for å spare utgifter noen år frem i tid.
Det vil bli fremmet egne politiske saker knyttet til kostnader med tilpassinger av
bygningsmassen, herunder flyttekostnader, slik kommunestyret har vedtatt.
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Vedlegg

Ringerike kommune, 18.06.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gunn Edvardsen
saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal og Magne Lohre
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Arkivsaksnr.: 17/4584-1

Arkiv: 610

Arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for
stimulering til økt aktivitet for barn og unge
Saksnr.: Utvalg
125/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
Kartlagte egnede arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for
stimulering til økt aktivitet for barn og unge, tas til orientering.
Sammendrag
Kommunen har flere området som det kan være mulig å etablere til utendørs flerbruksanlegg,
men disse områdene må prosjekteres og regulere til ønsket formål/aktivitet for å avklare om
det er mulig å gjennomføre.
En plan og prioriteringsliste over idrettsanlegg er under utarbeidelse i samarbeid med
Idrettsrådet. Den er planlagt fremlagt i løpet av året.
Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg bør revideres og vurdere nærmere utendørs
flerbruksanlegg mtp. finansiering, drift/vedlikehold, aktivitet og hvilken lokaliseringsstrategi
som skal velges.
Områderegulering Hønefoss ivaretar eventuelle behov for utendørs flerbruksanlegg innenfor
planområdet.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret ba rådmannen kartlegge egnede arealer i kommunen for bygging av et
utendørs flerbruksanlegg for stimulering til økt aktivitet for barn og unge. Dette kan være
mindre utendørs anlegg som for eksempel små klatreanlegg, BMX-sykling, skateanlegg og
aktiviteter som ikke har tilrettelagte arealer i dag.
Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har utarbeidet kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026.
Det er planlagt å rullere denne og utarbeide en enklere utgave som stort sett tar for seg
anleggsutbygging i kommunen. Rullering av planen er ikke gjennomført, men det er under
utarbeidelse en plan og prioriteringsliste i samarbeid med Idrettsrådet. Denne er planlagt å bli
lagt til politisk behandling i løpet av året.
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Det etableres nå flerbrukshall i tilknytning til Benterud skole og det planlegges i tilknytning til
nye Ullerål skole. For Hov ungdomsskole vil det blir vurdert om det skal etableres flerbrukshall
eller om Ringerikshallen skal oppgraderes. Utover dette så er det begrenset med regulerte
områder til bygging av utendørs flerbruksanlegg. Det er etablert en aktivitetspark på Livbanen i
Hønefoss. Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026, se vedlegg, mener det bør
være 6 flerbrukshaller med internasjonale mål til en befolkning på ca. 30 000 innbyggere.
Ringerike kommune har i stor grad fokusert på utvikling av de kommunale skolene,
barnehagene og idrettsanleggene. Det vil være naturlig å etablere flerbruksanlegg og lavterskel
tilbud i tilknytning til disse siden infrastrukturen som gangvei, parkering etc. allerede er etablert
og de ligger sentralt for innbyggerne i de forskjellige satsingsområdene. Dette var også et
moment som er tatt opp i mulighetsstudie om byidrett i sentrum fra Kommunedelplan for
idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. Her ble det vurdert alternative lokaliseringsstrategier:
1. Samle all aktivitet på ett sted
2. Spre aktivitetene jevnt utover på flere steder
3. Konsentrere seg om å etablere ett område med mesteparten av aktivitetene, og spre
de resterende aktivitetene til andre strategiske områder.
Ved å samle all aktivitet på et sted vil det være større mulighet for at man får aktivitet på stedet
gjennom hele døgnet og bruken av de ulike innretninger kan variere gjennom døgnet og
årstidene. Om en sprer aktivitetene vil en kunne gi et tilbud og aktivisere flere steder av byen.
Vi har vurdert arealer i tilknytning til de kommunale skolene og idrettsanlegg som i dag er
ubebygd. I listen nedenfor har vi kun sett på om det er ubebygd og kommunal eid tomt. Hvis
det skal gjennomføres etablering av lavterskeltilbud eller flerbrukshall vil det være behov for å
prosjektere dette nærmere og eventuelt regulere området til ønsket formål for å avklare om det
er mulig å gjennomføre.
Gnr/bnr
38/37
318/346
273/44
136/4
+132/95
136/4
61/13
87/408
317/156
39/160
305/13

Eiendomsnavn
Eikli skole
Schjongslunden
Hallingby skole
Vang skole

Ca. arealer m²
300 + 1800
Ikke definert areal
Ikke definert areal
10000

Haugsbygd ungdomsskole
Heggen barnehage
Hov ungdomsskole
Hønefoss skole
Kirkeskolen
Nes skole (har sykkelbane, skateboard rampe
og motorikkbane i dag)

4500
3000
14000
4000
1000
16000

305/109
305/2

Nes skole (søndre del)
Nes skole (foreligger søknad om lysløype)

6000
6000

148/115
148/313

Sokna skole
Sokna skole

30000
16000
Side 44 av 80

Sak 125/18
148/314
148/9
244/293
49/1/2
49/276
57/95

Sokna skole
Sokna skole
Tyristrand skole
Veien skole (leid areal)
Veienmarka ungdomsskole
Helgerud skole

9400
12000
2000
7000
15000
15000

I tillegg til skole og idrettsområder er det områder som ikke er bebygd som ligger på Hvelven,
Hovsmarka, Rundtom, båthustangen o.l. som kan kanskje benyttes til lavterskeltilbud. Om det
er behov for å omregulere vil være avhengig av hvilken tiltak som man ønsker å etablere og det
er en prosess som må avklares med Miljø- og arealforvaltning fra prosjekt til prosjekt. I
Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026 var mulighetsstudiet for byidrett
avgrenset til Eikli i sør, Tolpinrud og Veien i vest og Holtangen i Nord. Enkelte av disse er
sammenfallende med listen ovenfor, mens andre har vi ikke tatt med i vurderingen.
Områderegulering for Hønefoss ivaretar interessen for utendørs flerbruksanlegg i
reguleringsområdet og blir arbeidet med i den planen.
Hvis man skal etablere flere utendørs flerbruksanlegg må man arbeide med dette videre. Her vil
det kanskje være hensiktsmessig å gjøre dette i sammenheng med en rullering av
kommunalplan for idrett- og friluftsanlegg. Planen må se på hvordan finansiering av
prosjektene, behovet for midler til drift/vedlikehold av anleggene, hvilken type aktivitet
(organisert/ikke organisert). I tillegg må det vurderes hvilken lokaliseringsstrategi som man
skal velge for de forskjellige områdene. Anleggene bør opparbeide løsninger slik at det er flere
som kan bruke området til samme tid og løsninger som gjør at en kan drive med en type
aktivitet om sommeren og en annen aktivitet om vinteren.
Forholdet til overordnede planer
Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026 omhanlder utendørs flerbruksanlegg,
men det er ikke detaljert hvor disse skal være.
Behov for å omregulere vil være avhengig av hvilke tiltak som skal etableres og det må
avklares fra prosjekt til prosjekt.
Områderegulering Hønefoss ivaretar eventuelle behov for utendørs flerbruksanlegg innenfor
planområdet.
Rådmannens vurdering
Rådmannens mener dette gir en tilfredsstillende overordnet kartlegging av egnede arealer i
kommunen som kan brukes til utendørs aktivitet for å stimulere til økt aktivitet for barn og
unge. Om det er mulig å realisere tiltakene vil være avhengig av tiltaket og om det er mulig å
realisere prosjektet innenfor de områdene som er kartlagt. Rådmannen anbefaler at
kartleggingen tas til orientering.
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Vedlegg
Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026
Ringerike kommune, 10.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Per Christian Frøislie
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Arkivsaksnr.: 18/3000-1

Arkiv: A10

Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren
Saksnr.:
31/18
126/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.09.2018
25.09.2018

Forslag til vedtak:
De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.

Sammendrag
Stortinget vedtok våren 2018 en revidering av pedagognormen og innførte en ny
bemanningsnorm for barnehagene.
Begge normene var ute på høring høsten 2017. Det ble da varslet at begge normene skulle
iverksettes 01.08.18. Stortinget vedtok revideringen av pedagognormen januar 2018 med
virkning fra 01.08.18, og den nye bemanningsnormen ble vedtatt mai 2018 med virkning fra
01.08.18. Kommunene er gitt frem til 01.08.2019 til å innføre bemanningsnormen. Ringerike
kommune sitt høringssvar er vedlagt saken.
Den reviderte pedagognormen innebærer at det skal det være minst én barnehagelærer per 7
barn under tre år, og minst én barnehagelærer per 14 barn over tre år. Den nye
bemanningsnormen innebærer minst en ansatt per tre barn under tre og minst en ansatt per seks
barn over tre år.
Ringerike kommune er positive til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Kommunen
støtter ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy
andel barnehagelærere kan være et bidra til dette.
Beskrivelse av saken med økonomiske konsekvenser
I saksfremlegget vil konsekvensene for barnehagesektoren samlet beskrives. Hver enkelt
barnehage har ikke et handlingsrom, utover barneantall og areal jf. normene.
På grunn av færre søkere i barnehagene ble ikke alle plassene fylt opp ved barnehageopptaket
våren 2018. Den reviderte pedagognormen utløste til sammen 5 100% barnehagelærerstillinger
i de kommunale barnehagene fra 01.08.18. Pedagogbemanningen er knyttet til hele årsverk,
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hvilket betyr at barn nummer 8 (under tre år) og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt
årsverk. Pr. 01.08.18 oppfyller Ringerike kommune den reviderte pedagognormen.
Ved innføring av pedagognormen ble kommunene tildelt et øremerket tilskudd fra Stortinget.
Tilskuddet skulle blant annet sikre at de private barnehagene fikk kompensert merutgiftene
som følge av kravene. Ringerike kommune sin andel av den nasjonale finansieringen var på ca.
2 millioner kroner i 2018. Den nasjonale finansieringsordningen ble beregnet ut i fra
innbyggertallet kommunen. Alle de private barnehagene har fått kompensert utgifter knyttet til
pedagognormen etter satser foreslått/fastsatt av UDIR, og barnetallet slik det ble meldt 15.12.
året før (dvs. siste offisielle telling).
Den nye bemanningsnormen, en ny minstenorm for grunnbemanningen i barnehagene, ble
vedtatt i Stortinget mai 2018. I høringen var det lagt opp til at normen skulle ha virkning fra
01.08.18. Normen ble vedtatt med virkning fra 01.08.18 med et tillegg om at kommunene
kunne bruke året til å oppfylle normen. Fra 01.08.19 utløser normen ca. 4,2
assistent/fagarbeiderstillinger i de kommunale barnehagene. De private barnehagene må også
tilpasse seg normen fra 01.08.2019. Ringerike kommune oppfyller pr dags dato ikke bindende
norm, men vil bruke tiden som er gitt for å sikre at bemanningen og organiseringen er i tråd
med bestemmelsene 01.08 neste år.
Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram en finansieringsplan for bemanningsnormen
som skal dekke merkostnadene den medfører, både for offentlige og private barnehager. Det er
fremdeles uklart hvordan, eller om det vil være en statlig finansiering av normen.
Signalene har vært at bemanningsnormen skal tildeles 100 millioner kroner i en
overgangsordning for å finansiere kravene. Fordelingen vil kunne bli 60 millioner kroner til de
private barnehagene og 40 millioner til de kommunale barnehagene. Overgangsordningen vil
gjelde fra innføringstidspunktet 01.08.2018 og ut 2020, og skal bidra til en bærekraftig
økonomi i små private barnehager. Ringerike kommune sin andel av det nasjonale tilskuddet
kan utgjøre om lag 500 000 kr hvis vi antar at samme beregningsmodell som ved
pedagognormen blir tatt i bruk. Fordelingen vil da være 300 000 kr til private barnehagene og
200 000 kr til kommunale barnehager. Blir samme beregningsmodell brukt, vil dette dekke ca.
en 40% assistentstilling i de kommunale barnehagene. Dette vil være en underdekning på ca.
4 000 000 kr. som kan føre til at andre tiltak og tjenesteområder i kommunen må
nedprioriteres.
Det ble i 1.tertital meldt om et merforbruk på sektoren på totalt 1,3 millioner kr. Dette skyldes
den vedtatte pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018.
Rådmannens vurdering
Rådmannen er positiv til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Rådmannen støtter
ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy andel
barnehagelærere kan være et bidrag til dette. Normene er vedtatte fra Stortinget og kommunen
må tilpasse drift deretter. Rådmann er bekymret for at lokale tilpasninger svekkes ved en
statisk bemanningsnorm. Lokaldemokratiet vil få en redusert muligheten til å påvirke
prioriteringer og barnehageeier vil få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i
egen kommune.
Rådmannen vil videre beklage at reformen ikke fullfinansieres. Saken viser at Ringerike
kommune får store ekstrakostnader som griper inn i kommunenes muligheter til å opprettholde
tjenestetilbudet på andre områder.
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Vedlegg
1. Saksfremlegg høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning,
opplæringsloven og friskoleloven - høring
2. Protokoll høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning,
opplæringsloven og friskoleloven - høring

Ringerike kommune, 20.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Lars Erik Braaten
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Arkivsaksnr.: 18/3239-1

Arkiv: A10

Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»
Saksnr.: Utvalg
34/18
Arbeidsmiljøutvalget

Møtedato
13.09.2018

Forslag til vedtak:
1: HOK er usikker på om denne saken fyller vilkårene for en prosjektinvestering, og ber om at
dette utredes videre før saken kommer til formannskapet
2: HOK mener Ringerike kommune i utgangspunktet bør ha systemer hvor utgifter til løpende
vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen bør være en del av driftsbudsjettet og at kun
ekstraordinære investeringer bør gjøres gjennom prosjekt og investeringsbudsjett.

Bakgrunn
Hønefoss barnehage er 10 år i 2018 og ligger i Hønefoss sentrum i idylliske omgivelser i
Søndre park. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen 1-6 år.
Barnehagen er ikke oppgradert i de 10 årene den har bestått. Bygget bærer preg av slitasje og
har et behov for rehabilitering. Hønefoss barnehage var ikke med i oppgraderinger av inventar
og utstyr som ble gjennomført i barnehagene fra 2015-2017.
Fra januar 2018 har det vært gjennomført et prosjekt i barnehagen for å kartlegge utfordringer
med bygningsmessige utfordringer og driftsutfordringer. Samtidig som prosjektet har pågått
har Hønefoss barnehage hatt systemtilsyn med tema «Inneklima i barnehagen». Tilsynet inngår
i kommunens plan for miljørettet helseverntilsyn. Hensikten med tilsynet var å vurdere om
barnehagen har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for
inneklima i barnas oppholdsarealer. Tilsynet vil i denne saken kun vises til for å synliggjøre
behovet for oppgraderinger. I Hønefoss barnehage har det de to siste årene hatt over snittet
høyt sykefravær.
Beskrivelse av saken
Offentlige lekeareal både inne og ute skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i
forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens sikkerhetskrav.
Prosjektet har hatt fokus på møbler og organisering av rom. Dette for å effektivisere tidsbruk
og kartlegge opplevde fysiske utfordringer for de ansatte.
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I prosjektet er det kartlagt og vist til en rehabiliteringsprosess av moderat grad.
Brukemedvirking fra foresatte, ansatte ved lokalt verneombud, plasstillitsvalgte og
samarbeidssektorer har vært prioritert i prosessen.
Målet med prosjektet var:
 En kvalitetsforbedringer i forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med
tanke på strukturendringer og ivaretakelse av bygget
 Imøtekomme flerbruksbehov
 Imøtekomme særskilte behov
 Nytt inventar som ikke var på markedet da barnehagene ble bygd
 Arbeidsmiljøtilta
Prosjektet skulle vise til en oppgradering som:
 Sikrer barns utvikling og sikkerhet
 Sikrer ansatte tilfredsstillende arbeidsforhold
 Tar vare på bygget både innom og utomhus
Hønefoss barnehage er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler mv. og både leder i barnehagen og eiendomstjenesten plikter å arbeide systematisk og
målrettet for å opprettholde godkjenningen. Mål for tilsynet som er gjennomført var å avdekke
om forskriftskravene (§§ 4, 13 og § 19) ble etterlevde i barnehagen. Barnehagen pålegges etter
tilsynet å fremlegge resultater fra systematiske temperaturmålinger i barnehagens leke- og
oppholdsarealer og resultater fra inneklimalogging med beskrivelse av målepunkt og
påvirkningsfaktorer. Barnehagen må fremlegge risikovurdering av smittespredning i leke- og
oppholdsrom som kan underbygge valgte renholdsfrekvens. I tillegg må barnehagen sørge for
at alle spisemøblene har en hel, jevn og lettvaskbar overflate som tåler alminnelig renholds- og
desinfeksjonsprosesser.
Økonomiske konsekvenser
Prosjektet har gjennomført møter med hele gruppen og mindre faggrupper. Alle gruppene er
samlet om prioriteringene som også kan gjenkjennes fra påleggene etter tilsynet fra Miljørettet
helsevern. Prioritert liste i Hønefoss barnehage med prisestimat til oppgradering er vedlagt.
Alle tiltakene vil ha en kostnad på 5 157 750 kr. Kostnadene er beregnet med innkjøp, deler,
utstyr og arbeidstimer.
Tiltak som beskrives som må-tiltak er tiltak 1.1 spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset rom
og arbeidshøyde. Dette tiltaket har en estimert kostnad på 500 000 kr. Fra punkt 1.1 til 2.2
samt 3.1 og 4.2. er prioriterte bør-tiltak. Disse tiltakene har en estimert kostnad på 2 835 500
kr.
Juridiske forhold
Arbeidsmiljøloven § 4-3, Barnehageloven §§ 1, 3, Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
§ 9., Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25, Forskrift om
systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
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Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at det er viktig å vurdere tilstanden ved bygg og drift kontinuerlig, og er
fornøyd med at det er gjennomført et prosjektarbeid som gir anledning for medvirkning for
både ansatte, brukere, vernetjenesten og fagorganisasjonene. Rådmannen mener det behov for
noe oppgraderinger av Hønefoss barnehage som vil sikre at både barn og ansatte har en trygg
og sikker barnehage og arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at kostnadene på tiltakene vurderes
i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 2019-2022.
Vedlegg
 Oppdragsbeskrivelse oppgradering i Hønefoss barnehage, kostnadsberegninger
Hønefoss barnehage

Ringerike kommune, 29.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Marianne Mortensen
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Arkivsaksnr.: 15/8928-110

Arkiv: PLN 1012

Kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen Sluttbehandling av planforslag
Saksnr.: Utvalg
128/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:

1. Forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen alternativ C-redusert vedtas.
2. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette
må synliggjøres i neste planfase og antas å gjelde:
- Ivaretakelse av beboere langs strekningen Hensmoen til Ve-krysset.
- Næringsområdet Hensmoen og Follummoen.
- Kryssutforming ved innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta.
- Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern.
- Støy Vågårdsbygda
- Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for
eksisterende friluftsområder på Eggemoen.
Disse punktene tas inn i bestemmelsenes § 1.8. KRAV FOR SENERE FASER
3. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av
videre detaljregulering og gjennomføring av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen
prioriteres.
4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at prosess for planlegging av
Hensmoen til Ve-krysset igangsettes så raskt som mulig.
Sammendrag
Statens vegvesen (SVV) fremmer forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen Eggemoen til
sluttbehandling. Prosjektet tilrettelegger for videre planlegging av firefeltveg og bygging av
tofeltsveg med mulighet for utvidelse til fire felt.
Det ble besluttet å utrede 3 korridorer A, B og C, men i etterkant av medvirkningsprosessen er
den ene korridoren noe justert og benevnes C-redusert. Dette gir i alt fire alternativer som alle
løser hovedmålene med ny vegstrekning E16.
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Etter høringsrunden foreligger det innsigelse til trasè A og B. Dette innebærer at kun trasè C
eller C-redusert kan vedtas av kommunen på det nåværende tidspunkt. Dersom alternativ A
eller B ønskes fra kommunens side må innsigelsene først løses.
På grunn av manglende finansiering til videre planlegging og bygging er det usikkerhet knyttet
til videre fremdrift i vegsaken. Denne usikkerheten er en belastning for berørte parter, naboer
og gjenboere. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om å jobbe for å få en rask
videre prosess.
Beskrivelse av saken
Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i
Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss
sentrum og gi dette vil gi store miljøforbedringer.
Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at mye av trafikken fjernes fra
«Gummikrysset» i nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den bratte og lange Eggemobakken
som kan være uberegnelig vinterstid og som er ulykksesbelastet.
I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og
Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5
min og 4,5 min.
Foreslått ny vegløsningen kan også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og
Eggemoplatået.
Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veglinje.
Utredningen er utført etter kjente metoder som brukes for denne type utredninger. I forslag til
kommunedelplan skal kommunen ta stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard
på ny veg.
Korridor A: Krysser sør i ravinedalen i Nærstadmarka, traseen går på to bruer på til sammen
litt over 1100 m og følger eksisterende veg over Eggemoenplatået fram til et nytt kryss mot
Jevnaker.
Korridor B: Er justert etter vedtatt planprogram og krysser Nærstadmarka midt mellom de to
andre utredningskorridorene på to bruer på i underkant av 1100 meter. Videre østover går
korridoren mellom Forsvarets arealer og næringsområdene/flyplassen på Eggemoen til et
nytt kryss mot Jevnaker.
Korridor C: Følger eksisterende E16 mot Valdres til Hensmoen og krysser ravinedalen der
denne er smalest i nord på en 400 m lang bru. Så skrår korridoren sør-østover og legges
mellom Forvaret på Eggemoen og Eggemoen næringspark i samme trasé som alternativ B.
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Utredningskorridorene A, B og C
Redusert korridor C: Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen, dvs.
kun regulere og bygge strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen som en første etappe, da
dette alene gir tilnærmet full måloppnåelse. Dette åpner for å vurdere andre løsninger for hele
strekningen mellom Ve, Nymoen og Hensmoen i en senere fase. Strekningen Ve-Nymoen vil få
stor trafikkøkning i årene som kommer og inngår enda ikke i noen planprosess.
For å kunne tilpasse løsningen til eksisterende veg ved Hensmoen og fremtidig løsning sørover
mot Ve, kan krysset her utformes med en provisorisk løsning, som rundkjøring.

Korridor C-redusert
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Neste fase i planleggingen er en detaljregulering av vedtatt trasè.
Forholdet til overordnede planer
Områdene som reguleres er i eksisterende kommuneplan i hovedsak avsatt til LNF. Mellom
Nymoen og Eggemoen er det i dagens plan avsatt tre korridorer for fremtidig vei (uten juridisk
virkning) som forutsettes fjernet ved vedtak av kommunedelplanen. Øvrig planstatus for
berørte og nærliggende områder fremgår av planbeskrivelsen s. 7-14.
I konseptvalgutredning (KVU) for framtidig transportsystem i Hønefossområdet anbefales det
at prosjektet E16 Nymoen–Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak som inngår i
Miljøkonseptet iverksettes.
Juridiske forhold
Planen er utarbeidet av Statens vegvesen etter plan- og bygningsloven (pbl) § 3.7 som gir
mulighet for statlig myndighet til å gjennomføre regulering frem til og med høring av
planforslaget. Planforslaget er nå oversendt kommunen for endelig vedtak.
Kommunestyrets vedtak om trasèvalg i kommunedelplanen kan ikke påklages, jfr. pbl § 11-15
siste ledd.
Tidligere behandlinger og vedtak
Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5. 2016 – 1.7. 2016 og ble
behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06. 2016, hvor kommunen vedtok sitt
høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven ble planprogrammet fastsatt av
Formannskapet 20.09. 2016 beh.nr. 175/16.
Offentlig ettersyn og høring
Planforslaget lå ute til høring i perioden 14.02. 2018 – 4.05. 2018. Kommunestyret behandlet
sin uttalelse til høring av planforslaget 05.04. 2018 i sak 28/18. Det ble mottatt 28 uttalelser.
SVV har oppsummert og svart ut disse, se eget vedlegg.
Forsvarsbygg fremmet innsigelse til alternativ B og C. Innsigelsen ble fremmet for å sikre at
vegen ikke vil medføre økt risiko for forsvarets anlegg. Etter dialog er det lagt inn krav til
etablering av anlegg (voll) som ivaretar forsvarets krav til skjerming og innsigelsen er derfor
trukket. Fylkesmannen varslet innsigelse til alternativene A og B fordi disse blir ansett å berøre
ravinelandskapet i Nærstadmarka.
NVE frarådet å gå videre med alternativ A og B og varslet at de vil kunne ha innsigelse dersom
tiltak kommer i vesentlig konflikt med allmenne interesser eller vassdrag.
Av andre merknader er det mange som reagerer på at vegen reduserer tilgang og kvaliteten på
friluftsområdene på Eggemoen. Det stilles også spørsmål ved håndtering av støy, særlig i
forbindelse med Nymoen og Vågårdsbygda. Statens vegvesen har i all hovedsak svart ut
merknadene tilfredsstillende.
Økonomiske forhold
Kommunedelplan gir ikke hjemmel for å kreve innløsning eller plikt til å tilby innløsning av
eiendom som endrer formål. Planen anses ikke å gi direkte økonomiske konsekvenser for
kommunen. Forventninger som følge av endring av formål vil imidlertid kunne medføre
konsekvenser både i form av endret verdi og salgbarhet for eiendom.
Det er ikke avsatt penger i Nasjonal transportplan, hverken til videre detaljregulering eller
gjennomføring av tiltaket.
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Videre fremdrift er derfor usikker. SVV har signalisert at det arbeides for å få strekningen inn i
neste rullering av NTP. Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om Nasjonal
transportplan 2022-2033 høsten 2020/vinteren 2021. Retningslinjer for dette planarbeidet
fremmes i desember 2018. Grunnlagsdokumenter utarbeides og sendes til uttalelse til
fylkeskommunene og de største bykommunene i løpet av 2019.
Behov for informasjon og høringer
Kommunedelplanen forholder seg til plan- og bygningslovens (pbl) krav om medvirkning og
fastsatt planprogram. Det har vært avholdt møter med berørte parter, næringsinteressenter og
åpne folkemøter for å avklare forhold av betydning tidlig. Det er avholdt møter med
grunneiere, åpent folkemøte og informasjon for kommunestyret.
Alternative løsninger
Planforslaget viser fire mulige løsninger, A, B, C og C-redusert.
Statens vegvesen konkluderer i sin vurdering med at alternativene er nær sidestilt med hensyn
til måloppnåelse og konsekvens.
Fylkesmannen har varslet innsigelse til trasèene A og B.
NVE anbefaler ikke alternativene A og B grunnet usikkerhet om grunnforholdene. NVE
varsler mulig innsigelse dersom ikke hensynene til almenne interesser og vassdrag ivaretas
tilstrekkelig.
SVV anbefaler alternativ C fremfor A og B. SVV går videre inn for alternativet C-redusert.
Dette begrunnes med at det ikke er planavklaring for strekningen Ve-Nymoen og at C-redusert
gir færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve. Investeringskostnadene er
beregnet å være ca. 600 mill. lavere enn for fullverdig utbygging av C som igjen er ca. 600 mill.
lavere enn alternativ B. Samfunnsnytten er imidlertid ganske lik for alt. B og C.
Dersom kommunen ønsker å vedta alternativ A eller B må først innsigelsene til traseene løses
og trekkes.
Prinsipielle avklaringer
Forslaget til kommunedelplanen legger til rette for gjennomføring av tiltak som vil medføre
behov for erverv av boliger og privat grunn i ulik grad avhengig av valgt alternativ. Endelig
omfang av behov for grunnerverv/innløsning vil bli fastsatt i senere regulering. Valg av trasè vil
imidlertid allerede ved vedtak av kommundelplanen legge føringer for omfanget av innløsning
av privat eiendom.
Det er ønskelig å lande kommunedelplanen med ett alternativ til trasè. Hovedbegrunnelsen for
dette er at det ellers vil legges begrensning på bruken av arealer i de ulike trasène.
Alternativ C-redusert presenteres som et alternativ med vesentlig lavere kostnader, men
tilnærmet lik måloppnåelse som alternativ C. I praksis vil valg av C eller C-redusert være svært
like planmessig ettersom C-redusert følger trasèen til C frem til eksisterende veg. Ved
detaljregulering kan avgrensningen av planen og omfanget av tiltak som reguleres derfor
inkludere tiltak langs eksisterende vegtrasè dersom dette er ønsket. Valg av C-redusert kan
imidlertid oppfattes som et signal om at kommunen går inn for denne vegtrasèen, uten å kreve
gjennomføring av tiltakene som skal håndtere konsekvensene av hele veganlegget. Dette ville
være uheldig og kommunen forutsetter at konsekvensene av tiltakenene i større grad ivaretas i
den videre detaljreguleringen.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen ser det som svært positivt at forslag til kommunedelplan for E16 NymoenEggemoen nå fremmes til sluttbehandling. Insigelsene til trasè A og B låser valg av løsning til
alternativ C eller C-redusert dersom man ikke ønsker å gå i nærmere dialog for å avklare
mulighetene for å løse innsigelsene.
Effekten på gjennomgangstrafikken i Hønefoss og dermed avlastningen av vegsystemet
forventes å bli vesentlig. Dette er svært positivt for byen.
De alternative korridorene som foreligger gir alle en god måloppnåelse og samfunnsnytte og
det er ingen av alternativene som etter rådmannens syn utpeker seg som uaktuelle.
Flere av merknadene til forslaget er sterkt kritiske til alternativ C/ C-redusert. Dette begrunnes
i stor grad med forringelse av friluftsinteressene på Eggemoen og økt støy. Eggemoen er et av
de mest brukte friluftsområdene i distriktet og en vei over platået vil både dele opp
friluftsområdet og føre til at trafikkstøy trekkes lenger innover i området.
Innsigelsene fra Fylkesmannen og anbefalingene fra NVE gjør at valg av trasè A eller B vil
medføre forsinkelse av planvedtaket ved at mulighetene for å løse innsigelsene må vurderes
nærmere.
Innsigelse fra Forsvaret er trukket som følge av bestemmelser om oppføring av voll til
skjerming mot deres eiendom. Rådmannen antar at voll i tillegg til skjerming mot forsvaret
også kan skjerme bakenforliggende områder mot støy. Likeledes bør rekkverk/sikring på
brokonstruksjoner vurderes i forhold til støy for å redusere forringelse av nærliggende friluftsog boligområder.
Rådmannen ser det som negativt at det ikke er avsatt midler, hverken til gjennomføring eller til
videre planlegging av prosjektet. Dette gir stor usikkerhet rundt videre fremdrift. Det er også
en svakhet at videre forbindelse mellom Nymoen og Ve ikke er utredet. Rådmannen anbefaler
Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av videre detaljregulering og gjennomføring
av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen prioriteres.
Statens vegvesen anbefaler alternativ C-redusert. SVV viser til at alternativet har en langt
lavere kostnad og gir større flekisbilitet til videre vegløsning mot Ve, der ny E16 kommer inn
fra sør, enn dersom man velger et av de andre alternativene. Det er på folkemøtene vist en
mulig fremtidig trasè som går videre over Kilemoen og Follummoen mot Ve-krysset. Denne
trasèen er ikke utredet nærmere, men vil ha stor betydning for om alternativ C-redusert får stor
positiv eller stor negativ betydning for beboere på Nymoen og for potensialet til Follummoen
som framtidig nærings/industriområde.
SVV foreslår i § 1.7 i bestemmelsene «byggegrense for E 16 er 100 m fra senterlinje i
nærmeste kjørefelt. Senterlinje vil bli endelig fastlagt i reguleringsplanfasen. En evt.
differensiering av byggegrensen på strekningen vil bli vurdert i reguleringsplanfasen».
Rådmannen merker seg denne muligheten for å differensiere byggegrensen og tenker da
spesielt på fremtidige næringsarealer på Eggemoen.
Statens vegvesen beskriver C-redusert som en midlertidig løsning. Rådmannen ser det som
problematisk at en «midlertidig» løsning sees opp mot mer fullverdige løsninger. Imidlertig
muliggjør dette en rundkjøring på E 16 som med flettefelt i alle armer vil ta mindre areal enn
planskilt kryss. SVV hevder at dette igjen gir fleksibilitet til å finne gode løsninger for
strekningen Hensmoen-Nymoen-Ve. Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunen får enda
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et kryss som ikke er i henhold til forskriftene i forhold til dimensjonering og trafikkmengde.
Krysset ved Heradsbygda blir regulert ifb med FRE16 som ligger ute til høring nå, men krysset
ved Kilemoen og Risesletta er ikke i henhold til gjeldene forskrift.
Rådmannen anbefaler at planlegging for utbedring av kryssutforming ved Kilemoen og
innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta, igangsettes.
Det er videre uklart hvilken betydning den «midlertidige løsningen» har for utviklingen av
omkringliggende arealer ettersom det da må forventes at disse kan bli berørt av en fremtidig
løsning. At samfunnsnytten allerede er tatt ut, ved å bygge etter C-redusert, kan gjøre det
vanskeligere å få prioritert nødvendige nye avbøtende tiltak, da disse kan få sterk negativ
samfunnsnytte i neste planomgang.
I kostnadene for C-redusert ligger ikke kostnader til utbedring av kryss mot Hensmoen og
Nymoen/Hønefoss, ved Risesletta, inne. Det er også noe uklart hvilke andre kostnader som
ligger inne i C-redusert i form av «veg i dagen» og om dette også inkluderer besparelse ved å
unngå støyskjerming/innløsning av boliger som får økt støy. Av planbeskrivelsen framgår det at
man vil vurdere støy for Nymoen etter T-1442. Det er noe usikkert hvordan dette skal
håndteres i praksis.
Ved etablering av C-redusert må man forvente å kunne hente ut den samme samfunnsnytten
som ved alt A, B, og C. Man vil samtidig få de samme ulempene i form av økt trafikk med de
utfordringer dette skaper for støybelastning for boliger og kapasitetsutfordringer i eksisterende
kryss.
Rådmannen anser at alternativ C-redusert er et fornuftig alternativ, forutsatt at konsekvensene
av tiltaket i større grad ivaretas i den videre detaljreguleringen av forslaget. Rådmannen
foreslår at dette legges inn som krav i kommunedelplanen ved at bestemmelsene endres i tråd
med politisk innspill ved høring.
Alternativ C-redusert vil ikke i samme grad som C legge begrensninger på bruken av
eiendommene langs eksisterende E16 frem til strekningen reguleres.
For å bygge ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen må strekningen detaljreguleres.
I kommunedelplanen tas det stilling til valg av trasè A, B eller C.
Trasèene C og C-redusert er identiske frem til de møter eksisterende E16. Rådmannen kan
ikke se at valg av C-redusert gir begrensninger for en fremtidig reguleringsplan fremfor
alternativ C.
Valg av C-redusert kan imidlertid oppfattes som et signal om at kommunen aksepterer en
sterkt forenklet løsning. Dersom mangelen på avbøtende tiltak gjør at kapasiteten eller
sikkerheten i nærliggende kryss ikke lenger er tilfredsstillende, kan dette føre til at videre
utvikling av områder som belaster kryssene kan bli stoppet. En løsning som medfører en slik
situasjon vil ikke være i tråd med målene SVV foreslo og som ble fastsatt av kommunen i
planprogrammet.
Rådmannen anbefaler vedtak av trasè C-redusert med bakgrunn i forutsigbarhet om
gjennomføring og kostnader. Og for å ivareta fleksibiliteten som SVV mener dette alternativet
skaper, for å vurdere gode løsninger videre, som gir en god situasjon på strekningen
Hensmoen-Nymoen-Ve. Rådmannen forutsetter at SVV i den videre detaljplanleggingen
vurderer strekningen Hensmoen-Nymoen-Ve.

Side 59 av 80

Sak 128/18
Vedlegg
1. Forslag til plankart A, B, C og C-redusert
2. Forslag til bestemmelser, datert 08.08. 2018
3. Planbeskrivelse og Konsekvensutredning (KU), datert 08.08. 2018
4. Oppsummering av høringsinnspill med kommentarer fra SVV

Ringerike kommune, 12.09.2018
Tore Isaksen
Rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Lars Lindstøl og Grethe Tollefsen
Ansvarlig hos rådmannen: Terje Dalen
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Arkivsaksnr.: 18/3621-3

Arkiv: K11

Løse steiner/blokker i Mørkgonga
Saksnr.: Utvalg
129/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018
11.10.2018

Forslag til vedtak:
1. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga gjenåpnes. Rådmannen får i oppgave å
skilte og informere om rasfaren, i samarbeid med aktuelle parter.
2. Rådmannen undersøker muligheten for å forby klatring i juvet.

Innledning / bakgrunn
Tirsdag 14. august 2018 mottok politiet en bekymringsmelding fra en klatrer om en løs blokk i
Mørkgonga. Politiet rykket ut sammen med Brann- og redning, og det ble observert flere løse
steiner som kunne utgjøre en fare for turgåere. Politiet besluttet å stenge ferdselen av stien
inntil forholdene var undersøkt ytterligere. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga ble
sperret av med sperrebånd og provisorisk skilting.
Torsdag 16. august var geologer fra kommunen på befaring til Mørkgonga. Det ble observert
stor sprekkdannelse i fjellveggene, og flere blokker som kunne utgjøre en fare. Steinen som var
meldt inn som bekymringsverdig ble identifisert. Et fjellsikringsfirma ble kontaktet for å
inspisere fjellveggen, og fjerne løse steiner. Dette ble gjennomført onsdag 22. august. Det ble
da kjent at omfanget var større enn først antatt. Det var mye løst materiale i fjellveggen, og det
krevde lite til ingen kraft for å løsne mindre steiner og blokker. Arbeidet pågikk i én dag, og
det var bare deler av juvet som ble rensket. Det er flere overheng i fjellveggen som førte til at
enkelte områder ikke kunne renskes, på grunn av fjellsikringsarbeidernes sikkerhet. I enkelte
områder vil det – hvis man ønsker å utføre en mer omfattende rensking – være nødvendig å
bolte fast noen av de største ustabile partiene for å ivareta sikkerheten når man skal fjerne løse
steiner lenger ned i fjellsiden. Det har ikke blitt gjennomført bolting eller andre terrenginngrep i
ura eller juvet.
Det ble tatt bilder og dronevideo fra befaring. Dette ble sendt videre til NVE (Norges
vassdrags- og energidirektorat). Alle sikringstiltak som NVE gjennomfører vurderes etter kost/nytte prinsippet. Ettersom området ikke ligger i nærheten av boligområder, næringsområder
eller andre områder hvor mennesker oppholder seg permanent, vil dette falle utenfor deres
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ansvarsområde, og de vil derfor ikke yte finansiell bistand til eventuelle sikringsarbeider.
Mørkgonga er en kjent tursti med mye ferdsel, og NVE har anbefalt å holde stien stengt inntil
videre.
Vurdering
Etter flere befaringer og tilbakemelding fra fjellsikringsfirma er det tydelig at det er mye løse
steiner her som kan utgjøre en fare for turgåere. At Mørkgonga er rasfarlig er derimot ikke noe
nytt. Berggrunnen i Mørkgonga er veldig sprø og oppsprukket med bratte fjellvegger, så det
vil alltid være en fare for at steiner og blokker løsner fra fjellveggen. I de siste årene har det
vært en betydelig økning av klatring i juvet, og det har blitt tydeligere hvor lite som skal til for
at steiner og blokker løsner og faller ned i stien. Dette foregår hver vår og høst gjennom
naturlige prosesser – i hovedsak frost- og rotsprengning, noe stien i seg selv er vitne til.
Steinura som ligger i stien nedover fra Mørkgonga er masser som har rast ut fra juvet over
lengre tid. Frostprengning oppstår når vann i bergsprekker fryser til is og forårsaker at
sprekkene utvider seg syklisk. Rotsprengning oppstår når trær og busker brer røttene sine
nedover bergsprekker, som også bidrar til å utvide sprekkene i berget. Dette gjør at man aldri
vil kunne fjerne alle løse steiner fra veggene i Mørkgonga, for det vil alltid dannes nye sprekker
og nye løse steiner.
Fjellsikringsfirmaet skisserte opp mulige løsninger for å sikre turstien. Disse tiltakene er svært
omfattende, og vil føre til store terrenginngrep. Mørkgonga er et naturreservat, noe som vil si
at sikringstiltak/skilting er søknadspliktig og må godkjennes av Fylkesmannen i Buskerud som
forvaltningsmyndighet. Hvis kommunen gjennomføres sikringstiltak vil dette innebære at vi
tilrettelegger for ferdsel gjennom juvet. Da følger det også et kommunalt ansvar for
vedlikehold av sikringstiltakene fremover. Videre vil store steinsprangnett, wire og fjellbolter
være med på å forringe naturopplevelsen.
Det er positivt at folk benytter seg av naturen, og det er derfor ikke ønskelig å stenge naturen
for fri ferdsel. Ved å sette opp permanente skilt gjøres turgåere oppmerksomme på faren med å
gå gjennom juvet i Mørkgonga. Det finnes en tryggere vei opp til Mørkgonga, langs fjellsiden
sørover mot Skardtjernet, og denne vil bli synliggjort og skiltet bedre. På denne måten oppnår
vi dermed en god balanse gjennom å ivareta fri ferdsel samtidig med at vi legger til grunn at
man selv har ansvar for egen – og andres – sikkerhet når man ferdes i naturen.
Juridiske forhold
Kommunen har ikke rett til å forby folk til å oppholde seg i et område, med mindre politiet har
pålagt evakuering etter politiloven § 7 (2).
Lov om sikring mot naturskader § 20 presiserer at «Kommunen plikter å treffe
forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd
bokstav a og § 28-1, samt ved nødvendige sikringstiltak».
Plan og bygningslovens § 11-8 sier følgende: «Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig
utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og
forhold som inngår i andre ledd bokstav a til f, kan markeres i arealdelen som hensynssoner
med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det kan angis flere soner for samme areal.
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Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer
som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det hensynet
sonen viser.» (vår utheving)
Plan og bygningsloven § 28-1 sier følgende: «Grunn kan bare bebygges, eller eiendom
opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe
som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare
eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. (vår utheving)
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot
opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til
byggegrunn, bebyggelse og uteareal.» (vår utheving)
Som det kommer fram av lovverket referert ovenfor, både lov om sikring mot naturskader, og i
plan- og bygningsloven, er problemstillinger vedrørende naturfare og sikring i hovedsak knyttet
til bebyggelse og opprettelse av eiendom. Sett i lys av at Mørkgonga ligger i et naturreservat,
med arealformål LNF, samt at det ikke er et bebygd område og at det heller ikke er planlagt
bebyggelse her, mener vi at det ikke hviler en plikt på kommunen til å gjøre sikringstiltak i
form av fysiske tiltak i dette området.
En hensynssone etter plan- og bygningslovens § 11-8a kan være et aktuelt virkemiddel, men
det er viktig å merke seg formuleringen vi har uthevet i lovteksten over, der det understrekes at
hensynssoner skal brukes i nødvendig utstrekning, der det har betydning for bruken av et areal.
Ettersom Mørkgonga ikke er et utbyggingsområde, men først og fremst et rekreasjonsområde
for turgåere, er det lite hensiktsmessig å bruke kommuneplanens arealdel som verktøy for å
varsle om potensiell rasfare. Det må være rimelig å anta at plankartet til kommuneplanens
arealdel ikke er turgåernes førstevalg når de skal gjøre seg kjent med det området de ferdes i.
Et langt enklere og mer synlig virkemiddel vil være skilting og god informasjon på stedet.
Rådmannen vil også vise til NVEs innsigelsesbrev til kommuneplanens arealdel v. høring og
offentlig ettersyn, datert 23.08.2017, hvor NVE presiserer følgende: «Aktsomhetskart for skred
i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone - skredfare i bratt terreng og
tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og kartlegging av fare ved regulering
og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes inn der faresonene overlapper med
eksisterende eller fremtidig bebyggelse.» (vår utheving). Denne uttalelsen er også, slik
rådmannen ser det, en bekreftelse fra landets nasjonale skredmyndighet om at lovverkets
forventninger til kommunene først og fremst er knyttet til områder som er bebygd eller planlagt
bebygd.

Økonomiske forhold
Å gjennomføre sikringstiltak i Mørkgonga vil være omfattende og kostbart, og må også
avklares med grunneier og Fylkesmannen i Buskerud. Tilbudet som er skissert opp består av
«Sprettrensk, fjellbolter 80-100 stk., steinsprangnett 1 000 m2 med wire i topp og bunn,
fjellband 20 stk.». I tillegg er det, på grunn av topografien, komplisert å frakte utstyr inn til
Mørkgonga, noe som fører til at utstyret sannsynligvis må fraktes inn med helikopter. Frem til
nå har fjellrenskingen kostet ca. 40 000 kr.

Side 63 av 80

Sak 129/18
Rådmannens vurdering
Sikkerhetstiltakene som er skissert er svært omfattende, og rådmannen ser det ikke som reelt å
kunne gjennomføre dette nå. Videre er det heller ikke ønskelig å gjennomføre omfattende
sikringstiltak som kan være med på å ødelegge naturopplevelsen for brukere av den populære
turstien, samt pålegge kommunen et ansvar for vedlikehold.
Etter rådmannens vurdering er det tilstrekkelig å skilte fare ved selve juvet, både på toppen og
i bunnen eller et stykke nedenfor, og gjøre turgåere oppmerksomme på faren som følger ved å
gå gjennom juvet. Videre er det viktig å synliggjøre den tryggere veien via Skardtjernet. Dette
er ifølge rådmannen en riktig balanse for å ivareta fri ferdsel samtidig som det må legges til
grunn at man har ansvar for egen, og andres, sikkerhet når man er på tur. Selv om det blir
mulig å benytte seg av stien, ønsker ikke rådmannen å oppfordre folk til å gå der. Det må folk
gjøre på eget ansvar, og de må være klar over faren ved å oppholde seg i juvet og stien
nedenfor. Videre vil rådmannen fraråde klatring i fjellveggene i Mørkgonga på det sterkeste,
både av hensyn til klatrernes egen sikkerhet, og av hensyn til turgåere som eventuelt kan bli
truffet av løse steiner pga. klatrere i veggene ovenfor.
Rådmannen ønsker videre å samarbeide med aktuelle parter (blant annet DNT) for å se på
mulighetene for å forbedre skiltingen av den tryggere stien som går via Skardtjernet, både på
nett og i naturen.
Vedlegg
Befaringsrapport.docx

Ringerike kommune, 14.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen
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Arkivsaksnr.: 18/1754-6

Arkiv: X30

Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune
Saksnr.:
80/18
67/18
130/18
/

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.05.2018
31.05.2018
25.09.2018

Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune sendes på høring i tråd
med forvaltningsloven.

Innledning / bakgrunn
Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002, datert 13. februar 2018, utarbeidet ny
normalpolitivedtekt. Rådmannen har på bakgrunn av den nye normalpolitivedtekten utarbeidet
forslag til ny politivedtekt for Ringerike kommune.
Kommunestyret traff den 31. mai 2018 vedtak om at vedlagte forslag til forskrift om
politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud skulle sendes på høring i samsvar med
forvaltningsloven. Forslaget ble sendt på høring den 20. juni, med høringsfrist 1. september
2018. Kommunen har mottatt et høringssvar.
Beskrivelse av saken
Forslaget til ny politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud ble sendt på høring den 20. juni.
Det ble sendt eget høringsbrev til Sør-Øst Politidistrikt, Ringerike Næringsforening, Ringerike
Frivilligsentral og til Slt koordinator Karianne Berg, Ringerike kommune. I tillegg ble
informasjon om høringen lagt ut på kommunens hjemmesider, og kunngjort i Ring Blad den 30.
juni, under lørdangsannonsen «Ringerike kommune informerer».
Kommunen har mottatt et høringssvar. Dette høringssvaret har kommet fra Tor Bøhn. Bøhn er
i høringssvaret kritisk til forslaget om ikke å innføre et tiggerforbud i Ringerike kommune.
Høringssvaret ligger vedlagt.
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Etter at kommunestyret har vedtatt forskrift til politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud
skal politivedtektene oversendes til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og
kunngjøring i Norsk Lovtidend. Forskriften vil tre i kraft en måned etter at den er stadfestet av
Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves gjeldene forskrift av 15. mars 2000 nr. 235 om
politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud.
Alternativt vedtak
«Forslag til forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud vedtas, med følgende
endringer….
Kompetansen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om politivedtekt,
Ringerike kommune, Buskerud delegeres til rådmannen.»
Rådmannens vurdering
Etter rådmannens vurdering bør forslaget til ny forskrift om politivedtekt for Ringerike
kommune vedtas uten endringer. Kommunen har mottatt et høringssvar. Høringssvaret
omhandler forslaget om ikke å innføre et tiggerforbud. Dette spørsmålet er relativt grundig
behandlet i høringsnotatet, og er vurdert i samarbeid med politiet. Rådmannen fastholder at det
ikke bør innføres et tiggerforbud i Ringerike kommune.
Kommunen har ikke mottatt høringssvar vedrørende andre deler av forslaget. Forslag til ny
politivedtekt for kommunen er med unntak av tre endringer, i stor grad en videreføring av
gjeldende politivedtekt for kommunen. Foruten muligheten til å regulere tigging, omhandler
endringene adgangen for kommunen til å treffe overtredelsesgebyr og en ny bestemmelse om
kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder. Disse endringene er omhandlet i
høringsnotatet, og bestemmelsene bør etter rådmannens vurdering innføres i Ringerike
kommunes politivedtekt.
Når det gjelder adgangen til å treffe overtredelsesgebyr foreslår Rådmannen at denne
kompetansen delegeres til rådmannen. Rådmannen vil delegere kompetansen videre til den
enhet, ved enhetsleder, i kommunen som anses best egnet til å avdekke brudd på de aktuelle
bestemmelsene. Advokatkontoret vil kurse de/den i kommunen som gis kompetanse til å fatte
vedtak om overtredelsesgebyr. Forskrift om kommunal håndheving gitt i medhold av
politiloven, datert 19. juni 2012, har nærmere bestemmelser om adgangen til å ilegge
overtredelsesgebyr, herunder om gebyrets størrelse.
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Vedlegg
Forslag til politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud
Høringsnotat
Høringssvar fra Tor Bøhn
Ringerike kommune, 12.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Thea Broch
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Arkivsaksnr.: 18/2654-2

Arkiv: X31 &13

Høring - Forslag til endringer i passloven
Saksnr.: Utvalg
131/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune støtter forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og
utlendingsforskriften. Høringssvaret fra Ringerike kommune er som følger:
«Ringerike kommune støtter departementets forslag til endringer i passloven, ID-kortloven,
passforskriften og utlendingsforskriften. Etter Ringerike kommunes vurdering bør passloven §
5 og ID-kortloven § 5 ikke avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men formuleres
generell slik også høringsforslaget legger opp til.»

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har fått til høring endringer i passloven, ID-kortloven og
utlendingsforskriften. Endringene i passloven omhandler adgangen til å utstede, ikke å utstede
eller å trekke tilbake allerede utstedt pass til barn, ofte i saker hvor barneverntjenesten er inne i
bildet. I tillegg fremmer departementet forslag om at pass og nasjonalt ID-kort med reiserett
ikke skal utstedes til prøveløslatte fra forvaring eller fengsel hvor det er satt vilkår om ikke å
forlate landet. Høringsfristen er 28. september 2018.
Beskrivelse av saken
Departementet foreslår to endringer i passloven § 4 om pass til mindreårige og personer uten
rettslig handleevne. For det første foreslås det at samtykkereglene harmoniseres med
utreiseforbudet i barnevernloven, slik at det er barneverntjenesten som skal samtykke til
utstedelse av pass i de tilfeller som er nevnt i barnevernloven § 4-31. Barnevernloven § 4-31
fastsetter forbud mot å ta med barn ut av Norge uten samtykke fra barneverntjenesten i
nærmere bestemte tilfeller. Det foreslås tilsvarende endringer i ID-kortloven og
utlendingsforskriften.
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For det andre foreslås det endringer i bestemmelsen om adgang til å utstede pass til
mindreårige uten foreldrenes samtykke dersom det er fare for personens liv eller helse. Per i
dag kan pass utstedes dersom det er åpenbart ubetenkelig, selv om foreldrenes samtykke ikke
foreligger. For at det ikke skal oppstå tolkningstvil foreslår departementet en presisering i
loven, hvor alternativet «ved fare for personenes liv eller helse» inntas.
Departementet foreslår også en endring i passloven § 5 og ID-kortloven § 5 slik at pass og
nasjonalt ID-kort med reiserett til mindreårige kan nektes eller tilbakekalles dersom det er
«grunn til å tro» at den mindreårige vil bli utsatt for «straffbare forhold eller forhold som kan
medføre fare for liv eller helse i utlandet». Departementet har ikke foreslått å avgrense
bestemmelsen til nærmere bestemte straffbare forhold. Departementet har primært tenkt på
straffebud som gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre handlinger som krenker
den mindreårige personlige frihet eller person (voldslovbrudd eller seksuallovbrudd).
Departementet ber om høringsinstansenes syn på om bestemmelsen bør avgrenses til nærmere
angitte straffbare forhold. Departementet foreslår videre at det inntas en bestemmelse i
passloven om plikt til å informere barneverntjenesten om vedtak om passnektelse av hensyn til
den mindreårige.
Passloven § 5 og ID-kortloven § 5 foreslås endret slik at pass og nasjonalt ID-kort med
reiserett ikke skal utstedes til prøveløslatte fra forvaring eller fengsel hvor det er satt vilkår om
ikke å forlate landet. Etter gjeldende rett «kan» reisedokumenter nektes i slike tilfeller, men
etter forslaget «skal» det nektes utstedt. Endringen medfører at pass i slike tilfeller også kan
tilbakekalles.
Alternative vedtak
Alternativt vedtak 1:
Ringerike kommune tar saken til orientering. Kommunen inngir ikke høringssvar.
Alternativt vedtak 2:
Ringerike kommune inngir høringssvar med følgende merknader…..
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Rådmannens vurdering
Etter rådmannens vurdering bør Ringerike kommune støtte forslaget til endringer i passloven,
ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften. Ringerike kommune bør etter
rådmannens vurdering videre støtte forslaget om at passloven § 5 og ID-kortloven § 5 ikke
avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men at bestemmelsen gis en generell
formulering.
Vedlegg
Link til forslag til endringer i passloven ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften

Ringerike kommune, 11.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Thea Broch
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Arkivsaksnr.: 18/2840-1

Arkiv: A00 &31

Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse
Saksnr.:
30/18
132/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.09.2018
25.09.2018

Forslag til vedtak:
Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens
planleggingsarbeid for barnehager og skoler.

Sammendrag
I den oppdaterte befolknings- og elevtallsprognosen for Ringerike i perioden 2018-2033
forventes vekst i alle aldersgrupper, men veksten er noe lavere og kommer senere enn i forrige
prognose som ble lagt fram i 2016.
I perioden fram til 2033 vil antall førskolebarn (1-5 år) øke med 400 barn, og elevtallet vil øke
med ca. 500 elever. Dette betyr at antallet barnehageplasser må økes og at skolene må bygges
ut for å dekke behovet.
Innledning/Bakgrunn
Ringerike kommune fikk i 2016 utarbeidet en barnehage- og skolebehovsanalyse. Analysen gav
barnehage- skoleeier et godt planleggingsverktøy for utbygging av barnehager og skoler.
Ringerike kommune ønsker å få utarbeidet oppdaterte analyser jevnlig. En oppdatert
befolknings- og elevtallsprognose forelå sommeren 2018.
Prognosene i denne rapporten tar utgangspunkt


Befolkningssammensetningen i Ringerike kommune pr. 01.01.18 fordelt på skolenes
gjeldende opptaksområder.



Elevtallet våren skoleåret 2016/17.



Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnittet siste fem år.



Flytting; aldersfordelt flyttemønster inn til, ut av og internt i kommunen siste fem år.



Avgang til andre skoler; justert for avgang til private skoler i regionen



Boligbygging; revidert boligbyggeprogram
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Beregninger og analyser er gjort av Norconsult med deres modell for befolkningsprognoser.
I 2019 og 2020 står Benterud og Ullerål skole ferdig utbygd, og Eikli, Kirkeskolen og
Hønefoss skole skal legges ned. Dette medfører behov for nye opptaksområder. Egen sak med
endring av skolenes opptaksområder legges fram for politisk behandling i løpet av høsten 2018.
Prognose førskolebarn 1 -5 år
I følge SSB er det i Norge nå en lavere innvandring og færre fødsler som fører til at
befolkningsveksten i Norge nå er på sitt laveste. Prognosen tar utgangspunkt i det registrerte
innbyggertallet pr. 01. januar 2018. Befolkningsprognosen viser at kommunen har et negativt
årlig fødselsoverskudd i nesten alle årene i perioden dvs. at det dør flere enn det blir født.
Kommuner med svært høy befolkningsvekst har også et årlig stort positivt fødselsoverskudd.
Dette mangler Ringerike. Med økende antall eldre, vil antallet som dør også øke på sikt.
Prognosen for førskolebarn viser en moderat vekst i utviklingen av barnetallet og førskolebarna
i kommunen de nærmeste årene, og en litt større vekst utover i perioden. Gruppen 0-5 år vil
være under 2000 barn til 2028. Etter dette har kommunen et demografisk potensial for stor
vekst i antall førskolebarn. Dette er langt fram og vil derfor være usikre anslag.
Den største forskjellen på befolkningsprognosen i 2016 og i dag er at periodiseringen endrer
seg når det gjelder behov for nye barnehageplasser. Befolkningsprognosen viser at Benterud
skoles opptaksområde vil ha flest barnehagebarn boende i hele prognoseperioden. Nest størst
blir Ullerål skoles opptaksområde, mens Vang blir tredje størst med tanke på førskolebarn.
Også førskolebarna i Veien skoles opptaksområde får stor vekst innover prognoseperioden.
Veien har størst prosentvis vekst i førskolebarn og kan på lang sikt ha nest flest bosatte
førskolebarn. Også innenfor nåværende Hønefoss skoles opptaksområde kan det være et
langsiktig potensial for stor vekst i antall førskolebarn.
For resten av opptaksområdene forventes det stabil utvikling og moderat vekst av
førskolebarn. I både kommunale- og private barnehager er det ledige barnehageplasser.
Prognosen viser et økt behov på omtrent 60 plasser, men først fra rundt 2022.
Grunnskolene
Ved grunnskolene var det 3375 elever i Ringerike kommune skoleåret 2017/18. Dette omfatter
både kommunalt eide og private skoler. Ved prognoseperiodens slutt, skoleåret 2032/33, vil
det være nesten 3900 grunnskoleelever i kommunen. Dette er noe færre elever enn i prognosen
fra 2016.
Norconsult mener elevtallsøkningen i grunnskolen er håndterbar for kommunen med de
kapasitetsmessige grepene som er vedtatt. Benterud skole åpner 01.01.19, og Ullerål skole skal
stå ferdig til skolestart i 2020. I vedtatt handlingsprogram for 2018 – 2021 er det og lagt opp
til en fornying og utvidelse av Hov ungdomsskole. Det vil bli utarbeidet og lagt fram egen sak
for kommunestyret om strategivalg for utbygging av Hov ungdomsskole.
Framtidsutsiktene ved den enkelte skole
Nedenfor kommenteres kort prognosen for den enkelte skole, endringer fra forrige prognose
og skolens eventuelle utbyggingsbehov.
Veien skole
Skolen hadde 226 elever skoleåret 2017/18. Elevtallet vil være ganske stabilt de nærmeste 10 årene med
en økning i siste del av perioden. Ut fra prognosen har elevtallet da økt til 320 elever, og en utbygging,
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eller en grensejustering mot naboskoler kan være aktuelt. Denne veksten kommer senere enn antatt i
forrige prognose.
Helgerud skole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 232 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 196
elever. Prognosen viser en mer stabil elevmasse enn den forrige. Det vil ikke være utbyggingsbehov ved
Helgerud skole. Dersom elevtallet ved Veien skole skulle overstige kapasiteten, kan en grensejustering
mot naboskolen Helgerud være aktuell.
Tyristrand skole
Skolen hadde 340 elever skoleåret 2017/18. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 385
elever. Sammenlignet med rapporten fra 2016, viser denne prognosen større elevtallsvekst i slutten av
perioden. Elevtallet vil i starten gå ned før det øker igjen. Kapasiteten ved Tyristrand skole er vurdert å
være 390 - 400 elever. Det kan bli nødvendig å bygge ut skoleanlegget mot slutten av prognoseperioden.
Nes skole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 24 elever. Ved prognoseperiodens slutt er elevtallet 23 elever.
Elevtallet er nesten halvert de siste 5-6 årene. Prognosen viser færre elever ved Nes skole i slutten av
perioden enn 2016 – rapporten. Kapasiteten er på over 100 elever. Det er planlagt en ombygging og
renovering av Nes skole. Prosjektering av dette vil skje høsten 2018.
Hallingby skole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 318 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 262
elever. Det er noe færre elever enn i 2016 - rapporten. Skolen er i god stand og det er ikke
utbyggingsbehov ved Hallingby skole.
Sokna skole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 134 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 154
elever. I forhold til rapporten fra 2016, viser siste tall en lavere elevtallsvekst midt i prognoseperioden.
Elevtallet ved skolen ser ikke ut til å overstige 160. Sokna skole er nylig fornyet og bygd ut, og har god
kapasitet til elevene som sogner til skolen.
Vang skole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 356 elever. Skolen har en elevtalltopp inneværende og neste skoleår. Så
synker elevtallet gradvis til 290 før det øker til 320 elever mot slutten av perioden. Prognosen for Vang
ligger jevnt over 20 elever høyere enn prognosen fra 2016. Vang har lite ledig kapasitet, men ut fra
denne prognosen ser det ikke ut til være utbyggingsbehov ved skolen.
Hønefoss
Under følger en oversikt over prognosene for elevtall sentralt i Hønefoss, som etter dagens
opptaksområder omfatter Ullerål, Hønefoss og Benterud (Eikli/Kirkeskolen).
Ut fra dagens
opptaksområder
Ullerål
Hønefoss
Benterud
Sum

2019/20

2023/24

2026/27

2029/30

2032/33

379
272
330
981

384
261
375
1020

380
289
400
1069

392
316
430
1138

410
362
454
1226

Ullerål skole og Benterud skole vil, når de står ferdige, til sammen ha en kapasitet på 1150 - 1200
elever. Som tabellen viser, vil de to skolene ut fra prognosene dekke behovet for barneskoler sentralt i
Hønefoss til siste halvdel av 2020-talet, under forutsetning av at opptaksområdene til Ullerål og
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Benterud justeres og fastsettes slik at skolenes kapasitet utnyttes. Det må planlegges med en ny
barneskole sentralt i Hønefoss som kan være klar til å bli tatt i bruk mot slutten av prognoseperioden.
Når det gjelder opptaksområder for skolene Ullerål og Benterud etter at Hønefoss skole er lagt ned, så
kommer det en sak til kommunestyret etter høring til aktuelle skoler og andre involverte.
Ullerål
Skolen har ved oppstart skoleåret 2018/19 379 elever. Høsten 2020 viser tabellen over at Ullerål skole
vil kunne ha 388 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 410 elever. Skolen er under
utbygging og vil få en elevkapasitet på 600 elever.
Hønefoss skole
Skolen har ved oppstart dette året 254 elever. Prognosene for elevtall i Hønefoss sitt opptaksområde
ligger stabilt på 260-270 elever, men noe økende mot slutten av perioden. Dette er en økning fra forrige
prognose.
Som allerede nevnt, vil det legges fram egen sak om av skolenes opptaksområder i løpet av høsten 2018.
Benterud skole
Skolen tas i bruk fra 01.01.19 og får en elevkapasitet på 550 - 600 elever.
Benterud skole får en egen avdeling for barneskoleelever med spesielle tilretteleggingsbehov. Når skolen
åpner vil den ha i underkant av 300 elever. Men prognosen tilsier at dette vil øke til 450 elever mot
slutten av perioden.
Veienmarka ungdomsskole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 288 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 337
elever. Kapasiteten ved Veienmarka ungdomsskole er vurdert å være 300 - 310 elever. Skolen vil da
være en skole med 4 klasser på hvert trinn.
Det ser ut til være et utbyggingsbehov ved skolen, - alternativt en justering av opptaksområdene på
ungdomstrinnet, der både Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole er med i vurderingen. Når
Hov er bygd ut og har fått økt kapasitet, bør den samlede kapasiteten ved Veienmarka og Hov
ungdomsskoler være tilstrekkelig fram til 2033.
Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole mottar etter dagens opptaksområder elever fra Ullerål skole og Hønefoss skole.
Skolenes opptaksområder vil som allerede nevnt være gjenstand for en politisk sak seinere i høst.
Siste prognose viser et gjennomgående høyere elevtall enn 2016 prognosen, men i slutten av perioden
synker elevtallet noe.
Skolen hadde skoleåret 2018/19 247 elever. Skoleåret 2025/26 viser prognosen 323 elever. Det
planlegges utbygging av Hov ungdomsskole, og at den skal være ferdigstilt i 2022. Egen sak om
strategivalg for utbygging av skolen legges fram denne høsten.
Haugsbygd ungdomsskole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 216 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 200
elever. Elevtallet ved skolen vil stige de nærmeste årene før det synker igjen og ser ut til å stabilisere
seg på ca. 200 elever. Det ser ikke ut til være utbyggingsbehov ved Haugsbygd ungdomsskole.

Oppsummert
Elevtallsøkningen i grunnskolen ser ut til å være håndterbar de nærmeste årene gjennom iverksatt og
planlagt utbygging av grunnskoler i kommunen. Siste del av prognoseperioden er det behov for en ny
barneskole i sentralt Hønefoss samt en mulig utbygging av Tyristrand skole. Veienmarka ungdomsskole
får raskt et ombyggings-/ utbyggings- behov. Kapasitetsutfordringene kan vurderes løst gjennom en
justering av opptaksområdene.
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Private grunnskoler i kommunen
I Ringerike kommune er det nå tre private grunnskoler, Ringerike Steinerskole, Ringerike
Montessoriskole og Steinsfjorden Montessoriskole. Disse skolene hadde skoleåret 2017/18 elever fra
flere kommuner og tilsammen 118 elever.
Tidligere behandlinger og vedtak
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 129/16 følgende:
 Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens
planleggingsarbeid.
 Rådmannen bes om å prioritere arbeidet med å følge opp vedtak i sak 57/16 om å gå i dialog
med Haugsbygd Idrettsforening om et samarbeid for å få bygget flerbrukshallen Haugsbygd
Arena
Behov for informasjon og høringer
I saksframlegget er det nevnt at rådmannen i løpet av høsten 2018 vil legge fram en politisk sak der
skolenes opptaksområder foreslås revidert. Forslag til nye opptaksområder blir sendt på høring før sak
om dette legges fram.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser det som nødvendig og viktig å planlegge i forkant for å møte behovet for
barnehageplasser og plasser i grunnskolen på en god måte. De mottatte befolknings- og
elevtallsprognosene er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet.
Den siste prognosen viser at antallet barnehageplasser må økes. Dette kan skje gjennom bygging av nye
barnehager, og/eller utvidelse av eksisterende.
Igangsatt og planlagt utbygging av skoler ser ut til å dekke behovet for skoleplasser på kort sikt, men
fram mot 2030 vil det være behov for en ny barneskole i Hønefoss samt at Tyristrand skole og
Veienmarka ungdomsskole trolig må bygges ut.
Rådmannen vil følge utviklingen og innhente oppdaterte befolknings- og elevtallsprognoser jevnlig i
årene som kommer.


Vedlegg
Befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033.
Ringerike kommune, 24.08.18
Tore Isaksen
rådmann

leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim
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Arkivsaksnr.: 18/3329-1

Arkiv: 047 &00

Delegeringsreglementet
Saksnr.: Utvalg
133/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
1. Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde:
Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede
planmyndighet
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne for utarbeidelse av utkast
til revidert delegeringsreglement.
Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og
kommuneadvokatkontoret.
3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes
formannskapets disposisjonsfond.

Sammendrag
Det vises til KS sak 32/18 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.
Vedtakets pkt. 2 lød som følger:

2.

Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden
a.
Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle
partier fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler
ordinære saker.
b.
«Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og
samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass
mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer,
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eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan
være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30
Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra
Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke
planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke
delegeringsreglement bedre.
Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni)
Beskrivelse av saken
I vedtaket fra kommunestyret pkt. 2 b heter det at «Formannskap 2» avholdes med fokus
områder som planarbeid, økonomi og samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena
og god møteplass mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer,
eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan være aktuelle
denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30
Formannskapet har i dag delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og står
for utarbeidelse av kommunedelplaner, jfr. delegeringsreglementet pkt. 2.1 nr. 6.
Vedtaket i kommunestyret tydeliggjør formannskapets myndighet som overordnet
planmyndighet.
Rådmannen er derfor anmodet om å saksutrede en endring i delegeringsreglementet i tråd med
dette. Videre er rådmannen anmodet om å saksutrede oppstart av arbeidet med utarbeidelse av
revidert delegeringsreglement.
Endring av delegeringsreglementet
Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 lyder i dag som følger:
Formannskapet er delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for
utarbeidelse av kommunedelplaner.
For å tydeliggjøre formannskapets myndighet som overordnet planmyndighet foreslås
bestemmelsen endret til:
Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede planmyndighet.
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Nedsettelse av en arbeidsgruppe for utarbeidelse av utkast til revidert
delegeringsreglement
Etter kommunelovens § 6 er kommunestyret kommunens øverste organ. All utøving av
kommunal kompetanse ved andre, folkevalgte organer eller tilsatte i administrasjonen, skjer på
kommunestyrets vegne og politiske ansvar. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jfr. lovens § 6, annet
punktum.
I de aller fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet
bli utøvd av andre enn kommunestyre, eksempelvis formannskap, utvalg, av ordfører eller av
tilsatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra
kommunestyret.
Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe
beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med
samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan når
som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten, altså oppheve
delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det
underordnede organet skal avgjøre saker, eller det kan beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i
en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende
virkning også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det
underordnede organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det
kunne omgjort sitt eget vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette
betyr at kommunestyret aldri kan delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes.
Rådmannen finner grunn til å presisere at kommunestyret selv avgjør hva som skal delegeres
og til hvem.
Kommunestyret fikk i møte den 5. april 2018 en presentasjon av Kommuneforlagets
Delegeringsreglement. Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppen for utarbeidelse av revidert
delegeringsreglement i forkant av valget 2019 slik at nytt kommunestyre kan vedta revidert
delegeringsreglement etter valget.
Etter samtale med ordfører foreslås at arbeidsgruppen skal bestå av gruppelederne med bistand
fra politisk sekretariat samt av kommuneadvokatkontoret. Arbeidsgruppen foreslås ledet av
varaordfører.
Videre foreslås at kommunen går til innkjøp av Kommuneforlagets delegeringsreglement.
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Økonomiske forhold
Pris per år for Kommuneforlagets delegeringsreglement er kr 54 500. Årets pris avkortes fra
den måneden kommunen tar i bruk systemet.
I tillegg kommer en oppstartskostnad på kr 10 800. Kurs via elektronisk møte er inkludert i
oppstart. Kurset varer som regel i 1 til 1,5 time.
Prisene er oppgitt eks. mva. og Kommuneforlaget har tatt forbehold om indeksreguleringer.
Det er opplyst kommunen at prisen vil bli indeksregulert ved årsskiftet.
Det foreslås at den årlige kostanden belastes formannskapets disposisjonsfond.
Rådmannens vurdering
Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike
kommune. Det er videre opp til kommunestyret som kommunens øverste organ å avgjøre hva
som skal delegeres videre.

Ringerike kommune, 31.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Rune Erstad
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Arkivsaksnr.: 17/2401-3

Arkiv: 431

Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet
Saksnr.: Utvalg
134/18
Formannskapet

Møtedato
25.09.2018

Forslag til vedtak:
Ordfører viser til arbeidsavtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
Rådmannen og Ordføreren er enige i at det foreligger behov for en slik samtale mellom
Rådmannen og Formannskapet, hvor man i fellesskap evaluerer arbeidsforhold og drøfter
forventninger i tiden framover.
Ordfører og Rådmann vil i fellesskap utarbeide prosess for gjennomføring av
utviklingssamtalen.
Varighet inntil 1,5 time.
Formennene/kvinnene bør ha tenkt igjennom hva de ønsker å formidle eller kommentere under
samtalen.
Grunnlag for samtalen er regnskap og årsberetning 2017 samt budsjett 2018 og økonomiplan
2018-2021.

Ringerike kommune 11.09.2018
Kjell B. Hansen
ordfører
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/2963-1

Arkiv:

Økonomirapport juli 2018
Forslag til vedtak:
Økonomirapport juli 2018 tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Økonomirapport juli 2018 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. juli og for øvrig
kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2018.
Sammendrag
Årsprognosen for Ringerike kommune indikrerer nå et merforbruk på 10,2 mill kroner, i
forhold til budsjett 2018.
Årets budsjett ble vedtatt med et forventet «overskudd» på 32,3 mill kroner. Prognosen som
nå foreligger indikerer et «overskudd» på 22,1 mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale
inntekter, er dette 0,9%.
Vedlagte månedsrapport økonomi pr. juli 2018 gir mer inngående informasjon om den enkelte
sektors utfordringer. De største avvikene ligger i Helse og omsorg, men det er også avvik i
sektorene Grunnskole, Samfunn (teknisk) og Spesielle tiltak barn og unge.
I de sentrale inntektene forventes det merinntekter i rammetilskuddets inntektsutjevning.
Høyere strømpriser og større volum, vil også gi økte konsesjonsinntekter fra Ringerikskraft.
Avsetninger til pensjon er stramt budsjettert, og det avventes informasjon om KLP og
størrelsen på reguleringspremien her. Konsekvensene av årets lønnsoppgjør har gitt lavere
kostnader enn avsatt i budsjettet.
Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 5,4 % i juli. Det er en økning på 0,9
prosentpoeng i forhold til juli 2017.
Antall årsverk pr. juli 2018 er 1.792, det er 28 flere enn juli 2017.
Det har vært en økning i antall årsverk på alle sektorer, unntatt på Samfunn og Spesielle tiltak
barn og unge. Økningen er fra 2-5 årsverk på sektorene, unntatt på Administrasjon og

-

fellestjenester hvor økningen er 23. Dette skyldes etableringen av enhet for strategi og
utvikling der planavdelingen inngår (rappporterer til assisterende rådmann).
Antall ansatte er pr. juli 2.252 og det er en økning på 48 i fht. samme måned i fjor.
Antall ansatte som arbeider deltid har økt. Færre arbeider på variabel lønn.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at Ringerike kommune må fortsette arbeidet med å tilpasse driften til de
inntektsrammene vi har. Per juli er det økte inntekter fra rammetilskuddet og reduserte
finansutgifter som gir overskudd til tross for økte kostnader på flere av sektorene.
Vedlegg
Månedsrapport økonomi juli 2018

Ringerike kommune, 29.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen

-

Månedsrapport
økonomi

juli 2018
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2. Innledning
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer
som er lagt for 2018.
Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31. juli 2018.
Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinntekter, pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få resultateffekt både positivt og negativt i
forhold til årsprognosen som vises i denne rapporten.

3. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2018 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 10,2 millioner kroner dersom prognosen holder seg gjennom året.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområdene
SAMLET RESULTAT
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenster

Regnskap

Regnskap

Budsjett

Avvik

Årsprognose Årsbudsjett

Avvik

Avvik Avvik forrige

pr juli 2107 hittil 2018 hittil 2018 hittil 2018

%
0 -10 206

rapportering

-244 326

-207 740

-18 319

189 420

10 206

-1 157

5 116

5 195

5 920

725

10 787

10 407

-380

-4 %

-480

63 035

73 624

66 322

-7 302

118 324

119 823

1 500

1%

1 500

Barnehage

102 305

102 776

101 439

-1 337

178 249

178 249

0

0%

-800

Grunnskole

155 738

169 072

165 445

-3 627

298 754

293 754

-5 000

-2 %

-2 500

Spesielle tiltak barn og unge

84 514

87 893

86 614

-1 278

160 122

155 622

-4 500

-3 %

-4 500

Kulturtjenesten

15 742

13 776

16 135

2 359

26 050

28 905

2 855 10 %

2 400

Helse og omsorg

338 382

354 531

358 532

4 001

629 279

-3 %

-6 500

51 398

54 608

48 629

-5 978

97 082

88 582

-8 500 -10 %

-6 000

-65 572

-52 391

3 183

55 574

2 731

5 731

3 000 52 %

3 000

-1 019 399 -1 042 173

-952 590

89 583

82 051

56 700

Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

24 415

25 351

611 276 -18 003

-1 644 034 -1 633 012 11 022
132 862

140 662

7 800

-1 %

4 922

6%

7 800

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til
22,1 millioner kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 0,89 %.

4. Kommentarer til årsprognosen
Grunnskole
Sektoren melder om et avvik på totalt 5 millioner kroner. 2,5 millioner kroner av avviket knyttes til
våre barn bosatt i andre kommuner og andre kommuners barn bosatt i Ringerike – hvor det er
ekstraordinære tiltak knyttet til disse elevene i skolene. Her forventes det lavere inntekter/refusjoner
fra andre kommuner og høyere utgifter til kjøp av tjenester fra andre kommuner.
Prognosen for Læringssenteret viser ett avvik på 2,5 millioner kroner. Det forventes noe innsparinger
utover høsten, bl.a. på intro-lønn og færre anskaffelser, men det er også noe usikkerhet rundt
tilskudd for høsten 2018.
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Helse og omsorg
Helse og omsorg melder om et merforbruk på 18 millioner kroner. Det er fortsatt en viss grad av
usikkerhet knyttet til prognosen. Det gjelder effekten av ny organisering i hjemmetjenesten i
Hønefoss, effekten av iverksatte tiltak i de integrerte tjenestene, antall overliggere på sykehus og
utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp.
Når det gjelder økonomisk sosialhjelp, så vil den gå utover budsjetterte rammer. Utviklingen etter sju
måneders drift gir en prognose på et merforbruk på 7 millioner kroner. Det er en forutsetning at
tiltak som er iverksatt gir positive resultater utover høsten. Det er støtte til boligkostnader som viser
det største avviket.
En del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten i Hønefoss. Ny enhet med ny turnus, og det er for
tidlig å si sikkert hva effekten på økonomien blir. Foreløpig meldes et merforbruk på 4,5 millioner
kroner.
Det er også økonomiske utfordringer i de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med
hjemmetjenester). Det gjelder økte tjenester til enkeltbrukere på institusjon og variasjoner i tjenester
til hjemmeboende. Prognosen viser et merforbruk på 4,1 millioner kroner.
Kjøp av institusjonsplasser/plass i omsorgsbolig har foreløpig et merforbruk på 3 millioner kroner.
Det mest usikre her er overliggerne på sykehus. Sommeren har imidlertid gått fint med få
overliggere.
I merforbruket er det også kostnader som tilhører 2017 på til sammen 1,5 millioner kroner som
forklart i tidligere rapporteringer.

Samfunn
Samfunn melder et avvik på 8,5 millioner kroner i merforbruk totalt for sektoren for 2018 hvorav 3,7
millioner kroner er relatert til selvkost.
Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet som egen enhet slik at disse ikke skal blandes med
ordinær drift ved rapportering. Alle selvkostområdene leverer i tilnærmet lik prognose som ved
rapportering 31.05 men på Plan er det en forverring på grunn av svikt i budsjetterte inntekter samt
større bruk av fond i 2017 en forventet. Dette har resultert i at selvkostfondet 2018 vil brukes opp
men det er ikke nok på fondet til å dekke hele inntektssvikten. Plan vil som følge av dette gå inn i
2019 med negativt selvkostfond. Årsaken til inntektssvikten er at det er flere offentlige planprosesser
enn forutsatt i budsjettet.
Alle enheter med unntak av Teknisk forvaltning (TF) melder prognoser tilnærmet i samsvar med
budsjett. På TF er hovedutfordringene ekstra høye utgifter til brøyting i starten av 2018, og høyere
utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi, fyringsolje), samt høye utgifter til kjøp av tjenester.
Det er stor fokus på kostnadsbesparende tiltak og det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger,
blant annet holdes det igjen midler satt av til vedlikehold i størrelsesorden 4,1 millioner kroner.
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Skatt og rammetilskudd
Positivt avvik på 11,2 millioner kroner. Skatteinngangen for 2018 så langt er i henhold til budsjett,
men Ringerike kommune har lavere vekst i skatteinngangen en landet for øvrig. Det betyr at vi får
høyere inntektsutjevning enn budsjettert og prognosen er økt med 6 millioner kroner.

5. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 33 flyktninger i 2018, hvor 2 av disse skal
være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Så langt i år er det
bosatt 19 personer og 1 av disse er enslig mindreårig.

6. Likviditetssituasjonen
Ved inngangen til 2018 hadde kommunen ca. 489 millioner kroner i likvide midler på bankkonto.
Konsernkontoen er økt som følge av nytt låneopptak i juni og er ved utgangen av juli ca. 600 millioner
kroner. I tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 millioner kroner knyttet til driftskontoen.
Driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2018.
Faktisk saldo på konsernkonto er lavere enn budsjettert og skyldes hovedsakelig reduksjon i
leverandørgjeld de siste månedene. Kortsiktig gjeld viste en økning ved utgangen av 2017, og det er
denne gjelden som nå er nedbetalt.

7. Investeringer
Det er i 2018 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 669 mill. kroner
for året. Tabellen viser et utdrag av disse:

Prosjekt nr. Prosjekt
Ikke rentable investeringer
10001
Ullerål skole
10004
Benterud skole
10006
Heradsbygda omsorgssenter
10015
Ny legevakt

15006
15008
15013

Rentable investeringer
Ringerike vannverk
Overføringsledninger Åsa - Monserud
Monserud renseanlegg

Regnskap hittil
2018

Årsbudsjett
2018*

18 870 738
90 843 086
7 042 393
1 116 072

72 506 169
179 502 733
30 278 232
1 330 062

15 553 204
3 693 326
75 762 422

21 729 239
38 601 102
163 391 407

*Årsbudsjett er inkludert overførte investeringsmidler fra 2017 og budsjettreguleringer 1. tertial 2018.

Ullerål skole følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. Samspillsfasen er
avsluttet, og BP2-sak er godkjent av kommunestyret i juni 2018. Vedtatt budsjettramme for Benterud
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skole er 353 millioner kroner totalt. Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan. Overtakelse er i
september 2018 med påfølgende prøveperiode fra sept.-des. 2018.
Heradsbygda omsorgssenter følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021.
Byggestart er vår / sommer 2019. Basert på mulighetsstudie, ble prosjektet vedtatt med en
totalramme på 330 millioner kroner. Totalrammen er oppjustert til 499 millioner kroner på grunn av
indeksregulering og endringsbestillinger, men det jobbes med å holde totalkostnadene på et
forsvarlig nivå. Prosjektet vil ha BP2-sak i høst 2018, og man vil da komme med forslag til endelig
budsjettramme.
Ny legevakt følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. Arbeid med
mulighetsstudie pågår. Det jobbes blant annet med å effektivisere arealer. Forventet ferdigstillelse er
høst/vinter 2019/2020.
Ringerike vannverk er ferdigstilt og overtatt til produksjon og drift. Det gjenstår utenomhusarbeider
samt nødvendig oppgradering på eksisterende bygg/anlegg som må tas etter at det nye anlegget er
tatt i bruk. Anlegget forventes avsluttet innen utgangen av 2018.
Det er forsinkelser i prosjektet Overføringsledninger Åsa - Monserud. Det er inngått kontrakt for
utførelse fra Framdal mot Hønekrysset, og oppstart var i juni 2018. Prosjektet forventes avsluttet i
løpet av 2019.
Monserud renseanlegg går som planlagt i henhold til fremdrift og økonomiplan.
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8. Sykefravær – utvikling 2017 - 2018
Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 5,4 % i juli 2018 – det er en økning på 0,9
prosentpoeng (pp) i forhold til juli 2017.
Samlet sykefravær har gått opp på alle sektorer, unntatt på Samfunn, Kultur og Grunnskole. Det har
vært en økning i det legemeldte langtidsfraværet på 0,7 pp og korttidsfraværet har økt med 0,2 pp.
Det egenmeldte fraværet har hatt en nedgang på 0,1 pp.

Hele kommunen

Administrasjon og fellesutgifter

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn

Juli 2017

Juli 2018

Totalt

4,5

5,4

Egenmeldt

0,3

0,2

Korttid

0,9

1,1

Langtid

3,3

4,0

Totalt

3,0

5,6

Egenmeldt

0,5

0

Korttid

0,3

1,1

Langtid

2,2

Totalt

3,9

4,5
9,9

Egenmeldt

0,2

1,6

Korttid

0,7

1,4

Langtid

3,0

6,9

Totalt

1,7

1,7

Egenmeldt

0,0

0,0

Korttid

0,6

0,3

Langtid

1,1

1,3

Totalt

3,9

10,0

Egenmeldt

0,6

1,6

Korttid

0,4

1,0

Langtid

3,0

7,3

Totalt

4,1

2,9

Egenmeldt

0,9

0

Korttid

0,6

0

Langtid

2,7

2,9

Totalt

7,1

9,2

Egenmeldt

0,5

0,3

Korttid

1,3

2,0

Langtid

5,4

6,9

Totalt

3,2

5,9

Egenmeldt

0,2

0,8

Korttid

0,9

0,7

2,1
Langtid
4,3
Egenmeldt = egenmelding 1-8 dg. Korttid = legemeldt fravær 1-16 dg. Langtid = legemeldt fravær 17-365 dg.
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9. Antall ansatte og årsverk – utvikling 2017 - 2018
Antall årsverk pr. juli 2018 er 1.792, det er 28 flere enn juli 2017. Antall ansatte er 2.252 og det er en
økning på 48.
Det har vært en økning i antall årsverk på alle sektorer, unntatt på Samfunn og Spesielle tiltak barn
og unge. Økningen er fra 2-5 årsverk på sektorene, unntatt på Administrasjon og fellestjenester hvor
økningen er 23.
Antall ansatte som arbeider deltid har økt. Færre arbeider på variabel lønn.
Rammeområder
Juli måned

Årsverk
2018

2017

Folkevalgt og revisjon

Antall ansatte
2017
2018

endring

2

2

0

2

2

96

119

23

105

132

Barnehage

161

163

2

192

192

Grunnskole

414

418

4

463

484

Spesielle tiltak barn og unge

145

141

-4

193

192

Kulturtjenesten

20

22

2

30

35

Helse og omsorg

701

706

5

979

982

Samfunn

225

221

-4

240

233

1764

1792

28

2204

2252

234

224

Administrasjon og fellesutgifter*

sum
Årsverk variabel lønn

*) Administrasjon og fellestjenester inkluderer 22 lærlinger ca. 11 årsverk.
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10.

VEDLEGG 1 - Økonomisk prognose pr. hovedområde

Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.
Alle tall i 1000 kr

Regnskap
2017 (juli)

Regnskap
hittil 2018

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

AVVIK
i kroner

Avvik Avvik forrige
i % månedsrapp.

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

5 116

5 195

10 787

10 407

-953

-1 098

-791

-440

-380

6 069

6 293

11 578

10 847

-731

-7 %

63 035

73 624

118 323

119 823

1 500

1%

-7 128

-8 397

-16 549

-15 055

70 164

82 021

134 872

134 877

102 305

102 776

178 249

-18 551

-19 500

-30 215

120 856

122 276

155 738
-49 015

-4 %

-480

351 -80 %

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

1 500

1 494 -10 %
5

0%

178 249

0

0%

-31 242

-1 027

3%

208 465

209 492

1 027

0%

169 072

298 754

293 754

-5 000

-2 %

-48 142

-67 613

-67 617

-4

0%

204 753

217 214

366 367

361 371

-4 996

-1 %

84 514

87 893

160 122

155 622

-4 500

-3 %

-16 877

-20 191

-24 151

-24 281

-130

1%

101 391

108 083

184 274

179 903

-4 371

-2 %

11 244

13 776

26 050

28 905

2 855

10 %

-3 091

-11 192

-4 946

-4 944

2

0%

18 834

24 968

30 996

33 849

2 853

8%

338 382

354 531

629 279

611 276

-18 003

-3 %

-126 169

-123 534

-181 911

-219 251

-37 340

17 %

464 552

478 065

811 191

830 528

19 337

2%

-8 500 -10 %

Barnehage
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

-800

Grunnskole
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

-2 500

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

-4 500

Kulturtjenesten
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

2 400

Helse og omsorg
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

-6 500

Samfunn
Driftsregnskap
Inntekter

51 398

54 608

97 082

88 582

-121 678

-119 560

-202 180

-205 003

-2 823

1%

Utgifter

173 076

174 167

299 262

293 585

-5 677

-2 %

-65 572

-52 391

2 731

5 731

3 000

52 %

-52 040

-73 641

-199 930

-198 930

1 000

-1 %

-13 532

21 250

202 661

204 661

2 000

1%

-1 019 399 -1 042 173

-6 000

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

3 000

Skatt og rammetilskudd
-1 644 034

-1 633 012

11 022

-1 %

-1 048 861

-1 072 208

-1 692 034

-1 681 012

11 022

-1 %

29 462

30 035

48 000

48 000

-

0%

Driftsregnskap
Inntekter

24 415

25 351

132 862

140 662

7 800

6%

-75 833

-24 635

-33 557

-31 757

1 800

-6 %

Utgifter

100 248

49 986

166 420

172 420

6 000

3%

Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

4 922

Finans
7 800
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Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/1379-119

Arkiv: PLN 431

Utgifter til gjennomføring av Områderegulering Hønefoss
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering
1. Rådmannen bes innarbeide kostnader for 2019 i budsjettet for 2019. Kostnadene for
2018 dekkes ved ledige midler etter at regionalt plankontor ble lagt ned med NOK
2,700 000. Resterende kostnader NOK 3,300 000 dekkes av Formannskapets
disposisjonskonto.

Innledning/bakgrunn
Utgiftene referer seg til Arkivsaksnr.: 17/1379-72 Arkiv: PLN 431, områderegulering for
Hønefoss
I juli 2017 ble det varslet oppstart av arbeid med områderegulering for Hønefoss. Samtidig ble
også planprogram sendt på høring og offentlig ettersyn, og var ute på høring til november. Det
kom da 30 innspill. Planprogrammet ble justert noe med bakgrunn i de mottatte innspillene.
Det ble fremmet sak om fastsetting av planprogrammet. Rådmannen anbefalte fastsetting av
planprogram alternativ 1, (se vedlegg) som sikrer god medvirkning, sikrer
gjennomføringskraft og gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess. Framdriftsplanen
antydet da vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020.
Det ble vedtatt at vedtak skulle fattes i september 2019, noe som krever rask og effektiv
gjennomføring med bruk av eksterne konsulenter.
I saksframlegget ble det orientert om følgende:
«Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfaringstall tilsier at dette
arbeidet kan koste fra 4 – 9 millioner».
Økonomiske forhold

-

Kommunen skulle stå for planleggingskostnadene, inkludert konsekvensutredning med
tilhørende utredninger og undersøkelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av plankart,
bestemmelser osv.
Området som ble varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. Arbeidet med en så
stor og kompleks plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært tidkrevende og
uforutsigbar. Det var derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet før det ble
mer konkretisert. Blant annet måtte planprogrammet, framdriftsplan og omfang av
medvirkning være fastsatt, og detaljeringsgrad av planen måtte være avklart.
Omfanget av ekstern konsulenthjelp måtte også være avklart, samt kapasitet og kompetanse til
arbeidet internt i kommunen. Oppdraget ble beskrevet og konkurranseutsatt med støtte fra
innkjøpskontoret.
I tillegg til direkte konsulentutgifter har det vært utgifter til eksterne foredragsholdere, leie av
lokaler til planverksteder, medvirkningsopplegg for barn og unge, bevertning, programvare for
beregning av teknisk infrastruktur (VA), retningslinjer for overvannshåndtering med mer.
Budsjettoppsett er satt opp i eget vedlegg, kostnader for områderegulering Hønefoss.
Budsjett 2018: NOK 6.000.000,- eks. mva.
Budsjett 2019: NOK 600.000,- eks.mva.
Per 31.8.18 er det benyttet ca. NOK 3.100.000,- eks. mva. til planarbeidet.
Per 10.9.18 er det fakturert NOK 991.400,- eks. mva.
Fra regionalt plankontor er det budsjettert med NOK 2.700.000,- fra 1. juni og ut 2018, for
innleid konsulent, midler som ikke vil bli benyttet til planlagt formål.
Vi må da benytte NOK 6.000.000,- eks.mva. – NOK 2.700.000,- eks.mva = NOK 3.300.000,eks.mva. av formannskapets disposisjonskonto. Det er til nå brukt ca NOK 2.100 000 av
denne kontoen. Det er derfor budsjettdekning for dette tiltaket.
Rådmannens vurdering
Framdriftsplanen gjør at planavdelingen har behov for eksterne ressurser for å gjennomføre en
forsvarlig planprosess og til å sørge for at planen blir et godt styringsverktøy for langsiktig
vekst og utvikling.
Framdriftsplanen gir tid til god forankring blant innbyggere, næringsliv og parter i
byutviklingen, og til dialog med grunneiere for å sikre gjennomføringskraft.
Det vises for øvrig til at arbeidet med områdereguleringen nå har kommet godt i gang,
deriblant samarbeid med regionale myndigheter. Interne ressurser er prioritert og areal- og
byplankontoret sammen med ny assisterende rådmann og byplansjef arbeider hardt for å
ivareta framdrift i og kvalitet i områdereguleringen i tett samarbeid med våre konsulenter.
Føringene fra formannskapet og kommunestyret for å øke formannskapets disposisjonskonto
for 2018 var å ha midler selv til å få fortgang i arbeidet med vekst og utvikling i kommunen
(ta hånd om utviklingen). Rådmannen mener at arbeidet med å prioritere hurtig gjennomføring
av områderegulering Hønefoss er et tiltak som dekkes innenfor intensjonene bak styrkningen
av formannskapets disposisjonskonto for 2018.

-

Vedlegg
Kostnader for Områderegulering Hønefoss 100918
Gjennomføringsplan Hønefoss 17082018
Framdriftsplan for Byplan høsten 2018 per 27.08.2018
431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram

Ringerike kommune, 11.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut Kjennerud

-

Kostnaderfor OmrådereguleringHønefoss
Per møte
Antall møter

Rådgivere:
Rambøll
Rambøllprosess
NIKU
KulturConsult
Konsulenttotalt 2019
Leieav lokaler
Leieav lydtekniker
Renhold

2018

3900000
300000
395000
140000

3700000

2018 forbruk
hittil

1130000
300000
395000
140000

10000

5

50000

30000

4625
1260

5
5

23125
6300

13875
3780

85000

85000

Leieav foredragsholdere
Annonsering

2018
ny
prognose

25000

5

125000

75000

7500

5

37500

22500

Programvarefor
teknisk infratstruktur (VA)

518000

518000

Veileder for overvannshåndtering Cowi

295000

295000

Uforutsett 5%

293746

Bevertning

Total eks.mva
Avrundet
KK/ABU/SU/100918

6168671
6200000

6000000

3008155
3100000

2018
fakturert
se vedlegg

2019

500000
10000
4625
120

25000
7500

27362
991410

574607
600000

2020

Rev, dato: 201 8 - 0 8 - 16

Milepælsplan

Prosjektp

lan

planarbeid

Avklare mål, risiko og
muligheter . (Interessenter
håndteres gjennom egen
prosess)

H ønefoss

BP

BP

BP

BP

BP

|

|

|

|

|

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

Mål:
Finne suksessfaktorene
Arbeidsomfang:
Innledende møte.

for områderegulering

Kartlegging

Mål:
Kartl egge forutsetningene.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Arbeidsomfang:
Innhente opplysninger og
kart . Samle utredninger,
rapporter og informasjon fra
involverte parter . Studere
materialet.
Befaring.
KU: Datagrunnlag og
metode. Overordnede planer
og mål. Dagens situasjon.

Supplere
k unnskaps
grunnlag

-

Mål:
Finne mulighetene.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Arbeidsomfang:
Undersøkelse og b eskrivelse
av dagens situasjon samt
anbefalinger for videre
utvikling. Tema: By,
Handel, Bomiljø, Blågrønt,
Aktivitet

Løsning

Mål:
Bestemme tiltaket
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

/ KU

Mål:
Analysere virkninger

Arbeidsomfang:
Definere tiltak ets løsninger
slik at det kan vurderes i KU
og implementeres i
reguleringsplan.
Lage helhetsplan

Virkninger

(konsept) !

Lage planskisse
(reguleringskart
og bestemmelser)
( utføres av kommunen)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Arbeidsomfang:
Analysere tema fra
planprogram .
Inkluderer ROS- analyse
og Naturmangfoldloven
KU: Konsekvens,
eventuelle avbøtende
tiltak.

BP

Verdi
|
|
|
|
|

Plan

Videre

Mål:
Utarbeide planpakke
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Arbeidsomfang:
Sammenstille KU.
Utarbeide
planbeskrivelse

med KU.

Samleheft e
Kvalitetsprogram
( Kommunen lager selv
reguleringsplankart
og bestemmelser )

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Arbeidsomfang
Avhenger av
kommunens
behandling.
Til slutt: Evaluere og
avslutte.

KU: Tiltakets påvirkning.
JUN
201 8

01.09
2018

1 1 . 09
2018

11 . 10
2018

01. 11
201 8

01. 12
201 8

Beslutningsunderlag:

Beslutningsunderlag:

Beslutningsunderlag:

Beslutningsunderlag:

Beslutningsunderlag:

Beslutningsunderlag:

Notat

Notat «Forutsetninger»
KU- temanotater: I nnledende
kapitler . Situasjon , Verdi

Rapport for hvert tema (5
stk.)

Helhetsplan
Planskisse (fra kommunen)
Notat: « Planforslaget »
KU- temanotater: Tiltaket,
omfang

Notat «Virkninger»
ROS- analyse, Sjekkliste
Naturmangfoldloven
KU- temanotater:
Konsekvens, avbøtende
tiltak

Planbeskrivelse med KU
Miljøstrategi
Visualisering
Kvalitetsprogram

28.08. FS- møte Fysisk utforming
06.09. KS - m øte Mobilitet
10.09. Strategiverksted Strategi

13.09. Planverksted Mobilitet
19 .0 9. Planverkst. Fysisk utform.

15.06. Oppstartsmøte
27.06. Kontraktsmøte

PL, prosess
Ledeverksteder
Delta verksteder
Plan
ARK
LARK
Visualisering
Handel
Bistandsuplering
Utform. veg/ VA
Utredninger 10
Gj.føringstrategi
Miljøstrategi
ROS
SUM

19.06.
09 . 08 .
15.08.
21.08.

40

Strategiverksted Drivkrefter
Kickoff
Arbeidsm. Strategi +befaring
Strategiverks t . Fremtidsbilde

80
200
60
40

80
300
60
240
240

80
100
40
60
300
300

Møte(r)

Møte(r)

80

80

60

80

Inngåri utredninger
300 (70 ARK/30 LARK)+ 200 MIR?))

80
200
?

40

200

?
200

40

20

620

1200

1100

200
20
100
460

prosess

80
20
560

440
600
160
240
540
540
300
80
200
?
600
80
100
100
3980

Planfor Byplanhøsten2018
Måned
Juni

uke
Medvirkning
For allmennheten

Planverksted
19. juni
Byutviklingsstrategi(PV1)

juni

juli

juli/aug. aug.

26

27 - 30 31

aug.

aug.

aug./sept.

sept.

sept.

sept.

sept.

32

33

34

35

36

37

38

39

Møter
med utbyggere
og initiativtakere

Møter
med utbyggere
og initiativtakere

Planverksted 21.
august
Byutviklings-strategi
(PV2)

Temamøtei FS
28.
august
Fysisk
utforming, attraktivitet
og bokvalitet

Medvirkning og
forankring
For folkevalgte

Milepælsplan
Rambøllse vedlegg

Prosjektplan

Milepæl leveranse
Møtedato
HMA
Skrivefrist
HMA
Møtedato
Skrivefrist

FS-SP
FS-SP

Møtedato
Skrivefrist

KS
KS

KK
M&A
Areal og byplan
27 08 2018

Kartlegging

Planverksted
Planverksted
19.
10. september september
ByutviklingsFysiskutforming,
strategi (PV3)
attraktivitet og bokvalitet
Planverksted
13. september
Transportsystem
og grønn
mobilitet
Planverkstedfor KS
6. sept. Kl. 12:00
Transportsystemog
grønnmobilitet
- Orienteringom
trafikkutredninger
- Planverksted

Supplerekunnskapsgrunnlagfrem til 11. september
Løsning(helhetsplan("planutkast"))
Til 1. sept.

Til 11. sept.

25.sep
18.sep
05.sep

SF?

SF?

21.sep

okt.

okt.

okt.

okt.

okt./nov. nov.

nov.

nov.

des.

40

41

42

43

44

46

47

48

Politisk sak til FS 4.
oktober Prinsippvedtak
om framtidig
trafikksystem

45

Politisk saktil FS
16. Forankringi FSav
oktober
planutkastet
Orienteringom prosessen (helhetsplanen)23.oktober
og rapporten/ forslagtil
byutviklingsstrategi
Vedtakav
byutviklingsstrategien

Virkninger/KU
Til 1. nov.

49

05.nov

50

03.des

23.okt

20.nov

04.okt

13.nov

11.des

31.okt

28.nov

01.nov
19.okt

des.

Til 1. des

08.okt

11.okt

des.

Orientering for
FS 20.
november
- Utkasttil
områdereguleringtil
orientering
- spørsmålog
innspill

Plan

Til 11. okt.

des.

29 og 30. nov
16.nov

19.nov

51

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 17/1379-72

Arkiv: PLN 431

431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram
Forslag til vedtak:
1. Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 1, datert 06.02.2018,
fastsettes.
Sammendrag
I juli 2017 ble det varslet oppstart av arbeid med områderegulering for Hønefoss. Samtidig
ble også planprogram sendt på høring og offentlig ettersyn, og var ute på høring til november.
Det har kommet 30 innspill. Planprogrammet har blitt justert noe med bakgrunn i de mottatte
innspillene. Det fremmes nå sak om fastsetting av planprogrammet.
Rådmannen anbefaler fastsetting av planprogram alternativ 1, som sikrer god medvirkning,
sikrer gjennomføringskraft og gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess. Framdriftsplanen
antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020.
I saksframlegget vil vi ta opp følgende tema:
1. Innledning
2. Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss
3. Beskrivelse av saken
 Plantype, detaljering og avgrensning
 Gjeldende detaljreguleringer
 Håndtering av pågående planarbeid og nye planinitiativ innenfor
planavgrensningen
 Innspill til planarbeidet og uttalelser/ merknader til planprogrammet Behovet
for utredninger
 Endringer i planprogrammet etter oppstart og høring
 Behovet for utredninger
 Framdrift

4.
5.
6.
7.
8.

 Medvirkning
 Planprosess
 Tidligere behandlinger og vedtak
 Andre relevante tidligere behandlinger og vedtak
Juridiske forhold
Økonomiske forhold
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Innledning
Mens planprogrammet har vært på høring har rådmannen organisert arbeidet med
områdereguleringen som et prosjekt, og det har vært jobbet med prosjektplanen.
Utarbeidelsen av selve planforslaget gjennomføres av en administrativ arbeidsgruppe med
prosjektleder og med bidrag fra areal- og byplankontoret, kommunens andre tjenestesteder,
Buskerud fylkeskommune og BaneNor.
Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet (jf. høringsutkastet av planprogrammet), og
skal sikre politisk deltakelse, forankring og eierskap. Det har også blitt opprettet en
administrativ styringsgruppe. Den administrative arbeidsgruppen samarbeider tett med
administrativ styringsgruppe for å følge opp og sikre framdrift, ressursbruk, tverrsektoriell
koordinering og forankring.
For å sikre en god deltakelse og samordning av kommunens interesser inn i arbeidet med
områderegulering for Hønefoss, ble det i desember avholdt internt oppstartsmøte og
rådmannens ledergruppe ble orientert.
Internt samarbeid i kommunen pågår for å få oversikt over dagens situasjon innenfor for
eksempel teknisk infrastruktur (VVA), samfunnssikkerhet (f.eks. overvannsbehandling) og
folkehelse (f.eks. støy og luftkvalitet). Dette på bakgrunn av lovverkets krav om å utrede
konsekvensene som områdereguleringen vil ha for miljø og samfunn.
Innspillene til oppstart av planarbeidet er en del av grunnlaget for utarbeidelse av
planforslaget, og noen innspill er innarbeidet i planprogrammet. Andre endringer knytter seg
hovedsakelig til presisering av plantype og detaljering (plankrav), framdriftsplan, organisering
av planarbeidet og planavgrensning.
Formannskapet bes nå om å fastsette planprogram for områderegulering Hønefoss.
Fastsatt planprogram blir førende for planarbeidet, med hensyn til formålet med planarbeidet,
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for
utredninger.
Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss
Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike
kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av denne befolkningsveksten i Hønefossområdet. Det skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer.

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det sikres gode
overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende og nye kvaliteter i byområdet.
Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer som er blå/grønne.
Som overordnede mål for byutviklingen foreslås det at det skal utvikles en attraktiv, levende,
miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives, at det skal skapes en fremtidsrettet by som
bidrar til å redusere klimagassutslipp, og at vekst i persontransport skal tas av kollektiv,
sykkel og gange. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet.
Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et
bærekraftig regionsenter. Sentrum skal styrkes gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser, slik at flere får gangavstand til daglige gjøremål. Bysentrum skal være et
attraktivt og tilgjengelig sted å leve for et mangfold av beboere. En god tilrettelegging for
sykkel og gange vil gjøre sentrum mer tilgjengelig uten bil. Dette vil igjen gi grunnlag for
bedre bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert serviceog kulturtilbud.
Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for utviklingen av sentrum, for alle brukere
av byen; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende.
Den vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske utviklings- og
utbyggingstiltak i sentrum, deriblant grøntstrukturer og byroms- og gatestrukturer. Innenfor
dette rammeverket må planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og
spennende løsninger.
Det skal planlegges for et helhetlig og framtidsrettet trafikksystem som reduserer det samlede
transportbehovet, demper trafikkveksten, og tilrettelegger for gange, sykkel og
kollektivreiser. Interntrafikken og transportbehovet til stasjonen må løses, og i tillegg
tilgjengeligheten til Hønefoss som kommunesenter og regionsenter. Noen av tiltakene vil
kunne være så omfattende at de vanskelig vil kunne finansieres over fylkeskommunale og
kommunale budsjetter. Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for planen, jf.
NTP 2018-2029 og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med staten.
Områdereguleringen bør være overordnet og ha et langsiktig og strategisk fokus. En sterk
befolkningsvekst i Hønefoss vil få økonomiske konsekvenser også innenfor kommunens andre
tjenesteområder, som teknisk infrastruktur, skole, barnehage, omsorg osv. En rask prosess
fram mot vedtak av planen betinger at detaljene knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne
detaljreguleringer. Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for
utforming av planen, men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse.
Beskrivelse av saken
Plantype, detaljering og avgrensning
Planen fremmes som en områdereguleringsplan.
Det vil være tids- og ressurskrevende å utarbeide en områderegulering for et så stort
sentrumsområde. Planområdets størrelse, og forventninger knyttet til tidspunkt for vedtak av
planen, betinger at detaljene knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne detaljreguleringer gjennom at det stilles krav om detaljregulering før utbygging kan skje.

Utarbeidelsen av en byplan er kompleks, derfor er planavgrensningen ved vedtak av
planprogrammet satt slik at den gir rom for en planmessig løsning av utfordringene
planarbeidet vil møte. Planavgrensning er foreslått ut fra hvilke forhold planen tar sikte på å
løse. Forslag til planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektiv-knutepunkt
og trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for
Ringeriksbanen med Inter City-stasjon.
Innenfor avgrensningen er det innlemmet arealer opp mot jernbanestasjonen som det vil
igangsettes/ er igangsatt egne reguleringsplaner for; Soknedalsveien 5-27 og arealer inntil
jernbanestasjonen (mulig del av pågående privat detaljregulering for Øya). Hensikten er å
detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen inn mot dagens sentrumskjerne og
grensesnitt mot statlig detaljregulering for Ringeriksbanen.
Det vil kontinuerlig i planprosessen
vurderes om områdereguleringen
bør deles i mindre enheter med ulik
fremdrift og plangrense.
Utredninger knyttet til
trafikksystem forutsetter i stor grad
et overordnet fokus, har et
influensområde som går ut over
planavgrensningen til
områderegulering for Hønefoss og
blant annet dekker ny E16 med nye
innfartsveier/ og -mønster til
sentrum. Nytt trafikksystem vil
kunne strekke seg utover
områdereguleringen. Tilførselsveier
må løses ved at man igangsetter
egne planer etter at arbeidet med
pågående transportutredning og
områdereguleringen har gitt svar på
hva det er behov for.
Kart på side 13 i planprogrammet
viser planavgrensningen.

Figur 1- Foreslått planavgrensning

Gjeldende detaljreguleringer
Gjeldende detaljreguleringer hvor det er bygd i henhold til plan vil det ikke gjøres materielle
endringer i, så sant de ikke berøres av nye overordnede strukturer som foreslås regulert.

Håndtering av pågående planarbeid og nye planinitiativ innenfor planavgrensningen
Det vises til sak «431 Områderegulering Hønefoss – Behandling av private planinitiativ og
planforslag innenfor planavgrensningen» som fremmes for formannskapet i samme møte
som sak om fastsetting av planprogrammet, den 20.2.2018.
Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for utforming av
planen, men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse.
Innspill til planarbeidet og uttalelser/ merknader til planprogrammet
Ringerike kommune varslet oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev av 04.07.2017 og
kunngjorde det i Ringerikes Blad 08.07.2017, samt på kommunens nettsider.
(Jf. plan- og bygningslovens § 12-8)
Samtidig ble høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram varslet (jf. plan- og
bygningslovens § 4-1). Frist for komme med innspill til oppstart av planarbeid og høring av
planprogram var 03.11.2017.
Det er mottatt 30 innspill/ uttalelser til oppstart av planarbeid/ høring av planprogram. De
fleste av disse er innspill til planarbeidet, ikke til planprogrammet. Innspillene er en del av
grunnlaget for utarbeidelse av planforslaget.
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg: «Vurdering av uttalelser
ved varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram».
Mange av innspillene tar opp temaer og problemstillinger det allerede er tenkt mye på og som
er en naturlig del av planarbeidet videre. Innspillene gir en indikasjon på hva folk i Ringerike
er opptatt av når det kommer til byen vår. De har vært med på å forme temaer til foreslått
medvirkningsprogram for høsten 2018.
Et utvalg av momenter fra innspillene:
 Bevare grøntområder, ta i bruk elva mer
 Transportsystem
 Hensyn til verneverdig bebyggelse, kulturmiljøer, kvartalsstruktur, og byggehøyde.
 Byen for alle, og attraktiv og trygg for barn og unge
 Attraktiv by for forretninger og tjenesteyting.
 Fortetting
 Høy utnyttelse av egne tomter
 Forutsigbarhet i forhold til framdrift av planarbeidet
 Utbygging må skje kontinuerlig
 Lavere utnyttelse på Tippen enn i mulighetsstudiet til Snøhetta
 Planavgrensning, blant annet om å ta Soknedalsveien 5-27 ut av planen.
 Konkrete innspill på egne arealer (Jan Solberg)
Endringer i planprogrammet etter oppstart og høring
De viktigste endringene som følge av høring av planprogrammet følger under.
Plantype og detaljeringsgrad er foreslått.
Se eget pkt. om Plantype, detaljering og avgrensning.

Framdriftsplan
Rådmannens forslag til planprogram har en framdriftsplan hvor vedtak av områdereguleringen
antydes på nyåret 2020.
Utredningsprogrammet er etter offentlig ettersyn detaljert/presisert Foreliggende
utredninger/analyser er listet opp, det samme er behov for utredninger. Foreliggende
utredninger/analyser (kunnskapsgrunnlag) vil danne grunnlag for utarbeidelsen av
områdereguleringen, men må suppleres der det er ufullstendig, utdatert eller ikke komplett/
ikke foreliggende. Eksisterende og nytt kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for utforming
av plankart og bestemmelser m.v.
Organisering av planarbeidet
Det er tilført en administrativ styringsgruppe som skal følge opp og sikre framdrift,
ressursbruk, tverrsektoriell koordinering og forankring.
Planavgrensning
Planområdet er utvidet noe etter offentlig ettersyn av planprogrammet (jf. vedlegg X). Dette
for å ivareta hensiktsmessig tilpasning til gjeldende reguleringsplaners avgrensning, og for å
rydde opp i en gammel detaljregulering som ikke er gjennomført (oppheving av veisystem i
gjeldende reguleringsplaner knyttet til avlastningsvei i 64-planen).
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.
Behovet for utredninger
Det foreligger allerede en mengde relevante utredninger og analyser for byen Hønefoss. Disse
vil så langt det er mulig danne grunnlag for utarbeidelsen av områdereguleringen.
Kunnskapsgrunnlaget er likevel til dels ufullstendig og utdatert. Det er behov for flere
utredninger og revisjon av noen, dette fordi forutsetningene som lå til grunn da de ble
utarbeidet nå er endret (blant annet som følge av statlig regulering av Ringeriksbane og E16).
Som eksempel er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt for å regulere byggegrense til vei
(avviksbestemmelser kan muliggjøre bygging i gul og rød støysone i byområder, men dette
forutsetter at støyforholdene er utredet, luftkvalitet vil også være en faktor). Det er også
igangsatt arbeid med å supplere kunnskapsgrunnlaget for å ta stilling til bevaringsverdige
bygninger og bygningsmiljøer utenfor hensynssonene i kommuneplanen - hvorvidt det/de
enkelte skal bevares eller på hvilke vilkår de skal kunne erstattes. Kunnskapsgrunnlaget
innenfor teknisk infrastruktur og overvannshåndtering er også mangelfullt.
(Jf. planprogrammets utredningsprogram)
Det må ligge et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag til grunn for utredning av konsekvensene
for miljø og samfunn (jf. plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger).
Utredningsprogrammet er utformet for å ivareta dette. Hvis kunnskapsgrunnlaget er
utilstrekkelig vil dette også gi risiko for innsigelse.
Utredningsprogrammet skal ha en situasjonsbeskrivelse/problemstillinger, si noe om hva som
skal utredes og hvordan.

Framdrift
Planprogrammet har en framdriftsplan som antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret
2020.
Framdriftsplanen gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess, og til å sikre god
medvirkning og gjennomføringskraft.
Framdriften som lå i planprogram til offentlig ettersyn viste vedtak høsten 2019. Denne
framdriften forutsatte politisk behandling i april og normal lengde på høringsperioden. Utsatt
politisk behandling, vedtak om 3 uker ekstra lengde på høringen og utsatt frist for
høringsparter er bakgrunnen for at vedtakstidspunkt er flyttet til mars 2020.
Det presiseres at framdriftsplanen avhenger av en rekke avklaringer som må skje med
fastsetting av planprogrammet. Dette er knyttet til detaljeringsgrad av planen, omfang av
medvirkning, håndtering av private pågående planarbeid og nye planinitiativ, ressurser til
arbeidet, og om det skal gjennomføres mulighetsstudier for områder som det ikke ligger
føringer for eller for å få sikret sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur.
Medvirkning
Plan- og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn av
planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Blant
annet vil planverksted for ungdom være aktuelt.
Det vil opprettes en internettside for planarbeidet for Hønefoss sentrum, på
www.ringvirkninger.com, hvor man kan finne kunngjøringer, dokumenter i saken og følge
med på framdriften.
Framdriftsplanen i anbefalt planprogram gir tid til god forankring blant innbyggere, næringsliv
og parter i byutviklingen. Det vil gjennomføres en bred medvirkning underveis i
planprosessen gjennom åpne informasjonsmøter og planverksteder / temamøter.
Rådmannen foreslår 5 planverksteder i tidsrommet august til desember 2018 – på dagtid for
formannskapet og på kveldstid åpent for påmelding med invitasjoner til kommunestyret og
aktuelle parter. Aktuelle temaer er fysisk utforming, byen for alle (attraktivitet og mangfold),
næringsutvikling/handel/kultur, transportsystem, og idrett og friluftsliv.
I tillegg ligger planverksted for FS om stasjonsområdet i framdriftsplanen.
Framdriftsplanen gir nødvendig tid til informasjon og dialog med grunneiere, initiativtakere
næringsliv.
Planprosess
Planarbeidet utløser krav om KU og planprogram (jf. forskrift om konsekvensutredninger for
planer etter plan- og bygningsloven og plan- og bygningsloven).
Det legges opp til at formannskapet, som styringsgruppe, skal avklare prinsipielle spørsmål
underveis i prosessen

Figur 2: Figuren viser planprosessen, den røde sirkelen viser hvor langt arbeidet med områdereguleringen har
kommet. (Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Tidligere behandlinger og vedtak
Sak: 20/17
Saksprotokoll - Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram
Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan:
1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss
2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn.
4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret.
5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan.
6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og
plangrense.
Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen.
Forlenget høringsfrist med 3 uker.

Andre relevante tidligere behandlinger og vedtak
Det vises til sak om oppstart av planarbeid og høring av planprogram (vedlagt).
Utvalg
Kommunestyret

Dato/sak
30.10.2008 sak 136/08

Vedtak
KDP for nytt hovedvegsystem i Hønefoss.

Kommunestyret
Kommunestyret

02.12.2010 sak 130/10
24.04.2014 sak 59/14

Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret

02.12.2014 sak 208/14
30.04.2015 sak 62/15
27.08.2015 sak 103/15
27.08.2015 sak 104/15

Ringerikspakka - vedtatt oppstart.
Reguleringsplan 64 og forholdet til de pågående
samferdselsprosjektene – framdrift og planprosess.
Planarbeid for «Byplan Hønefoss» skal startes opp...»
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030.
Vedtak av KVU for transportsystemet i Hønefoss.
Oppstart av områdeprogram for Hønefoss.

Kommunestyret
Kommunestyret

30.06.2016 sak 109/16
29.09.2016 sak 124/16

Plansamarbeid i Ringeriksregionen.
Kommunal planstrategi 2016-2020.

Juridiske forhold
Vedtak om fastsetting av planprogram, etter pbl. § 12-9, vil gjøres av kommunestyret for
forankring hos øverste planmyndighet.
Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter
plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven §
4.1 og KU-forskriften § 5. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.
Økonomiske forhold
Kommunen står selv for planleggingskostnadene, inkludert konsekvensutredning med
tilhørende utredninger og undersøkelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av
plankart, bestemmelser osv.
Området som er varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. Arbeidet med en så
stor og kompleks plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært tidkrevende og
uforutsigbar. Det er derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet før det er mer
konkretisert. Blant annet må planprogrammet, framdriftsplan og omfang av medvirkning være
fastsatt, og detaljeringsgrad av planen må være avklart. Det må være avklart for eksempel om
deler av arealene skal fremmes som egne detaljreguleringer, og om det skal gjennomføres
mulighetsstudier for områder som det ikke ligger føringer for eller for å få sikret
sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. Omfang av ekstern konsulenthjelp må også
være avklart, også kapasitet og kompetanse til arbeidet internt i kommunen.
På denne bakgrunn kan ikke rådmannen per i dag legge frem 3 alternative datoer for
ferdigstillelse av planen, med utgreing av ressursbehov, (jf. FS2 sin anmodning ved oppstart
av planarbeid og høring av planprogram 20.06.2017 sak 20/17).
Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfaringstall tilsier at dette
arbeidet kan koste fra 4 – 9 millioner.
Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt
Det vil bli aktuelt med rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføring av tiltak som inngår
i planen.
På bakgrunn av vedtatt reguleringsplan vil det være aktuelt med utbyggingsavtaler mellom
ulike aktører og kommunen, knyttet til finansiering og utbygging av teknisk infrastruktur og
kanskje grønnstruktur.
Utbyggingsavtaler, intensjonsavtaler, og makeskifteavtaler med tilhørende forhandlinger bør
igangsettes før 1. gangs behandling av områdereguleringen hvis det skal utarbeides en
områderegulering med overordnede strukturer som berører privat grunn osv. Dette for å sikre
at planen kan gjennomføres, og for å unngå behov for ekspropriasjon.
Rådmannens vurdering

Planprogrammet har en framdriftsplan som er utformet for å oppfylle målene for
byutviklingen og antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020.
Framdriftsplanen gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess og til å sørge for at planen blir
et godt styringsverktøy for langsiktig vekst og utvikling. Den gir tid til god forankring blant
innbyggere, næringsliv og parter i byutviklingen, og til dialog med grunneiere for å sikre
gjennomføringskraft.
Rådmannen har forståelse for at det lenge har vært forventninger om at gjeldende overordnet
regulering (64-planen) erstattes. Det vises for øvrig til at arbeidet med områdereguleringen nå
har kommet godt i gang, deriblant samarbeid med regionale myndigheter. Interne ressurser er
prioritert og areal- og byplankontoret er styrket for å ivareta framdrift i resten av
saksporteføljen.
Områderegulering for Soknedalsveien 5-27 kan være vedtatt i 2019 og vil tilfredsstille
forventingene om at kommunen skal tilrettelegge for rask og stor vekst. Planen er igangsatt
og planlegges sendt inn slik at den kan 1. gangs behandles etter at statlig reguleringsplan for
Ringeriksbanen og E16 er lagt ut til offentlig ettersyn. Den består av et stort areal inntil
jernbanestasjonen, med én grunneier. Planskissene (per januar 2018) antyder at planen kan
legge til rette for 600 leiligheter, 20 000 m2 kontor/ hotell/ leiligheter og 10 000 m2
forretning.
Rådmannen presiserer at privat planlegging og utbygging til en viss grad vil kunne gå parallelt
etter offentlig ettersyn av områdereguleringen - og dermed at ikke alle private
detaljreguleringer fremmes for vedtak samtidig eller etter vedtak av områdereguleringen.
(Jf. sak om behandling av private planinitiativ og planforslag innenfor planavgrensningen, som
fremmes til samme formannskapsmøte som fastsetting av planprogrammet (20.02.2018)
Hva vi kan oppnå:
Gode overordnede plangrep for å sikre eksisterende og nye kvaliteter som kan gjøre oss
konkurransedyktige i målet om vekst.
Overordnete strategiske grep er knyttet til trafikksystem, grønnstruktur (bl.a. sambruk park/
uteoppholdsarealer og overvannshåndtering), byroms- og gatestrukturer,
bebyggelsesstruktur- og høyder, sol- og skygge, og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer.
Grepene vil kunne muliggjøre høyere tetthet av boliger og arbeidsplasser, bedre kvaliteter
knyttet til rekreasjon, helhetlige og overordnete estetiske føringer. Dette forutsetter for øvrig
planlegging på tvers av eiendomsgrenser for å sikre sammenheng og tetthet ved senere
utbygging av ubebygde og lite bebygde arealer.
Nødvendig tid til å sikre at planen har verktøy for redusere trafikkveksten.
Knyttet til for eksempel bedre tilgjengelighet og attraktive traséer for gående og syklende,
parkeringsnorm, -restriksjoner og sambruksløsninger.
En godt forankret områderegulering med felles eierskapsfølelse blant politikere, innbyggere
og næringsliv som bidrar til enklere gjennomføring av tiltak innenfor planen.
Dette forutsetter inkludering, og for at medvirkningen skal være reell må den være basert på
aktuelle problemstillinger og planløsninger.

Tilstrekkelig tid til dialog med grunneiere er avgjørende for å bidra til å sikre vekst,
transformasjon av ubebygde arealer, sambruk av parkeringsarealer, og forutsigbarhet for
gjennomføring.
Mer forutsigbarhet for at man unngår innsigelser fra statlige og regionale fagmyndigheter
Framdriftsplanen gir tid til tilstrekkelig dialog med fagmyndighetene.
Alternative løsninger
I samsvar med formannskapets forventninger er det i saken presentert en alternativ
framdriftsplan med vedtak av områdereguleringen i inneværende valgperiode; i august 2019.
Rådmannen har blitt bedt om å vurdere muligheten for parallelle prosesser for snarest mulig å
få en vedtatt områderegulering.
Dersom formannskapet ønsker å fatte vedtak av planprogram alternativ 2, med egen
framdriftsplan og planprosess som antyder vedtak i august 2019, kan forslag til vedtak være:
«Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 2, datert 06.02.2018,
fastsettes.»
Medvirkning i planprogram alt. 2
Innenfor framdriftsplanen i planprogram alternativ 2 blir det begrenset med tid til
medvirkning. Grupper som krever spesiell tilrettelegging må prioriteres (jf. pbl. § 5-1). Det er
i framdriftsplanen vist planverksteder i juli og august 2018.
(Jf. detaljert framdriftsplan - vedlegg til planprogram alt. 2)
Det er sannsynlig at kunnskapsgrunnlaget ikke vil være komplett før i august, og at
planforslaget vil måtte utarbeides hovedsakelig i perioden fra august til desember.
Det må i denne perioden prioriteres å utarbeide plandokumentene, sikre politisk forankring
og samrå med statlige og regionale fagmyndigheter.
Dialog/avtaler med private grunneiere kan det bli svært begrenset med tid til.
Fordeler knyttet til vedtak i august 2019
Framdriftsplanen viser vedtak av områdereguleringen i inneværende valgperiode og dermed
av de samme folkevalgte som startet opp planarbeidet, hvilket kan gi mindre risiko for
forsinkelser ved sluttbehandling av planen.
Framdriftsplanen viser at kommunen ønsker at en områderegulering skal komme på plass så
snart som mulig og at vi har en klar intensjon om en effektiv prosess fram mot vedtak av
områdereguleringen.

Ulemper knyttet til vedtak i august 2019
Utforming av planen og utredning av konsekvenser for miljø og samfunn forutsetter et
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, hvilket kan komme i strid med ønsket om parallelle
prosesser – altså at løsninger utvikles og bestemmes før kunnskapsgrunnlaget er fullstendig.
(Jf. figuren om planprosess).

Det vil være mer usikkert om framdriften kan holdes.
For lite tid til medvirkning vil kunne gi dårligere forankring og eierskapsfølelse blant
politikere, innbyggere og næringsliv, og det vil være usikkert om tiltak innenfor planen kan
gjennomføres.
Opplegg for medvirkning og forankring må være basert på aktuelle og konkrete
problemstillinger og planløsninger, hvilket også kan komme i strid med ønsket om parallelle
prosesser – altså at løsninger utvikles og bestemmes før medvirkning finner sted.
Utformingen av planforslaget vil i større grad overlates til rådmannen, med mindre muligheter
for reell medvirkning fra særlig innbyggere og næringsliv.
Usikkerhet knyttet til om det som reguleres utenfor kommunens egne eiendommer kan
gjennomføres uten ekspropriasjon.
Dette skyldes at det er lite tid til dialog og avtaler med berørte grunneiere.
Risiko for innsigelse til områdereguleringen.
Dette fordi det er lite tid til tilstrekkelig samråd med fagmyndighetene. Dette gir mer risiko
for sprekk i framdriften.
Rådmannen mener at denne framdriften gir mindre forutsigbarhet i forhold til å nå målene
vi har for områdereguleringen og byutviklingen.
Vedlegg
1. Forslag til planprogram alternativ 1, datert 06.02.2018
2. Forslag til planprogram alternativ 2, datert 06.02.2018
3. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer
4. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet
5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet
6. Uttalelser
a. Oslo kommune
b. Fylkesmannen i Buskerud
c. Statsbygg
d. Bane BOR SF
e. Buskerud Fylkeskommune Eiendom
f. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen
g. Den norske kirke
h. Jevnaker kommune
i. Statens Vegvesen
j. Boligtjenesten
k. Ringerike næringslivsforening
l. Nordsia Vel
m. Petersøyas Venner v/ Hans Bergan
n. Anne-Berit Haugen Rijken
o. Halvorsen og Reine AS på vegne av Tronrud Holding AS
p. Martin Amundsen
q. Jan H. Johansen
r. Lillann Aslaksrud og Reidar Aslaksrud
s. Reidar Rokseth

t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
æ.
ø.
å.

Harald Heggen Brørby
Block Watne AS v/ Frank Engejordet og Bjørn Røgeberg
Jan Solberg
Bodil Anne-Lise Gusgaard og Eirik Ørbog
Ole Haakon Opperud
Tronrud Eiendom AS
Knut Helle
Knut Ridderhus
Hans Bergan
Ole Hervik Frantzen

Ringerike kommune, 07.02.2018

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud
saksbehandler: Linda Nethus

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/2135-1

Arkiv: 205 &00

Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune gjennomfører kontorforretning for 2019 når det gjelder
eiendomsskatt – Eigedomsskattelova §8 A-4, og øker skattetakstgrunnlaget med 10%.
2. Promille-satsen fastsettes i budsjett-vedtaket for 2019.

Innledning
Kommunestyret vedtok i 2017 at det skulle gjennomføres almen taksering for
eiendomsskattegrunnlaget for 2019. Videre skulle Skatteetatens boligverdier være grunnlag for
eiendomsskatt på boliger. Ringerike kommune skulle anskaffe ett nytt verktøy for å
effektivisere taksering og utskriving av eiendomskatt.
På grunn av flere endringer i eigedomsskattelova vedtatt i desember 2017, har det vært svært
krevende å anskaffe kvalifisert takseringspersonale og nytt verktøy.
Beskrivelse av saken
For å gjennomføre kommunestyrets vedtak om almen taksering av eiendomsskattegrunnlaget,
vurderte rådmannen at det var behov for en prosjektleder. Ringerike kommune har ikke
kompetanse på gjennomføring av almen taksering, slik at vi besluttet å anskaffe ekstern
prosjektleder. I tillegg var vi klar over at vi måtte ha ytterligere kapasitet i forhold til selve
takseringsarbeidet, da vi på eiendomsskattekontoret har en 100% stilling.
Vi valgte å lyse ut både prosjektleder og takseringspersonale i samme anskaffelse. Vi fikk inn
kun ett tilbud, og valgte å avlyse konkurransen.
I etterkant av avlysningen, gjorde vi noen henvendelser til leverandører for å undersøke hvorfor
de ikke hadde levert tilbud. Svarene var at de hadde sett konkurransen, men enten ikke hadde
kapasitet til å levere inn tilbud eller at de anså at de ikke kunne levere tjenestene i den perioden
vi ønsket.
-

Vi valgte etter disse opplysningene å dele opp kokurransen i to deler – en for prosjektledelse
og en for taksteringspersonale.
Vi fikk inn flere tilbud, og valgte en prosjektleder. På grunn av klagefrister, ble ikke kontrakten
signert før sommerferien.
Vi fikk ikke inn tilbud på takseringspersonalet, og som en konsekvens av dette har vi valgt å
avlyse konkurransen på prosjektleder.
I anbudet på verktøy fikk vi inn ett tilbud, og valgte først å tildele til den som leverte tilbud.
Men ved nærmere gjennomgang viste det seg at ikke de heller kunne levere på vårt behov.
Denne konkurransen er også avlyst.
Etter at vi har rådført oss med KS Eiendomsskatteforum, har rådmannen besluttet å anskaffe
takseringspersonell til verk og bruk, og stå for prosjektledelsen selv samt at vi benytter
eksisterende verktøy til denne delen av retakseringen på bakgrunn av endringer i
Eigedomsskatteloven.
I samtale med KS Eiendomsskatteforum, gikk det fram at KS hadde advart regjeringen om at
ved en omfattende lovendring når det gjelder verker og bruk, ville kapasitet i markedet for
takseringspersonell få betydning for gjennomføringen. Ringerike kommune vil ikke kunne
gjennomføre almen taksering til 2019 på grunn av at det ikke finnes kapasitet i markedet for
takseringspersonell og heller ikke innenfor eiendomsskatteverktøy.
Ringerike kommune har to alternativer når vi ikke kan gjennomføre almen taksering, og det er
kontorforretning og utsettelse av almen taksering.
Det blir anbefalt av KS Eiendomsskatteforum å gjennomføre kontorforretning. Dette fordi
takstgrunnlaget kan økes med opp til 10% per år, og dette vil gi en gradvis økning i
eiendomsskatten for innbyggerne.
Rådmannen ønsker at vi gjennomfører kontorforretning i to år, for deretter å ha almen
taksering klar til utskrivningen av eiendomsskatten for 2021. Det vil gi oss tid til å anskaffe og
implementere ett nytt verktøy for eiendomsskatt, og planlegge, anskaffe og gjennomføre almen
taksering på en god måte.
Juridiske forhold
Eigedomskattelova har en rekke endringer som trer i kraft fra 1. januar 2019. Disse endringene
må Ringerike kommune forholde seg til når det gjelder arbeidet med almen taksering samt
hvordan går fram når verk og bruk blir næringseiendom. I tillegg er det endringer i forhold til
beskatningen av produksjonslinjer for kraft og kraftanlegg.
Tidligere behandlinger og vedtak
Sak: 140/17
Saksprotokoll - Eiendomsskatt - allmenn taksering 2019

-

Vedtak i Kommunestyret:
1. Det gjennomføres allmenn taksering i løpet av 2018 slik at det benyttes nye
takstgrunnlag fra 2019.
2. For boliger benyttes Skatteetatens boligverdier som takstgrunnlag
3. Takstnemnda gjennomfører takseringen, som organiseres som ett prosjekt hvor det
leies inn prosjektleder og nødvendig takstkompetanse og –kapasistet slik at
takstgrunnlaget er klart til 1. september 2018.
4. Det anskaffes verktøy for å benytte i takseringsprosessen.
Økonomiske forhold
I vedtatt Handlingsprogram for 2018-2021, er det vist en økning i inntektene fra eiendomsskatt
fra 2019 på 11 millioner kroner.
Alternative løsninger
Allmenn taksering kan utsettes i 1, 2 eller 3 år. Det fjerde året skal takstgrunnlaget være ferdig.
Denne løsningen vil gi samme inntekt som i 2018 fra boliger, fritidseiendommer og
næringseiendommer med untak av verker og bruk, som fra 2019 utgår som eget skattetype.
Endringer i eiendomsskatteinntektene vil kun komme fra nye objekter eller fjerning av objekter.
Uavhengig av valgt løsning, vil det bli reduksjon på grunn av nedtrapping av
eiendomskatteinntekter fra denne type objekter.
Denne løsningen vil gi Ringerike kommune tid til å anskaffe og implementere ett godt verktøy
for eiendomsskatt med gode digitale løsninger som er utprøvd av andre kommuner.
Vi vil også ha god tid til å forberede anskaffelse av taksteringspersonale, enten med
prosjektleder fra Ringerike kommune eller anskaffe prosjektleder til gjennomføringen av
takseringsarbeidet.
Ulempen med denne løsningen er at siden vi vil få samme nivå på eiendomsskatten for
innbyggerene, så vil det ikke bli en gradvis overgang til høyere skatt, slik som vi får ved å gjøre
kontorforretning.
For denne løsningen kan det også være mulighet å heve promillen. Dette gjøres i forbindelse
med vedtaket i budsjett-saken for kommende år. Det vil gi en gradvis overgang. Ringerike
kommune er allerede på maksimal sats for næringseiendommer, slik at det er på bolig og
fritidseiendommer satsen kan økes med 1 promille.
Rådmannens vurdering
Rådmannen har etter en totalvurdering hvor også råd fra avokat hos KS’ Eiendomsskatteforum
er tatt med i betraktning, konkludert med at med de rådende markedsforhold for anskaffelse av
verktøy for gjennomføring av allminnelig taksering og takstpersonale, gjør at allmenn taksering
utsettes.
Rådmannen har vurdert de to alternativene til allmenn taksering – kontorforretning og
utsettelse, og ser at effekten av kontorforretning gjør at skatteyterne vil få en gradvis økning i
eiendomsskatten.
-

Ved å benytte utsettelse, vil endringen fra eksiserende takster til ny takst om inntil 4 år, bli
desto større.
Det vil bli gjennomført allmenn taksering av verker og bruk slik at endringer i
Eigedomsskattelova blir tatt hensyn til. Disse takstene vil danne grunnlag for det som tidligere
var verker og bruk i 2019.

Ringerike kommune, 15.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/2980-2

Arkiv: 231 F25

Sak: 30/18
Saksprotokoll - Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med
brannvarsling
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:

Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats:
Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.
Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/2980-1

Arkiv:

Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med brannvarsling
Forslag til vedtak:
Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats:
Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.
Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune gjennomførte vinteren 2018 anbudsrunde vedrørende nye
trygghetsalarmer med mulighet for direktekobling til brannvarsling. Trygghetsalarmer fra
Doro Care As ble valgt etter anbudsrunden og det ble tegnet kontrakt for dette tilbudet. Doro
Care As har gitt kommunen et pristilbud som også inkluderte montering av alarmen. Det har
vært ønskelig å se på muligheten for å kunne montere opp alarmene selv i samarbeid med
lokalt brannvesen. Dette vil i større grad sikre at kommunen har kontroll på brannsikkerheten
i de hjemmene der vi yter tjenester.
Beskrivelse av saken
Brannstatistikken i Norge viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt
gruppe og at ni av ti omkommer i egen bolig. Ca 50 % av de som omkommer i brann mottar
helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
Ringerike brann- og redningstjeneste har tilbydd hjemmetjenesten å utføre oppgaver som
montering av trygghetsalarmer, røykdetektorer og varsling utenfor sikkert området. Ved at de
drifter montering og vedlikehold av trygghetsalarmene vil vi kunne sørge for en riktig
montering av røykvarslere i alle hjem der vi yter tjenester.
Ved at Brannvesenet drifter tjenesten vil kommunen også sikre at brannalarmene går til
brannvesenets 110 sentral direkte. Ved utrykninger vil brannvesenet ha mulighet til å
umiddelbart endre plassering av røykvarslere dersom disse har fått en uheldig plassering i
boligen. Dette vil på sikt spare kommunen for unødvendige utrykninger, og man slipper
-

problematikk rundt hvem som evt. skal faktureres dersom det er gjentatte alarmer hos en
bruker.
I tillegg vil brannvesenet ha mulighet til å respondere i løpet av dagen for å sette opp
trygghetsalarmer når det er behov, selv om mesteparten av arbeidet er beregnet i normal
arbeidstid. Dette vil gjøre det raskere og tryggere å sende utskrivningsklare pasienter hjem
etter opphold på sykehus.
Siden 2015 har betalingssatsen for trygghetsalarm stått uendret. Per i dag er det 401 personer
som betaler satsen for brukere med inntekt under 2 G. Dette tilsvarer kr 242,- per måned. Det
er 354 personer som betaler satsen for brukere med inntekt lik eller over 2 G på kr 296,-. Til
sammenligning har vår nabokommune Hole lagt seg på en månedspris på kr 364,- uavhengig
av inntektsnivå for digital trygghetsalarm. For brannvarsling må et tillegg på kr 24,- betales.
Det er foreslått en økning av betalingssatsen for trygghetsalarm for å dekke oppgradering til
brannvarsling, montering, oppfølging fra brannvesenet og andre kommunale oppgaver knyttet
til trygghetsalarmen. Dette vil også inkludere følgekostnader på sikt. Betalingen for alarmen
skal være selvkost.
Det er foreslått en samlet pris for varsling for trygghetsalarm med brannvarsling. I tillegg vil
det være mulig å få varsling dersom brukeren går utenfor sikkert område (så langt
trygghetsalarmens rekkevidde er) og ved fall.
Følgende pris er foreslått:
Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.
Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Kr 25,- ekstra per måned for varsling utenfor sikkert område og fall.
Dette medfører en økning på kr 58,- per måned for brukere med inntekt under 2 G og en
økning på kr 64,- for brukere med inntekt lik eller over 2 G.
Rådmannens vurdering
I NOU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsatte grupper, foreslås en forsterkning av
dagens virkemidler og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til
grupper som har en høyere risiko for å omkomme i brann. Forskningsrapporter er tydelige på
at nøkkelen til god brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom
brannvesenet og øvrige aktører i kommunen.
Rådmannen mener det er fornuftig at hjemmetjenesten samarbeider med brannvernet om
montering og drift av trygghetsalarmer med brannvarsling. Dette ivaretar vårt ansvar ovenfor
brannvern til hjemmeboende pasienter i risikoutsatte grupper på en sikrere måte enn tidligere.
At betalingssatsen endres for trygghetsalarmer vil komme som en naturlig følge av den
oppgraderingen kommunen nå gjør med alarmene. Alle alarmer vil nå få direkte brannvarsling
til brannvesenet, noe som for mange pasienter og pårørende vil bety økt trygghet for den
hjemmeboende.

-

Rådmannen anbefaler at nye betalingssatsene vedtas og at vi inngår et samarbeid med
Ringerike brann- og redningstjeneste for montering av trygghetsalarmer med brannvarsling.

Ringerike kommune, 28.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen
saksbehandler: Taran Helene Juvet

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 14/1312-88

Arkiv: PROS 15008

Kjøp av eiendom til pumpestasjon og salg av kommunal eiendom
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune kjøper ca. 893 m2 grunn til ny pumpestasjon i Hurumkroken, som et
ledd i å føre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Prisen er 54 650,- kroner (femtifiretusen
sekshundre og femti), i henhold til snittet av de 3 vedlagte takstene.
2. Ringerike kommune selger eiendom 18/50 til Espen Hval til en sum av 73 477 kroner, i
henhold til snittet av 3 vedlagte takster.
3. Ringerike kommune kjøper 331 m² grunn på eiendom 18/3 til en pris av 124 125,- NOK, i
henhold til to vedlagte takster.
I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommene,
saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra
prosjektnummer 15008.

Sammendrag
I forbindelse med prosjektet sanering av KUR anleggene i Åsa, skal det etableres 5
pumpestasjoner, for å kunne overføre avløpet fra KUR anleggene til Monserud. Der
pumpestasjonene etableres må det erverves grunn. To av pumpestasjonene har underskrevne
avtaler om kjøp av grunn og dette har tidligere vært politisk behandlet. Det gjenstår en
pumpestasjon i Orebråtvika og en i Hurumkroken.
Det har vært dialog gjennom flere år for å komme i mål med avtaler med aktuelle grunneiere.
I Hurumkroken har vi nå kommet fram til en avtale med en grunneier om å kjøpe hans
eiendom. Avtalen går ut på at han selger nødvendig areal til kommunen mot at han får kjøpe
kommunens areal på Åsatangen. Dette arealet blir ikke vedlikeholdt av kommunen i dag og
det er heller ingen kommunale planer for bruk av dette arealet

-

I Orebråtvika har det blitt enighet etter å ha gjennomført 2 takster for eiendommen, takstene
tar hensyn til faktiske forhold og til grunneiers ulemper med å ha en pumpestasjon stående i all
framtid på sin eiendom. Takstene ligger vedlagt.
Innledning / bakgrunn
Bakgrunnen for sanering av KUR anleggene i Åsa er at de ikke tilfredsstilte kravene til utslipp.
Derfor måtte det velges en ny løsning for avløpet herfra. Det ble valgt å overføre avløpet fra
KUR anleggene fra Åsa til Monserud. En forutsetning for dette er å etablere 4 pumpestasjoner.
Dette er derfor et viktig ledd i å gjøre Steinsfjorden renere.
Beskrivelse av saken
Hurumkroken:
Her har kommunen gått i dialog med grunneieren på 21/3 som viste vilje til samarbeid vedr
salg av sin aktuelle tomt til pumpestasjon. Han ønsket å kjøpe et areal av kommunen om han
skulle selge sitt aktuelle areal.
Kommunen eier en tomt på 18/50, som ble kjøpt opp i 1944. Arealet grenser mot Tangen i
nord og Ringeriks kraft i sør. Grensene var ikke gått opp, slik at prosjektet bestilte oppmåling
av grensene. Hoveddelen av arealet ligger pr i dag under vann store deler av året. Dette arealet
har ikke vært i bruk og kommunen har heller ikke veirett til arealet, slik det er i dag.
Det ble bestilt 3 takster av begge tomtene, i henhold til kommuneadvokatens anbefaling.
Arealet på de to tomtene er henholdsvis 6681 m2 og 893 m2. Da taksten ble bestilt er det
informert om bakgrunnen for begge takstene med fakta opplysninger i saken. Videre er det
bedt om at dette skal tas hensyn til i taksten. Utslagsgivende for taksten er også at store deler
av kommunens areal ligger periodevis under vann, som dere kan se av takstmennenes
vurdering.
Det er tatt et snitt av de 3 takstene som gir en verdi på kommunens areal (18/50) på 73 477,NOK, og Espen Hval sin eiendom (21/3) på 54 650,- NOK.
Grunneieren har sagt seg villig til å selge egen eiendom til denne verdien og ønsker samtidig å
kjøpe kommunens eiendom på 18/50 til nevnte verdi.
Orebråtvika:
Det har vært mye dialog vedr verdien av eiendommen der kommunen ønsker å etablere en
avløpspumpestasjon. Til slutt ble det enighet om å bestille to takster som tok hensyn til
ulempene med å ha en pumpestasjon liggende på sin eiendom. De to takstene ga forholdsvis
like verdier, henholdsvis 350 kr/m2 og 400 kr/m2. Det er dermed tatt et snitt av disse to
takstene og man får verdien på 375 NOK * 331 m² som gir en sum på 124 125,- NOK. Dette er
nå akseptert av grunneieren og underskrevet kjøpskontrakt ligger vedlagt.
Juridiske forhold
I tilfeller hvor kommunen skal selge eiendom ønskes det 2-3 takster, slik et man får et godt og
riktig grunnlag for å bestemme verdien. I de tilfellene takstene er forholdsvis like er det
tilstrekkelig med 2 takster.
Der kommunen skal selge og kjøpe eiendom er det foretatt 3 takster. Mens i Orebråtvika, hvor
kommunen kjøper eiendom, er det foretatt 2 takster. Disse er forholdvis like, henholdvis 350
kr/m2 og 400 kr/m2, og derfor bør dette være tilstrekkelig.

-

Økonomiske forhold
Kostnadene for kjøp av grunn dekkes av prosjektet. I tillegg til kjøpesummene kommer
kostnader for kartforretning, tinglysningsgebyr etc. Disse to kjøpene utgjør totalt 196 702,- og
er nødvendig for at prosjektet skal gjennomføres. I tillegg får kommunen ved
eiendomsforvaltning en inntekt på er 54 650,- kroner.
Alternative løsninger
Dersom denne løsningen ikke velges vil man bli tvunget til å starte en ekspropriasjonsprosess.
Dette er en lite brukt metode i kommune Norge, da man primært ønsker å komme til enighet
med grunneiere. I tillegg er dette en tidskrevende prosess, i tillegg til at kommunen bekoster
saksomkostningene for begge parter.
Rådmannens vurdering
Kjøp av arealene er nødvendige for at prosjektet skal kunne gjennomføres og for at
pumpestasjonene skal etableres. Når disse kjøpene og salget er gjennomført vil alle viktige
anleggsdeler vil ligge på kommunens egen eiendom. Kostnadene for kjøp av grunn dekkes av
prosjektet.
Rådmannen anbefaler ikke å starte en ekspropriasjonsprosess for dette da gjennomførte takster
for eiendommene er i tråd med det man kan forvente for området samt at en
ekspropriasjonsprosess kan forsinke gjennomføringen av anlegget.
Rådmannen vil derfor anbefale at det kjøpes grunn fra Espen Hval og Andres Tangen, samt at
kommunens areal på 18/50 selges til Espen Hval.
Vedlegg
Takst Einar Hurum -21/3 og 18/50

Ringerike kommune, 29.06.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Lene Grimsrud

-

-

ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Tomtevurdering

Parsell av
Gnr 21 Bnr 3
Tomt
Gnr 18 Bnr 50

3512 Hønefoss
i
Ringerike Kommune

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Email: einar.hurum@skade-takst.no
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Eiendom:

Parsell av Gnr 21 Bnr 3 Pålsrudveien 77

Rekvirent:

Ringerike Kommune v/Lene Grimsrud

Befaring:

01.06.2018

Tilstede:

Espen Hval

Tomtestørrelse :
Dokumenter /opplysninger : Situasjonskart, eiendomsinfo, befaring.

Oppdrag:
Det ble gitt i oppdrag av Lene Grimsrud å vurdere verdien på ovennevnte parsell av
gnr 21 bnr 3 som ligger mellom Åsaveien og Steinsfjorden på Espen Hval sin
eiendom. Det skal settes en m² pris på ca arealet på Gnr 21 Bnr 3 og på
Gnr 18 Bnr 50.
Det er opplyst at det ønskes et makeskifte på disse eiendommene.
Forutsetning:
Dette er en tomte vurdering som er utarbeidet etter oppdrag fra, Lene Grimsrud i
Ringerike kommune, kun visuell befaring av tomten for vurdering tomten i dette
område. Verdien under er utarbeidet på Takstmannens kjennskap i området og
erfaring med priser på lignende tomter og eiendommer i samme område. Verdien er
satt etter beste skjønn basert på hvor tomten ligger i f orhold til adkomst og
beskaffenhet. Tomten ønskes kjøpt av Ringerike Kommune for bruk og adkomst til
kloakk anlegg i Åsa.
Tomte størrelser er opplyst av Lene Grimsrud til ca 6500 m² med flatt område fra
veien til Åsatangen og mot fjorden. Størrelsen på parsell av Gnr 21 Bnr 3 er ca
900m²
Tomten-objektene:
Tomten som ønskes av Ringerike Kommune ligger til Gnr 21 bnr 3 som er et
gårdsbruk. Selve området hvor denne parsellen ligger er naturtomt, veiskråning og
vei etter avkjøring Åsaveien ned til KUR anlegg som ligger der i dag.
Tomten som ønskes av Espen Hval ligger ned mot Åsa-tangen og ut mot
Steinsfjorden. Består av fjell i dagen skogbevokst og en del våtmyr, flate områder
ligger under vann i vårflom.

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Email: einar.hurum@skade-takst.no
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Vurderinger:
Fjell, skråning og flat område ved fjorden 18/50 ca 6500m² mye bratt skråning og det
meste av flatere området lå under vann ved befaringen, ingen veirett, tomten
vurderes til kr 20 / m².

Vei, skråning og noe flater tomt Parsell av 21/3 ca 900m² med lett adkomstvei
vurderes til kr 70 / m².

Med hilsen
ARNE BACH EFTF. AS

MNTF Einar Hurum
Haug 04.06.2018
Skadetakst Verditakst Skjønn/brann Tilstandsanalyse

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Email: einar.hurum@skade-takst.no
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Tomtevurdering

Parsell av Gnr: 18 Bnr 3

3512 Hønefoss
i
Ringerike Kommune

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Email: einar.hurum@skade-takst.no
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Eiendom:

Parsell av Gnr 18 Bnr 3 Orebråtaveien 15

Rekvirent:

Ringerike Kommune v/Lene Grimsrud

Befaring:

01.06.2018

Tilstede:

Anders Tangen

Tomtestørrelse :

På ønsket parsell ca 300 -400m² opplyst av eier

Dokumenter /opplysninger : Situasjonskart, eiendomsinfo, befaring.

Oppdrag:
Det ble gitt i oppdrag av Lene Grimsrud å vurdere verdien på ovennevnte parsell av
gnr 18 bnr 3 som ligger inne som en øy på Anders Tangen sin eiendom. Det skal
settes en m²pris som tar hensyn til bruksverdien og verdiforringelsen av
eiendommen. På eiendommen ligger en privat gruset vei som kommunen må få
bruksrett på, en del trafikk på disse stasjoner må påberegnes for vedlikehold ettersyn
mm.
Forutsetning:
Dette er en tomte vurdering som er utarbeidet etter oppdrag fra, Lene Grimsrud i
Ringerike kommune, kun visuell befaring av tomten for vurdering tomten i dette
område. Verdien under er utarbeidet på Takstmannens kjennskap i området og
erfaring med priser på lignende tomter og eiendommer i samme område. Verdien er
satt etter beste skjønn basert på hvor tomten ligger i forhold til utsikt, adkomst og
beskaffenhet. Tomten ønskes kjøpt av Ringerike Kommune for plassering av
hovedstasjon for kloakken i Åsa området.

Tomten-objektet:
Tomten som ønskes kjøp ligger inne i Gnr 18 bnr 3 som er et småbruk. Selve
området er naturtomt med noen store Bjørketrær. Det ligger en intern gruset vei som
går ned mot strand og åker, tomten grenser mot eiers mur og oppstillingsplass for
maskiner etc. Adkomstveien til tomten er gruset vei som går over en bekk og
gjennom eiers oppstillingsplasser for maskiner og utstyr. Området er så å si flatt ved
ønsket tomt.

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Email: einar.hurum@skade-takst.no
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

ARNE BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

Vurderinger:
I m² prisen ligger normal tomtepris på denne tomten, verdiforringelsen av
eiendommen, bruksverdien, veirett på intern vei fra Åsaveien og frem til tomten.
Denne tomtedelen kan brukes til utvidelse av jorde som ligger vis a vis eller utvidelse
av oppstillingsplass for maskiner og utstyr.
Eiendommens areal er hentet fra seeiendom.no opplyst til 31 899,6 m².
Vurdert m² pris på tomten er satt etter tidligere nevnte ulemper og er satt etter beste
skjønn til kr 400,- pr m².
I tillegg som ikke er hensyntatt kommer årlig vedlikehold og brøyting på den interne
veien. Dette er vanlig og avtale med eier selv.

Med hilsen
ARNE BACH EFTF. AS

MNTF Einar Hurum
Haug 04.06.2018
Skadetakst Verditakst Skjønn/brann Tilstandsanalyse

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS
Smeden 27
3514 HØNEFOSS

Email: einar.hurum@skade-takst.no
Mobil 970 12 600

Org.nr. 983 434 398MVA
Konto: 2280.30.01492

Tom tetakseri n g p u m p estasjon
Oreb råtavei en Åsa
Matrikkel:
Kommune:
Betegnelse:
Adresse:

Dato befaring:
Utskriftsdato:
Oppdrag nr:

Gnr 18: Bnr 3
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Areal i LNF område
Åsa, 3512 HØNEFOSS

20.06.2018
22.06.2018
10904

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF
Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101
Sertifisert takstmann:
Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101
E-post: rune@honefosstakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 18: Bnr 3
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Åsa, 3512 HØNEFOSS

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Forutsetninger
Dokumentet er bygget opp på basis av NTFs instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og alle kvalitetsog kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Rapportdata
Kunde:

Ringerike Kommune, Samfunn og Utbygging

Takstmann:

Rune Kristoffersen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 20.06.2018.
- Rune Kristoffersen. Takstmann. Tlf. 916 57 101
- Anders Tangen . Grunneier.

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Areal i LNF område

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 18 Bnr: 3

Eiet/festet:

Eiet

Hjemmelshaver:

Anders Tangen

Adresse:

Orebråtaveien 15, 3512 Hønefoss

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Status

Lena Grimsrud

20.06.1979

Generell bakgrunnsinfo

Situasjonskart med
tomt for pumpestasjon

14.06.2018

Innhentet

seeiendom.no

20.06.2018

Innhentet

Sider

Vedlagt

Innhentet

Oppdrag
Ringerike kommune v/Lene Grimsrud prosjektleder Samfunn og Utbygging har rekvirert takst av område tiltenkt benyttet for
oppføring av pumpestasjon, i forbindelse med kloakksanering i Åsa.

Forutsetning
Eiendommen er taksert slik den fremstår ved befaring og med de ulemper som må påregnes for grunneier i forbindelse med
bygging og videre drift av anlegg. Videre legges det til grunn den plassering som er vist av anlegg på situasjonkart for "ny
plassering".

Reguleringsbestemmelser
Eiendommen som takseres ligger i LNF-område

Beskrivelse av eiendommen som takseres
Område som takseres gjelder areal på 275 - 331 m2 beliggende i ytterkant av område opparbeidet som lagerplass i
forbindelse med garasjeanlegg for Anders Tangen. Tangen driver entreprenørfirma innenfor graving og transport og benytter
område for parkering av maskiner og utstyr. Område for planlagt pumpestasjon er delvis opparbeidet med oppfylte masser og
er egnet som fremtidig lagerplass for Tangen.
Område består av i hovedsak av veiskråning og noe areal med krattskog og areal ligger i tilknytning til dagens KUR anlegg.

Oppdr. nr: 10904

Befaringsdato: 20.06.2018

Side: 2 av 4

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 18: Bnr 3
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Åsa, 3512 HØNEFOSS

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Ulemper for grunneier
For grunneier vil fradeling av tomt til kloakkpumpestasjon medføre en begrensning av mulighet for utvidelse av eksisterende
parkering/lagerplass for garasjeanlegg og båndlegging av område i tilknytning til pumpestasjon. Det vil også måtte påregnes
en belastning i byggeperioden og en økt aktivitet på eiendommen i forbindelse med ordinær drift av pumpestasjon, samt
belastning på vei.

Konklusjon og verdi
Ved vurdering av pris på tomt er det lagt til grunn en tomteverdi pr kvm, samt en pris pr kvm, som kompensasjon for ulemper
som må påregnes for eiendommen. Pris for grunn settes til kr 100,- pr kvm og kompensasjon pr kvm settes til kr 250,- Pris
for tomtegrunn settes samlet til kr. 350,- pr kvm.

HØNEFOSS, 22.06.2018

Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 10904

Befaringsdato: 20.06.201 8

Side: 3 av 4

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 18: Bnr 3
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Åsa, 3512 HØNEFOSS

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Andre bilder
Andre bilder for oppdraget

"Ny plasssering" Pumpestasjon Orebråtveien Åsa

Oppdr. nr: 10904

Befaringsdato: 20.06.201 8

Side: 4 av 4

Verd i vu rd eri n g av kom m u n al tei g
ved Åsatan g en
Matrikkel:
Kommune:
Betegnelse:
Adresse:

Dato befaring:
Utskriftsdato:
Oppdrag nr:

Gnr 18: Bnr 50
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Kommunalt teig i LNF område
Åsa, 3512 HØNEFOSS

06.06.2018
10.06.2018
10887

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF
Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101
Sertifisert takstmann:
Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101
E-post: rune@honefosstakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 18: Bnr 50
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Åsa, 3512 HØNEFOSS

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Forutsetninger
Dokumentet er bygget opp på basis av NTFs instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og alle kvalitetsog kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Rapportdata
Kunde:

Ringerike Kommune, Samfunn og Utbygging

Takstmann:

Rune Kristoffersen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 06.06.2018.
- Rune Kristoffersen. Tlf. 916 57 101

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Kommunalt teig i LNF område

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 18 Bnr: 50

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

7 588 m²

Hjemmelshaver:

Ringerike Kommune

Adresse:

Åsa, 3512 Hønefoss

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Lena Grimsrud

05.06.1979

Generell bakgrunnsinfo

Status

Situasjonskart

05.06.2018

Innhentet

seeiendom.no

07.06.2018

Innhentet

Sider

Vedlagt

Innhentet

Oppdrag
Ringerike kommune v/Lene Grimsrud prosjektleder Samfunn og Utbygging har rekvirert kommuanl teig beliggende ved
Åsatangen.

Forutsetning
Eiendommen er taksert slik den fremstår ved befaring og med de forutsetninger for bruk og utnyttelse iht. gjeldene arealplan.

Reguleringsbestemmelser
Eiendommen ligger inne som LNF område i arealplan.

Beskrivelse av eiendommen som takseres
Eiendommen på 7,58 dekar ligger i strandsone like nord for Åsatangen, ca 400 meter inn langsmed privat vei, og kommunen
har ikke veirett. Teig består i hovedsak av flatt terreng med noe krattskog, og store deler av arealet ligger under vann når det
er flom og høy vannstand i Steinsfjorden, øvrig areal er fjellskrent og noe av arealet brukes til veien ned til Åsatangen.
Det arealet som ligger inntil langsmed fjellveggen er ca 1mål som ikke ligger under vann. Arealet er LNF og er ikke mulig å
benytte til annet.

Oppdr. nr: 10887

Befaringsdato: 06.06.2018

Side: 2 av 4

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 18: Bnr 50
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Åsa, 3512 HØNEFOSS

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Konklusjon og verdi
Areal vurderes til ikke å liten verdi ved salg i det åpne markedet, da det ikke er mulig å utvikle eiendommen eller foreta noen
opparbeidelse av området. Areal kan i hvis grad brukes til beite for husdyr, men da hoveddel av område er skrint areal med
bløt mark og krattskog, samt fjellskrent og vei, vil også nytteverdien være liten som beitemark.
Verdi på eiendommen vurderes til kr 30 000,-

HØNEFOSS, 10.06.2018

Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 10887

Befaringsdato: 06.06.201 8

Side: 3 av 4

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 18: Bnr 50
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Åsa, 3512 HØNEFOSS

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Andre bilder
Andre bilder for oppdraget

Areal som takseres er gult område på kart for reguleringsplan.

Oppdr. nr: 10887

Befaringsdato: 06.06.201 8

Side: 4 av 4

Verd i vu rd eri n g av areal for
kl oakkp u m p estasjon Åsa
Matrikkel:
Kommune:
Betegnelse:
Adresse:

Dato befaring:
Utskriftsdato:
Oppdrag nr:

Gnr 21: Bnr 3
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Areal i LNF område
Åsa, 3512 HØNEFOSS

06.06.2018
10.06.2018
10904

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF
Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101
Sertifisert takstmann:
Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101
E-post: rune@honefosstakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 21: Bnr 3
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Åsa, 3512 HØNEFOSS

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Forutsetninger
Dokumentet er bygget opp på basis av NTFs instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og alle kvalitetsog kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Rapportdata
Kunde:

Ringerike Kommune, Samfunn og Utbygging

Takstmann:

Rune Kristoffersen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 06.06.2018.
- Rune Kristoffersen. Tlf. 916 57 101

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Areal i LNF område

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 21 Bnr: 3

Eiet/festet:

Eiet

Hjemmelshaver:

Espen Hval

Adresse:

Åsa, 3512 Hønefoss

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Lena Grimsrud

05.06.1979

Generell bakgrunnsinfo

Status

Situasjonskart

05.06.2018

Innhentet

seeiendom.no

07.06.2018

Innhentet

Sider

Vedlagt

Innhentet

Oppdrag
Ringerike kommune v/Lene Grimsrud prosjektleder Samfunn og Utbygging har rekvirert takst av område tiltenkt benyttet for
ny pumpestasjon, i forbindelse med sanering av dagens Kuranlegg i Åsa. nedenfor Pålsrudveien/Åsaveien og det vurderes
plassering på eiendommen til Espen Hval g nr 21/3.

Forutsetning
Eiendommen er taksert slik den fremstår ved befaring og med de forutsetninger for bruk og utnyttelse iht. gjeldene arealplan.

Reguleringsbestemmelser
Eiendommen ligger inne som LNF område i arealplan.

Beskrivelse av eiendommen som takseres
Område som takseres gjelder areal på jca 1000 kvm nedenfor Åsaveien ved Pålsrudveien tilhørende eiendommen til Espen
Hval gnr 21/3.
Område består av i hovedsak av veiskråning og noe areal med krattskog og areal ligger i tilknytning til dagens KUR anlegg.

Konklusjon og verdi
Areal har liten verdi, da areal ikke kan utnyttes til noe private formål som utbygging eller annen privat opparbeidelse.
Ved fastsetting av verdi er det lagt til grunn at Ringerike Kommune har behov for arealet til pumpestasjon.
Verdi på areal vurderes til kr 20 000,HØNEFOSS, 10.06.2018

Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 10904

Befaringsdato: 06.06.2018

Side: 2 av 3

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 21: Bnr 3
0605 RINGERIKE KOMMUNE
Åsa, 3512 HØNEFOSS

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Andre bilder
Andre bilder for oppdraget

Areal som takseres er gult område på kart for reguleringsplan.

Oppdr. nr: 10904

Befaringsdato: 06.06.201 8

Side: 3 av 3

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3102-2

Arkiv: 660 A10

Sak: 32/18
Saksprotokoll - Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til
kommunale barnehager
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering.
2: HOK innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag
til handlingsprogram 2019-2022.
3: HOK mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber
derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et
variert og rikt tilbud innen kosthold.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018:
Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap og H:
«1: Informasjon om "Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene" tas til orientering.
2: HOK innstiller på at midler til dampovner i alle kommunale barnehage innarbeides i forslag
til handlingsprogram 2019-2022.
3: HOK mener at måltidene i barnehagene er viktige for barns utvikling og læring. HOK ber
derfor rådmannen utrede en ny sak med utgangspunkt i at kommunen skal kunne levere et
variert og rikt tilbud innen kosthold.»
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. Ap og H,
ble Mjeldes (Ap) forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3102-1

Arkiv: 660 A10

Orientering om prosjekt «varmmat» og investering av dampovner til kommunale
barnehager
Forslag til vedtak:
Prosjekt om varmmat i de kommunale barnehagene tas til orientering. Midler til dampovner
innarbeides i forslag til handlingsprogram 2019-2022.

Sammendrag
Våren 2018 har tre kommunale barnehager hatt et pilotprosjekt på varmmat levert fra
Ringerikskjøkken. Bakgrunnen for prosjektet er at det over tid har vært utfordrerne å kunne
tilberede varmmat i barnehagene på grunn av lite ressurser og begrensede kjøkkenfasiliteter.
Foreldrene har ønsket varmmat over tid, dette sees igjen i brukerundersøkelsen.
Innledning / bakgrunn
Tre av de største kommunale barnehagene (Eikli med 78 barn, Hønefoss med 115 barn og
Heradsbygda med 70 barn) har sammen med Ringerikskjøkken sett på mulighetene for å kunne
kjøpe og få levert varmmat i barnehagen. Ringerikskjøkken kunne våren 2018 levere varmmat
på sine premisser og etter sine kjøreruter. En forutsetning for barnehagene var at maten måtte
leveres varm da barnehagene ikke hadde oppvarmingsmuligheter. Barna i barnehagen har vært
med å forberede tilbehøret til maten, eks. bake rundstykker, lage salat og tilrette grønnsaker.
Alle de kommunale barnehagene ønsker å kunne tilby varmmat en eller flere ganger i uken til
barna. Barnehagene ønsker å investere i dampovner for å kunne ta imot vakuumpakket mat
som de selv kan varme opp, og ikke være avhengig av kjørereruter og kapasiteten til
Ringerikskjøkken. Kostnaden for barnehagene vil reduseres ved å kjøpe vakuumpakket mat.
Det er forventet en økt tilfredshet i brukerundersøkelsen på kosthold ved å kunne tilby
varmmat. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble revidert våren
2017, og var gjeldende fra 01.08.17. Den nye forskriften har nå større fokus på at barna til
tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder blant annet kosthold. Videre
er forskriften og retningslinjer for mat og måltider i barnehagen fra Helsedirektoratet klar på at
arbeidet med mat og måltider skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

-

Økonomiske forhold
Investering av dampovner vil ha en kostnad på 1.050 millioner kr. Kostnaden er iberegnet kjøp
av dampovn og tilpasninger i eksisterende kjøkken.
Rådmannens vurdering
Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av barnehagehverdagen og utgjør en betydelig del
av barns totale kosthold. Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling
og læring. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så
mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og
måltidsvaner, kosthold og helse. Rådmannen ønsker å sikre et sunt, variert og godt kosttilbud
til barna og ser på denne investeringen som et tilrettelagt tiltak for å nå målet. Rådmannen
foreslår at midler til dette tiltaket innarbeidet i budsjettet for 2019.

Ringerike kommune, 21.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Lars Erik Braaten

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3155-2

Arkiv: 644 &21

Sak: 29/18
Saksprotokoll - RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse,
omdisponering
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:


Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler
omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med
saksframlegget.



Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å
sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen
innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022



For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye
kokegrytene kommer på plass snarest.

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3155-1

Arkiv:

RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse,
omdisponering
Forslag til vedtak:
 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler
omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med
saksframlegget.


Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å
sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen
innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022



For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye
kokegrytene kommer på plass snarest.

Innledning / bakgrunn
RingeriksKjøkken har vært i drift i 15 år, og en rekke komponenter innen utstyr og inventar
har overlevd sin «levetid», til tross for omfattende vedlikehold de siste år. Pakkemaskinen er
allerede skiftet ut, og nå begynner også behovet for å skifte ut fyr/dampkjele å bli prekært, da
den ikke lengere er mulig/regningssvarende å reparere. Kjelen betjener i dag kjøletrommel og
to kokekjeler. Uten denne i drift er ikke RingeriksKjøkken leveringsdyktig, og et havari vil
således være kritisk.
Ringerike kommune har avsatt 7 mill. kroner i HP 2018-2021 til å skifte denne kjelen, og
arbeidene kan i realiteten nå iverksettes.
Beskrivelse av saken
Det meste av utstyr ved RingeriksKjøkken ble installert ved oppstart, og er nå av en slik
befatning at det stadig vil komme behov for utskiftninger. Utviklingen av utstyr til
stor/sentralkjøkkendrift går som alt annet teknisk utstyr fort, og nå viser det seg at moderne
koke/stekeutstyr ikke trenger ekstern dampproduksjon. Dersom Ringerike kommune nå setter
inn en ny dampkjele (som vil ha en beregnet «levetid» på nye 15 år) vil vi ved de påregnelige
utstyrsutskiftningene som vi vet kommer, måtte etablere «gårdsdagens teknologi» som bruker
ekstern dampproduksjon. Dette vil være svært lite kostnadseffektivt og uhensiktsmessig.

Rådmannen har vært i kontakt med ledere av tilsvarende sentralkjøkken som Ringerike
kommune har, og som har skiftet ut utstyr. Det er ingen som nå velger utstyr som er avhengig
av ekstern damp. I dag benyttes kokegryter som produserer egen damp i kombinasjon med
kombidampere/steamovner for å produsere sous-videi.
Dagens utstyrsportefølje ble startet prosjektert og planlagt for 20 år siden. I dag hadde man
med stor sannsynlighet ikke våget å basere produksjonen på en stor kokekjele, men av
sikkerhetsmessige og kapasitetsmessige grunner innstallert to mindre kjeler på 400 liter hver.
Likeledes etablert to stekebord/multikokere på 200 liter hver i stedet for en stor. Dersom en av
disse havarerer vil kjøkkenet allikevel være leveringsdyktig.
Det vil derfor være behov for følgende utstyr:








2 stk kokegryter a 400 liter
2 stk stekebord/multikoker a 200 liter
3 stk kombidampere, gulvmodell m/vogn
Utskifting av noe mindre utrangert utstyr og blåsekjøler (denne dupleres)
Rengjøringsverktøy og røreutstyr
Oppgradering av strømtilførsel
Mindre endringer i opplegg av vann/avløp og gulv

Dersom dette gjennomføres, vil RingeriksKjøkken være oppgradert til et moderne og
framtidsrettet produksjonskjøkken.
Det meste av det utstyrsom som er foreslått lagerføres av aktuelle storkjøkkenleverandører og
leveransetiden fra produsent av slikt utstyr er også relativt kort. En uformell forespørsel til
enkelte leverandører viser at en slik løsning vil kunne realiseres innenfor en ramme på 8,5
mill kroner. Da vil en utskifting av dampkjelen være unødvendig.
Pr. i dag er hovedleveransen fra RingeriksKjøkken fokusert mot Helse og omsorg, men
samtidig oppleves nå et ønske om levering av varm mat til skole, SFO og barnehager. I
samarbeid med tre av barnehagene i Hønefoss er det på forsommeren gjennomført en
seksukers prøveperioden med levering av varm mat en dag/uke. Dette har blitt særdeles godt
mottatt både av barna, personalet og foreldrene. RingeriksKjøkken viderefører nå dette, og 11
kommunale barnehager (totalt 700 porsjoner) vil fra uke 35 få levert varm lunch en dag/uke
fra kjøkkenet.
Rådmannens vurdering
Utstyret ved RingeriksKjøkken må være tidsriktig og dimensjonert ut i fra dagens og
morgendagens behov. Likeledes må kravene til leveringskapasitet og leveringdyktighet
(produksjonssikkerhet) være ivaretatt.

i

Sous-vide (under vakuum) er en måte å tilberede mat, der maten vakuumpakkes, stort sett i plast, og
varmebehandles i emballasjen. Det skilles mellom metoder for mat som skal konserveres lenge, og mat som skal
konsumeres med en gang. Førstnevnte brukes for produktet selges som kjølevare, og varmes i pakningen
hjemme hos forbruker. Fordi produktet tilberedes i sin egen kraft, bevares farge og smak bedre.
Sous-vide også blitt en populær metode på restauranter og storkjøkken. De vakuumerte pakkene senkes i
vannbad. Siden vann leder varme bedre enn luft, varmes maten fortere enn i ovn på tilsvarende temperatur.
Temperaturen i vannbadet er også lettere å holde presis. Metoden brukes til langsom koking, der temperaturen i
vannet er lik eller bare litt høyere enn temperaturen man ønsker i maten. Da varmes maten sakte til riktig
temperatur, uten at de ytterste delene blir for varme. Slik unngås væsketap, og maten blir saftigere og bedre.
Siden metoden ikke gir stekeskorpe eller smaken steking gir, brunes ofte maten raskt etter sous-vide-kokingen.
Slik mat forbindes ennå med eksklusive restauranter, men blir stadig mer utbredt.

Det virker svært fornuftig å foreta nødvendige utskifninger nå. Kommunen vil slippe de
relativt store kostnadene som påløper når eksisterende utstyr utrangeres, samtidig som
kostnadene i forhold til etablering av ny ekstern dampkjele vil være overflødig. Kommunen
vil også på denne måten redusere vedlikeholdsbehovet i kommende år.
Rådmannen er lite komfortabel med dagens situasjon, der et havari av eksisterende kjele kan
skje når som helst, og dermed stoppe matproduksjonen ved kjøkkenet. Den ene av de to
foreslåtte kokegrytene etableres derfor så snart som mulig for å sikre dagens produksjon.
Dette skal arealmessig være uproblematisk.
Det forberedes en anbudskonkurranse for resterende utstyr, som realiseres 2018-2019.
Økte kostnader innarbeides i Handlingsprogrammet for 2019 – 2022.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 23.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråten, kommunalsjef
saksbehandler: Omar Viset, avd. leder RingeriksKjøkken / Sveinung Homme, seniorrådgiver

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3610-1

Arkiv:

Økonomisk sosialhjelp i Ringerike kommune, - status
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar statusrapporten til orientering.
Beskrivelse av saken
Rådmannen har innhentet en statusgjennomgang i forhold til økonomisk sosialhjelp fra NAVleder Bente Jansen, som skriver:
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har vært høye og til dels økende over flere år. Mottakerne
av økonomisk sosialhjelp mottar i gjennomsnitt stønad i lengre tid enn i de fleste andre
sammenlignbare kommuner i landet. Kommunen og NAV har satt inn flere tiltak, men den
forventede nedgangen har likevel ikke skjedd.
Flere av landets kommuner opplever at utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker i 2018.
Utgiftene øker også noe i Ringerike, men vi har enda ikke opplevd utfordringene i samme
grad. Hovedårsakene til at utgiftene til sosialhjelp øker i 2018:

-



Nytt regelverk i lov om folketrygd. Tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger har
blitt kortet ned fra 4 til 3 år. Samtidig er muligheten for å forlenge stønaden
innskjerpet betydelig, og den er redusert til kun to år. Ringerike har redusert antall
saker på arbeidsavklaringspenger fra 1018 1. januar 2017 til rundt 700 i dag. Noen
av de som tidligere mottok arbeidsavklaringspenger, er i dag avhengig av økonomisk
sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad.



Nasjonalt brukes årlig rundt kr 7,5 milliarder til statlige arbeidsmarkedstiltak. Av
denne summen mottar NAV Buskerud rundt kr 450 millioner og Ringerike/ Hole i
overkant av kr 50 millioner. I sommer har landet vært i den situasjonen at de fleste
fylker har hatt et stort overforbruk på tiltaksbudsjettet og for å stramme inn har NAVkontorene minimalt med tiltak denne høsten. Mottakere av sosialhjelp står derfor i
mange tilfeller uten tilbud om tiltak. Dette innebærer også at disse brukere ikke mottar
tiltakspenger men blir avhengig av «flat» sosialhjelp. Mangel på tiltaksplasser er også
en medvirkende årsak til at Ringerike nå har vanskeligheter med å fylle kravene om
aktivitetsplikt for brukere under 30 år.



Flere andre kommuner ser en større økning på økonomisk sosialhjelp på grunn av at
flere flyktninger nå er ferdig med introduksjonsprogrammet og overføres til
oppfølging i NAV. Ringerike har så langt ikke opplevd den store økningen i
tilsvarende grad. Ihht DSF- liste ble det bosatt 87 flyktninger i 2015 og 131 i 2016.

Disse vil nå suksessivt gå ut av intro etter to år, og det er forventet at en andel av
disse vil komme over til NAV. Flyktningeavdelingen opplyser om at 13 flyktninger vil
gå ut av program i høst, av disse er fire under 30 år.
Nedenfor vil vi si litt om status i de tre målgruppene
1. Mottakere av sosialhjelp over 30 år
2. Mottakere av sosialhjelp under 30 år
3. Flyktninger
I tillegg vil vi kommentere spesielt utviklingen på følgende:





Utgifter til strøm
Utgifter til husleie
Kommunale utgifter
Utgifter til SFO/barnehage

Mottakere av sosialhjelp over 30 år (hittil i 2018)
Antall brukere OVER 30 ÅR med sosialhjelp som hovedinntekt fra januar til juli – 2018 til
2015 (totalt antall mottakere i parentes).
Utbetalingens størrelse – sosialhjelp som hovedinntekt (totalt utbetalt i parentes)
År
Antall brukere med sosialhjelp
som hovedinntekt
(alle, også supplering, i
parentes)
Utbetaling – hovedinntekt(med
supplering i parentes)

2018
226

2017
206

2016
208

2015
238

(437)

(456)

(456)

(500)

12.705.553
(16.938.698)

11.734.128
10.129.637
(17.871.611) (17.479.957)

10.949.694
(18.045.643)

I denne gruppen finner vi svært mange ulike brukere. Det kan være fra den som møtte opp på
NAV-kontoret for første gang i går til brukere som har mottatt sosialhjelp i mange år.
Flyktninger som har gått ut av introduksjonsperioden på fem år, 138 med forsørgeransvar, og
brukere som ikke lenger har krav på arbeidsavklaringspenger.
Hovedgrep har vært:
 I løpet av 2018 har psykologen på NAV sammen med veilederne i teamet gått gjennom
alle brukerne to ganger(april/mai) og (august/september). Totalt i alle aldersgrupper
er 13 avklart fra sosialhjelp til uføreytelse og 4 til annen statlig ytelse så langt i år.
Dette innebærer ved et forsiktig anslag innsparinger på 200 000 pr. måned.
 Bruken av statlige tiltak og jobbspesialister innenfor rammen av det som er mulig.
 Utbedret rutiner for tettere og mer resultatfokusert samarbeid mellom veileder
oppfølging og veileder sosialhjelp.
Vurdering:
God flyt i arbeidet. Selv om antall med sosialhjelp som hovedinntekt har økt noe, begynner vi
å se bevegelse i antall og utbetalinger.
Ytterligere tiltak fremover:
 Fortsette det gode arbeidet og jobbe med detaljer (vi har blant annet spurt NAV
Modum om råd)




Forsterke kartlegging, flere hjemmebesøk og ytterligere bruk av familiekoordinatorene
i «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»
Ny stilling som fagleder på området sosiale tjenester.

Mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år
Antall brukere UNDER 30 ÅR med sosialhjelp som hovedinntekt fra januar til juli – 2018 til
2015(totalt antall mottakere i parentes).
Utbetalingens størrelse – sosialhjelp som hovedinntekt (totalt utbetalt i parentes).
År
Antall brukere med sosialhjelp som
hovedinntekt
(alle, også supplering, i parentes)
Utbetaling – hovedinntekt(med
supplering i parentes)

2018
139

2017
117

(281)
5.620.213
(8.660.764)

(245)
3.795.606
(7.534.335)

2016
120

2015
126

(230)
(237)
3.832.349
3.675.823
(6.552.274) (6.393.338)

Denne gruppen har de siste årene hatt en relativt god utvikling, selv om mange har mottatt
økonomisk sosialhjelp over lengre tid. De siste månedene har denne gruppen hatt en
bekymringsfull utvikling.
Kjennetegn på de unge er:
 Utfordringer med rus og eller psykisk helse
 Nesten ingen av de som er avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid har fullført
videregående skole, flere får sosialhjelp for å klare å gjennomføre skolegangen
 27 forsørger barn
 Flere unge kommer fra introduksjonsordningen og de enslig mindreårige flyktningene
har kommet over for oppfølging i NAV
 Flere enn i fjor er delvis sysselsatt, men har ofte usikker tilknytning til arbeidslivet og
faller fort ut, samtidig som de ikke tjener nok til å forsørge seg helt selv
De unge under 30 år er en prioritert målgruppe i NAV. Det finnes mange ulike statlige tiltak
for de unge og de prioriteres også inn til tiltak. Ungdomsgruppen er også berørt av
innstrammingen i tiltaksbruk som beskrevet over, og det er adskillig færre i gruppen som kan
få statlige tiltak nå. De statlige tiltakene har et arbeidsrettet innhold, dette passer ikke alltid
så godt til ungdommenes livssituasjon.
Kommunen har ikke tiltak som møter krav om aktivitetsplikt for gruppen, og det er meldt flere
avvik på at man ikke lengre får oppfylt kravet om aktivitet.
Ytterligere tiltak for å forsterke innsatsen:
 Porteføljegjennomgang med avdelingsleder og psykolog på NAV
 Få på plass kommunalt tiltak i samarbeid med Menova i løpet av høsten 2018
 Eget gruppetiltak på NAV for nye og «lettere» ungdom (f.eks. nyutdannede som er
reelle arbeidssøkere)
 Bruke metodikken «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» og metodikken til
jobbspesialistene i eget utprøvingsprosjekt
 Intensivere arbeidet med å få i stand et eget «Ungdommens hus» i Ringerike




Det bør gjennomføres et større tverrsektoriellt arbeid i kommunen for å se på nye
måter å følge opp barn og unge slik at så mange ikke må oppsøke NAV i 18-20 års
alderen. Dette kan sees opp mot punktet over om ungdommens hus.
I tillegg bør enheter som rus og psykisk helse (samt helsesøstertjenesten?) forsterke
innsatsen og samarbeidet rundt NAVs yngste brukere.

Flyktninger
År
Antall brukere med sosialhjelp som
hovedinntekt
(alle, også supplering, i parentes)
Utbetaling – hovedinntekt(med
supplering i parentes)

2018
27

2017
17

2016
26

2015
14

(99)

(88)

(105)

(42)

1.232.865
580.935
1.214.389
879.484
(3.414.585) (2.617.451) (3.866.134) (2.463.995)

Fra 2016 har NAV prioritert ressurser til denne brukergruppen for å bidra til at flest mulig
blir i stand til å forsørge seg selv etter endt introduksjonsprogram.
Hovedgrep:
 Brukt ressurser på hjemmebesøk hos de nyankomne flyktningene for å se hva de har av
utstyr før det utbetales sosialhjelp. Gjennomført flere samtaler med tolk for å forklare
vedtak, spesielt negative. Disse tiltakene er gjort for å redusere forventningene rundt
økonomisk sosialhjelp.
 Hurtigsporet – regjeringens satsing på at flyktninger med kompetanse som
etterspørres av arbeidslivet skal komme raskt i jobb, også selv om
introduksjonsprogrammet så vidt er påbegynt.
 Samarbeid mellom jobbspesialistene i NAV og jobbveileder i Flyktningeavdelingen.
Jobbveileder deltar på møter hos NAV og får arbeidsoppdrag fra NAV.
 Tett samarbeid og detaljert samarbeidsrutine med Flyktningeavdelingen.
Ytterligere tiltak:
 Prosjekt «Flyktning i Bedrift», 2 stillinger (fra Arbeidsdirektoratet)
Målgruppen er flyktninger som har oppfølging i NAV og/eller flyktningetjenesten i
kommunen. Tiltaket har som mål å identifisere en effektiv måte å jobbe med
brukergruppen på som skal øke andel flyktninger ut i varig lønnet arbeid gjennom
modulbasert jobbing i samhandling med bedrifter som har behov for rekruttering og
har utfordringer med å få tak i arbeidskraft. De ulike elementene i modulene består av
blant annet kursing i bransjenorsk, arbeidstrening og lønnstilskudd. Tiltaket skal gi
tett oppfølging ute i bedrift og skal sikre deltaker og bedrifter nødvendig støtte og god
arbeidsinkludering med erfaring fra metodikken til jobbspesialistene og «Helhetlig
oppfølging av lavinntektsfamilier».


Overvåke utviklingen av antall flyktninger som går ut av introduksjonsprogrammet og
overføres for oppfølging (og sosialhjelp) i NAV.

Litt om spesielle poster:
I regnskapstallene fremstår det som om det i hovedsak er boutgiftene som har økt, mens
livsoppholdsutbetalingene har en «stabil utvikling». Dette gir dessverre ikke et riktig bilde av

hvor økningen ligger, det fremstår slik på grunn av måten man skal utmåle livsopphold på der
bruker har noe inntekt.
Livsoppholdet skal alltid sikres først, det betyr at all egen inntekt først beregnes brukt til eget
livsopphold. Regnestykket kan se slik ut:
Livsopphold:
Bostøtte (egen «inntekt»):
Beregning av livsopphold/behov for supplering

6.050,1.515,4.535,-

Boutgifter skal deretter beregnes, når bruker ikke har egne penger som vist over, beregnes de
fullt ut, og man supplerer full husleie/renter på lån, strøm, kommunale avgifter, vann,
forsikring, ved, barnehage, medisinutgifter, tannlege m.m.
Ringerike kommune har ikke innført kommunal bostøtte. De brukerne som har for lite inntekt
i forhold til nødvendige utgifter suppleres ved økonomisk sosialhjelp.
Statlig bostøtte beregnes ut fra inntekten til alle i husstanden samt husleienivå (her er det tak
på hvor høy husleie man godkjenner i beregningen). Alle som søker sosialhjelp får vilkår om
å søke statlig bostøtte, og reduksjon i utbetaling dersom de ikke oppfyller vilkåret. Vi kan ikke
si at det er noen grupper som peker seg ut spesielt av de som har behov for bistand til
boutgifter, men store familier som trenger stor bolig blir dyrere både med tanke på
livsopphold og boutgifter, her har vi bl.a. flere flyktningfamilier.
Kommunestyret har besluttet at Ringerike skal følge statlige veiledende satser for livsopphold,
og det gjør man. Satsene justeres årlig. Det skal imidlertid alltid gjøres individuelle
vurderinger, og det kan medføre at det blir både lavere og høyere utbetalinger enn veiledende
sats. Man skal bla. gjøre en vurdering av at stønaden ikke skal være høyere enn en fremtidig
arbeidsinntekt sannsynligvis vil bli, dette er særlig aktuelt i barnerike familier som kan utløse
et svært høyt livsopphold.
NAV Ringerike har fastsatt interne veiledende priser på hvilken husleie vi godkjenner ut fra
alder og familiesammensetting. Prisene er nøkterne og stort sett oppnåelige. Våre virkemidler
ligger i å sette vilkår om å redusere boutgifter der de er for høye, og følge opp dette.
Husleie kommunale boliger
År
2018
Kommunale
1.126.848
boliger

2017
947.219

2016
698.746

2015
953.858

Husleie private boliger
År (Jan-juli)
Private boliger

2018
9.811.779

2017
9.815.538

2016
9.814.472

2015
9.425.398

Strøm
År (Jan-juli)
Utgifter til strøm

2018
2.980.729

2017
2.510.958

2016
1.979.100

2015
2.046.863

Barnehage/ SFO
År(Januar-juli)
Barnehage/SFO

2018
1.145.425

2017
832.254

2016
559.229

2015
700.568

Kommunale avgifter: Vann, kloakk og renovasjon
År (januar-juli)
2018
2017
Vann, kloakk,
291.859
310.465
renovasjon

2016
221.081

2015
214.709

Det er noen mekanismer i kommunen som bidrar til å drive opp sosialhjelpen, ved at NAV
direkte eller indirekte blir gjort ansvarlig for beslutninger andre steder.
Eksempler på dette er at bruker kastes ut(fravikelse) av kommunal bolig når det er
husleierestanser dersom NAV ikke dekker disse. Boligtjenesten henviser så bruker til NAV for
midlertidig bolig, for reglene er slik at bruker da ikke har rett på ny kommunal bolig eller
oppfølging fra boligtjenesten og blir NAVs ansvar både økonomisk og praktisk. Det er
krevende for NAV å finne bolig i det private markedet til disse brukerne, og ikke sjelden ender
man opp med å måtte godta høyere husleie for å få de bosatt.
Vi opplever også at andre instanser i kommunen råder unge til å flytte hjemmefra/bistår med
å søke kommunal bolig fordi det er vanskelig å bo hjemme, uten at dette er drøftet med NAV
på forhånd. Det er likevel NAV som må dekke husleie i disse sakene.
Av andre ytre faktorer som påvirker er den årlige strømstengingen hvor NAV må sikre
brukere som får strømmen stengt, særlig der det er barn involvert.
Videre praktiserer kommunen redusert foreldrebetaling i barnehage på en slik måte at NAVs
brukere som er avhengige av sosialhjelp ikke får nytte av dette, på tross av at de kan
dokumentere ikke å ha hatt inntekt over tid. De betaler derved full sats, dette må dekkes av
sosialhjelp. Vi er kjent med at de fleste andre kommuner i Buskerud innvilger redusert
betaling for sosialhjelpsbrukere.
Det er ytterst få som velger å reise på ferie i stedet for å betale husleie. Flere har
utfordringer med å disponere egen økonomi av ulike grunner, men ønsker ikke bistand. De må
likevel få økonomisk hjelp dersom de på søknadstidspunktet ikke har midler til
livsnødvendigheter. Man kan ikke sette vilkår om frivillig disponering av inntekt, kun om å
møte til økonomisk rådgivning. Gjeldsteamet er per i dag ikke dimensjonert til å ta stor
økning av disponeringer eller råd- og veiledningstimer. Likevel ser vi at veilederne på
økonomisk rådgivning i tett dialog med veilederne på oppfølging/sosialhjelp ville kunne være
et nyttig tiltak for å få ytterligere flere ut i arbeid.
Rådmannens vurdering
Rådmannen legger med dette statusrapporten fra NAV-leder Bente Jansen fram for
formannskapet til orientering. Rådmannen vil ta tak i de mekanismene/områdene der
kommunen bidrar til å drive opp sosialhjelpen. Her må NAV ha en gjennomgang med de
tjenestene det angår med mål om å finne de beste løsningene for brukerne og for kommunens
totale utgifter.
Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 13.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkiv:

Møteplassen, - et møtested der ungdom kan møte kommunens fagmiljø for hjelp
og rådgivning uten timeavtale. En oppfølging av Holten-utvalgets prioriteringer
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar saken til orientering.
2. Kr. 1 500 000,- søkes avsatt i HP til formålet samt gjennomføring av en
mulighetsstudie i 2019.

Innledning / bakgrunn
Kommunens ansvar for tilgjengelighet, informasjon og innbyggerhjelp strekker seg langt.
Ringerike kommune har etter hvert fått et bredt og rikt tilbud av forebyggende tjenester med
høy kompetanse. Det er allikevel et faktum at direkte tiltak til unge er lite samlokalisert til
tross for det vedtatte Familiens hus. Dette fører til begrensninger når det gjelder tilbudets
tilgjengelighet.
Mye av kontakten med ungdom baserer seg i dag på oppsøkende tjeneste, altså på
ungdomenes arena. Dette har vært oppfattet som positivt og riktig, og eksmpler bekrefter
dette. Men et tilbud med «lav terskel» uten timeavtale og som ungdommen kunne oppsøke på
eget initiativ, ville sikre kontakt med de som virkelig ønsker og trenger råd, veiledning eller
hjelp. Derfor har flere kommuner valgt å organisere den tilbudet annerledes.
I Drammen kommune har man opprettet et «ungdomstorg» som primært er rettet inn mot
ungdom. I Odense (Danmark) har man etablert «Borgernes hus» som tilbudsmessig retter seg
inn mot alle innbyggerne i kommunen. Her finnes bibliotek, musikkbibliotek og øvingslokale
for musikk, innbyggerservice, frivillighet og foreningslivet i Odense er representert. Her kan
innbyggerne møtes for å skape felles interesser, for å få hjelp til spørsmål vedrørende
kommunale tjenester, eller søknader, besøke biblioteket, møtes med studiegruppen eller
interesseforeningen.
Beskrivelse av saken
I Norge har vi tradisjonelt forsøkt å imøtekomme behovene gjennom etablering av
servicetorg, samfunnshus, skrankeløsninger i den enkelte kommunale etat, egne biblioteker
o.l. Vi ser at samfunnet endrer seg, infrastruktur og informasjonskanaler endrer seg og
innbyggernes behov endrer seg. Vi har ikke greid å tenke nok nytt og utvikle tjenestene i takt
med innbyggernes behov. Ungdom faller ofte «mellom to stoler» fordi de må forholde seg til
flere tjenester.
Denne saken legges fram med bakgrunn i Holtenutvalgets innstilling:

«Rådmannen legger frem egen sak om å etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom kan
konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale. Egnet sted,
driftskonsept og kostnader for investering og årlig drift legges frem.»
Formannskapet har i 2018 stillt 1,5 mill. kroner til disposisjon for å skaffe/klargjøre passende
lokaliteter for et slikt tilbud. Dette har vært problematisk å få etablert i 2018, da fagmiljøet er
samstemte i at et slikt tilbud må/bør ligge svært sentralt, helst i indre bykjerne.
Rådmannen er kjent med at det finnes ledige lokaler sentralt i indre bykjerne men har ikke i
dag forslag som er avklart med grunneiere. Det er også slik at man ønsker en lokalisering
som ikke stigmatiserer de som frekventerer tilbudet. Dette innebærer at plasseringen gjerne
kan være samlokalisert med kino, bibliotek, kafe, treningsstudio eller andre etablissementer
som ungdommen benytter. Vi forventer at det i løpet av oktober vil være gjort nødvendige
avklaringer.
Når leieavtale er klar, vil kommunen etablere en slik møteplass som en «pilot» fram til
utgangen av 2019. Kostnadene er begrenset til lokaliteter og inventar, da møteplassen skal
håndteres av eksisterende fagmiljø, tverrfaglig sammensatt.
Piloten vil bli evaluert, og sak om videre drift vil bli lagt fram som egen politisk sak.
I det arbeid som er nedlagt så langt, har ideen skapt stor motivasjon, og mange aktører melder
om interesse. Ut i fra beskrivelser og erfaringsgrunnlag der slike modeller er innført, ser man
ofte at aktører fra både kommunen og frivillig sektor stiller opp på denne felles arena.
I denne piloten vil vi starte med å prøve ut samlokalisering av tjenester fra utekontaktene og
kulturenheten
På et senere tidspunkt dersom piloten blir vellykket, kan følgende andre aktører vurderes
Eksempel:







Deler av NAV vil være en svært viktig del av en slik møteplass/kontaktpunktmodell.
Frivilligsentral og kommunens frivilligkoordinator ser mange muligheter for
samskapning og videreutvikling av frivilligheten. De vil kunne vurdere å avvikle eget
lokale på nordsiden av byen og være tilgjengelig i huset alle hverdager.
Frivillige lag/organisasjoner samt pasientforeninger som mister sine lokaler ved
sykehuset på grunn av bygging av ny legevakt, vil kunne leie møtelokaler her.
Aurora vil kunne etablere utsalgsted her og et kafetilbud kunne driftes som
arbeidstrening i samarbeid med en privat aktør.
Servicetorget ville kunne være en en viktig ressurs, likeens
fagfolk fra PP-tjeneste, barnevern, rusomsorgen, psykiatri som både kan veilede/lose
ungdom videre i systemet eller bidra med råd og veiledning.

Det er enighet om at en samlokalisering ville kunne optimalisere tverrfaglig samarbeid og
tilnærming. Selv om denne oversikten ikke er uttømmende, viser den at mange aktører vil
kunne være med å lage et enda bedre tilbud til ungdom.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at dagens organisering for å hjelpe denne ungdomsgruppen ikke nødvendigvis
er godt tilpasset den enkeltes behov jfr. Holtenutvalget. Med jevne mellomrom dukker skisser
og ideer med begreper som «familiens hus», «barnas hus», «frivillighetens hus»,
«ungdommens hus» og «eldres hus» opp, og bekrefter hvor fragmentert tjenestene i realiteten
framstår. Når man nå foreslår å samle kontaktpunktene til disse områdene i ett felles

ungdomshus, er dette en interessant utvikling, med et potensiale. I realiteten snakker man her
om å organisere tjenestene annerledes, med større og lettere tilgjengelighet, samt muligheter
for en tverrfaglig tilnærming til brukers behov som dagens organisasjon ikke mestrer.
Rådmannen tilrår at prosjektet organiseres som en pilot i en relativt begrenset målestokk. Den
«fullskaladrift» som skisseres som et mulig utfall av en slik pilot er allikevel etter rådmannens
syn langt utenfor de intensjoner «Holtenutvalget» har lagt til grunn i sin utredning. Det
viktigst med denne piloten er å få prøvd ut en felles arena der denne ungdomsgruppen kan få
nødvendig kontakt med våre tjenester uten timeavtale.
Evaluering av piloten vil vise om dette samlokaliserte tjenestsetilbudet til ungdom vil gi
ønsket effekt.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 13.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Godtgjøringsreglementet
Forslag til vedtak:
Godtgjøringsreglementet endres i tråd med Kommunestyrets vedtak av 5. april 2018 i sak
32/18.

Sammendrag
Det vises til KS sak 32/18 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid. Vedtaket
lød som følger:
1.

Varaordfører kjøpes fri 50%.
Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet
Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av
formannskapet.

2.

Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden
a.
Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle
partier fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler
ordinære saker.
b.
«Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og
samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass
mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer,
eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan
være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra
Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke
planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke
delegeringsreglement bedre.
-

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni)
3. Gruppeledermøte for alle partier:
Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og septembernovember). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller
Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00.
4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere
a.
Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens
møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og
forberedelser mm. Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å
innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen
og samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10
%.
b.
Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme
informasjonsmuligheten som gruppeledere.
c.
Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av
frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede.
5.
Formannskapet vil ha halvårige orienteringer fra administrasjonen når ulike
saker er planlagt fremmet til politisk behandling, slik at de ulike partiene kan
sørge for god partimessig forankring ved behandling av disse sakene.
Beskrivelse av saken
Kommunestyrets vedtak nødvendiggjør endringer i godtgjøringsreglementet. Det er
kommunestyret som har vedtatt gjeldende reglement og det er således kommunestyret som
skal vedta endringene, jfr. reglementets pkt. 11.6. Rådmannen er anmodet om å saksutrede
endringen i reglementet. Rådmannen finner grunn til innledningsvis å presisere at
kommunestyret selv velger hvordan de ønsker å organisere seg politisk.
Reglementets pkt. 3.2.1 Varaordfører lyder som følger:
Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring.
Varaordfører skal som hovedregel ha en fast kontordag pr. uke.
Ved tjeneste ut over 20 % tilstås godtgjøring. Ved tjeneste ut over 20 % skal dette
avtales med ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers godtgjøring.
Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik
ordførerens godtgjøring.
I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt
arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen.
Bestemmelsen foreslås endret til:
Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50 % av ordførerens godtgjøring.
Varaordfører skal som hovedregel ha 2,5 faste kontordager pr. uke. Møtedager i
kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet. Øvrig frikjøp / tapt
arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av formannskapet.

-

Ved tjeneste ut over 50 % tilstås godtgjøring i henhold til ordførers godtgjøring.
Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik
ordførers godtgjøring.
I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt
arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen.
Rådmannen legger til grunn at tjeneste utover 50 % rapporteres av ordfører ved månedsslutt
og ordfører attesterer ved utbetaling. Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis.
Reglementets pkt. 3.2.3
Her foreslås det å endre prosentsatsen fra 4 % til 10 %
Reglementets pkt. 3.2.5 lyder i dag som følger:
Gruppeledergodtgjøring differensieres ut i fra størrelse på partigruppen, og beregnes med
følgende % satser av ordførers godtgjøring pr. år.
16- 43 kommunestyremedlemmer settes til 3,5 % pr. år.
6- 15 kommunestyremedlemmer settes til 3,0 % pr. år.
3 - 5 kommunestyremedlemmer settes til 2,5 % pr. år.
1 - 2 kommunestyremedlemmer settes til 2,0 % pr. år.
Bestemmelsen foreslås endret til:
Gruppeleders faste godtgjøring er 10% pr år av ordførers lønn. Gruppeleder for største
parti i posisjonen og samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp
tilsvarende 10%.
Forslag om nytt pkt. 3.2.8
Det foreslås et nytt pkt. 3.2.8 som skal lyde som følger:
Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av frikjøpt tid
om ikke behov eller nødvendighet er tilstede.
Juridiske forhold
Det følger av kommuneloven § 42 at Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt
tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av
kommunestyret eller fylkestinget selv.
I kommentarene til bestemmelsen i Gyldendal rettsdata heter det:
I koml. av 1992 ble det for første gang gitt en regel om rett til arbeidsgodtgjøring for alle
folkevalgte. Størrelsen på godtgjøringen er det imidlertid opp til kommunestyret å fastsette.
Dette må, om det finnes hensiktsmessig, kunne skje ved at man knytter godtgjøringssatsene på
en eller annen måte til regulativ i stat eller kommune, for eksempel statens komitéregulativ.
Videre fremkommer det av kommentarer til bestemmelsen i Gyldendal rettsdata:
Det må videre legges til grunn at det er et rettslig krav at godtgjøringen i rimelig grad
avspeiler arbeidsbelastningen ved vervet, og at det er grenser både for hvor høye og for hvor
lave satser som kan benyttes. Dette betyr at satsene vil kunne gjøres til gjenstand for

-

lovlighetskontroll. Hvor stort eller lite spillerom kommunen har her, er imidlertid usikkert,
både når det gjelder hvor lav godtgjøring som kan gis og hvor langt man kan gå i retning av
«sjefslønner» sammenlignbare med det som gis til tilsatte i offentlig forvaltning, eller over
dette.
Økonomiske forhold
Vedlagt ligger en beregning av kostander. Beregningen hensynstar ikke at det ytes
møtegodtgjørelse i tillegg til frikjøp.
Rådmannens vurdering
Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike
kommune. Dette er noe rådmannen hverken kan, eller vil mene noe om.
Vedlegg:

Oversikt over faste godtgjøringer Ringerike kommune

Ringerike kommune, 30.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Rune Erstad
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Fibertilknytning til Menova bygget- Hensmoveien 19
Forslag til vedtak:
Kommunestyret bevilger inntil 1,8 mill kr eks mva til fibertilknytning for Hensmoveien 19
(Menova bygget).
Finansieringen innarbeides i forbindelse med behandlingen av 2.tertial.

Sammendrag
Saken fremmes for politisk behandling da det er nødvendig å få lagt fiber til Hensmoveien 19
før innflytting. VA nettet må ha eget lukket fibernett pga datasikkerhet, bygget må derfor
knyttes på eksisterende VA nett. Rådmannen innstiller på at nødvendige midler bevilges.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret vedtok i sak 23/18 den 05.04.18 å kjøpe Menova bygget på Hensmoen.
Kommunestyret ba i punkt 2 i vedtaket at rådmannen fremmer egne saker knyttet til
tilpasninger av bygningsmassen og flyttekostnader.
Planen er at Teknisk forvaltning og teknisk drift skal flytte til Hensmoveien 19. For å kunne
flytte driftsavdelingen, må Menova bygget knyttes til fiber på eksisterende VA nett og hele
bygget må ha tilfredsstillende nett for å kunne jobbe effektivt. Det må legges egen fiber for VA
nettet. Nettet må være helt lukket pga datasikkerhet.
Kommunestyret vedtok den 05.04.18 i sak 23/18
Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til 30 000 000,-

2. Rådmannen fremmer egne saker knyttet til kostnader med tilpassinger av bygningsmassen,
herunder flyttekostnader.
3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd med rådmannens innstilling i sak 154/15.
4. Rådmannen fremmer egen sak om tidsbegrenset etterbruk av de leide arealene på Follum.

Beskrivelse av saken
Nærmeste punkt for tilknytning til fiber er Follum eller Begnamoen. Avstanden er marginalt
forskjellig, men ligger på hver side av elven på omtrent samme sted.
Kommunen har i fremtiden planer om å knytte kloakken fra Hallingby til Monserud, da
renseanlegget på Hallingby er nedslitt og tilnærmet fullt på kapasitet. I den forbindelse må det
etableres fibertilknytning fra Begnamoen og frem til pumpestasjonen på Nymoen. Det vil derfor
være fornuftig å velge Begnamotraseen i denne omgang for å spare utgifter noen år frem i tid.
Kostnadsoverslaget er laget basert på trase langs Kommunal vei fra Menovabygget og frem til
Hensveien ved den gamle butikken på Nymoen. Deretter følger traseen for vann og avløp ned
til pumpestasjonen på Nymoen. Her er det privat grunn, så det må inngås en avtale med
grunneier om dette.
Fra Nymoen må elven krysses i samme trase som gammel kobberlinje som benyttes til
kommunikasjon i dag.
På vestsiden av elven er det to muligheter, den ene er å grave langs vei frem til Begnamoen
pumpestasjon eller legge trekkerør for fiber i elven. Elven bukter seg litt så lengden totalt sett
blir noe lengre, men meterprisen er noe rimeligere, så dette fremstår som det rimeligste
alternativet.
Det andre alternativet er å grave trekkerør helt frem til Follum, men det ligger noe usikkerhet i
krysning av E16. og kostnader knyttet til dette.
1- Nymoen- Begnamoen ved bruk av elv.
2- Nymoen-Begnamoen Langs vei
3- Nymoen-Follum

1 800 000 eks Mva
2 000 000 eks Mva
2 000 000 eks Mva

Se skisse under.
Markert med rød strek er strekningen rådmannen anbefaler å legge traseen. Rådmannen
anbefaler å legge trassen i og langs elva til Begnamoen, dette alternativet er det mest
fremtidsrettede og billigste alternativet.

-

Juridiske forhold
Deler av traseen må legges på privat grunn. Det må derfor inngås avtale med grunneier om
dette.

-

Tidligere behandlinger og vedtak
Kommunestyret vedtok følgende i sak 23/18
Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til 30 000 000,2. Rådmannen fremmer egne saker knyttet til kostnader med tilpassinger av bygningsmassen,
herunder flyttekostnader.
3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd med rådmannens innstilling i sak 154/15.
4. Rådmannen fremmer egen sak om tidsbegrenset etterbruk av de leide arealene på Follum.
Økonomiske forhold
Eget lukket fibernett for VA til Menova bygget vil medføre en investeringskostnad for
Ringerike kommune på 1,8 mill kr eks mva. Renter og avdrag på investeringen vil belastes
selvkostområdet for VAR
Alternative løsninger
Det legges ikke trekkrør med den konsekvens at Vann og avløp ikke kan flytte og Teknisk drift
og forvaltning ikke kan samlokaliserer i sin helhet på Hensmoveien 19..
Rådmannens vurdering
Saken fremmes for politisk behandling da det er nødvendig å få lagt fiber til Hensmoveien 19
før innflytting. VA nettet må ha eget lukket fibernett pga datasikkerhet, bygget må derfor
knyttes på eksisterende VA nett. Rådmannen innstiller på at nødvendige midler bevilges.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå for alternativ Nymoen -Begnamoen. Dette
alternativet er det rimeligste.
Kommunen har i fremtiden planer om å knytte kloakken fra Hallingby til Monserud, da
renseanlegget på Hallingby er nedslitt og tilnærmet fullt på kapasitet. I den forbindelse må det
etableres fibertilknytning fra Begnamoen og frem til pumpestasjonen på Nymoen. Det vil derfor
være fornuftig å velge Begnamotraseen i denne omgang for å spare utgifter noen år frem i tid.
Det vil bli fremmet egne politiske saker knyttet til kostnader med tilpassinger av
bygningsmassen, herunder flyttekostnader, slik kommunestyret har vedtatt.
Vedlegg

-

Ringerike kommune, 18.06.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gunn Edvardsen
saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal og Magne Lohre
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Arkiv:

Arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for stimulering
til økt aktivitet for barn og unge
Forslag til vedtak:
Kartlagte egnede arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for
stimulering til økt aktivitet for barn og unge, tas til orientering.

Sammendrag
Kommunen har flere området som det kan være mulig å etablere til utendørs flerbruksanlegg,
men disse områdene må prosjekteres og regulere til ønsket formål/aktivitet for å avklare om
det er mulig å gjennomføre.
En plan og prioriteringsliste over idrettsanlegg er under utarbeidelse i samarbeid med
Idrettsrådet. Den er planlagt fremlagt i løpet av året.
Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg bør revideres og vurdere nærmere utendørs
flerbruksanlegg mtp. finansiering, drift/vedlikehold, aktivitet og hvilken lokaliseringsstrategi
som skal velges.
Områderegulering Hønefoss ivaretar eventuelle behov for utendørs flerbruksanlegg innenfor
planområdet.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret ba rådmannen kartlegge egnede arealer i kommunen for bygging av et
utendørs flerbruksanlegg for stimulering til økt aktivitet for barn og unge. Dette kan være
mindre utendørs anlegg som for eksempel små klatreanlegg, BMX-sykling, skateanlegg og
aktiviteter som ikke har tilrettelagte arealer i dag.
Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har utarbeidet kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026.
Det er planlagt å rullere denne og utarbeide en enklere utgave som stort sett tar for seg
anleggsutbygging i kommunen. Rullering av planen er ikke gjennomført, men det er under
utarbeidelse en plan og prioriteringsliste i samarbeid med Idrettsrådet. Denne er planlagt å bli
lagt til politisk behandling i løpet av året.

-

Det etableres nå flerbrukshall i tilknytning til Benterud skole og det planlegges i tilknytning
til nye Ullerål skole. For Hov ungdomsskole vil det blir vurdert om det skal etableres
flerbrukshall eller om Ringerikshallen skal oppgraderes. Utover dette så er det begrenset med
regulerte områder til bygging av utendørs flerbruksanlegg. Det er etablert en aktivitetspark på
Livbanen i Hønefoss. Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026, se vedlegg,
mener det bør være 6 flerbrukshaller med internasjonale mål til en befolkning på ca. 30 000
innbyggere.
Ringerike kommune har i stor grad fokusert på utvikling av de kommunale skolene,
barnehagene og idrettsanleggene. Det vil være naturlig å etablere flerbruksanlegg og
lavterskel tilbud i tilknytning til disse siden infrastrukturen som gangvei, parkering etc.
allerede er etablert og de ligger sentralt for innbyggerne i de forskjellige satsingsområdene.
Dette var også et moment som er tatt opp i mulighetsstudie om byidrett i sentrum fra
Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. Her ble det vurdert alternative
lokaliseringsstrategier:
1. Samle all aktivitet på ett sted
2. Spre aktivitetene jevnt utover på flere steder
3. Konsentrere seg om å etablere ett område med mesteparten av aktivitetene, og spre
de resterende aktivitetene til andre strategiske områder.
Ved å samle all aktivitet på et sted vil det være større mulighet for at man får aktivitet på
stedet gjennom hele døgnet og bruken av de ulike innretninger kan variere gjennom døgnet og
årstidene. Om en sprer aktivitetene vil en kunne gi et tilbud og aktivisere flere steder av byen.
Vi har vurdert arealer i tilknytning til de kommunale skolene og idrettsanlegg som i dag er
ubebygd. I listen nedenfor har vi kun sett på om det er ubebygd og kommunal eid tomt. Hvis
det skal gjennomføres etablering av lavterskeltilbud eller flerbrukshall vil det være behov for
å prosjektere dette nærmere og eventuelt regulere området til ønsket formål for å avklare om
det er mulig å gjennomføre.
Gnr/bnr
38/37
318/346
273/44
136/4
+132/95
136/4
61/13
87/408
317/156
39/160
305/13

Eiendomsnavn
Eikli skole
Schjongslunden
Hallingby skole
Vang skole

Ca. arealer m²
300 + 1800
Ikke definert areal
Ikke definert areal
10000

Haugsbygd ungdomsskole
Heggen barnehage
Hov ungdomsskole
Hønefoss skole
Kirkeskolen
Nes skole (har sykkelbane, skateboard rampe
og motorikkbane i dag)

4500
3000
14000
4000
1000
16000

305/109
305/2

Nes skole (søndre del)
Nes skole (foreligger søknad om lysløype)

6000
6000

148/115

Sokna skole

30000

-

148/313
148/314
148/9
244/293
49/1/2
49/276
57/95

Sokna skole
Sokna skole
Sokna skole
Tyristrand skole
Veien skole (leid areal)
Veienmarka ungdomsskole
Helgerud skole

16000
9400
12000
2000
7000
15000
15000

I tillegg til skole og idrettsområder er det områder som ikke er bebygd som ligger på Hvelven,
Hovsmarka, Rundtom, båthustangen o.l. som kan kanskje benyttes til lavterskeltilbud. Om det
er behov for å omregulere vil være avhengig av hvilken tiltak som man ønsker å etablere og
det er en prosess som må avklares med Miljø- og arealforvaltning fra prosjekt til prosjekt. I
Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026 var mulighetsstudiet for byidrett
avgrenset til Eikli i sør, Tolpinrud og Veien i vest og Holtangen i Nord. Enkelte av disse er
sammenfallende med listen ovenfor, mens andre har vi ikke tatt med i vurderingen.
Områderegulering for Hønefoss ivaretar interessen for utendørs flerbruksanlegg i
reguleringsområdet og blir arbeidet med i den planen.
Hvis man skal etablere flere utendørs flerbruksanlegg må man arbeide med dette videre. Her
vil det kanskje være hensiktsmessig å gjøre dette i sammenheng med en rullering av
kommunalplan for idrett- og friluftsanlegg. Planen må se på hvordan finansiering av
prosjektene, behovet for midler til drift/vedlikehold av anleggene, hvilken type aktivitet
(organisert/ikke organisert). I tillegg må det vurderes hvilken lokaliseringsstrategi som man
skal velge for de forskjellige områdene. Anleggene bør opparbeide løsninger slik at det er
flere som kan bruke området til samme tid og løsninger som gjør at en kan drive med en type
aktivitet om sommeren og en annen aktivitet om vinteren.
Forholdet til overordnede planer
Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026 omhanlder utendørs
flerbruksanlegg, men det er ikke detaljert hvor disse skal være.
Behov for å omregulere vil være avhengig av hvilke tiltak som skal etableres og det må
avklares fra prosjekt til prosjekt.
Områderegulering Hønefoss ivaretar eventuelle behov for utendørs flerbruksanlegg innenfor
planområdet.
Rådmannens vurdering
Rådmannens mener dette gir en tilfredsstillende overordnet kartlegging av egnede arealer i
kommunen som kan brukes til utendørs aktivitet for å stimulere til økt aktivitet for barn og
unge. Om det er mulig å realisere tiltakene vil være avhengig av tiltaket og om det er mulig å
realisere prosjektet innenfor de områdene som er kartlagt. Rådmannen anbefaler at
kartleggingen tas til orientering.
Vedlegg
Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026
Ringerike kommune, 10.08.2018
Tore Isaksen

-

rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Per Christian Frøislie

-
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KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG I
RINGERIKE 2014 – 2026

1. INNLEDNING
Gjennom kommunens overordnede planlegging fastsettes mål for de ulike
virksomheter. Det kommunale plansystemet består av en rekke ulike plandokumenter
som sammen utgjør et samspill som skal beskrive lokalsamfunnets utfordringer og
muligheter. Gjennom kommuneplanleggingen settes mål for utviklingen innenfor et
spekter av samfunnsområder. De overordnede målene fastsettes i en kommuneplan
som er langsiktig. Måldelen av kommuneplanen er et verktøy for langsiktige
avveininger og prioriteringer. Den langsiktige delen består også av en arealdel.
Arealdelen er kommunens overordna plan for arealer, hjemlet i plan- og
bygningsloven. I gjeldende arealdel er det blant annet avsatt områder for følgende
formål: friområder, idrettsanlegg, landbruks- natur- og friluftsområder.
Revidering av gjeldende kommuneplan er under arbeid, både areal- og samfunnsdel.
Gjennom kommunens handlingsprogram og økonomiplan prioriteres kommunens
ulike tiltak og kommunens oppgaver. Innenfor en rekke samfunnsområder utarbeides
det egne kommunedelplaner for at man skal kunne gå grundigere inn i
problemstillingene.
Kommunedelplan for idretts- og friluftsliv er planverktøyet for lokalsamfunnets
ønsker, mål og prioriteringer for idretts- og friluftssektoren. Den danner også
grunnlaget for søknader om spillemidler.

1.2. Bakgrunn og prosess
Kulturdepartementet framsatte i 1988 krav om at kommunene skulle utarbeide planer
for utbygging av idrettsanlegg. Bakgrunnen for plankravet er at opparbeidelse og
tilrettelegging av områder og anlegg for idrett og friluftsliv skal avklares gjennom en
bred kommunal planprosess der alle aktører kan delta.
Plankravet ble avløst av et nytt krav fra Kulturdepartementet gjennom rundskriv V35/93 hvor kravet også ble utvidet til å gjelde nærmiljøanlegg, anlegg og områder for
friluftsliv og rehabilitering av idrettsanlegg. I den senere tid har begrepet idrett blitt
utvidet til også å gjelde en rekke mer mosjonspregede aktiviteter og friluftsliv i
nærmiljøet.
Det er også et krav fra Kulturdepartementet at planen utarbeides som en
kommuneplan, dvs følger Plan- og bygningslovens bestemmelser vedrørende
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planprosess. Dette stiller videre krav til rulleringer (kortsiktig handlingsprogram),
samordning og medvirkning.

1.3 Definisjoner
I arbeidet med planen har vi valgt følgende definisjoner for en del sentrale begrep:
Fysisk aktivitet



Aktivitet i form av trening eller mosjon organisert i og utenfor lag tilsluttet
idrettsforbundet.
Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og
aktiviteter preget av lek.

Idrett
Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranser i den organiserte
idretten.
Friluftsliv
Opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. I
Ringerike innebærer dette også friluftsaktivitet i bykjernen og sentrumsnære
områder.
Ordinære idrettsanlegg
Ordinære idrettsanlegg er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og
treningsvirksomhet for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og utforming
av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet.
Anleggene ligger i hovedsak i tilknytning til bo- eller oppholdsområder.
Nærmiljøanlegg er ikke utformet for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig
aktivitet eller ordinær konkurranseidrett.
Frilufts- og friområder
Frilufts- og friområder er områder regulert for bruk av allmenheten. Eksempelvis
parker, turveger, anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slik virksomhet.
I tillegg kommer utmarksområder som brukes med hjemmel i allemannsretten

2. FØRINGER FOR ARBEIDET
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2.1 Statlige føringer
Statlige føringer - idrett
Statens idrettspolitikk er nedfelt i St.meld nr 26 (2011-2012) «Den norske
idrettsmodellen». Det er Kulturdepartementet som har ansvar for oppfølging av den
statlige idrettspolitikken. Et viktig virkemiddel er tilretteleggingen for anleggsutbygging
gjennom støtte fra spillemidlene.
Den overordnede visjonen for statlig idrettspolitikk er idrett og fysisk aktivitet for alle.
Dette innebærer at staten skal legge til rette for at alle som ønsker det skal ha
mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.
Barn og unge er de viktigste målgruppene for den statlige anleggspolitikken. Barn er
aldersgruppen 6-12 år, mens ungdom er definert som aldersgruppen 13-19 år.
Regjeringen vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne
delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er også et mål
å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive kommer i aktivitet.
Statlige føringer – folkehelse og friluftsliv
Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, utjevner
sosiale helseforskjeller, og sikrer at folkehelse prioriteres. Det skal satses på
langsiktig og systematisk arbeid. Kommuner og fylkeskommuner skal identifisere
utfordringer, fastsette mål og strategier i kommuneplaner og iverksette tiltak.
Kommuner skal legge til rette for samarbeid med frivillige.

2.2 Lokale føringer
Det vises til «Kommunal planstrategi», vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, sak
75/13 der rullering av kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg er tatt med i
tabellen over planbehov.
Kommunedelplanen skal bidra til å etterkomme de allerede vedtatte mål i
Kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.2007. I
kommuneplanens punkt 4.1. står det at det skal sikres tilstrekkelige arealer for
boliger, handel, næring service, kultur og idrett, som kan bidra til å underbygge byens
funksjon som regionhovedstad. Kommunedelplanen for gående og syklende og
Grønn Plakat skal legges til grunn for planarbeidet.
I Folkehelsemeldingen 2012-2030 som ble vedtatt i kommunestyret 21.02.2013 heter
det: «Barn og unge: Det vises til Folkehelsemeldingen for Ringerike som ble vedtatt
21.02.13. Her er en av visjonene "Ringerike – best for barn". Meldinga inneholder en
rekke mål og tiltak som bygger opp under visjonen. Med bakgrunn i dette vil barn bli
et viktig tema i kommunens planarbeid framover. Det blir viktig å ha fokus på forhold
som kan påvirke barns oppvekstmiljø. Det vises til planprogrammets kapittel 6.2 hvor
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det gjøres nærmere rede for opplegg for medvirkning og involvering av barn og unge
i kommuneplanprosessen. Barn har rett til lek og fritid, og når det gjelder arealbruk
ivaretas dette blant annet i planbestemmelser med krav om opparbeiding av
lekearealer. Registrering av barnetråkk er en egen metodikk som kan være godt
redskap i ulike planarbeider. Barnetråkk skal gjennomføres på skolene i de prioriterte
områdene, jf. sak om Livskraftige lokalsamfunn.»
Man ønsker å legge til rette for en økt befolkningstetthet i Hønefoss sentrum, og i
noen tettsteder. Nærmiljøanlegg for ungdom, f.eks. skateanlegg kan være alternative
supplement til tradisjonelle idrettstilbud og være svært nyttig som et tilbud til
byungdom.
I sak om Livskraftige lokalsamfunn ble 7 områder prioritert for utvikling og vekst: Nes
i Ådal, Hallingby, Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda, Ask/Tyristrand og Sokna.
(formannskapet 14.03.2013, sak 56/13.)

2.3. Idrettens føringer
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er idrettens
øverste organ. NIF har som formål: «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis
mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en
positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som
folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygges på
grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.»
På idrettstinget i 2011 ble det vedtatt et idrettspolitisk dokument som gjelder
tingperioden 2011-2015. Dokumentet inneholder en rekke målsettinger som idretten
skal arbeide mot. I forordet står det blant annet: «En åpen og inkluderende idrett er
valgt som hovedmål for idrettsperioden. Dette målet utfordrer oss alle på en rekke
grunnleggende forhold og sammenhenger som er viktig for norsk idrett, som
integrering, likeverd, toleranse, forståelse og respekt. Frivilligheten i idretten må gis
nye vekstvilkår dersom målet om en åpen og mer inkluderende idrett skal nås og
følgende innsatsområder er prioritert:






Aktiviteten i fokus, økt satsning på kompetanse
- Å gjøre organisasjonen mer effektiv, skape mer aktivitet for hver krone
Sikre idrettens langsiktige finansiering på alle nivåer i norsk idrett.
Idrettsanlegg
Idrett og folkehelse, fysisk aktivitet i nærmiljøet, skolen og i arbeidslivet
Idrett og samfunn
- Å gjøre organisasjonen til en mer synlig og tydelig samfunnsaktør»
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2.4 Lokale føringer - friluftsliv
Fysisk aktivitet er viktig både for den enkeltes opplevelse av glede og mestring, og gir
positive effekter for den mentale og fysiske helsa. I St.meld. nr. 39 (2000-2001)
Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet er det understreket at det er et nasjonalt
politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.
Formålet med Friluftsloven er å verne friluftslivets grunnlag og å sikre allmennheten
fri ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, bevares og
fremmes.
Allemannsretten – retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark – utgjør selve
fundamentet for våre friluftstradisjoner. Det er viktig å verne om denne retten og bidra
slik at befolkningen har de beste muligheter for å utøve ulike former for friluftsliv. I
tillegg blir det stadig viktigere og føre friluftstradisjonene videre til de kommende
generasjoner som nå i stadig større grad vokser opp i byer og tettsteder.
Med økende stressnivå i samfunnet er det grunn til å tro at stadig flere vil søke etter
ro og aktiviteter som gir avbrekk og overskudd i hverdagen. Det forventes at
myndighetene vil legge stor vekt på å bedre generell folkehelse og livskvalitet i årene
som kommer, og Samhandlingsreformen og ny folkehelselov understøtter dette.
Folkehelseloven §4 slår fast at alle sektorene i kommunen har ansvar for
folkehelsearbeidet lokalt. I §7 samme lov finner man at kommunen skal iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelse-utfordringer. Dette kan blant
annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning,
arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring m.m.

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK

3.1 Fysisk aktivitet
St, meld nr.16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen)
påpeker ulike forhold. Blant barn og unge tyder mye på at gjennomsnittsvekten øker
og at den fysiske hverdagsaktivitet minker hos mange. Det synes også å være en
økning i antall personer som har kroppslig og psykiske plager. Blant den voksne
befolkningen regner en med at over halvparten har et aktivitetsnivå som er lavere
enn anbefalt.
Forekomsten av overvekt og fedme øker i de fleste aldergrupper i Norge, som i
mange andre land. Det er gjennomført et begrenset antall undersøkelser av vekten til
den norske befolkningen. De undersøkelser som er gjennomført viser at blant de
over 20 år er ca 65-70% av den mannlige befolkningen overvektig eller har utviklet
6

fedme, mens tilsvarende tall for kvinner er ca. 55 – 60%. Det konkluderes med at det
er overhyppighet av overvekt og fedme i grupper med lav status og i enkelte
innvandrergrupper. Det er mye som tyder på at helseplager knyttet til overvekt vil øke
i årene som kommer.
Sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert blant annet
gjennom Aktivitetshåndboken, Fysisk aktivitet i Forebygging og behandling, utgitt av
Helsedirektoratet i 2009. I følge Helsedirektoratet utgjorde de totale helseutgiftene i
2007, både offentlige og private, 203 milliarder kroner. I gjennomsnitt betyr dette
43 000 kroner per innbygger. Norge bruker 9% av brutto nasjonalprodukt (BNP) på
helse.
Fysisk aktivitet blant barn og unge
Norges idrettshøgskole har nylig på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en
større kartlegging av aktivitetsnivå blant 9- og 15-åringer sett i forhold til målet om
minimum 60 minutters aktivitet.
Resultater fra undersøkelsen er vist i tabell nedenfor.
9 år

15 år

Jenter

Gutter

Jenter

Gutter

Mindre enn 60 minutter

25%

9%

50%

46%

Minst 60 minuttet

75%

91%

50%

54%

Som en ser av tallene har 91% av de 9-årige guttene og 75% av de 9-årige jentene
et fysisk aktivitetsnivå som tilfredsstiller anbefalingen om minimum 60 minutter daglig
aktivitet. Blant 15-åringene tilfredsstilte 54% av guttene og 50% av jentene
anbefalingen. Undersøkelsen viser at 9-åringene er 43% mer aktive enn 15-åringene.
Studien viste videre at guttene, som et gjennomsnitt, var 15% mer aktive enn
jentene.
Det synes ikke å være forskjeller i aktivitetsnivå som kan tilskrives sosial posisjon,
uttrykt ved foreldrenes utdanningsnivå. Studien viser heller ikke nevneverdige
forskjeller mellom barn og ungdom med henholdsvis norske foreldre og innvandrere
eller norskfødte med innvandrerbakgrunn.
I undersøkelsen ble også kondisjonen testet. Her viste det seg at barn med foreldre
med høy utdanning hadde bedre kondisjon enn barn med foreldre med lavere
utdanning. Kartleggingen viste også at i Oslo hadde barn fra områder med lav sosial
posisjon dårligere kondisjon enn barn fra områder med høy sosial posisjon.
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Helsedirektoratet gjennomførte i 2008 en spørreundersøkelse blant de mellom 15 –
79 år. Her svarer i underkant 70% at de mosjonerer regelmessig. 48% av kvinnene
og 45% av mennene svarer at de går minst 10 minutter hver dag, men 7% av
kvinnene og 6% av mennene svarer at de ikke har gått 10 minutter noen av de syv
siste dagene før undersøkelsen.
De mest populære aktivitetene er i følge denne undersøkelsen turgåing og friluftsliv
fulgt av egentrening og å gå/sykle til jobb.
Idrettshøgskolen har gjennomført en studie for Likestillings- og
diskrimineringsombudet. Her henvises det blant annet til tall fra Norsk Monitor 2007,
som viser at 78,1% av kvinner over 15 år drev med trening eller mosjon minst en
gang i uka. Blant menn hadde 70,7% et tilsvarende aktivitetsnivå. Andelen som
trener har stort sett steget jevnt siden midten av 1990 tallet.
Tabellen nedenfor viser hvor det er drevet fysisk aktivitet og idrett det siste året.
Sammenhenger hvor en har drevet fysisk Prosentandel menn
aktivitet sist år.

Prosentandel
kvinner

I idrettslag

12,4

10,1

I bedriftsidrettslag

6,2

3,1

I privat treningsstudio, squashhall el.lign

16,7

26,6

Sammen med
venner/nabo/arbeidskamerater

28,5

39,0

Sammen med familie

40,3

41,6

På private kurs/parti/klasser

3,1

13,3

På egenhånd

76,2

71,3

Det er relativt få, 12,4% av menn og 10,1% av kvinner, som oppgir å ha trent i et
idrettslag. De fleste trener alene eller sammen med familie og venner.

3.2 Ungdata 2013 Ringerike
Undersøkelsen ungdata 2013 er tatt opp blant ungdom i alderen 13-18 år fra
Ringerike kommune og viser en del utfordringer med ungdommen i vårt distrikt. Vi
skal heller ikke svartmale situasjonen fordi undersøkelsen viser også at mesteparten
av ungdommene i vårt distrikt er organisert i et eller annet lag.
I grafen under som er tatt opp i ungdomsskolene i Ringerike viser at 16 % av
guttene og 17 % av jentene aldri har vært med i noen lag eller foreninger, i tillegg har
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hele 20 % av gutter og 28 % av jenter hatt frafall etter fylte 10 år. Det vil være viktig å
fange opp disse gruppene. Undersøkelsen er meget relevant siden 811 (81%) elever
har besvart.
Samme undersøkelse er gjort blant videregående skoler i Ringerike. I grafen under
viser at 15 % av guttene og 16 % av jentene aldri har vært med i noen lag eller
foreninger, i tillegg har hele 37% av gutter og 41% av jenter hatt frafall etter fylte 10
år. Undersøkelsen er meget relevant siden 758 (79%) elever har besvart. Vi ser her
samme trend, men forsterket etter ungdomsskolen. Vi vil også se samme trenden
under idrettsregistreringen lenger ut i dokumentet.
Undersøkelsen viser at blant ungdomsskoleelevene trener kun 1/3 av elevene slik at
de blir svette eller andpustne 1 gang i uka, mens vel 10 % trener sjeldnere enn 1
gang i uka. De samme tallene kommer også frem blant elevene på videregående. De
er forsterket blant de som ikke trener ukentlig.
Grafene under her er hentet fra Ungdata 2013 i Ringerike kommune.
Ungdomsskolen

Videregående
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Ungdomsskolen

Videregående

3.3 Deltagelse i idrettslagene i vårt distrikt
Det var registrert 8.223 medlemskap i Ringeriksidretten pr 31.12.2013. Det er en
nedgang på 1.052 medlemskap de siste seks årene.
Det er registrert 57 idrettslag i Ringerike som er tilknyttet NIF (Norges idrettsforbund),
en økning på 4. I tillegg har kommunen 46 bedriftsidrettslag.
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Fordelingen på medlemsmassen i idrettslagene er:

Medlemskap
i
Menn Menn Menn
Ringerike

Menn

Menn

Kvinner Kvinner Kvinner Menn
Kvinne Kvinner
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26> år r 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26> år Sum

Januar 2014 132

1115

830

322

2400

127

Befolkning i 952
Ringerike
2013*

1143

1247

1213

10061 907

Kvinner
Sum

Total

944

618

191

1544

4799

3424

8223

1040

1231

1104

10502

14616

14784

29400

Under
67

Under 67
12201

(12642)

*Befolkning i Ringerike er hentet fra SSB.
Følgende forhold er ved å merke seg
En trend som vises godt er når en person har fylt 20 år så er frafallet stort fra aktiv
idrett og trenden viser også at blant kvinner er frafallet nesten det dobbelte av menn.
På aldersbestemte trinn er det stor aktivitet både blant barn og unge.

Tabellen viser antall aktive i Ringeriksidretten pr særforbund.
M05

M612

M13 M20 M26 K0-19 -25 5

K6
K13 K20 K26 M
-19 -25 Sum
12

K
Sum

Total

Alpint

1

24

3

0

4

1

7

2

0

3

32

13

45

Basket

0

13

42

8

27

0

3

22

0

27

90

52

142

Boksing

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

9

Bowling

0

0

2

2

19

0

1

2

1

5

23

9

32

Brett

0

7

40

10

10

0

1

7

5

11

67

24

91

Bryting

1

10

6

2

3

0

0

0

0

0

22

0

22

Bueskyting

0

2

0

2

8

0

2

0

0

0

12

2

14

Chearleadin
g

0

0

0

0

0

0

0

8

0

1

0

9

9

0

0

2

2

8

0

0

2

0

1

12

3

15

Dans
Discsport

11

M05

M612

M13 M20 M26 K0-19 -25 5

K6
K13 K20 K26 M
-19 -25 Sum
12

K
Sum

Total

Fleridretter
(barn)

8

5

8

6

30

11

21

44

41

384

57

501

558

Fotball

12

531

346

89

183

0

20
7

116

5

35

1161

363

1524

Friidrett

24

52

40

16

118

19

82

68

17

175

250

361

611

Golf

0

13

26

18

165

0

4

9

2

63

222

78

300

Gymnastikk
og Turn

0

36

19

7

12

0

11
7

16

2

42

74

177

251

Hundekjør.

0

0

0

0

31

0

0

0

0

21

31

21

52

Håndball

0

77

0

0

16

0

23
4

237

11

80

93

562

655

Innebandy

0

0

0

20

0

0

0

0

10

0

20

10

30

Ishockey

4

36

17

17

33

4

21

6

0

6

107

37

144

Judo

0

13

16

1

5

0

6

3

0

1

35

10

45

Karate

0

29

28

11

29

0

22

16

8

10

97

56

153

Luftsport

1

2

4

6

183

0

0

2

2

3

196

7

203

Luftsport /
Fallskjerm

0

0

2

2

1

0

0

1

0

1

5

2

7

Motorsport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Orientering

0

21

13

4

67

4

13

15

3

45

105

80

185

Riding

2

3

1

0

10

5

61

55

11

47

16

179

195

Ski

16

68

14

16

113

20

89

14

12

79

227

214

441

Skiskyting

0

13

20

2

24

0

2

13

0

7

59

22

81

Skyting

0

0

5

4

107

0

0

0

2

7

116

9

125

Snowboard

0

0

0

0

99

0

0

0

0

36

99

36

135

Soft- og
baseball

0

12

5

0

10

0

6

0

1

5

27

12

39

Sportsaerob 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Svømming

35

5

10

18

0

40

10

4

13

68

67

135

0

12

M05

M612

M13 M20 M26 K0-19 -25 5

K6
K13 K20 K26 M
-19 -25 Sum
12

K
Sum

Total

Sykling

0

35

50

84

250

0

13

12

9

16

419

50

469

Taekwondo

0

76

35

2

11

0

30

7

0

6

124

43

167

Tennis

0

13

9

4

68

0

6

15

1

17

94

39

133

Triatlon

0

0

0

0

5

0

0

0

0

2

5

2

7

Volleyball /
0
Sandvolleyb

0

10

3

16

0

2

42

0

7

19

51

80

Trenden blant idrettene i Ringerike, som ellers i landet, viser at fotball er den
dominerende idretten blant gutter mens håndball er den største idretten blant jenter,
men ikke så dominerende som fotball er blant guttene. Blant vinteridrettene er ski
den klart største idretten. Tallene for skyting ville nok ha vært en god del større om vi
hadde hatt med tallene for det frivillige skyttervesen som ikke er tilsluttet NIF.
I tallene over her er ikke bedriftsidretten innregnet. Anleggssituasjonen for bedriftsidretten de siste årene har vært slik at en ikke har fått plass innendørs

3.4 Sentrale utviklingstrekk friluftsliv/jakt/fiske
Gjeldende friluftspolitikk legger til grunn at friluftsliv er ”opphold og fysisk aktivitet i
friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser”. Friluftsliv har utviklet
seg til å bli en av de mest utbredte fritidsaktivitetene for en stadig større del av den
norske befolkningen. Det kan praktiseres av alle generasjoner, det er billig, og det er
påvist store fysiske og psykiske gevinster for de som deltar.
Nettobesparelse i helsevesenet er anslått til 28 000-47 000 kroner per 30-årige
person som blir moderat fysisk aktiv.
Økt fokus fra sentrale myndigheter har ført til en stadig større bevisstgjøring på
hvilken viktig rolle friluftslivet spiller i et folkehelseperspektiv. Myndighetene har
imidlertid få muligheter utenom skolen til å påtvinge mennesker aktivitet. Man er
derfor avhengig av å tilrettelegge for aktiviteter som er attraktive og tilgjengelige.
Stimulering gjennom ulike støtteordninger har også medvirket til en positiv utvikling
av satsing på ulike friluftsaktiviteter.
Ringerike kommune har rike muligheter for utøvelse av friluftsliv, og marka,
høyfjellspartiene, elver og vann blir mye brukt i friluftssammenheng. Det eksisterer
bl.a. et godt utvalg av merkede turstier, skiløyper, sykkeltraseer, turposter,
overnattingskoier og badeplasser spredt i kommunen.
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Nærmiljøet er en stadig viktigere arena for fysisk aktivitet, og friluftsaktiviteter som
sykling, turgåing og bading utøves av mange i de bynære områdene. Tradisjonelle
aktiviteter som skigåing og vandreturer utgjør hovedvekten, men sykling og padling
har også etter hvert blitt mer utbredt. Distriktet byr i tillegg på svært gode muligheter
for både jakt og fiske, og mange er aktive utøvere av denne delen av friluftslivet. Det
er ønskelig at det tilrettelegges for fiskeplasser for funksjonshemmede.
Trenden viser at tilslutningen til friluftslivsaktiviteter er stigende, men at de mer
tradisjonelle aktivitetene som sopp- og bærplukking, skiturer og fiske er på vei
nedover, spesielt for enkelte deler av befolkningen. Dette gjør seg særlig gjeldende
blant ungdom hvor vi opplever en større oppslutning om nye og mer spesialiserte
aktiviteter (eks. snowboard, alpint, terrengsykling m.m.).

3.5. Utfordringer
Hvordan øke aktiviteten hos de inaktive?
Forskjellen mellom de fysisk aktive og de som ikke er det, øker. Den største
utfordringen er hos de som ikke er fysisk aktive i dag. Målet er at det skal være
enklere for innbyggerne å gjøre sunne valg. Kommunen har ansvaret for å
tilrettelegge for at folk kan være fysisk aktive i hverdagen. Dette forutsetter at det blir
laget gang- og sykkelveier, trygge gode utemiljøer og lett tilgang til natur-, lek- og
rekreasjonsområder.
Skolen som arena for fysisk aktivitet:
Utfordringen vil for en stor grad knytte seg til utforming av skolens uteområder,
innholdsutvikling i SFO og samarbeid med idretten og andre aktører om etablering av
aktivitetstilbud etter skoletid:


I hvilken grad skal det fortsatt satses på utvikling av skolens nærområder med
sikte på å øke det fysiske aktivitetsnivået blant barn og unge?



Hvilken rolle kan idrettslagene ha i forhold til innholdet i skolens SFO tilbud?



Hvordan stimulerer idretten og andre aktører til sikre tilbud om fysisk aktivitet
for (inaktiv) ungdom?

Hvilket friluftsliv skal kommunen legge til rette for?
En stadig større del av befolkningen bor i byer og tettsteder. Det fører til økt behov
for grøntområder og utfartsområder i nærheten av bostedene. I tillegg til at slike
områder vil øke tilgjengeligheten til naturopplevelser, vil det ha en gunstig effekt på
folkehelsen og redusere bilbruk/klimautslipp.
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5. VURDERING KOMMUNEDELPLAN 2009 – 2013

5.1. Anlegg
Grafen under viser fordeling på og type anlegg det er mottatt spillemidler til i
Ringerike kommune i perioden 2009 -2013. Kommuneanlegg er ordinære idretts- og
friluftsanlegg, nærmiljøanlegg er anlegg for fysisk aktivitet som er åpne og
tilgjengelige for alle.

Kilde: Idrettsanlegg.no

Arrangementer
Det arrangeres små og store arrangementer i kommunen, bl.a. har Ringerike
bowlingklubb arrangert NM aktiv junior og NM aktiv senior i 2010 med henholdsvis 60
og 230 deltakere. I november 2011 ble det arrangert NM lag aktiv med 56 lag a 5
spillere og i februar 2012 NM Veteran med 220 spillere.
Hønefoss ballklubb arrangerer hvert år Knøttefestivalen. Denne festivalen har vært
arrangert i over 30 år og antall lag har de siste årene ligget på 200, med ca 2000
spillere og 4-5000 tilskuere.
Norges Orienteringsforbund har en rekke ganger lagt uttakingsløp til Ringerike, sist i
2012 med uttaking til VM der området Kihlemoen-Oppenåsen ble brukt. I 2015 er
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klubbene Viul OK, Fossekallen il og Ringerike o-lag tildelt NM i ultralangdistanse som
vil foregå på Eggemoen.
Andre årlige arrangement er Ringerike Grand Prix, Ringeriksmaraton og nylig er det
etablert Ti på Topp Ringerike.

5.2. Idrettsanlegg i Ringerike (kilde: Idrettsanlegg.no og info fra
idrettslagene)
Bad og svømmeanlegg
Vi har regionsanlegg på Helgelandsmoen i Hole kommune som Ringerike er deleier i.
Bowlinganlegg
Privateide Hønefoss bowlingsenter har et av Norges beste anlegg med 16 baner.
Flerbrukshaller
En standard for hallkapasitet er at det bør være en full hallflate pr. 5000 innbyggere i
en kommune. Det vil si at med Ringerike sin befolkning på ca. 30.000 personer så
skal det være 6 hallflater. Når den nye hallen kommer så har den 3 hallflater, vi har 1
hallflate på Tyristrand. I tillegg har Hallingby 1 hallflate som ikke holder internasjonale
mål. Dagens situasjon er at Ringerikshallen er vedtatt solgt og plasthallen i sentrum
er tenkt revet. Ringeriksregionen trenger 6 hallflater så det bør tas en vurdering på
om disse hallene bør bestå.
Fotballanlegg
Det er 33 fotballbaner i vårt distrikt fordelt på 5 kunstgressbaner, 13 gressbaner, 15
grusbaner.
I idrettsparken vil det etter bygging av ny flerbrukshall være følgende baner
tilgjengelig; Gressbane 1 ved friidrettsanlegget, gressbane 2 bak ishallen, 3 stk
minibaner mellom korttribunen og AKA arena og Ringeriksgata, 2 stk minibaner
mellom gressbane 1 og Ringeriksgata, kunstgressbane AKA Arena og
Kunstgresshallen. Dette vil bety en reduksjon av 7 stk minibaner der ny flerbrukshall
bygges.
Friidrett:
Det er i dag 3 anlegg for friidrett i vårt distrikt. På Hallingby og Sokna er det
grusbaner mens i Hønefoss Idrettspark er det kunststoffbane.
Golfanlegg
Det er 1 stk. 9 hulls golfanlegg på Ringmoen. I tillegg er det en 18 hullsbane i Hole
som benyttes av Ringeriksspillere.
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Hestesportanlegg
Det er 5 Ridebaner, 3 ridehaller, 1 ridesti, 1 travbane og 3 staller i vårt distrikt.
Is anlegg
Schjongshallen er eneste isanlegg vi har i distriktet. Hallen har sprengt kapasitet
samt er pr. i dag ikke godkjent for spill i øverste divisjon. Skulle Ringerike
Ishockeyklubb rykke opp trengs det en ny ishall i vårt distrikt, det ville også hjelpe på
rekrutteringen blant barn og unge. Hallen kan også inneholde en curling bane. Når
det gjelder skøytebane er Ringerike eier av en del av regionsanlegget på Jevnaker.
Luftsportanlegg
Det finnes i dag ingen luftsportanlegg i vårt distrikt. Noen holder til på Eggemoen
privateide flyplass.
Orienteringskart
Det er i dag 35 eksisterende Orienteringskart. Det er 15 nærmiljøkart.
Ski og alpinanlegg:
Ringerike har et velutviklet løypenett med 66 skiløyper og flere lysløyper spredd rundt
i distriktet.
Lysløypene ligger på Nes i Ådal, Hallingby, Eggemoen, Ringkollen, Tyristrand,
Hovsmarka, Heradsbygda, Åsbygda, Ringmoen, Åsa, Veme, Stranden og Sokna. Det
er 8 hoppbakker og 2 alpinanlegg i Ringerike.
Skytteranlegg:
Det er 2 leirduebaner, 2 utendørs pistolbaner, 1 skiskytteranlegg i Hovsmarka, 4
innendørs skytterbaner hvorav den eneste pistolbanen ligger i Ringerikshallen som er
besluttet nedlagt, 16 skytterbaner fra 50 til 300 meter og 1 skytterhus.
Squashanlegg
Det er et anlegg i distriktet, i Ringerikshallen.
Tennisanlegg
Vi har 2 utendørs tennisbaner og 1 tennisanlegg i distriktet. I tillegg er det en
privateid bane ved Klækken hotell.
Turnanlegg
Det bygges ny turnhall i forbindelse med ny flerbrukshall som skal stå ferdig i 2015.
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5.3. Friluftsområder
I forbindelse med arealdelen har areal- og byplankontoret utarbeidet en
temautredning om bynære friluftsområder. Her har kommunen kartlagt og verdisatt
bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget
til arbeidet med ny arealdel. Arbeidet ble startet fordi kommunen så at flere av de
bynære friluftsområdene rundt Hønefoss var truet av nedbygging eller andre tiltak
som reduserer kvaliteten på friluftslivsopplevelsen eller gjør friluftsliv umulig.
Hvelven
Er et lite område som er best egnet til ettermiddagsturer eller kortere turer. Området
består av en flat høyde og en rygg som strekker seg langs elva ned mot Eikli gård.
Terrenget er kupert rundt ryggen. Området kan kombineres med bruk av Bærenga
om vinteren. Området er nær bebyggelse og er verdifullt for de som bor nærmest.
Området brukes av barnehagen i nærheten og er tilrettelagt med lavvo.
Bærenga
Et lite område som egner seg for korte turer. Ridesenteret er en aktiv bruker.
Vinterstid kan området kombineres med Hvelven. Det er et godt stinett i området,
som også tråkkes opp vinterstid. Området er nær bebyggelse og er verdifullt for de
som bor nærmest.
Tanbergmoen/Krakstadmarka
Området ligger nær Hønefoss men er litt utilgjengelig fordi Storelva renner mellom
området og byen. Området er av en slik størrelse at det er mulig å gå lengre turer og
dagsturer, deler av pilegrimsleden går gjennom området. Utover pilegrimsleden er
det ikke merket stier eller løyper, men det er en del tråkk i området. Om en følger
Pilegrimsleden sør for området kommer en forbi Stavhella, som er en flott plass med
godt utsikt og mye historie.
Hovsenga
Er et lite friluftsområde ved Randselva nært Hønefoss sentrum. Hovsenga er et fint
mål om man går turstiene langs Storelva og Randselva gjennom byen. Området er
tilrettelagt for grilling. Hovsenga har et rikt fugle- og planteliv, og på grunn av elva er
landskapet her unikt. Området er tilrettelagt med benker og sti langs elva og er
tilgjengelig for rullestolbrukere.
Livmarka
Dette er et lite nærturområde ved bebyggelsen nederst i Vesternbakken. Landskapet
er kupert med bratte rygger. Om vinteren tråkkes det opp stier i snøen slik at området
er fint for fotturer vinterstid, og den dyrka marka kan tas i bruk slik at området blir
større. Sommerstid er området med begrenset.
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Eggemoen
Landskapet er flatt og området består stort sett av furuskog. Sommerstid er det breie
stier på skogsbunn. Stiene kan brukes med barnevogn, rullator og rullestol. Vinterstid
er det oppkjørte skiløyper. Lysløypa er 10 km lang. Stiene er merket i runder på 5 og
10 km. Eggemoen er mye brukt av idrettslag og andre organisasjoner til trening.
Hovsmarka/Børdalsmoen
Området ligger i gå- og sykkelavstand fra Hønefoss. Landskapet er lett kupert med
korte, bratte bakker. I Hovsmarka er det asfalterte turveier som brukes til rulleski og
turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige fotturer og jogging. Hønefoss
skiskytterklubb er blant de faste brukerne av området og har tilrettelagt deler av det.
På Børdalsmoen er det furuskog og turstier på skogsbunn. Områdene brukes av flere
idrettslag til trening. Områdene ses i sammenheng til tross for at det er noe forskjellig
bruk. Begge områdene brukes mye.
Hensmoen
Landskapet er forholdsvis flatt og kledd med furuskog. På furumoen ligger to vann,
Storetjern og Vesletjern. I tilknytning til området ligger et grusuttak og et
industriområde. Det er opparbeidet turstier sommerstid som kan brukes med
barnevogn. Området brukes hovedsakelig på barmark. Hensmoen brukes i stor grad
av folk som bor i området. Grunnet tett skog er solforhold og utsikt begrenset.
Kilemoen
Kilemoen brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og jogging. Terrenget er lett
kupert i forhold til de andre furumoene på Ringerike. I området er det skiltet en 5 km
lang tursti, i tillegg til andre, umerkete stier. Området er mest brukt på barmark, det er
lite opptråkka stier her vinterstid. Grunnet tett skog er solforhold og utsikt begrenset.
Oppenåsen/Heggen
Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområdene i Heradsbygda, Heggen og et
tilhørende område nordvest for Oppenåsen. Områdene brukes i hovedsak av
beboere i Heradsbygda med gangavstand. Landskapet er delvis kupert og består av
tett skog. I området er det mange turstier og skiløyper, samt en lysløype. Området er
fint for både kortere turer og lengre dagsturer. Den finnes kart over skiløyper og
merka stier. Området er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede.
Rognerud
Området ligger nord for Oppenåsen og øst for Heggen. Det er lite opparbeida turstier
i området. Terrenget er lett kupert og preget av hogst. Noen steder er det god utsikt
over Begna. Området brukes mest til fotturer og til sanking av bær og sopp.
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Veienmarka
Veienmarka er et forholdsvis lite område nær Hønefoss. Området består i hovedsak
av dyrket mark og grusveier, og er ideelt for kortere turer. Området fungerer også
som korridor mot Oppenåsen/Heggen og Sørumsmarka. Veienmarka er flat og har
gode solforhold. Området brukes mest til fotturer og sykling.
Prestmoen
Prestmoen er en furumo som ligger et stykke sør for Hønefoss sentrum, og er fin for
kortere fotturer og joggeturer. Området er flatt, og ligger inn mot Storelva i nord.
Området brukes hele året men tilrettelegges ikke for skigåing.
Hvervenmoen
Ligger nær Hønefoss og er et område som primært brukes til jogging og fotturer.
Området har en størrelse som tillater kortere turer og joggeturer, og ligger lett
tilgjengelig fra Hønefoss for gående og syklende. Terrenget er hovedsakelig flatt med
furuskog. Det er flere turstier og noen grusveier i området, som til sammen utgjør et
nett for fotturer og jogging. Deler av stiene er merket som joggetrasé. Stier tråkkes
opp om vinteren.
Gullerudmarka
Området ligger øst for Hønefoss med variert terreng og området består av noe skog
og noe dyrket mark. Det er en del stier her til bruk sommerstid, men det er ukjent
hvordan området er vinterstid. Det er ikke kjente skiløyper i området. Det finnes
orienteringsposter i området.
Sandtangen
Ligger i et område ved Begna nord for Hønefoss. Brukes bl a til bading, og det går
en grusvei gjennom området. Området er lite.
Røsholmstranda
Røsholmstranda er et område som i hovedsak brukes til bading. Stranda er svært
langgrunn og dermed fin for barn. Om sommeren er stranda mye brukt til bading,
grilling m.m. Om sommeren er det åpen kiosk i tilknytning til badestranda. Det er et
rikt fugleliv her og fotografering er nevnt som en aktivitet i området. På stranden er
det tilrettelagt med flere sandvolleyballbaner og toaletter.
Petersøya
Petersøya er en halvøy i Storelva midt i Hønefoss sentrum. Øya er ikke stor men
rommer en gresslette og en sti langs elvekanten rundt hele øya. Øya er delvis
skogkledt. Den er en naturlig del av elvestien langs Storelva og Randselva gjennom
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byen, og den brukes stort sett til fotturer og jogging. Sett i tilknytning til
Schjongslunden er Petersøya et friluftsområde med svært store verdier.
St. Hanshaugen
Området ligger nord i Hønefoss sentrum. Området består av to sammenhengende
hauger med gress og trær. St. Hanshaugen er et turmål, gjerne i sammenheng med
Petersøya og Nordre Park. Det går en sti mellom de to haugene og opp på den ene.
Området er et viktig nærområde og er en av få gode akebakker i byen.
Schjongslund
Schjongslund er et frilufts- og treningsområde nært sentrum i Hønefoss. Området er
omkranset av Storelva på tre kanter, og terrenget er flatt. Området brukes til jogging
og fotturer i tillegg til bruk av anleggene i området som blant annet er tilpasset
hallidretter, fotball og friidrett. Det er gode parkeringsforhold, men området brukes
mest av folk som går hjemmefra til området. Langs ytterkanten av området, ved
elvekanten, går en sti som er merket for hver hundrede meter. Det er en blanding av
skog og åpne gressletter. Det er badeplass på vestsiden av området. Området
brukes mye hele året.
Ringerike O-lag har laget følgende oversikt over bynære friluftsområder:
Område
Bruk til orientering

Annen bruk
Prioritering
Annet

Område
Bruk til orientering

Eggemoen, område nr 7
Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter;
nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser.
Hele området dekkes av orienteringskart.
Ringerike o-lag utgir nytt kart i 2013 og arrangerer 2-dagers nasjonalt løp i
august.
Har kvaliteter for orientering som gjør det interessant for løp på toppnivå, og
deler vil bli brukt til NM Ultralangdistanse i 2015
Et av områdene som både Fossekallen og ROL bruker mest.
Vårt inntrykk er at området brukes mye av folk til turgåing og trening
gjennom hele året.
Fast trasé for Eggemomila som arrangeres årlig i september/oktober
Svært viktig område
Interessante kulturminner i området.
Området henger sammen med større friluftsområder både nordover i
Vågårdsåsen/Buttentjernområdet med mer, og østover i Jevnaker.
Til tider kan lukt fra Trollmyra og støy fra annen virksomhet redusere
opplevelseskvalitetene i deler av området.
I forhold til vår bruk er avgrensinga av området litt snau – vi bruker også
Nærstadmarka med sine spesielle terrengformasjoner (raviner).
Børdalsmoen/Hovsmarka, område nr 8
Området er godt egna til orientering for Hov U-skole og Ullerål skole.
Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og
mindre konkurranser. Kan også brukes til pre-o (o-aktivitet for
funksjonshemmede).
Hele området dekkes av orienteringskart, sist oppdatert i 2012.
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Annen bruk
Prioritering
Annet
Område
Bruk til orientering

Annen bruk
Prioritering
Annet
Område
Bruk til orientering

Annen bruk
Prioritering
Annet
Område
Bruk til orientering

Annen bruk
Prioritering
Annet
Område
Bruk til orientering

ROL hadde sist år trening i vinterhalvåret fra Ullerål skole og brukte da
området så godt som ukentlig.
Viktig område for mange andre idretter også (skiskyting, ski, sykling), trening
og turgåing.
Et av de aller viktigste nærfriluftsområdene til Hønefoss.
Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil.
Hensmoen, område nr 9
Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter;
nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser.
Kan også brukes til pre-o (o-aktivitet for funksjonshemmede).
Hele området dekkes av orienteringskart (Fossekallen) oppdatert 2011.
Har kvaliteter for orientering som gjør det interessant for løp på toppnivå, og
deler vil bli brukt til NM Ultralangdistanse i 2015
Et av områdene som både Fossekallen og ROL bruker mest.
Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing.
Svært viktig område

Kilemoen, område nr 10
Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter;
nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser.
Hele området dekkes av orienteringskart.
Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med
uttakingsløp til VM i orientering.
Et av områdene ROL bruker mest.
Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene
Oppenåsen/Heggen og Rognerud – denne kombinasjonsmuligheten er en
særlig kvalitet for o-idrett.
Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing.
Svært viktig område

Oppenåsen/Heggen, område nr 11
Området er godt egna til orientering for Helgerud skole.
Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter;
nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser.
Hele området dekkes av orienteringskart.
Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med
uttakingsløp til VM i orientering.
Et av områdene ROL bruker mest.
Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene
Rognerud og Kilemoen – denne kombinasjonsmuligheten er en særlig kvalitet
for o-idrett.
Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing.
Svært viktig område
Mange kan bruke området uten bruk av bil.
Rognerud, område 12
Området brukes til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; trening, turorientering, konkurranser.
Hele området dekkes av orienteringskart.
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Annen bruk
Prioritering

Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med
uttakingsløp til VM i orientering.
Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene
Oppenåsen/Heggen og Kilemoen – denne kombinasjonsmuligheten er en
særlig kvalitet for o-idrett.
Vårt inntrykk er at området brukes noe til turgåing.
Viktig som en del av det sammenhengende friluftsområdet fra Oppenåsen,
men har ikke utprega nærområde-funksjon.

Annet
Område
Bruk til orientering

Annen bruk
Prioritering
Annet
Område
Bruk til orientering

Annen bruk
Prioritering
Annet
Område
Bruk til orientering
Annen bruk
Prioritering
Annet
Område
Bruk til orientering

Annen bruk
Prioritering
Annet
Område
Bruk til orientering

Veienmarka, område 14
Området er godt egna til orientering for Veienmarka U-skole.
Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og
mindre konkurranser.
ROL har ikke brukt området mye de siste årene, men det har potensial for økt
bruk.
Vi har ikke kjennskap til bruk.
Viktig nærfriluftsområde.
Et av områdene mange kan nå uten bruk av bil.
Hvervenmoen, område 15
Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og
mindre konkurranser.
ROL bruker området jevnlig.
Det er orienteringskart over hele området (Kartverkets bedriftsidrettslag)
Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing.
Svært viktig nærfriluftsområde

Petersøya, område 21
Området brukes til nybegynneropplæring, trening og mindre konkurranser –
særlig sprint-orientering. Brukes i stor grad sammen med Schjongslunden.
ROL har kart over området.
Vårt inntrykk at området brukes mye til trening og turgåing – men har
potensial for økt bruk ved bedre tilrettelegging.
Svært viktig nærfriluftsområde.
Et av områdene mange kan nå uten bruk av bil.
St Hanshaugen, område 22
Aktuelt område for orientering for Hønefoss skole.
Området brukes noe til nybegynneropplæring og trening, og er i sammenheng
med gatene rundt interessant for sprint-orientering.
ROL har kart over området.
Vårt inntrykk at området brukes noe til trening og turgåing – men har
potensial for økt bruk ved bedre tilrettelegging.
Svært viktig nærfriluftsområde.
Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil.
Schjongslunden, område 23
Området er godt egna for orientering for Eikli skole og Videregående.
Området brukes til nybegynneropplæring, trening og mindre konkurranser –
særlig sprint-orientering. Brukes i stor grad sammen med Petersøya.
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Annen bruk
Prioritering
Annet

ROL har oppdatert kart over området (2012).
Vårt inntrykk at området brukes svært mye til trening og turgåing.
Et av de aller viktigste nærfriluftsområdene til Hønefoss.
Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil.

Andre bynære friluftsområder – ikke med i kommunens opplisting
Område
Bruk til orientering

Annen bruk
Prioritering
Annet
Område
Bruk til orientering

Annen bruk
Prioritering
Annet

Aurenhaugen
Området er egna til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og mindre
konkurranser. Brukes bl.a. årlig av Vang skole til ”skolesprinten” i
orientering.
ROL har kart over området fra 1998, og har brukt området lite de siste årene.
Området har potensial for økt bruk, men parkeringsmuligheter er en
begrensning.
Vårt inntrykk at området brukes noe til trening og turgåing.
Viktig nærfriluftsområde

Gullerudmarka
Området er godt egna til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og
konkurranser.
Fossekallen har kart over området, oppdatert 2003.
Begrensa parkeringsmuligheter i Klekkenområdet.
Vårt inntrykk at området brukes mye til turgåing og trening.
Svært viktig nærfriluftsområde.
Området er en del av større friluftsområde med spesielle naturkvaliteter
(naturreservat), men slik at det er vanskelig å avgrense hva som er
”nærfriluftsområdet”. Viktig område også fra Vegård (der det er bedre
parkeringsmuligheter/atkomst fra bl.a. skolen).

5.4 Byidrett
Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, har laget en mulighetsstudie om
byidrett:
«Bakgrunn:
Ringerike kommune ønsker å utrede muligheten for å kunne etablere områder for
uorganisert lek og idrett i sentrum av Hønefoss. Grunnen til denne utredningen er å
kunne tilføre liv og røre i sentrumsområdet, samt å gi muligheten til å forbedre den
generelle folkehelsen for byens innbyggere.
Mål
1. Legge til rette for uorganisert lek og idrett
2. Skape liv og røre i sentrum av Hønefoss
3. Bedre folkehelsen
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Fremgangsmåte og kriterier for aktuelle områder for byidrett.
Det ble først definert et avgrenset område som lå i nærheten av Hønefoss sentrum.
Det ble så kartlagt hvilke områder som var i kommunens eie, og deretter hvilke
områder som hadde en akseptabel størrelse.
Områdeavgrensning
Avgrensningen vil være fra Eikli i sør, Tolpinrud og Veien i vest og Holtangen i Nord.
Innenfor plangrensen ble det funnet 12 aktuelle områder som oppfylte kravene, som
vist tabell:
Område

Gnr./Bnr.

Areal
(kvm)

Ringerike v.g.s

38/73

8900

Eikli Skole

38/37

13800

Schjongslund

318/346

184968

Petersøya

318/250/01

50000

Livbanen og Søndrepark

318/59, 318/40, 318/183

21500

Parkeringsplass ved Tippen

318/98

2900

Område bak Byggmakker

318/497

3600

Parkering bak Tinghuset

318/15, 318/13

1000

Blomsgate

45/13

3100

Gladtvedt

317/149

9700

Nordrepark

317/328, 317/329, 317/327, 317/326, 317/317

7000

St. Hanshaugen

317/211, 317/205, 317/275, 317/247

35500

Alternative lokaliseringsstrategier
Det er tre alternative måter å organisere og lokalisere byidretten på:
1. Samle all aktivitet på ett sted
2. Spre aktivitetene jevnt utover på flere steder
3. Konsentrere seg om å etablere ett område med mesteparten av aktivitetene,
og spre de resterende aktivitetene til andre strategiske områder.
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Ved å samle all aktivitet på et sted vil det være større mulighet for at man får aktivitet
på stedet gjennom hele døgnet og bruken av de ulike innretninger kan variere
gjennom døgnet og årstidene. Man vil få et sted hvor alderssammensetningen vil gå
fra de aller yngste til eldre barn og ungdom, til foreldre og besteforeldre som er med
som følge. Dette vil igjen bety at man vil få et sterkt målpunkt. Om en sprer
aktivitetene vil en kunne gi et tilbud og aktivisere flere steder av byen. Man vil få flere
målpunkter og det kan føre til større bevegelse på kryss og tvers.
Avstandssoner
Av forskning vet man at folk synes den ideelle avstanden til et målpunkt er innenfor
250 meter, men at man kan akseptere en avstand opptil 500 meter. Blir avstanden
større enn dette vil mange la vær å gå dit.
Fordeler/ulemper for områder
Område
Ringerike v.g.s.

Dagens situasjon
Står en stor brakke som brukes
som skolebygg for den
videregående skolen.

Eikli Skole

Brukes i dag som skole. Skolen
er vedtatt lagt ned

Schjongslund

Etablert idretts- og
rekreasjonsområde.

Petersøya

. Brukes som et
rekreasjonsområde.

Fordel
• Stort arealer.
• Kan dra nytte av at elever
ved skolen vil kunne være
en aktiv bruker både under
skoletid og etter skoletid.
• Kan gi et nytt tilbud til et
område som ellers preges av
trafikk og shopping i store
varehus.
Nærhet til sentrum.
• Store arealer.
• Ligger rett ved elven som
kan utnyttes.
• Kupert terreng som kan
føre til et mer spennende
område
• Nærhet til sentrum
• Kan dra nytte av elever fra
videregående som kan
aktivisere område på dagtid
og kveldstid.
• Kan gi et nytt tilbud til et
område som ellers preges av
trafikk og shopping i store
varehus
• Store arealer.
• Byens idrettsområde.
• Ligger ved elven.
• Alt av idrett vil kunne
være på et sted.

• Store arealer.
• Ligger ved elven.
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Ulempe
Ligger inntil en meget
trafikkert vei.
• Det er i dag en brakke
som brukes som
skolebygg der i dag.
• Den videregående
skolen skal utvides.
• Vil ikke skape liv i
sentrum.
• Ligger nær trafikkert
vei.
• Kan bli litt klemt
mellom bygninger.
• Kupert terreng
• Vil ikke skape liv i
sentrum

• Ligger for langt unna til
å kunne skape ordentlig
med liv i sentrum.
• De uorganiserte
idrettene kan komme i
skyggen av de
organiserte idrettene
• Ligger gjemt
• Ligger gjemt.
• Kongens gate ligger
som en barriere mellom
byen og området.
• Ligger for langt unna til

Livbanen og
Søndrepark

Brukes til parkering og
rekreasjon.

Parkeringsplass
ved Tippen

Brukes i dag som
parkeringsplass.

Område bak
Byggmakker

Brukes i dag til lagerplass for
Byggmakker.

• Ligger i sentrum.
• Store arealer.
• Kan tilføre liv i sentrum.
• Hvis området rundt skal
transformeres kan området
bli et flott byrom i området.

Parkering bak
Tinghuset
Blomsgate

Brukes i dag til parkering.

• Ligger i sentrum.
• Kan tilføre liv i sentrum.
• Store arealer.
• Nær sentrum.
• Kupert terreng som kan
føre til et mer spennende
område.

Gladtvedt

Brukes til parkering og fotball.

Nordrepark

Er i dag en opparbeidet park.

St. Hanshaugen

Er i dag en liten skogkledd topp,
med noen områder som er flate
ved foten av toppen, som har
benker og fotballmål.

Stor gressplen

• Store arealer
• Ligger i sentrum
• Plasseringen kan gi parken
aktivitet gjennom hele
døgnet.
• Kan tilføre sentrum mer
liv.
• Ligger i sentrum.
• Ligger ved elven.
• Kan tilføre sentrum liv.
• Plasseringen kan gi parken
aktivitet gjennom hele
døgnet.
• Store arealer.

• Store arealer
• Nær sentrum
• Kan tilføre nordre del av
Hønefoss sentrum et tilbud
som kan gjøre det mer
attraktivt.
• Ligger rett ved elven.
• Ligger slik til at det er
muligheter for aktivitet
gjennom hele døgnet.
• Store arealer.
• Nær sentrum.
• Kan tilføre nordre del av
Hønefoss sentrum et tilbud
som kan gjøre det mer
attraktivt.
• Ligger slik til at det er
mulighet for aktivitet
gjennom hele døgnet.
• Synlig i landskapsbildet.
• Nærhet til sentrum.
• Store arealer.
• Kan tilføre nordre del av
Hønefoss et tilbud som gjør
den nordlige delen.
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å kunne skape ordentlig
med liv i sentrum.
• Kongens gate som en
barriere inn til sentrum.
• Mye trafikk langsmed
den ene siden av
området.
• Kan skape en del støy i
boligområdet.
• Kongens gate som en
barriere for sentrum.
• Stor parkeringsplass rett
ved
• Mye trafikk langsmed.

• Bruken i dag er til
næring.
• Planer for området er
bare på tankestadiet.
• Arnemannsveien er en
barriere for sentrum.
• Mye trafikk i
Arnemannsveien.
• Ligger på baksiden av
sentrum.
• Ligger bortgjemt.
• Kan skape en del støy i
boligområdet.

• Ligger ved en trafikkert
gate.
• Ligger litt gjemt.

• Ligger rett ved
trafikkert vei.
• Er i dag allerede en
pent opparbeidet park.

• Ligger litt kronglete til
for adgang.
• Vil ikke medføre mer
aktivitet i sentrum.

• Kupert terreng, med
betydelig høydeforskjell
som kan utnyttes til å gjøre
området spennende.
• Mye natur som kan
utnyttes.

Finansiering
For å kunne finansiere et prosjekt som dette kreves det midler. Det kan skaffes i form
av at kommunen finansierer, egeninnsats fra befolkningen, spillemidler, sponsorer fra
lokalsamfunnet, diverse tilskudd til folkehelsetiltak og Fylkesmannen.
Drift/vedlikehold
Det må være god kvalitet i det som blir etablert på stedet. Materialet bør være av en
slik art at det tåler røff bruk, men samtidig gir et godt estetisk bidrag. Det kreves at
det som opparbeides, kan nyttes til flere formål, som store/små, vinter/sommer.
Områdene bør være plassert slik at det er en bruk gjennom hele døgnet, dette vil
begrense sjansen for hærverk og andre uønsket adferd.
Kommunen bør ha hovedansvaret for vedlikeholdet av området, men det bør være
rom for initiativ til dugnader i regi av enten kommunen eller engasjerte
brukere/ildsjeler.
Foreslåtte aktiviteter
Nedenfor er det listet opp aktiviteter som kan være mulig å etablere som ikke krever
at det er organisert:
Sjakk, bordtennis, skateboard, basket, skøyter, BMX, klatring, orientering, volleyball,
håndball, hinderløype, paradis, boccia, bading, opptreden, dans, minigolf,
elveaktivitet, padling, roing, jogging, styrketrening, yoga, kampsport, freesbee, fotball,
apparattrening, oppdagelselferd, vannlek, lekeplass, klatreapparater.
Oppsummering
Mulighetsstudiet viser at det er flere bynære områder som er store nok til å inneholde
et program som er tenkt med byidretten.
Om området skal være med på å aktivisere Hønefoss sentrum, bør en velge en
strategi og et område som ligger tett på sentrum og tiltrekker seg mange brukere
gjennom døgnet.
For å sikre seg mest mulig om at det skal være mye aktivitet på området, bør det
opparbeides løsninger slik at det er flere som kan bruke området til samme tid. Det
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bør også etterstrebes løsninger som gjør at en kan drive med en type aktivitet om
sommeren og en annen aktivitet om vinteren.
I samarbeid med eksterne har areal- og byplankontoret kommet godt i gang med
realiseringen av en utendørs aktivitetspark i Søndre park. Planlegging av en
aktivitetspark på Livbanen er også godt i gang.
6. KONSEKVENSER/PLANER
Ringerikshallen
Det er vedtatt at Ringerikshallen skal selges ved bygging av ny flerbrukshall i
Hønefoss idrettspark. Det blir nye, fine arenaer for håndball, volleyball, basket og
turn. Det er flere aktører i Ringerikshallen som vil få behov for nye arenaer,
kampsportene Ringerike Tae Kwon do klubb, Hønefoss Tae Kwon Do klubb og
Hønefoss bokseklubb vil stå uten tilbud da det ikke er lagt inn kampsporthaller i den
nye flerbrukshallen. Ringerike judoklubb trener i privat lokale i Hole kommune. I
tillegg huser Ringerikshallen en skytebane som flere skyteklubber i Ringerike
benytter på vinterstid. Videre trener Ringerike helsesportlag boccia på skytebanen.
I Ringerikshallen er det også 2 squashbaner som blir flittig brukt. Dette tilbudet er fint
til de som ønsker egentrening uten å være tilsluttet et idrettslag eller treningsinstitutt.
Det er fremmet et nytt forslag om å beholde Ringerikshallen til ny flerbrukshall skal
bygges ved utvidelse av Ullerål skole. Avgjørelsen er ventet innen utgangen av 2014.
Hønefoss idrettspark
I Hønefoss idrettspark har man ved bygging av ny flerbrukshall mistet 7 stk
minibaner. Disse arealene gjør at aktiviteten minsker. Hønefoss ballklubb ønsker å
legge kunstgress på grussletta mellom klubbhus og elva og ønsker at kommunen
bidrar til at baner langs Ringeriksgata utbedres med jord og gress, alternativt
kunstgress. Det er på lang sikt ønskelig med utvidelse av kunstgresshallen. Klubben
ønsker å bruke det tidligere friluftsbadet til treningsbaner med kunstdekke,
skaterampe og evt andre formål. Det tidligere friluftsbadet er også ønsket brukt til
skateanlegg.
Rehabilitering av Ishockeyhallen starter i 2015.
Haugsbygd
Muligheter for å utvide gymsalene på Vang/Haugsbygd til full hallflate slik at de kan
benyttes til håndballtrening. Ønskelig med kunstgressbane tilpasset 7’er fotball.
Ringkollen bør utvikles til en arena som kan benyttes til skirenn på nasjonalt nivå.
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Hen
Fotballbanen på Hen har ligget brakk, det er ønskelig at denne blir ryddet og gjort i
stand til fotballbane for barna i området. Banen er på privat grunn.
Det har kommet inn mange innspill vedrørende grusuttaket på Hensmoen. Beboerne
i området er bekymret for redusering av areal til friluftsliv.
Ådal
Ringmoen: Oppgradere turstiene rundt golfbanen og bygge garasje for snøscooter
m/redskaper, kombinert med en varmestue.
Hallingby: Bygge sykkelløype fra Møltemyra til Samsjøveien. Ombygging av de
bratteste partiene i lysløype er ønskelig. Nytt lysanlegg og renovere tribunene på
Hallingby stadion.
Heradsbygda
Utvidelse av eksisterende klubbhus. Kunstgressbane nr 2 m/lys, ballbinge,
beachanlegg, fellesbruk av en flerbrukshall i samarbeid med Helgerud skole, en
mindre hall for ballidretter, liten balløkke med naturgress og mindre hoppanlegg. I
tillegg garasje for vedlikeholdsutstyr kunstgressbane.
Tyristrand
Tyristubben ønsker å bygge en fotballhall med stort brukspotensiale (72x50 m) med
kunstgressdekke. Hallen er tenkt plassert der dagens grusbane ligger. Primærbruk
blir fotball men det er også planlagt 3 løpebaner på 60 m samt hoppegrop.
Sokna
Soknedalen IL ønsker å bygge flerbrukshall og kunstgressbane på Soknedalens
Idrettspark

Bedriftsidrett/seniorfotball
Ved å prioritere anlegg og treningsområder til fotball, også voksne, vil det være med
å bedre folkehelsen i denne aldersgruppen som vil gi stor helsegevinst for mange på
kort og lang sikt. På kort sikt, for å møte mangelen på treningsbaner, er oppvarming
av banene i Haugsbygd/Heradsbygda på vinterstid. Det vil øke kapasiteten slik at
flere seniorlag/bedriftslag kan dannes og vi får flere i aktivitet. Dette vil være et
rimelig tiltak for å bedre folkehelsen.
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7. ANLEGGSPLAN 2014 – 2026
Anleggsstatus
En oversikt over påbegynte og ferdigstilte anlegg som venter på tildeling av
spillemidler er gitt i tabell 1.
Et kortsiktig, prioritert handlingsprogram for ordinære anlegg og rehabilitering av
anlegg er gitt i tabell 2.
Et langsiktig handlingsprogram for idrettsanlegg er gitt i tabell 3.
Et kortsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv er gitt i
tabell 4.
Et langsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv er gitt i
tabell 5.

Tabell 1
Ferdigstilte og påbegynte anlegg som venter på tildeling av spillemidler
Alle tall er oppgitt i hele tusen. R - rehabilitering av anlegg 0 – ordinære anlegg
Anlegg
Klubbhus
Kunstgressbane Heradsbygda
O-kart
Compacsporting –trapbane

Ordinære anlegg
Sted
Anleggseier
Somma/Ådal
Ådal skytterlag
Heradsbygda
Ringerike kommune
Vælsvanna øst
Fossekallen IL
Buttentjern jaktskytesenter
ButtentjernJaktskytesenter

Kat
0
0
0
0

Kostnad
3 629 000
8 975 000
79 500
5 150 000

Anlegg
Skolekart på Ringerike
Ballbinge
Ballbinge
Sandhåndballbane

Nærmiljøanlegg
Sted
Anleggseier
Veien,Veienmarka,Eikli
Ringerike O-lag
Vang skole
Ringerike kommune
Ullerål skole
Ringerike kommune
Møltemyra stadion/Ådal
Ådal IL

Kat
N
N
N
N

Kostnad
71 000
462 000
364 000
210 000

Tabell 2
Prioritert handlingsprogram ordinære anlegg og rehabilitering av anlegg 2014-2018
Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene.
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Anlegg
Beachanlegg
O-kart
Flerbruksbane
Flerbrukshall
Kampsportarenaer
Skytterarena
Rallycrossbane
Klubbhus
Flerbrukshall
Flerbrukshall
Kunstgressbane
Snøproduksjonsanlegg
Ishockeyhallen
Skytterhus m/innendørs arena
Skateanlegg
Lysanlegg
O-kart
O-kart
O-kart
O-kart

Sted
Heradsbygda stadion
Damtjern-Løvlia
Buttentjern
Hønefoss Idrettspark
Ringerike
Hønefoss
Ringerike
Hovsmarka skiskytterarena
Tyristrand
Sokna
Sokna
Hovsmarka skiskytterarena
Hønefoss idrettspark
Ringerike
Hønefoss
Hallingby kunstgress
Hønefoss og omegn
Gullerudmarka
Mastedalen
Vælsvanna (utvid. av kart)

Anleggseier
Heradsbygda IL
Ringerike O-lag
Buttentjern jaktskytesenter
Ringerike kommune
Ringerike kommune/lag
Skytterklubber m.fl.
Hønefoss RC-klubb
Hønefoss skiskytterklubb
Tyristubben IF
Sokna IL
Sokna IL
Hønefoss skiskytterklubb
Ringerike kommune
Ringerike skytterlag
Ringerike kommune m.fl.
Ådal IL
Ringerike O-lag
Fossekallen IL
Fossekallen IL
Fossekallen IL

Kat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
R
O
O
O
O
R
R
N

Kostnad

Kat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Kostnad

Tabell 3
Langsiktig handlingsprogram idrettsanlegg.
Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene.
Anlegg
Trampen skytebane
Kunstgressbane 2
Flerbrukshall
Garasje
Garderobeanlegg
Klubbhus
Kunstgress
Ishall
Garasje/klubbhus
Lysanlegg
Motorcrossbane
Kunstgressbane
Kunstgressbane 2
Utbygging gymsal
Ringkollen skiarena
Flerbrukshall
Flerbrukshall
Orienteringskart
Orienteringskart
Orienteringskart

Sted
Sokna
Heradsbygda stadion
Heradsbygda
Heradsbygda stadion
Haugsbygd
Haugsbygd
Hallingby
Hønefoss idrettspark
Hallingby
Hallingby skistadion
Eriksplassen Ådal
Trøgstad
Haugsbygd
Vang/Haugsbygd
Ringkollen
Ny skole Hønefoss syd
Ny skole Hønefoss nord
Aklangen
Ringkollen-Glisætra
Buttentjern

Tabell 4
Kortsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg
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Anleggseier
Sokna skytterlag m/flere
Heradsbygda IL
Heradsbygda IL
Heradsbygda IL
Haugsbygd IF
Haugsbygd IF
Ådal IL
Ringerike Ischockeyklubb
Ådal IL
Ådal IL
NMK Hønefoss
Ringerike kommune
Haugbygd IF
Ringerike kommune
Ringerike kommune m/fl
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike O-lag
Ringerike O-lag
Ringerike O-lag

Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene
Anlegg
Lysløype
Nærmiljøanlegg

Sted
Tyristrand
Tyristrand

Skiløyper
Turløyper
Sanitæranlegg
Aktivitetsanlegg
Garderobeanlegg
Ballplass
Utvikle friluftsområde
Utvikle friluftsområde
Utvikle friluftsområde
Skatepark
Sanitæranlegg
Skøytebane
Hoppanlegg
Turstier
Friluftsområder
Lekeplasser
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Ballbinge
Ballbinge
Ballbinger
Ballbinge
Grusbane
Gressbane
Nærkart
Diverse skolekart
Nærmiljøkart
Ballplass
Kunstgress trening
Beachbane

Ringerike
Ringerike
Røssholmstranda
Røssholmstranda
Røssholmstranda
Røssholmstranda
Kilemoen
Eggemoen
Hvervenmoen
Hønefoss
Hensmoen skyteanlegg
Hønefoss
Heradsbygda
Langs elvene Hønefoss
Hønefoss sentrum og omegn
Hønefoss sentrum og omegn
Søndre park
Livbanen
Hønefoss skole
Heradsbygda
Div skoler
Almemoen
Trøgstad
Trøgstad
Schjongstangen m/flere
Kirkeskolen m.fl.
Tyristrand

Hen
Hønefoss idrettspark
Heradsbygda stadion

Anleggseier
Tyristubben IF
Foreningen Klokkerdalen
park og fritid
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Heradsbygda IL
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Heradsbygda IL
Ringerike kommune
Almemoen Vel
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike O-lag
Ringerike O-lag
Ringerike O-lag
Hen velforening
Ringerike kommune
Heradsbygda IL

Kat
N
N

Kostnad

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Tabell 5
Langsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv
Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene
Anlegg
Nærmiljøanlegg
Aktivitetsanlegg
Balløkke
Aktivitetsanlegg
Lysløype
Balløkke
Ballslette
Turstier

Sted
Kragstadmarka
Ny skole Hønefoss syd
Heradsbygda
Ny skole Hønefoss nord
Holleia
Tyristrand
Ringmoen
Ringmoen
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Anleggseier
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Heradsbygda IL
Ringerike kommune
Tyristubben IF
Tyristubben IF
Ådal IL
Ådal IL

Kat
N
N
N
N
N
N
N
N

Kostnad

Tilrettelegge lysløype for
funksjonshemmede
Skiløyper
Sykkelløype
Turstier
Idrettshus
Varmestue/toalett
Lysløype
Skolekart
Nærmiljøkart
Nærmiljøkart
Nærmiljøkart
Nærmiljøkart
Nærmiljøkart

Hallingby

Ådal IL

N

Hallingby
Hallingby
Hallingby
Damtjern
Ringmoen
Haugsbygd
Flere skoler
Prestmoen
Hovsmarka
Aurenhaugen
Sokna
Hallingby

Ådal IL
Ådal IL m/flere
Ådal IL
Norderhov UIL
Ådal IL
Haugsbygd IF
Ringerike O-lag
Ringerike O-lag
Ringerike O-lag
Ringerike O-lag
Ringerike O-lag
Ringerike O-lag

N
O
N
N
N
N
N/R
N
N
N
N
N
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Kartref.
PunktID
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34
L35
L36
L37
L38
L39
L40
L41
L42
L43
L44
L45
L46
L47
L48
L49

Anleggsenhet
Åsbygda stadion
Damtjern
Kirkeskolen nærmiljøanlegg
Eikli skole nærmiljøanlegg
Vang skole nærmiljøanlegg
Veien skole nærmiljøanlegg
Ullerål skole nærmiljøanlegg
Stranden skole nærmiljøanlegg
Røssholmstranda, aktivitetsanlegg
Tyristrand skole aktivitetsanlegg
Ringkollstua
Schjongshallen
Hønefoss idrettspark Friidrettsbane
Hønefoss skole
Hønefoss idrettspark
Vesterntangen ballslette
Røssholmstranda
Permobakken ballslette
Ringkollen skilekeland
Vegård skole
Trøgstad balløkke
Stranden skole
Hallingby idrettsplass
Helgerud skole
Hov ungdomsskole
Hvervenkastet-arnegårdsveien
Kirkeskolen
Skagnesodden
Tyristrand flerbrukshall
Helgerud skole ballbinge
Veienmarka ungdommsskole
Eikli skole ballbinge
Veienmarka ungdommsskole
Tyristrand idrettsanlegg
Nes skole
Nes stadion
Sokna idrettsplass
Hønefoss idrettspark
Heradsbygda stadion
Hallingby idrettsplass
Haldenjordet balløkke
Trøgstadbanen
Nes skytebane
Vågård skytebane
Ringkollen hoppanlegg
Katnosadammen turisthytte
Løvlia skihytte
Mælingen travbane

Anleggskategori
Fotballanlegg
Idrettshus
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Idrettshus
Isanlegg
Friidrettsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Friluftsliv
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Friluftsliv
Flerbrukshall
Aktivitetsanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skianlegg
Friluftsliv
Friluftsliv
Hestesportanlegg
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L50
L51
L52
L53
L54
L55
L56
L57
L58
L59
L60
L61
L62
L63
L64
L65
L66
L67
L68
L69
L70
L71
L72
L73
L74
L75
L76
L77
L78
L79
L80
L81
L82
L83
L84
L85
L86
L87
L88
L89
L90
L91
L92
L93
L94
L95
L96
L97
L98
L99
L100

Vikerkoia
Tjuvenborgkoia
Hovinkoia
Grønknutkoia
Flismoen lerduebane
Vikerfjell alpinbakke
Stall Christina
Ring gym
Nes stadion
Sokna idrettsplass
Ullerål skole
Tyristrand idrettsanlegg
Hønefoss idrettspark Kunstgressbane
Hallingby skole, nærmiljøanlegg 1
Finsandodden
Ringerikshallen
Tyristrand idrettshall
Hallingby skole
Sokna skole/samfunnshus
Hønefoss idrettspark
Sokna idrettsplass
Hallingby idrettsplass
Hallingby skole, idrettshall
Ringerikshallen
Sokna skytebane
Preståsen skytebane
Tyristrand skytebane
Hallingby skole, innedørs skytebane
Stall Monserud
Buttingsrud camping
Sandvikstranda
Hollerud camping
Heiernstranda
Somma skytebane
Høyskolen i Buskerud
Fleskerud skytebane
Heradsbygdas klubbhus
Hovsmarka tennisanlegg
Nes stadion
Hensmoen pistolbane
Veme stadion
RISØ skytebane, bane A
Tolpinrud idrettsanlegg
Nakkerud stadion
Tyristrand skole ballplass
Ringmoen hoppbakke
Hallingby idrettsplass, ballslette
Ringmoen skileikanlegg
Hovsmarka skiskytteranlegg
Sokna leirduebane
Tyristrand aktivitetsanlegg

Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Skyteanlegg
Skianlegg
Hestesportanlegg
Aktivitetssal
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Diverse anlegg
Friluftsliv
Flerbrukshall
Flerbrukshall
Aktivitetssal
Aktivitetssal
Skyteanlegg
Friidrettsanlegg
Friidrettsanlegg
Flerbrukshall
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Hestesportanlegg
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Skyteanlegg
Aktivitetssal
Skyteanlegg
Idrettshus
Tennisanlegg
Skianlegg
Skyteanlegg
Fotballanlegg
Skyteanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Skianlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Skianlegg
Skyteanlegg
Aktivitetsanlegg
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L101
L102
L103
L104
L105
L106
L107
L108
L109
L110
L111

Mobakken nærmiljøanlegg
Blystadkleiva alpinbakke
Fonkalsrudbakken
Soknedalen I.L. ballbinge
Ringerike Ridesenter
Haugsbygd Kunstgressbane
Holtangen sandvolleyballbane
Ringerike Golfbane 9 hullsbane
Hønefoss kunstgressbane
Klokkergården Sandvolleyballbane
Kvernvollen Sandvolleyballbane

Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Skianlegg
Aktivitetsanlegg
Hestesportanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Golfanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg

9. ANLEGGSREGISTER
Hønefoss idrettspark
Hønefoss idrettspark
Hønefoss idrettspark
Hønefoss idrettspark
Hønefoss idrettspark
Hønefoss idrettspark
Hønefoss idrettspark
Hønefoss idrettspark
Hønefoss idrettspark
Sjongshallen
Hønefoss idrettspark
Sjongshallen-klubbhusdelen
Hønefoss idrettspark
Hønefoss idrettspark
Liv/fossekallens klubbhus
Hønefoss kunstgressbane
Ringerike videregående skole
Ringerike videregående skole
Ringerike videregående skole
Hønefoss skole
Hønefoss skole
Ring gym
Halden balløkke
Ringerikshallen
Ringerikshallen
Ringerikshallen
Ringerikshallen
Hovsmarka tennisanlegg
Hovsmarka tennishall
Hovsmarka tennisanlegg

605000101
605000102
605000103
605000104
605000105
605000106
605000107
605000108
605000109
605000110
605000111
605000114
605000115
605000116
605000117
605000118
605000201
605000202
605000203
605000301
605000302
605000501
605000601
605000701
605000702
605000704
605000705
605000801
605000802
605000803
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Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg

Friidrettsanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Isanlegg
Idrettshus
Idrettshus
Skyteanlegg
Idrettshus
Idrettshus
Fotballanlegg
Aktivitetssal
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Aktivitetssal
Fotballanlegg
Flerbrukshall
Aktivitetssal
Squashanlegg
Skyteanlegg
Tennisanlegg
Idrettshus
Tennisanlegg

Hovsmarka tennisanlegg
Hovsmarka Minitennisbane
Ullerål skole
Ullerål skole
Ullerål skole nærmiljøanlegg
Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole
Hovsmarka skiskytteranlegg
Hovsmarka skiskytteranlegg
Hovsmarka idrettshus
Hovsmarka Hus
Vesterntangen
Ringerike folkehøgskole
Ringerike folkehøgskole
Ringerike folkehøgskole
Høyskolen i Buskerud
Arnegårdslia Ski- og lekeanlegg
Austjord
Hønefoss videregående skole
Hønefoss videregående skole
Hvervenkastet-arnegårdsveien
Trøgstad balløkke
Trøgstadbanen
Trøgstadbanen garderobeanlegg
Tolpinrud idrettsanlegg
Tolpinrud idrettsanlegg
Tolpinrud ball-løkke
Tolpinrud idrettsanlegg garasje, carport
Tolpinrud idrettsanlegg garderobebygg
Stall Monserud
Stall Monserud
Kirkeskolen
Kirkeskolen
Kirkeskolen nærmiljøanlegg
Eikli skole
Eikli skole nærmiljøanlegg
Vegård skole
Vegård skole
Vegård skole
Fleskerud skytebane
Ringkollen skisenter
Ringkollen skilekeland
Ringkollstua
Ringkollen hoppanlegg
Ringkollen hoppanlegg

605000804
605000805
605000901
605000902
605000903
605001001
605001002
605001101
605001102
605001103
605001104
605001201
605001301
605001302
605001303
605001401
605001502
605001601
605001701
605001702
605001801
605002001
605002002
605002003
605002101
605002102
605002103
605002104
605002105
605002201
605002202
605002301
605002302
605002303
605002401
605002402
605002501
605002502
605002503
605002601
605002701
605002702
605002703
605002801
605002802
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Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg

Idrettshus
Tennisanlegg
Aktivitetssal
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Skyteanlegg
Skianlegg
Idrettshus
Idrettshus
Aktivitetsanlegg
Aktivitetssal
Bad og svømmeanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Bad og svømmeanlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Fotballanlegg
Idrettshus
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Idrettshus
Idrettshus
Hestesportanlegg
Hestesportanlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Skianlegg
Skyteanlegg
Skianlegg
Aktivitetsanlegg
Idrettshus
Skianlegg
Skianlegg

Ringkollen hoppanlegg
Ringkollen hoppanlegg
Vang skole
Vang skole
Vang skole
Vang skole
Vang skole nærmiljøanlegg
Haugsbygda ungdomsskole
Eggemoen lysløype
Åsbygda skole
Åsbygda stadion
Åsbygda stadion
Åsbygda stadion
Hensmoen bedriftsidrettsplass
Hensmoen bedriftsidrettsplass
Hensmoen pistolbane
Vågård skytebane
Vågård skytebane
Vågård skytebane
Vågård skytebane
Hallingby skole
Hallingby skole, idrettshall
Hallingby skole, innedørs skytebane
Hallingby skole, nærmiljøanlegg 1
Hallingby idrettsplass
Hallingby idrettsplass
Hallingby idrettsplass
Hallingby idrettsplass
Hallingby idrettsplass
Hallingby idrettsplass
Hallingby idrettsplass, ballslette
Hallingby idrettsplass, skistadion
Hallingby idrettsplass garasje, toalett
Knuterud lysløype
Somma skytebane
Somma skytebane
Ringmoen skole
Ringmoen skileikanlegg
Ringmoen hoppbakke
Nes skole/samfunnshus
Nes skole
Nes stadion
Nes stadion
Nes stadion
Nes stadion

605002803
605002804
605002901
605002903
605002905
605002906
605002907
605003001
605003101
605003301
605003401
605003402
605003403
605003501
605003502
605003601
605003701
605003702
605003703
605003704
605003801
605003803
605003804
605003805
605003901
605003902
605003903
605003904
605003905
605003906
605003907
605003908
605003909
605004001
605004201
605004202
605004304
605004305
605004401
605004501
605004502
605004601
605004602
605004603
605004604
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Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg

Skianlegg
Skianlegg
Aktivitetssal
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetssal
Skianlegg
Aktivitetssal
Fotballanlegg
Idrettshus
Skianlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Idrettshus
Aktivitetssal
Flerbrukshall
Skyteanlegg
Diverse anlegg
Friidrettsanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Idrettshus
Skianlegg
Aktivitetsanlegg
Skianlegg
Idrettshus
Skianlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skianlegg
Aktivitetsanlegg
Skianlegg
Aktivitetssal
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Skianlegg
Skianlegg

Nes skytebane
Vikerfjell alpinbakke
Sokna skole/samfunnshus
Sokna idrettsplass
Sokna idrettsplass
Sokna idrettsplass
Sokna idrettsplass
Permobakken ballslette
Blystadkleiva alpinbakke
Sokna skytebane
Sokna leirduebane
Fonkalsrudbakken
Fonkalsrudbakken
Flismoen lerduebane
Stall christina
Stall christina
Veme stadion
Vemes klubbhus
Heggen lysløype
Helgerud skole
Helgerud skole
Helgerud skole ballbinge
Heradsbygda stadion
Heradsbygda stadion
Heradsbygdas klubbhus
Heradsbygda stadion
Veien skole
Veien skole nærmiljøanlegg
Veienmarka ungdommsskole
Veienmarka ungdommsskole
Veienmarka ungdommsskole
Stranden skole
Stranden skole
Stranden lysløype
Stranden skole nærmiljøanlegg
Tyristrand skole
Tyristrand flerbrukshall
Tyristrand skole ballplass
Tyristrand skole
Tyristrand skole aktivitetsanlegg
Tyristrand kulturhus
Tyristrand skole-ballbinge
Tyristrand idrettsanlegg
Tyristrand idrettsanlegg
Tyristubbens klubbhus

605004701
605004801
605005001
605005201
605005202
605005203
605005204
605005301
605005401
605005601
605005703
605005801
605005802
605005901
605006001
605006002
605006101
605006102
605006202
605006301
605006302
605006303
605006401
605006402
605006403
605006404
605006501
605006502
605006601
605006602
605006603
605006801
605006802
605006803
605006804
605007002
605007003
605007004
605007005
605007006
605007007
605007008
605007101
605007102
605007103

41

Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg

Skyteanlegg
Skianlegg
Aktivitetssal
Friidrettsanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Skianlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skianlegg
Idrettshus
Skyteanlegg
Hestesportanlegg
Hestesportanlegg
Fotballanlegg
Idrettshus
Skianlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Idrettshus
Skianlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Aktivitetssal
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Skianlegg
Aktivitetsanlegg
Skianlegg
Flerbrukshall
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Kulturbygg
Aktivitetsanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Idrettshus

Tyristrand idrettsanlegg
Tyristrand aktivitetsanlegg
Tyristrand idrettshall
Mobakken nærmiljøanlegg
Tyristrand skytebane
Nakkerud stadion
Nakkerud stadion, basketballbane
Åsa -eriksrud-gullerud
Væla øst
Ulvenåsen
Gørrtjernlia
Aklangen - nord
Hensmoen O-kart
Skamarka
Gullerud-eriksrud
Hovsmarka orienteringskart
Tandbergmoen
Ringkollen
Oppenåsen
Djupdalsåsen
Haugsbygd - østås
Heradsbygda
Eggemoen
Kvitmyråsen
Holleia
Løkåsen
Løvlia nord
Piperåsen
Vælsvann øst O-kart
Øståsen
Mosmoen-åsbygda
Moesmoen
Gulplasseter-semmentj.
Semmentjern o-kart
Katnosadammen turisthytte
Tjuvenborgkoia
Grønknutkoia
Hovinkoia
Hovinsetra nærkart
Vikerkoia
Løvlia skihytte
Røssholmstranda
Røssholmstranda, Hagavika
aktivitetsanle
Skagnesodden

605007104
605007105
605007106
605007107
605007201
605007301
605007302
605007401
605007501
605007601
605007701
605007801
605007901
605008001
605008101
605008201
605008301
605008501
605008601
605008701
605008801
605008901
605009001
605009101
605009201
605009301
605009401
605009501
605009601
605009701
605009801
605009802
605009901
605010001
605010101
605010201
605010301
605010401
605010402
605010501
605010601
605010701

Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg

Skianlegg
Aktivitetsanlegg
Flerbrukshall
Aktivitetsanlegg
Skyteanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Kart
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv

605010702 Nærmiljøanlegg
605010801 Kommuneanlegg

Aktivitetsanlegg
Friluftsliv
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Buttingsrud camping
Sandvikstranda
Finsandodden
Hollerud camping
Heiernstranda
Mælingen travbane
Hallingby - somdalen
Hallingby - hvalsetra
Hallingby - Vælsvannsåsen
Hallingby
Heggen skole - Rishue - Valsva
Katnosa - Spålen
Katnosa-Sinnerudalen-Finstad-k
Katnosadammen-Fagerli-Finnerud
Løvlia - Stubbdal
Løvlia-Merratjern-kommunegrens
Løvlia - Oppkuven
Løvlia-kleivstua til kommunegr
Løvlia - Lommedalen (til kommu
Løvlia-Trampen (til kommunegre
Løvlia-Sørkedalen (til kommuneg
Løvlia - Hegglia -Vidvangen
Løvlia - Hegglivann
Jevnslifjelløypa
Nes - knappåsen - Treknatten
Oppenåsen rundt
Ringerudsetra - vikersetra
Ringerudsetra - Flaskerudsetra
Ringerudsetra - Høgfjell
Ringkollen-Langtjern-Stubbdal
Ringkollen-Borgeseter-Løvlia
Ringkollen-Vikseter-Løvlia
Ringkollen - toppen rundt
Ringkollen rundløype
Ringkolløypa
Ringkollen - Øyangen
Ringkollen - Hønefoss
Sokna-Kollsjøen -høgfjell
Sokna - Holleia (holleialøpet)
Tjuvenborgen - Bergsund
Tjuvenborgen - Sokna
Tjuvenborgen - Vikerkoia
Tjuvenborg-Vikerkoia-Vuvasskoia
Tranbyseter - Holleia
Vikermoen-Vikerkoia

605010901
605011001
605011101
605011201
605011301
605011401
605011601
605011701
605011801
605011901
605012001
605012101
605012201
605012301
605012401
605012501
605012601
605012701
605012801
605012901
605013001
605013101
605013201
605013301
605013401
605013501
605013601
605013701
605013801
605013901
605014001
605014101
605014201
605014301
605014401
605014501
605014601
605014701
605014801
605015101
605015201
605015301
605015401
605015501
605015801
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Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg

Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Hestesportanlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Friluftsliv
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Friluftsliv
Friluftsliv
Skianlegg
Friluftsliv

Vikerseter - Høgfjell
Vikerfjell ski kart
Vikersetra-Treknatta
Vikersetra-Skarerudåsen
Vikersetra-Høgfjell-Ulevassfje
Åsbygda skole - Mosjøen
Flaskerudseter-høgfjell
Tossevikseter-Tossevikfjell
Storflåtan - div.småløyper
Storflåtan-Langlia(grenaderløy
Spålen - Langlia
Spålen - div.småløyper
Løvlia - div.skiløyper
Løvlia-Gyrihaugen-Skardtjern
Oppkuven - div.småløyper
Oppkuven øst-Hagatjern
Oppkuven øst - grensen
Oppkuven
Finnbuseter-Finstad-Finntjern
Finnerudseter-Spålen-Uglaseter
Fossli-Uglaseter-nordøst/Mosjø
Stubbdal-Haukenseter-fjellsete
Fjellseter-Skardtjern
Atjernløypa
Vegård skole
Glisætra
Helgerud skole
Schjongslunden
Heggen
Oppen
Kilemoen
Burudåsen
Øyangen
Vang skole
Hønefoss skole
Hallingby skole
Hallingby nærmiljøkart
Ullerål skole
Ringkollstua
Sokna nord
Sokna skole
Hovsmarka-2
Sokna-nord
Damtjern varmestue,redskapshus
Vågårdåsen o-kart

605015901
605015902
605016001
605016101
605016201
605016301
605016501
605016601
605016701
605016801
605016901
605017001
605017101
605017201
605017301
605017401
605017501
605017601
605017701
605017801
605017901
605018001
605018101
605018201
605018701
605018801
605018901
605019001
605019201
605019301
605019401
605019501
605019601
605019701
605019801
605019901
605020001
605020101
605020201
605020301
605020401
605020601
605020701
605020801
605020901
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Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg

Skianlegg
Kart
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Friluftsliv
Friluftsliv
Skianlegg
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Skianlegg
Skianlegg
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Kart
Idrettshus
Kart

Bergerbakken
Preståsen skytebane
Preståsen skytebane
Preståsen skytebane - innendørs 15m
Preståsen skytebane skytterhus
Holtangen sandvolleyballbane
Veienmarka o-kart
Somdalen grendehus
Ringerike bibliotek
Mastedalen O-kart
Ask orienteringskart/skolekart
Punkerudhagen nærmiljøanlegg
Ringerike Golfbane 9 hullsbane
Klokkergården Sandvolleyballbane
Ringerike Ridesenter, ridehall
Ringerike Ridesenter, stall
Ringerike Ridesenter, ridebane
Ringerike Ridesenter, stall
Ringerike Ridesenter, ridebane
Ringerike Ridesenter
Ringerike Ridesenter, ridestier
Ringerike Ridesenter, redskapsbod
Ringerike Ridesenter, stor ridehall
Puttemyra o-kart
RISØ skytebane, bane A
RISØ skytebane, TRAP-/kortholds-/jakt
RISØ, skytebane, Viltmålbane- løpende hj
Kvernvollen Sandvolleyballbane
ringerike golfklubb
Naturkart Ringkollen
Naturkart Krokskogen nord
Ringerike Pistolklubb standplasshus 2A
Ringerike Pistolklubb El skiveanlegg
Hønefoss idrettspark Friidrettsbane
Hønefoss idrettspark Kunstgressbane
Lysanlegg
Haugsbygd Kunstgressbane
Eikli skole ballbinge
Soknedalen I.L. ballbinge
Soknedalen I.L. Garasje
Nes skole ballbinge
Hønefoss skatepark skateramper
Ådal skytterlag, Somma skytebane
Somma skytebane klubbhus
Ringerike kultureiendom kulturhus

605020902
605021101
605021102
605021103
605021104
605021201
605021301
605021701
605021801
605021901
605022201
605022301
605022401
605022502
605022601
605022602
605022603
605022604
605022605
605022606
605022607
605022608
605022609
605022701
605022801
605022802
605022803
605022901
605023101
605023301
605023401
605023501
605023701
605023801
605023901
605024001
605024101
605024201
605024301
605024302
605024501
605024801
605024901
605025001
605025101
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Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Interkommunalt

Kart
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Aktivitetsanlegg
Kart
Kulturbygg
Kulturbygg
Kart
Kart
Friluftsliv
Golfanlegg
Aktivitetsanlegg
Hestesportanlegg
Hestesportanlegg
Hestesportanlegg
Hestesportanlegg
Hestesportanlegg
Hestesportanlegg
Hestesportanlegg
Idrettshus
Hestesportanlegg
Kart
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Aktivitetsanlegg
Golfanlegg
Kart
Kart
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Friidrettsanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Idrettshus
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Skyteanlegg
Idrettshus
Kulturbygg

Veien skole - skolegårdskart
Veienmarka u-skole, skolegårdskart
Eikli skole, skolegårdskart
Schjongstangen, nærkart
Heradsbygda stadion, kunstgressbane
Ullerål skole ballbinge
Sandhåndballbane
Hønefoss idrettspark flerbrukshall
Buttentjern Jaktskytesenter, Compact
sporting, trapbane
Buttentjern Jaktskytesenter, Riflebane
Sokna idrettshall, flerbrukshall
Sokna kunstgressbane
Hølverstrene turstier
Damtjern-Løvlia
Kirkeskolen skolegårdskart
Tyristrand skolekart
Almemoen velforening Ballbinge
Søndre Park Aktivitetsanlegg

605025201
605025301
605025401
605025501
605025701
605025801
605025901
605026001

Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg

Kart
Kart
Kart
Kart
Fotballanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Flerbrukshall

605026201
605026301
605026401
605026501
605026601
605026701
605026801
605026901
605027101
605027201

Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg

Skyteanlegg
Skyteanlegg
Flerbrukshall
Fotballanlegg
Friluftsliv
Kart
Kart
Kart
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
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Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
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RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3000-1

Arkiv: A10

Økonomiske utfordringer med nasjonale normer i barnehagesektoren
Forslag til vedtak:
De økonomiske utfordringene med nasjonale normer i barnehagesektoren tas til orientering.

Sammendrag
Stortinget vedtok våren 2018 en revidering av pedagognormen og innførte en ny
bemanningsnorm for barnehagene.
Begge normene var ute på høring høsten 2017. Det ble da varslet at begge normene skulle
iverksettes 01.08.18. Stortinget vedtok revideringen av pedagognormen januar 2018 med
virkning fra 01.08.18, og den nye bemanningsnormen ble vedtatt mai 2018 med virkning fra
01.08.18. Kommunene er gitt frem til 01.08.2019 til å innføre bemanningsnormen. Ringerike
kommune sitt høringssvar er vedlagt saken.
Den reviderte pedagognormen innebærer at det skal det være minst én barnehagelærer per 7
barn under tre år, og minst én barnehagelærer per 14 barn over tre år. Den nye
bemanningsnormen innebærer minst en ansatt per tre barn under tre og minst en ansatt per seks
barn over tre år.
Ringerike kommune er positive til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Kommunen
støtter ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy
andel barnehagelærere kan være et bidra til dette.
Beskrivelse av saken med økonomiske konsekvenser
I saksfremlegget vil konsekvensene for barnehagesektoren samlet beskrives. Hver enkelt
barnehage har ikke et handlingsrom, utover barneantall og areal jf. normene.
På grunn av færre søkere i barnehagene ble ikke alle plassene fylt opp ved barnehageopptaket
våren 2018. Den reviderte pedagognormen utløste til sammen 5 100% barnehagelærerstillinger
i de kommunale barnehagene fra 01.08.18. Pedagogbemanningen er knyttet til hele årsverk,

-

hvilket betyr at barn nummer 8 (under tre år) og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt
årsverk. Pr. 01.08.18 oppfyller Ringerike kommune den reviderte pedagognormen.
Ved innføring av pedagognormen ble kommunene tildelt et øremerket tilskudd fra Stortinget.
Tilskuddet skulle blant annet sikre at de private barnehagene fikk kompensert merutgiftene
som følge av kravene. Ringerike kommune sin andel av den nasjonale finansieringen var på ca.
2 millioner kroner i 2018. Den nasjonale finansieringsordningen ble beregnet ut i fra
innbyggertallet kommunen. Alle de private barnehagene har fått kompensert utgifter knyttet til
pedagognormen etter satser foreslått/fastsatt av UDIR, og barnetallet slik det ble meldt 15.12.
året før (dvs. siste offisielle telling).
Den nye bemanningsnormen, en ny minstenorm for grunnbemanningen i barnehagene, ble
vedtatt i Stortinget mai 2018. I høringen var det lagt opp til at normen skulle ha virkning fra
01.08.18. Normen ble vedtatt med virkning fra 01.08.18 med et tillegg om at kommunene
kunne bruke året til å oppfylle normen. Fra 01.08.19 utløser normen ca. 4,2
assistent/fagarbeiderstillinger i de kommunale barnehagene. De private barnehagene må også
tilpasse seg normen fra 01.08.2019. Ringerike kommune oppfyller pr dags dato ikke bindende
norm, men vil bruke tiden som er gitt for å sikre at bemanningen og organiseringen er i tråd
med bestemmelsene 01.08 neste år.
Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram en finansieringsplan for bemanningsnormen
som skal dekke merkostnadene den medfører, både for offentlige og private barnehager. Det er
fremdeles uklart hvordan, eller om det vil være en statlig finansiering av normen.
Signalene har vært at bemanningsnormen skal tildeles 100 millioner kroner i en
overgangsordning for å finansiere kravene. Fordelingen vil kunne bli 60 millioner kroner til de
private barnehagene og 40 millioner til de kommunale barnehagene. Overgangsordningen vil
gjelde fra innføringstidspunktet 01.08.2018 og ut 2020, og skal bidra til en bærekraftig
økonomi i små private barnehager. Ringerike kommune sin andel av det nasjonale tilskuddet
kan utgjøre om lag 500 000 kr hvis vi antar at samme beregningsmodell som ved
pedagognormen blir tatt i bruk. Fordelingen vil da være 300 000 kr til private barnehagene og
200 000 kr til kommunale barnehager. Blir samme beregningsmodell brukt, vil dette dekke ca.
en 40% assistentstilling i de kommunale barnehagene. Dette vil være en underdekning på ca.
4 000 000 kr. som kan føre til at andre tiltak og tjenesteområder i kommunen må
nedprioriteres.
Det ble i 1.tertital meldt om et merforbruk på sektoren på totalt 1,3 millioner kr. Dette skyldes
den vedtatte pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018.
Rådmannens vurdering
Rådmannen er positiv til økt kompetanse og bemanning i barnehagene. Rådmannen støtter
ambisjonene om høy kvalitet i barnehagesektoren og at god bemanningstetthet og høy andel
barnehagelærere kan være et bidrag til dette. Normene er vedtatte fra Stortinget og kommunen
må tilpasse drift deretter. Rådmann er bekymret for at lokale tilpasninger svekkes ved en
statisk bemanningsnorm. Lokaldemokratiet vil få en redusert muligheten til å påvirke
prioriteringer og barnehageeier vil få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i
egen kommune.
Rådmannen vil videre beklage at reformen ikke fullfinansieres. Saken viser at Ringerike
kommune får store ekstrakostnader som griper inn i kommunenes muligheter til å opprettholde
tjenestetilbudet på andre områder.

-

Vedlegg
1. Saksfremlegg høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning,
opplæringsloven og friskoleloven - høring
2. Protokoll høringssvar – endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning,
opplæringsloven og friskoleloven - høring

Ringerike kommune, 20.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Lars Erik Braaten

-

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/75-3

Arkiv: A10 &13

Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning, opplæringsloven
og friskoleloven - høring
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune støtter høring fra regjeringen om at barnehagebemanningen økes, men
prioriterer økt kvalitet gjennom å øke pedagognormen i barnehagene framfor innføring av
bemanningsnorm.
Ringerike har vedtatte overgangsplaner som sikrer samarbeid mellom barnehage og skole og
SFO, men vil følge dette opp slik at de er i samsvar med regjeringens føringer.
Sammendrag
Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om ny forskrift på nasjonal bemanningsnorm.
Forslaget er todelt, innføring av bemanningsnorm og endre pedagognormen. I tillegg er det
også et forslag om å sikre en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO.
Regjeringen vil innføre en nasjonal bemanningsnorm, det vil si at antall barn per voksen skal bli
lavere og likere.
Det skal være minst:
 En voksen per seks barn over tre år
 En voksen per tre barn under tre år
I høringen fremhever regjeringen viktigheten av kompetansekravet i barnehagene som
innebærer å ikke ansette flere ufaglærte. Ny forskrift om rammeplan for barnehagens oppgaver
og plikter er vedtatt og skal implementeres fra august 2017. Regjeringen fremhever også at det
er viktig at endret pedagognorm kommer parallelt med ny rammeplan. For å forstå og jobbe
etter ny rammeplanen kreves det barnehagelærerkompetanse. Dagens regelverk stiller ikke
krav til til hvor mange voksne det skal være per barn, dette er regulert av gjeldende
pedagognorm.
Samtidig som regjeringen ønsker å innføre en nasjonal bemanningsnorm, ønskes det også en ny
pedagognorm. Bemanningsnormen handler om å skape en trygg, god og forutsigbar barnehage
med nok voksne. Endring av pedagognormen handler om å skape barnehager med et godt

-

faglig innhold. Det er barnehagelærerne som er de faglige ekspertene som er med på å skape et
trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse. Endring av
pedagognormen vil være en heving av kompetanse og kvalitet i barnehagene.
Regjeringen vil ha flere barnehagelærere i barnehagen, og foreslår at ny pedagognorm skal
være minst:
 En pedagogisk leder per 7 barn under tre år
 En pedagogisk leder per 14 barn over tre år
I dag er minstekravet en pedagogisk leder per 7-9 barn under tre år og en pedagogisk leder per
14-18 barn over tre år. Men det er store forskjeller mellom barnehagene i Norge. I de
barnehagene med færrest barnehagelærere, er det mer enn 21 barn over 3 år per
barnehagelærer. I de barnehagene med flest barnehagelærere, er det mindre enn 10 barn under
3 år per barnehagelærer.
I dagens regelverk er det et minimumskrav at 33 prosent av de ansatte skal være
barnehagelærere. Med regjeringens forslag vil kravet til andelen barnehagelærere bli 43
prosent.
Regjeringen vil også innføre en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å
samarbeide om overgangen fra barnehage til skole og SFO. Undersøkelser viser
at en av fire barnehager i Norge ikke har rutiner som sikrer barna en god
overgang. Både ny OECD-rapport og departementets egen gjennomgang av
regelverket viser at barn i dag ikke er tilstrekkelig sikret en god overgang.
Regjeringen foreslår at kommunene får plikt til å samordne samarbeidet mellom
skolene og barnehagene, og utarbeide lokale planer for å sikre en god overgang.
Det skal tas særlig hensyn til barn med særlige behov, og kommunene kan lage
rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole forutsatt samtykke fra
foreldrene. Også friskolene skal utarbeide en plan for overgangen til sin skole.
SFO skal også være involvert i arbeidet. Mange barn begynner i SFO før eller
samtidig som første skoleår.
Økonomiske forhold
Regjeringen har varsle økt støtte på 413 millioner kroner i året for å sørge for å øke kvaliteten i
barnehagene. Allerede i år vil det bli gitt 172 millioner kroner. Dette fordi regjeringen forventer
at barnehagene begynner å forberede seg til at nye kravene settes ut i praksis august 2018.
For å innfri den ny bemanningsnormen er det behov for 4,4 årsverk til i de kommunale
barnehagene samt for å innfri ny pedagognorm er det behov for 1,5 årsverk pedagogiske ledere
utdannet som barnehagehagelærere i de kommunale barnehagene. Med en gjennomsnittslønn
på 420 000 kroner for disse årsverkene vil totalsummen være ca. 3,2 millioner kroner.
Fortsetter beregning av tilskudd til private barnehager slik det er i dag vil tilskuddet øke med
minst 3,5 millioner kroner som følge av økte kostnader i de kommunale barnehagene.
Totalkostnaden vil ligge på rundt 7 millioner kroner i helårseffekt.
Rådmannens vurdering
-

Ringerike kommune har startet en langsiktig arbeid med satsning på kompetanse for både
ledere og medarbeidere. En økt pedagognorm vil bidra til og støtte denne satsningen. Rådmann
støtter i tillegg at barnehagebemanningen økes gjennom friske midler, men hvis sektoren skal
prioriteres bør pedagogbemanningen økes til 50%. Det burde i tillegg avsettes økte midler til å
øke kompetansen til fagarbeidere og assistenter slik at den generelle kompetansen økes.
Rådmann er bekymret for at lokale tilpasninger svekkes ved en statisk bemanningsnorm.
Lokaldemokratiet vil få en redusert muligheten til å påvirke prioriteringer og barnehageeier vil
få redusert handlingsrom til å vurdere barnehagetilbudet i egen kommune.
Rådmannen er fornøyd med at Ringerike kommune har en overgangsplan fra barnehage til
skole. Planen vil evalueres høst 2017.

Ringerike kommune, 21.08.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marianne Mortensen
saksbehandler: Lars Erik Braaten

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/75-4

Arkiv: A10 &13

Sak: 31/17
Saksprotokoll - Endringer i barnehageloven, forskrift om pedagogsbemanning,
opplæringsloven og friskoleloven - høring
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Ringerike kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen, men
mener her at regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer i barnehageloven,
opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.
Kommunen er enig i at bemanningsnormen skal være en voksen pr. 3 barn for 3 åringer og
under og en voksen pr 6 barn frem til 6 år.
I tillegg mener kommunen at man i større grad bør fokusere på voksentettheten sammen med
kompetanse. Øie-utvalget presenterte i 2012 forslaget på en bemanningsnorm på 1 pedagog
per 6 barn under 3 år, og 1 pedagog per 12 barn under 6 år. Ringerike kommune er enige i
dette og mener derfor at det bør settes krav til 50 % barnehagelærere i barnehagen og 25%
fagarbeidere.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017:
Trine Sandum (Ap) p.v.a. Ap og H fremmet følgende forslag:
«Ringerike kommune støtter regjeringen i at man trenger økt bemanning i barnehagen, men
mener her at regjeringen ikke går langt nok i sitt forslag til endringer i barnehageloven,
opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.
Kommunen er enig i at bemanningsnormen skal være en voksen pr. 3 barn for 3 åringer og
under og en voksen pr 6 barn frem til 6 år.
I tillegg mener kommunen at man i større grad bør fokusere på voksentettheten sammen med
kompetanse. Øie-utvalget presenterte i 2012 forslaget på en bemanningsnorm på 1 pedagog
per 6 barn under 3 år, og 1 pedagog per 12 barn under 6 år. Ringerike kommune er enige i
dette og mener derfor at det bør settes krav til 50 % barnehagelærere i barnehagen og 25%
fagarbeidere.»
Avstemming:
Alternativt avstemming mellom Sandum (Ap) p.v.a. AP og H forslag og Rådmannens
innstilling, ble Sandums forslag enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3239-6

Arkiv: A10

Sak: 33/18
Saksprotokoll - Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
1: HOK er usikker på om denne saken fyller vilkårene for en prosjektinvestering, og ber om at
dette utredes videre før saken kommer til formannskapet
2: HOK mener Ringerike kommune i utgangspunktet bør ha systemer hvor utgifter til løpende
vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen bør være en del av driftsbudsjettet og at kun
ekstraordinære investeringer bør gjøres gjennom prosjekt og investeringsbudsjett.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 12.09.2018:
Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap og H:
«1: HOK er usikker på om denne saken fyller vilkårene for en prosjektinvestering, og ber om
at dette utredes videre før saken kommer til formannskapet
2: HOK mener Ringerike kommune i utgangspunktet bør ha systemer hvor utgifter til løpende
vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen bør være en del av driftsbudsjettet og at kun
ekstraordinære investeringer bør gjøres gjennom prosjekt og investeringsbudsjett.»
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. Ap og H,
ble Mjeldes forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3239-5

Arkiv: A10

Sak: 62/18
Saksprotokoll - Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:
Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3239-1

Arkiv: A10

Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»
Forslag til vedtak:
Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.
Bakgrunn
Hønefoss barnehage er 10 år i 2018 og ligger i Hønefoss sentrum i idylliske omgivelser i
Søndre park. Barnehagen har plass til 120 barn i alderen 1-6 år.
Barnehagen er ikke oppgradert i de 10 årene den har bestått. Bygget bærer preg av slitasje og
har et behov for rehabilitering. Hønefoss barnehage var ikke med i oppgraderinger av inventar
og utstyr som ble gjennomført i barnehagene fra 2015-2017.
Fra januar 2018 har det vært gjennomført et prosjekt i barnehagen for å kartlegge utfordringer
med bygningsmessige utfordringer og driftsutfordringer. Samtidig som prosjektet har pågått
har Hønefoss barnehage hatt systemtilsyn med tema «Inneklima i barnehagen». Tilsynet inngår
i kommunens plan for miljørettet helseverntilsyn. Hensikten med tilsynet var å vurdere om
barnehagen har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for
inneklima i barnas oppholdsarealer. Tilsynet vil i denne saken kun vises til for å synliggjøre
behovet for oppgraderinger. I Hønefoss barnehage har det de to siste årene hatt over snittet
høyt sykefravær.
Beskrivelse av saken
Offentlige lekeareal både inne og ute skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i
forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens sikkerhetskrav.
Prosjektet har hatt fokus på møbler og organisering av rom. Dette for å effektivisere tidsbruk
og kartlegge opplevde fysiske utfordringer for de ansatte.
I prosjektet er det kartlagt og vist til en rehabiliteringsprosess av moderat grad.
Brukemedvirking fra foresatte, ansatte ved lokalt verneombud, plasstillitsvalgte og
samarbeidssektorer har vært prioritert i prosessen.
Målet med prosjektet var:

-



En kvalitetsforbedringer i forhold til tidens behov som imøtekommer funksjonalitet med
tanke på strukturendringer og ivaretakelse av bygget
 Imøtekomme flerbruksbehov
 Imøtekomme særskilte behov
 Nytt inventar som ikke var på markedet da barnehagene ble bygd
 Arbeidsmiljøtilta
Prosjektet skulle vise til en oppgradering som:
 Sikrer barns utvikling og sikkerhet
 Sikrer ansatte tilfredsstillende arbeidsforhold
 Tar vare på bygget både innom og utomhus
Hønefoss barnehage er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler mv. og både leder i barnehagen og eiendomstjenesten plikter å arbeide systematisk og
målrettet for å opprettholde godkjenningen. Mål for tilsynet som er gjennomført var å avdekke
om forskriftskravene (§§ 4, 13 og § 19) ble etterlevde i barnehagen. Barnehagen pålegges etter
tilsynet å fremlegge resultater fra systematiske temperaturmålinger i barnehagens leke- og
oppholdsarealer og resultater fra inneklimalogging med beskrivelse av målepunkt og
påvirkningsfaktorer. Barnehagen må fremlegge risikovurdering av smittespredning i leke- og
oppholdsrom som kan underbygge valgte renholdsfrekvens. I tillegg må barnehagen sørge for
at alle spisemøblene har en hel, jevn og lettvaskbar overflate som tåler alminnelig renholds- og
desinfeksjonsprosesser.
Økonomiske konsekvenser
Prosjektet har gjennomført møter med hele gruppen og mindre faggrupper. Alle gruppene er
samlet om prioriteringene som også kan gjenkjennes fra påleggene etter tilsynet fra Miljørettet
helsevern. Prioritert liste i Hønefoss barnehage med prisestimat til oppgradering er vedlagt.
Alle tiltakene vil ha en kostnad på 5 157 750 kr. Kostnadene er beregnet med innkjøp, deler,
utstyr og arbeidstimer.
Tiltak som beskrives som må-tiltak er tiltak 1.1 spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset rom
og arbeidshøyde. Dette tiltaket har en estimert kostnad på 500 000 kr. Fra punkt 1.1 til 2.2
samt 3.1 og 4.2. er prioriterte bør-tiltak. Disse tiltakene har en estimert kostnad på 2 835 500
kr.
Juridiske forhold
Arbeidsmiljøloven § 4-3, Barnehageloven §§ 1, 3, Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
§ 9., Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 25, Forskrift om
systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at det er viktig å vurdere tilstanden ved bygg og drift kontinuerlig, og er
fornøyd med at det er gjennomført et prosjektarbeid som gir anledning for medvirkning for
både ansatte, brukere, vernetjenesten og fagorganisasjonene. Rådmannen mener det behov for
noe oppgraderinger av Hønefoss barnehage som vil sikre at både barn og ansatte har en trygg
og sikker barnehage og arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at kostnadene på tiltakene vurderes
i forbindelse med utarbeidelsen av Handlingsprogram 2019-2022.
Vedlegg

-



Oppdragsbeskrivelse oppgradering i Hønefoss barnehage, kostnadsberegninger
Hønefoss barnehage

Ringerike kommune, 29.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Marianne Mortensen

-

OPPGRADERING HØNEFOSS BARNEHAGE
Felles Prioritering

Hva
Møbler
Spisemøbler på begge kjøkken, tilpasset
rom og arbeidshøyde. Plass til tre
grupper (25/50 sitteplasser)

1.1 Avvik MÅ Tiltak

Begrunnelse
Tilpassede stoler og bord til både barn og voksne slik at man kan
gjennomføre to måltider i Hønefoss barnehage pr. dag. (HMS –
muskel og skjelettplager).
Dagens bord og stoler er lave og helt feil i forhold til voksnes
arbeidsstillinger. Mange ansatte i barnehagen har ryggplager og
smerter i ben og dette er ikke forenelig med dagens størrelse på bord
og stoler.
I tillegg er bordflatene på spiserom slitt og har store overflateskader,
noe som gjør at det er vanskelig å gjøre rent og må fjernes. Mottatt
avvik på dette i systemtilsyn inneklima vinter 2018.

Løsninger
Nye bord med hel og vedlikeholdsfri
overflate – og i en høyde tilpasset
Tripp-trapp stoler og stoler hvor voksne
får en god arbeidsstilling.
Utforming av rommet byr på utfordringer
da det ikke er firkantet. Bordene bør
være smalere enn det som vanligvis er
normalt.

Pri 1.1
Pri 1.1

Pri 1.2

Pri 2.1

Pri 2.2

Kolonne1

kr 500 000

Barnehagens uteområde er stort og på noen plasser uoversiktelig. Det kan

Pri 1.1

Estimerte
Kostnader

Det må settes opp gjerder som tilfredsstiller trygg høyde
Gjerde som skjermer barna mot park og være krevende for de ansatte til enhver tid å ha oversikt over alle plasser.
uansett grunn. Enkelte steder er bakken slik at gjerdene blir
vei på utsatte steder.
Enkelte steder er gjerdene lette å passere for barn og evt. motsatt. På grunn
av sikkerhet må gjerdene utbedres på enkelte områder.
Eksisterende uteleker (klatrestativer og Dårlig tilstand og oppfliset. I henhold til lekeplasskontroll.

sandkasser)
Klemsikring til ytterdører
(Blanke dører (gjennomsiktige?)) eller
en ekstra hylle i høyskapene som
umuliggjør at barn kan oppholde seg i
skapet.
Kjøkken
Mulighet for å lage mat til store
grupper, dampkomfyr og
industrioppvaskmaskin, kjøl og
oppbevaring.
Praktisk tilrettelegging og innredning
for bruk og behov i denne Dekketøy
(tallerkener og glass/kopper). Gir mye
støy og klirring i tillegg til at bakker blir
tunge.
Solskjerming og skjerming innvendig
mot fellesrom.

lette å forsere for barn.

Demonterer og anskaffer nye

Gjelder i tilknytning til garderobene. 3 ytterdører. Det har forekommet at
barn har klemt seg i dørene.

Kan ses i sammenheng
kr 200 000 med pri 3.1?
kr 15 000

Dele av skapet med en hylle som vanskeliggjør det å
gjemme seg.
Barn gjemmer seg i skapene i dag ved lek eller når det er noe de ikke vil. Hvis
Evt. fornye denne løsningen, bytte ut alle skap med
et barn gjemmer seg-/eller befinner seg i et skap når barnehagen skal
annen løsning som er sikrere og som evt. kan avlaste
evakueres vil det ta lang tid før vi finner barnet.
øvrig garderobe. Se pkt. 5.3
Tilrettelegge for å effektivisere tiden på kjøkken. Bruker i dag
unødvendig mye tid pga. upraktisk arbeidssituasjon. HMS og bruk av
grunnbemanning.
Industrimaskin med kort vask (tidsbruk), stativ som kjøres ut og inn
med fulle bakker (ikke lempe service over på tralle). En dampkomfyr
vil kunne varme opp mat til mange på en effektiv måte. Det
gjennomføres våren 2018 et prøveprosjekt med Ring.kjøkken i
forhold til levering av mat. Bytte ut alt av glass med dekketøy av
lettere materiale.

kr 170 000

kr 250 000

Legge til rette for industrimaskin, skyllebenk og
tørkestativ. Trenger bare en maskin og kan selge to
Miele maskiner.
Dampkomfyr er framtidsrettet og gir mulighet til et
samarbeid med Ringerikskjøkken.
Det er allerede kjøpt inn dekketøy til en gruppe som
er lett og ikke gir mye klirring. Kjøpe inn likt dette til
hele barnehagen.
kr 500 000

På grunn av utfordringer med varm luft inne og sterk sol som gjør
bruken av rommene uholdbare. Temperatur loggføres over tid ifølge
avvik etter tilsyn. Fører til:
-Oppheting hos barn og voksne
-Lysforhold som skaper vanskeligheter med å se (knipe øynene og bli
mentalt sliten som følge av det.
Innvendig er glassvegger alle steder en stressfaktor for barn med
mye forstyrrelser. Urolige og misfornøyde / slitne barn.

Utvendig skjerming:
Vinduer på Oransje (både store og de små på
veggen).
Innvendig skjerming:
En form for folie som kan brukes fra gulv og opp i en
viss høyde. Gjøre det likt på alle rom. Vil gi et ryddig,
visuelt uttrykk og kan også markere på en måte
fargen til de ulike gruppene.

kr 400 000

Felles Prioritering

Begrunnelse
Pga HMS for ansatte. Unngå vridninger og tunge løft opp / ned. Ev
tilrettelegges for plass til bruk av trapp. Det er i dag ingen heve- og
senke bord i barnehagen. Noen barn kan være redde for å gå i
trapp/stige og vi har voksne som ikke kan løfte tunge barn opp i
denne høyden.
Høyde på eksisterende stellebord = ?
Det er i dag over 25 barn som deler et lite stellerom. Er trangt og en
vanskelig arbeidssituasjon og gir ikke rom for en skjermet og
respektfull opplevelse for barnet.
Må utvides da denne har for liten kapasitet + skjerming for nabo. HMS tiltak

Uteboder og oppbevaring av sykler,
(leker og vogner).
Flere sykler.

da det blir mange tunge løft og dårlige arbeidsstillinger (vridninger, løft når Kan bygges ut i bakkant og gi en mye bredere bod.
en står i feil posisjon). Sykler og leker blir og fort ødelagt da de blir stående Sette inn en dør i enden slik at man kan gå inn den
oppå hverandre og hekter seg fast til hverandre. Våren 2017 ble alle sykler ene veien og parkere sykkel for så å kunne kjøre
gått over av sikkerhetsmessige grunner og man kan reparere ca. 8-10 sykler syklene rett ut den andre døren.

Pri 2.3

Pri 2.4

Pri 2.5

Estimerte
Løsninger
Kostnader
Bygge om HC toalett til et ekstra stellerom slik at en
av gruppene kan bruke dette. Vil gi bedre plass og bli
roligere for barn. Sette inn heve- og senke bord der
slik at dette kan brukes for voksne som ikke kan løfte
og barn som ikke tør å gå i trapp/stige.

Hva
Stellerom og toaletter
Må ha et stellerom til på fløy 1. Heve/senke stellebord eller stellebord med
plass til trapp under.

kr 50 000

og kaster 10 sykler. Barnehagen har en sykkelpark på

Støy
Støydempende plater i taket
Støydempende bilder o.l. til veggene
Varemottak

Pri 2.6

Grupperom og aktivitetsrom hvor man er plaget av støy og en følelse
av tettpakket lyd. Det er høyt under taket og barnehagen har mange
barn. HMS tiltak, tungt for de ansatte å jobbe i mye lyd/gjenklang.
Gymrom og Oransje er viktigst.
Fungere ikke i dag. Et varemottak på baksiden som brukes som
lekerom. De ansatte triller varer fra utsiden av porten og inn i
barnehagen. Melk og brød kommer to ganger i uken. Papir og
renholds materiell. Trilling / dytting av traller i snø og slaps vinterstid,
hvis det er måkt. Varer har også blitt tatt av trallen leverandøren
sender med og løftet over til liten tralle inni for å få varene til
kjøkkenet.. Deretter blir det løftet av / på og skjøvet / dyttet til
kjøkken for avlessing, for så å gjenta turen noen ganger. Utfordrende
med
transport
nårUlike
det erutfordringer
snø og is. for barn i alle aldre.
Stimulerer
til lekfra
ogporten
aktivitet.

Pri 3.1

Lekemiljø – ute.
Nye huske- og klatrestativ, hinderløype, For lite leker i forhold til antall barn.
sandkasser, sykler
Barnehagen har mange barn og området brukes også av byens
Fuglerede-huske?
småbarnsforeldre til lekeområdet på ettermiddager og helger. Vi
trenger et attraktivt uteområde som kan avlaste drift i forhold til
spising og aktiviteter og fremme utelek og fysisk aktivitet for barn
som ellers er mye inne.

Pri 4.1

Lekemiljøer
Innrede lekekroker/lekemiljøer
(lesekrok) på noen utvalgte plasser i
barnehagen som kan bygges opp slik at
dette fungerer.
- Lite rom under trapp
- Rom på oransje
- Hobbyrom
- Gym
- Hobby
- Skillevegger
- Sofaer

Kolonne1

kr 75 000

Bilder eller plater som er støydempende. Evt. «halve
gardiner». Sjekke effekt og vedlikehold kontra pris.
kr 300 000
Benytte trapperom hvor heis går opp og ned. Dør og
terskel er tilpasset. Utfordring er låste
dører…(ringeklokke eller ha døren åpen)
Varemottaksrom brukes i dag som lekerom da
barnehagen har lite rom for «skjermet» lek.

Deler bakområdet som
er planlagt for
varelevering.
Bakområdet vil kun
være for varelevering og
personell. Ikke for barn.

Evt. fjerne lillehaugen for å få plass til flere husker.

Fjerning av lillehaugen
medfører vesentlig
fordyring av prosjektet.

kr 600 000

Hensiktsmessig oppbevaring av leker som skaper oversikt og dekker Det er tatt i bruk varemottaksrom da det er behov for
barnas behov og medvirkning. Barns behov for å lek og utvikling må rom å leke i.
prioriteres og stimuleres. Leken stimulerer til nysgjerrighet, mestring,
læring og utvikling som er livsviktig for barn.
Lekemiljøer:
Romdelere – for lekemiljø og støyreduserende
Dukke- og kjøkkenkrok
Lese- og spillekrok
Mobilt lekeapparat.
Barnehagen har få lekemiljøer som appellerer til barns trang til lek,
fantasi og nysgjerrighet.
kr 250 000
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Felles Prioritering

Pri 4.2

Pri 5.1

Hva
Grillhytte

Begrunnelse
Løsninger
Vil kunne avlaste i forhold til formiddagsmåltidet da det er beregnet
at to grupper skal spise ute på turdager. Utfordrer oss i dag ved kaldt
og vått vær. Dette vil kunne gi barna et rom ute hvor de kan få
varmet seg og spise formiddags- eller ettermiddagsmat ute.
Avhjelper når det er færre voksne og det ikke er lett å sende barn
inn.
Det gir oss også en større fleksibilitet med organiseringen og gir oss
flere muligheter for ulike aktiviteter / organiseringer med tanke på
barnehagens rominndeling. Den vil gi oss flere muligheter året
gjennom.
Garderobene
Pga HMS for ansatte og plasseffektivisering. Det vil gi bedre
Ny garderobeinnredning.
utnyttelse av plass ved bruk av høyere garderobeplasser med ev hylle
Usikker på om dette lar seg gjøre.
/ skap. Fjerning av dagens garderobeskap frigjør plass til
Alternativt er det å kjøpe inn kurver
påkledningsbenker etc som gjør arbeidssituasjonen til ansatte mer i
som passer i garderobe-hyllene og lage tråd med det å forebygge muskel og skjelettplager (HMS)i
en rekke til over eksisterende hyller slik garderobesituasjonen. I tillegg kan vi tilrettelegge for flere smårom i
at det blir i to høyder.
rommet, ved hjelp av skilleveger. Det har vi behov for pga arbeid i
små grupper. Tenker også det vil oppleves mer renholds vennlig.
Påkledningsbenker

Pri 5.2
Plassering av garderobeskap

Pri 5.3

For å skape en tydeligere oversikt overfor foreldrene og barn hvor de
skal bevege seg i bygget for å komme til sine grupperom etc..
Skape en helhet og ryddighet.
Innredning til lek og oppbevaring etter behov

Funksjonelle møbler i peisestuen

Brukes til spising og aktiviteter for barn. Egnede bord og stoler som
kan brukes av barna sammen med de voksne i peisestua etc.
Det er et behov for oppgradering på ikt for å avholde interne gode
møter / med eksterne deltakere, su møter etc. Derfor er det behov
for en takmontert projektor og lerret på møterommet i 2.etasje.
Det er behov for lerret i gymsalen, mot vindusveggen, for å kunne
avholde gode foreldremøter / andre stormøter med mange til stede..
Der er en projektoren montert i taket i ga, men den kan ikke dreies
eller vris på. Den peker mot en hvit delevegg hvor det er lite og smalt
og vanskelig å se for alle. Prosjektoren i taket bør kunne dreies slik at
både lerretet mot vinduene og veggen kan brukes, alt etter behov.
Airprinter.

Pri 6.3
Møterom og teknisk utstyr

Pri 7.1-7.2.
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kr 200 000

Er medregnet i 1.2

Garderobene er trange og har utfordret i forhold til standard
påkledningsbenker. Da blir det så dårlig plass i garderoben at det ikke
er plass å forflytte seg. Det må være smale benker hvor en voksen
kan sitte i riktig stilling og hjelpe barn med påkledning. Ansatte
utvikler ofte muskel og skjelettplager som følge av uheldige
arbeidsstillinger over tid. Møblene som er i daglig bruk må være
helsefremmende og ment til bruk av voksne.
Se på muligheten å ikke ha alle skapene som en labyrint. Organisering
av tøy må bli bedre. Mye tøy blir borte. Garderobene er trang og
smal.
Trang / uoversiktlige garderober med uhensiktsmessige løsninger
medfører rot og dårlig oversikt. Mye energi går til opprydding,
sortering og leting, fordi barn da ikke mestrer å håndtere dette godt
selv.

Grupperommene

Pri 6.1-6.2

Estimerte
Kostnader

Er medregnet i 1.2

Er medregnet i 1.2

kr 175 000
nøkternt kjøp av møbler
kr 100 000 - ikke design.

kr 100 000

Felles Prioritering

Begrunnelse
Barn får fliser på føtter og knær mm.
Krever også at vi har en god vedlikeholdsplan som følges slik at
gulvene ikke gir flis.

Skilter utvendig
Visualisere informasjon («skilting»)
innendørs

Behov for skilting fra Kongens Gate og et skilt på bygget som forteller
vi er en barnehage. Opplever stadig at folk blir overrasket over både
beliggenheten og at vi er en barnehage. Omdømme og sikkerhet.

Barnetoalettene.

Krever mye oppfølging i forhold til renhold og veldig trangt
arbeidsrom.

Vanskelig å få endret
uten store ombygginger

Pauserom
Tørkerom
Merking av nødutganger?

Flere møbler å sitte godt i.
Bedre kapasitet eller endre til annen bruk?

nøkternt kjøp av møbler
- ikke design.

Pri 8.1

Pri 9.1

Pri 10.1

Pri 11.1

Estimerte
Kostnader

Hva
Sliping og lakkering/olje av gulv/bytte
ut parkett med gulvbelegg

Løsninger

kr 500 000

kr 100 000

Sum

kr 4 485 000

Usikkerhet

15 %

Totalsum.

kr 672 750
kr 5 157 750
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Tas over drift så lenge
det ikke er utskifting

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 15/8928-110

Arkiv: PLN 1012

Kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - Sluttbehandling av
planforslag
Forslag til vedtak:
1. Forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen alternativ C-redusert vedtas.
2. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette
må synliggjøres i neste planfase og antas å gjelde:
- Ivaretakelse av beboere langs strekningen Hensmoen til Ve-krysset.
- Næringsområdet Hensmoen og Follummoen.
- Kryssutforming ved innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta.
- Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern.
- Støy Vågårdsbygda
- Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for
eksisterende friluftsområder på Eggemoen.
Disse punktene tas inn i bestemmelsenes § 1.8. KRAV FOR SENERE FASER
3. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av
videre detaljregulering og gjennomføring av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen
prioriteres.
4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om at prosess for planlegging av
Hensmoen til Ve-krysset igangsettes så raskt som mulig.

Sammendrag
Statens vegvesen (SVV) fremmer forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen Eggemoen til
sluttbehandling. Prosjektet tilrettelegger for videre planlegging av firefeltveg og bygging av
tofeltsveg med mulighet for utvidelse til fire felt.
Det ble besluttet å utrede 3 korridorer A, B og C, men i etterkant av medvirkningsprosessen er
den ene korridoren noe justert og benevnes C-redusert. Dette gir i alt fire alternativer som alle
løser hovedmålene med ny vegstrekning E16.

-

Etter høringsrunden foreligger det innsigelse til trasè A og B. Dette innebærer at kun trasè C
eller C-redusert kan vedtas av kommunen på det nåværende tidspunkt. Dersom alternativ A
eller B ønskes fra kommunens side må innsigelsene først løses.
På grunn av manglende finansiering til videre planlegging og bygging er det usikkerhet knyttet
til videre fremdrift i vegsaken. Denne usikkerheten er en belastning for berørte parter, naboer
og gjenboere. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om å jobbe for å få en rask
videre prosess.
Beskrivelse av saken
Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i
Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss
sentrum og gi dette vil gi store miljøforbedringer.
Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at mye av trafikken fjernes fra
«Gummikrysset» i nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den bratte og lange Eggemobakken
som kan være uberegnelig vinterstid og som er ulykksesbelastet.
I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og
Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5
min og 4,5 min.
Foreslått ny vegløsningen kan også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og
Eggemoplatået.
Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veglinje.
Utredningen er utført etter kjente metoder som brukes for denne type utredninger. I forslag til
kommunedelplan skal kommunen ta stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard
på ny veg.
Korridor A: Krysser sør i ravinedalen i Nærstadmarka, traseen går på to bruer på til sammen
litt over 1100 m og følger eksisterende veg over Eggemoenplatået fram til et nytt kryss mot
Jevnaker.
Korridor B: Er justert etter vedtatt planprogram og krysser Nærstadmarka midt mellom de to
andre utredningskorridorene på to bruer på i underkant av 1100 meter. Videre østover går
korridoren mellom Forsvarets arealer og næringsområdene/flyplassen på Eggemoen til et
nytt kryss mot Jevnaker.
Korridor C: Følger eksisterende E16 mot Valdres til Hensmoen og krysser ravinedalen der
denne er smalest i nord på en 400 m lang bru. Så skrår korridoren sør-østover og legges
mellom Forvaret på Eggemoen og Eggemoen næringspark i samme trasé som alternativ B.

-

Utredningskorridorene A, B og C
Redusert korridor C: Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen, dvs.
kun regulere og bygge strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen som en første etappe, da
dette alene gir tilnærmet full måloppnåelse. Dette åpner for å vurdere andre løsninger for hele
strekningen mellom Ve, Nymoen og Hensmoen i en senere fase. Strekningen Ve-Nymoen vil få
stor trafikkøkning i årene som kommer og inngår enda ikke i noen planprosess.
For å kunne tilpasse løsningen til eksisterende veg ved Hensmoen og fremtidig løsning sørover
mot Ve, kan krysset her utformes med en provisorisk løsning, som rundkjøring.

Korridor C-redusert

-

Neste fase i planleggingen er en detaljregulering av vedtatt trasè.
Forholdet til overordnede planer
Områdene som reguleres er i eksisterende kommuneplan i hovedsak avsatt til LNF. Mellom
Nymoen og Eggemoen er det i dagens plan avsatt tre korridorer for fremtidig vei (uten juridisk
virkning) som forutsettes fjernet ved vedtak av kommunedelplanen. Øvrig planstatus for
berørte og nærliggende områder fremgår av planbeskrivelsen s. 7-14.
I konseptvalgutredning (KVU) for framtidig transportsystem i Hønefossområdet anbefales det
at prosjektet E16 Nymoen–Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak som inngår i
Miljøkonseptet iverksettes.
Juridiske forhold
Planen er utarbeidet av Statens vegvesen etter plan- og bygningsloven (pbl) § 3.7 som gir
mulighet for statlig myndighet til å gjennomføre regulering frem til og med høring av
planforslaget. Planforslaget er nå oversendt kommunen for endelig vedtak.
Kommunestyrets vedtak om trasèvalg i kommunedelplanen kan ikke påklages, jfr. pbl § 11-15
siste ledd.
Tidligere behandlinger og vedtak
Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5. 2016 – 1.7. 2016 og ble
behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06. 2016, hvor kommunen vedtok sitt
høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven ble planprogrammet fastsatt av
Formannskapet 20.09. 2016 beh.nr. 175/16.
Offentlig ettersyn og høring
Planforslaget lå ute til høring i perioden 14.02. 2018 – 4.05. 2018. Kommunestyret behandlet
sin uttalelse til høring av planforslaget 05.04. 2018 i sak 28/18. Det ble mottatt 28 uttalelser.
SVV har oppsummert og svart ut disse, se eget vedlegg.
Forsvarsbygg fremmet innsigelse til alternativ B og C. Innsigelsen ble fremmet for å sikre at
vegen ikke vil medføre økt risiko for forsvarets anlegg. Etter dialog er det lagt inn krav til
etablering av anlegg (voll) som ivaretar forsvarets krav til skjerming og innsigelsen er derfor
trukket. Fylkesmannen varslet innsigelse til alternativene A og B fordi disse blir ansett å berøre
ravinelandskapet i Nærstadmarka.
NVE frarådet å gå videre med alternativ A og B og varslet at de vil kunne ha innsigelse dersom
tiltak kommer i vesentlig konflikt med allmenne interesser eller vassdrag.
Av andre merknader er det mange som reagerer på at vegen reduserer tilgang og kvaliteten på
friluftsområdene på Eggemoen. Det stilles også spørsmål ved håndtering av støy, særlig i
forbindelse med Nymoen og Vågårdsbygda. Statens vegvesen har i all hovedsak svart ut
merknadene tilfredsstillende.
Økonomiske forhold
Kommunedelplan gir ikke hjemmel for å kreve innløsning eller plikt til å tilby innløsning av
eiendom som endrer formål. Planen anses ikke å gi direkte økonomiske konsekvenser for
kommunen. Forventninger som følge av endring av formål vil imidlertid kunne medføre
konsekvenser både i form av endret verdi og salgbarhet for eiendom.
Det er ikke avsatt penger i Nasjonal transportplan, hverken til videre detaljregulering eller
gjennomføring av tiltaket. Videre fremdrift er derfor usikker. SVV har signalisert at det
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arbeides for å få strekningen inn i neste rullering av NTP. Regjeringen tar sikte på å legge frem
en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022-2033 høsten 2020/vinteren 2021.
Retningslinjer for dette planarbeidet fremmes i desember 2018. Grunnlagsdokumenter
utarbeides og sendes til uttalelse til fylkeskommunene og de største bykommunene i løpet av
2019.
Behov for informasjon og høringer
Kommunedelplanen forholder seg til plan- og bygningslovens (pbl) krav om medvirkning og
fastsatt planprogram. Det har vært avholdt møter med berørte parter, næringsinteressenter og
åpne folkemøter for å avklare forhold av betydning tidlig. Det er avholdt møter med
grunneiere, åpent folkemøte og informasjon for kommunestyret.
Alternative løsninger
Planforslaget viser fire mulige løsninger, A, B, C og C-redusert.
Statens vegvesen konkluderer i sin vurdering med at alternativene er nær sidestilt med hensyn
til måloppnåelse og konsekvens.
Fylkesmannen har varslet innsigelse til trasèene A og B.
NVE anbefaler ikke alternativene A og B grunnet usikkerhet om grunnforholdene. NVE
varsler mulig innsigelse dersom ikke hensynene til almenne interesser og vassdrag ivaretas
tilstrekkelig.
SVV anbefaler alternativ C fremfor A og B. SVV går videre inn for alternativet C-redusert.
Dette begrunnes med at det ikke er planavklaring for strekningen Ve-Nymoen og at C-redusert
gir færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve. Investeringskostnadene er
beregnet å være ca. 600 mill. lavere enn for fullverdig utbygging av C som igjen er ca. 600 mill.
lavere enn alternativ B. Samfunnsnytten er imidlertid ganske lik for alt. B og C.
Dersom kommunen ønsker å vedta alternativ A eller B må først innsigelsene til traseene løses
og trekkes.
Prinsipielle avklaringer
Forslaget til kommunedelplanen legger til rette for gjennomføring av tiltak som vil medføre
behov for erverv av boliger og privat grunn i ulik grad avhengig av valgt alternativ. Endelig
omfang av behov for grunnerverv/innløsning vil bli fastsatt i senere regulering. Valg av trasè vil
imidlertid allerede ved vedtak av kommundelplanen legge føringer for omfanget av innløsning
av privat eiendom.
Det er ønskelig å lande kommunedelplanen med ett alternativ til trasè. Hovedbegrunnelsen for
dette er at det ellers vil legges begrensning på bruken av arealer i de ulike trasène.
Alternativ C-redusert presenteres som et alternativ med vesentlig lavere kostnader, men
tilnærmet lik måloppnåelse som alternativ C. I praksis vil valg av C eller C-redusert være svært
like planmessig ettersom C-redusert følger trasèen til C frem til eksisterende veg. Ved
detaljregulering kan avgrensningen av planen og omfanget av tiltak som reguleres derfor
inkludere tiltak langs eksisterende vegtrasè dersom dette er ønsket. Valg av C-redusert kan
imidlertid oppfattes som et signal om at kommunen går inn for denne vegtrasèen, uten å kreve
gjennomføring av tiltakene som skal håndtere konsekvensene av hele veganlegget. Dette ville
være uheldig og kommunen forutsetter at konsekvensene av tiltakenene i større grad ivaretas i
den videre detaljreguleringen.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen ser det som svært positivt at forslag til kommunedelplan for E16 NymoenEggemoen nå fremmes til sluttbehandling. Insigelsene til trasè A og B låser valg av løsning til
alternativ C eller C-redusert dersom man ikke ønsker å gå i nærmere dialog for å avklare
mulighetene for å løse innsigelsene.
Effekten på gjennomgangstrafikken i Hønefoss og dermed avlastningen av vegsystemet
forventes å bli vesentlig. Dette er svært positivt for byen.
De alternative korridorene som foreligger gir alle en god måloppnåelse og samfunnsnytte og
det er ingen av alternativene som etter rådmannens syn utpeker seg som uaktuelle.
Flere av merknadene til forslaget er sterkt kritiske til alternativ C/ C-redusert. Dette begrunnes
i stor grad med forringelse av friluftsinteressene på Eggemoen og økt støy. Eggemoen er et av
de mest brukte friluftsområdene i distriktet og en vei over platået vil både dele opp
friluftsområdet og føre til at trafikkstøy trekkes lenger innover i området.
Innsigelsene fra Fylkesmannen og anbefalingene fra NVE gjør at valg av trasè A eller B vil
medføre forsinkelse av planvedtaket ved at mulighetene for å løse innsigelsene må vurderes
nærmere.
Innsigelse fra Forsvaret er trukket som følge av bestemmelser om oppføring av voll til
skjerming mot deres eiendom. Rådmannen antar at voll i tillegg til skjerming mot forsvaret
også kan skjerme bakenforliggende områder mot støy. Likeledes bør rekkverk/sikring på
brokonstruksjoner vurderes i forhold til støy for å redusere forringelse av nærliggende friluftsog boligområder.
Rådmannen ser det som negativt at det ikke er avsatt midler, hverken til gjennomføring eller til
videre planlegging av prosjektet. Dette gir stor usikkerhet rundt videre fremdrift. Det er også
en svakhet at videre forbindelse mellom Nymoen og Ve ikke er utredet. Rådmannen anbefaler
Statens vegvesen om at arbeidet med finansiering av videre detaljregulering og gjennomføring
av veglenka E16 Nymoen-Eggemoen prioriteres.
Statens vegvesen anbefaler alternativ C-redusert. SVV viser til at alternativet har en langt
lavere kostnad og gir større flekisbilitet til videre vegløsning mot Ve, der ny E16 kommer inn
fra sør, enn dersom man velger et av de andre alternativene. Det er på folkemøtene vist en
mulig fremtidig trasè som går videre over Kilemoen og Follummoen mot Ve-krysset. Denne
trasèen er ikke utredet nærmere, men vil ha stor betydning for om alternativ C-redusert får stor
positiv eller stor negativ betydning for beboere på Nymoen og for potensialet til Follummoen
som framtidig nærings/industriområde.
SVV foreslår i § 1.7 i bestemmelsene «byggegrense for E 16 er 100 m fra senterlinje i
nærmeste kjørefelt. Senterlinje vil bli endelig fastlagt i reguleringsplanfasen. En evt.
differensiering av byggegrensen på strekningen vil bli vurdert i reguleringsplanfasen».
Rådmannen merker seg denne muligheten for å differensiere byggegrensen og tenker da
spesielt på fremtidige næringsarealer på Eggemoen.
Statens vegvesen beskriver C-redusert som en midlertidig løsning. Rådmannen ser det som
problematisk at en «midlertidig» løsning sees opp mot mer fullverdige løsninger. Imidlertig
muliggjør dette en rundkjøring på E 16 som med flettefelt i alle armer vil ta mindre areal enn
planskilt kryss. SVV hevder at dette igjen gir fleksibilitet til å finne gode løsninger for
strekningen Hensmoen-Nymoen-Ve. Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunen får enda
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et kryss som ikke er i henhold til forskriftene i forhold til dimensjonering og trafikkmengde.
Krysset ved Heradsbygda blir regulert ifb med FRE16 som ligger ute til høring nå, men krysset
ved Kilemoen og Risesletta er ikke i henhold til gjeldene forskrift.
Rådmannen anbefaler at planlegging for utbedring av kryssutforming ved Kilemoen og
innkjøring til Hønefoss nord, ved Risesletta, igangsettes.
Det er videre uklart hvilken betydning den «midlertidige løsningen» har for utviklingen av
omkringliggende arealer ettersom det da må forventes at disse kan bli berørt av en fremtidig
løsning. At samfunnsnytten allerede er tatt ut, ved å bygge etter C-redusert, kan gjøre det
vanskeligere å få prioritert nødvendige nye avbøtende tiltak, da disse kan få sterk negativ
samfunnsnytte i neste planomgang.
I kostnadene for C-redusert ligger ikke kostnader til utbedring av kryss mot Hensmoen og
Nymoen/Hønefoss, ved Risesletta, inne. Det er også noe uklart hvilke andre kostnader som
ligger inne i C-redusert i form av «veg i dagen» og om dette også inkluderer besparelse ved å
unngå støyskjerming/innløsning av boliger som får økt støy. Av planbeskrivelsen framgår det at
man vil vurdere støy for Nymoen etter T-1442. Det er noe usikkert hvordan dette skal
håndteres i praksis.
Ved etablering av C-redusert må man forvente å kunne hente ut den samme samfunnsnytten
som ved alt A, B, og C. Man vil samtidig få de samme ulempene i form av økt trafikk med de
utfordringer dette skaper for støybelastning for boliger og kapasitetsutfordringer i eksisterende
kryss.
Rådmannen anser at alternativ C-redusert er et fornuftig alternativ, forutsatt at konsekvensene
av tiltaket i større grad ivaretas i den videre detaljreguleringen av forslaget. Rådmannen
foreslår at dette legges inn som krav i kommunedelplanen ved at bestemmelsene endres i tråd
med politisk innspill ved høring.
Alternativ C-redusert vil ikke i samme grad som C legge begrensninger på bruken av
eiendommene langs eksisterende E16 frem til strekningen reguleres.
For å bygge ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen må strekningen detaljreguleres.
I kommunedelplanen tas det stilling til valg av trasè A, B eller C.
Trasèene C og C-redusert er identiske frem til de møter eksisterende E16. Rådmannen kan
ikke se at valg av C-redusert gir begrensninger for en fremtidig reguleringsplan fremfor
alternativ C.
Valg av C-redusert kan imidlertid oppfattes som et signal om at kommunen aksepterer en
sterkt forenklet løsning. Dersom mangelen på avbøtende tiltak gjør at kapasiteten eller
sikkerheten i nærliggende kryss ikke lenger er tilfredsstillende, kan dette føre til at videre
utvikling av områder som belaster kryssene kan bli stoppet. En løsning som medfører en slik
situasjon vil ikke være i tråd med målene SVV foreslo og som ble fastsatt av kommunen i
planprogrammet.
Rådmannen anbefaler vedtak av trasè C-redusert med bakgrunn i forutsigbarhet om
gjennomføring og kostnader. Og for å ivareta fleksibiliteten som SVV mener dette alternativet
skaper, for å vurdere gode løsninger videre, som gir en god situasjon på strekningen
Hensmoen-Nymoen-Ve. Rådmannen forutsetter at SVV i den videre detaljplanleggingen
vurderer strekningen Hensmoen-Nymoen-Ve.

-

Vedlegg
1. Forslag til plankart A, B, C og C-redusert
2. Forslag til bestemmelser, datert 08.08. 2018
3. Planbeskrivelse og Konsekvensutredning (KU), datert 08.08. 2018
4. Oppsummering av høringsinnspill med kommentarer fra SVV

Ringerike kommune, 12.09.2018
Tore Isaksen
Rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Lars Lindstøl og Grethe Tollefsen
Ansvarlig hos rådmannen: Terje Dalen
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0
0
6
7
6
6

BN

H720_N
BAB
BAB

SL

H130_
H720_N
L

0
0
0
5
7
6
6

0
0
0
5
7
6
6

BAB

B

Egge
Randselva

BN

Begna
Nymoen
BN

GF

GF

GF
H320

0
0
0
4
7
6
6

0
0
0
4
7
6
6

VFR
L
B

TEGNFORKLARING

569000

PBL. § 11-7 AREALFORMÅL
1. Bebyggelse og anlegg

570000

3. Grønnstruktur

571000

PBL. § 11-8 HENSYNSSONER
a. Sikrings-, støy og faresone

572000

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER
Planens begrensning

B - Boligbebyggelse N

GF - Friområde N

H130 - Byggeforbud samferdselsobjekt

Arealformålgrense

BN - Næringsvirksomhet N

GF - Friområde F

H320 - Flomfare

Hensynssonegrense
Byggegrense

BAB - Andre typer bebyggelse og anlegg N
2. Samferdsformål og teknisk infrastruktur
SL - Lufthavn F

5. LNF

d. Båndleggingssone
L - LNRF N

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

H710 - Båndlegging i påvente av regulering etter PBL,
samferdselstiltak
H720 - Båndlegging lov om naturvern

ILLUSTRASJONSLINJER OG -SYMBOLER
Naturverngrense

573000

574000

Rev:

575000

Forslagsstiller:
Statensvegvesen

Kilde, basiskart:
SVV, 2010
Horisontalt geodetisk grunnlag:
Euref89, UTM-sone 32
Høydegrunnlag:
NN54

Samferdselslinje (vertikalnivå), Arealstatus
Samlevei F
Fjernvei F
Vegkryss F
"

Intern: v3b

50

100

Dato:

FORSLAGTIL KOMMUNEDELPLAN med bestemmelser
E16 Eggemoen- Alt. traseA
Kart -

±
0

00A

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

200 m

VFR - Sjø og vassdrag, friluftsområde N

SAK/NR

22.11.2017
Rev:

xx.xx.xx
DATO

SIGN

Annonse/ oppstartvarsel

xx.xx.xxxx

X

1. gangsbehandling/ SVV sitt utleggingsvedtak,jf. PBL §3-7, 3. ledd

xx.xx.xxxx

X

xx.xx.xxxx

X

DATO

SIGN

Offentlig ettersynfra xx.x.xx til xx.xx.xx
2. gangsbehandling
Kommunestyretsvedtak

Målestokk: 1:6 000
Ekvidistanse:
1m

/ A0

Kunngjøring

RINGERIKE KOMMUNE
Asplan Viak AS

ARK.NR.

SAK/NR

569000

570000

571000

572000

573000

574000

575000

Jevnaker

0
0
0
7
7
6
6

SL

H130_

0
0
0
7
7
6
6

BAB

L

Hensmoen

H720_N
H310

M

H190
H710_1

Eggemoen

0
0
0
6
7
6
6

0
0
0
6
7
6
6

H320

L

0
0
0
5
7
6
6

0
0
0
5
7
6
6

B

Egge
Randselva

BN

Begna
L
GF

VFR
H320

0
0
0
4
7
6
6

Nymoen
GF

GF
0
0
0
4
7
6
6

BN

B

TEGNFORKLARING 569000
PBL. § 11-7 AREALFORMÅL
1. Bebyggelse og anlegg

570000

BN - Næringsvirksomhet N

PBL. § 11-8 HENSYNSSONER
a. Sikrings-, støy og faresone

4. Forsvaret

B - Boligbebyggelse N

571000

M - Forsvaret N
5. LNF

BAB - Andre typer bebyggelse og anlegg N
L - LNRF N

Arealformålgrense

H190 - Andre sikringssoner

Hensynssonegrense
Byggegrense

H310 - Ras- og skredfare

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
SL - Lufthavn F
VFR - Sjø og vassdrag, friluftsområde N
3. Grønnstruktur
GF - Friområde N
GF - Friområde F

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER
Planens begrensning

H130 - Byggeforbud samferdselsobjekt

H320 - Flomfare

2. Samferdsformål og teknisk infrastruktur

572000

d. Båndleggingssone
H710 - Båndlegging i påvente av regulering etter PBL,
samferdselstiltak
H720 - Båndlegging lov om naturvern

ILLUSTRASJONSLINJER OG -SYMBOLER
Naturverngrense
Automatisk freda kulturminner
Kulturminner, annet vern eller uavklart

573000

574000
Kilde, basiskart:
SVV, 2010
Horisontalt geodetisk grunnlag:
Euref89, UTM-sone 32
Høydegrunnlag:
NN54

Samferdselslinje (vertikalnivå), Arealstatus
Samlevei F
Fjernvei F
Jernbane N

"

Vegkryss F

Rev:

575000

±
0

50

100

Forslagsstiller:
Statensvegvesen

00A
Intern: v4a

FORSLAGTIL KOMMUNEDELPLAN med bestemmelser
E16 Eggemoen- Alt. traseB
Kart SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

200 m

Dato:

SAK/NR

11.12.2017
Rev:

xx.xx.xx
DATO

SIGN

Annonse/ oppstartvarsel

xx.xx.xxxx

X

1. gangsbehandling/ SVV sitt utleggingsvedtak,jf. PBL §3-7, 3. ledd

xx.xx.xxxx

X

xx.xx.xxxx

X

DATO

SIGN

Offentlig ettersynfra xx.x.xx til xx.xx.xx
2. gangsbehandling
Kommunestyretsvedtak

Målestokk: 1:6 000
Ekvidistanse:
1m

/ A0

Kunngjøring

RINGERIKE KOMMUNE
Asplan Viak AS

ARK.NR.

SAK/NR

Jevnaker

SL

H130_

BAB

Hensmoen

B

M

BN

H720_N
H310

H190_

L

H710_1

Eggemoen

BRU

B

L

L
B

L

Egge
Randselva

BN
GF

Begna
GF

Nymoen

GF
VFR
H320

BN

TEGNFORKLARING
PBL. § 11-7 AREALFORMÅL
1. Bebyggelse og anlegg

Rev:

BA - Bebyggelse og anlegg, nåv.
B - Boligbebyggelse N

PBL. § 11-8 HENSYNSSONER
a. Sikrings-, støy og faresone

4. Forsvaret
M - Forsvaret N
5. LNF

BN - Næringsvirksomhet N
BAB - Andre typer bebyggelse og anlegg N
2. Samferdsformål og teknisk infrastruktur
SL - Lufthavn F
3. Grønnstruktur
G - Grønnstruktur N

L - LNRF N

H130 - Byggeforbud samferdselsobjekt

Arealformålgrense

H190 - Andre sikringssoner

Hensynssonegrense
Byggegrense

H310 - Ras- og skredfare
H320 - Flomfare

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
VFR - Sjø og vassdrag, friluftsområde N

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER
Planens begrensning

d. Båndleggingssone
H710 - Båndlegging i påvente av regulering etter PBL,
samferdselstiltak
H720 - Båndlegging lov om naturvern

Samferdselslinje (vertikalnivå), Arealstatus
Samlevei F
Fjernvei F
Fjernvei (bru) F
Jernbane N

"

ILLUSTRASJONSLINJER OG -SYMBOLER
Naturverngrense
Automatisk freda kulturminner
Kulturminner, annet vern eller uavklart

Kilde, basiskart:
SVV, 2010
Horisontalt geodetisk grunnlag:
Euref89, UTM-sone 32
Høydegrunnlag:
NN54

±
0

50

100

00A
Intern: v3b

200 m

Dato:

FORSLAGTIL KOMMUNEDELPLAN med bestemmelser
E16 Eggemoen- Alt. traseC
Kart SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAK/NR

21.11.2017
Rev:

xx.xx.xx
DATO

SIGN

Annonse/ oppstartvarsel

xx.xx.xxxx

X

1. gangsbehandling/ SVV sitt utleggingsvedtak,jf. PBL §3-7, 3. ledd

xx.xx.xxxx

X

xx.xx.xxxx

X

DATO

SIGN

Offentlig ettersynfra xx.x.xx til xx.xx.xx
2. gangsbehandling

Vegkryss F

Kommunestyretsvedtak

Målestokk: 1:6 000
Ekvidistanse:
1m

/ A0

Kunngjøring

RINGERIKE KOMMUNE

GF - Friområde N
GF - Friområde F

Forslagsstiller:
Statensvegvesen

Asplan Viak AS

ARK.NR.

SAK/NR

Jevnaker

SL

H130_

BAB

Hensmoen

B

M

BN

H720_N
H310

H190_
H710_1

L

Eggemoen

Egge
Randselva

Begna
Nymoen

TEGNFORKLARING
PBL. § 11-7 AREALFORMÅL
1. Bebyggelse og anlegg
BA - Bebyggelse og anlegg, nåv.
B - Boligbebyggelse N
BN - Næringsvirksomhet N
BAB - Andre typer bebyggelse og anlegg N
2. Samferdsformål og teknisk infrastruktur
SL - Lufthavn F
4. Forsvaret
M - Forsvaret N

PBL. § 11-8 HENSYNSSONER
a. Sikrings-, støy og faresone

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER
Planens begrensning

H130 - Byggeforbud samferdselsobjekt

Arealformålgrense

H190 - Andre sikringssoner

Hensynssonegrense
Byggegrense

H310 - Ras- og skredfare
H320 - Flomfare
d. Båndleggingssone
H710 - Båndlegging i påvente av regulering etter PBL,
samferdselstiltak

ILLUSTRASJONSLINJER OG -SYMBOLER
Naturverngrense
Automatisk freda kulturminner
Kulturminner, annet vern eller uavklart

Kilde, basiskart:
SVV, 2010
Horisontalt geodetisk grunnlag:
Euref89, UTM-sone 32
Høydegrunnlag:
NN54

Dato:

FORSLAGTIL KOMMUNEDELPLAN med bestemmelser
E16 Eggemoen- Alt. traseC redusert
Kart -

±

Vegkryss F
0

50

100

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

200 m

SAK/NR

21.11.2017
Rev:

xx.xx.xx
DATO

SIGN

Annonse/ oppstartvarsel

xx.xx.xxxx

X

1. gangsbehandling/ SVV sitt utleggingsvedtak,jf. PBL §3-7, 3. ledd

xx.xx.xxxx

X

xx.xx.xxxx

X

DATO

SIGN

Offentlig ettersynfra xx.x.xx til xx.xx.xx
2. gangsbehandling

H720 - Båndlegging lov om naturvern

Kommunestyretsvedtak

Målestokk: 1:6 000
Ekvidistanse:
1m

/ A0

Kunngjøring

RINGERIKE KOMMUNE

5. LNF
L - LNRF N

00A
Intern: v3b

Samferdselslinje (vertikalnivå), Arealstatus
Samlevei F
Fjernvei F
Jernbane N

"

Rev:

Forslagsstiller:
Statensvegvesen

Asplan Viak AS

ARK.NR.

SAK/NR
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9 BESTEMMELSER

RINGERIKE KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER
KOMMUNEDELPLAN FOR E16 NYMOEN/HENSMOEN - EGGEMOEN
AREALPLAN - ID: 1012

Bestemmelser sist revidert

Dato:
08.08.2018

1 GENERELLE BESTEMMELSER (pbl. § 11-9)

§ 1.1 Formål
Planen skal avklare korridor for E16 mellom Nymoen og Eggemoen i Ringerike kommune.
Linjesymbol som markerer traseen er en illustrasjon og ikke juridisk bindende. Endelig trasé
blir fastlagt gjennom reguleringsplan.

§ 1.2 PLANKRAV
Det skal foreligge godkjent reguleringsplan før tiltak på ny E16 kan igangsettes.

§ 1.3 FORHOLDET TIL GJELDENDE AREALPLANER
I de tilfeller hvor det er konflikt mellom gjeldende arealplaner og denne planen gjelder
kommunedelplanen for E16 Nymoen/Hensmoen - Eggemoen foran tidligere vedtatte planer.

§ 1.4 STØY
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) skal legges til
grunn for gjennomføring av støyreduserende tiltak mot bebyggelsen.
§ 1.5 LUFTFORURENSNING

E16 Nymoen - Eggemoen
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103

Retningslinje for behandling av luftforurensning i arealplanfasen (T-1520) skal legges til
grunn for arbeidet med reguleringsplan for tiltaket.

§ 1.6 REKKEFØLGEKRAV
Tiltak på gang- og sykkelvegnettet, skal være ferdigstilt senest to år etter åpning av ny E16.
Støyreduserende tiltak iht. bestemmelse § 1.3 skal være ferdigstilt før ny veg tas i bruk.
§ 1.7 BYGGEGRENSER
Byggegrensen for E16 er 100 m fra senterlinje i nærmeste kjørefelt. Senterlinje vil bli endelig
fastlagt i reguleringsplanfasen. En evt. differensiering av byggegrensen på strekningen vil bli
vurdert i reguleringsplanfasen.

Alle byggesaker innenfor byggegrensen for E16 skal sendes vegeier f or uttalelse, også de
saker som ligger innenfor regulerte områder.
§ 1.8 KRAV FOR SENERE FASER
Følgende tema skal utredes/vurderes nærmere i reguleringsfasen:

Utarbeidelse av reguleringsplan for GS-nett vist i planbeskrivelsen
Supplerende grunnundersøkelser
Støyberegninger, fasadeberegninger og fastsettelse av støydempende tiltak mot
bebyggelse både i anleggsfase og fremtidig situasjon.
Områder for rigg og deponier
Erstatningsareal/kompensering for tapt dyrka mark utredes
Hagabekken som går gjennom Nærstadmarka skal kartlegges både for vannlevende
organismer og mht. vannkvalitet.
Renseløsning for overvann fra ny E16 skal vurderes
Forholdet til både nyere og automatisk fredete kulturminner må avklares på
reguleringsplannivå og legges inn som hensynssoner i plankart.
Midlertidige og permanente inngrep i verneområder skal begrenses mest mulig
Tiltak for å begrense viltulykker. Vilttrekk kartlegges og behov for etablering av
viltkryssinger over/under ny E16 utredes.
Plan for ytre miljø
Rigg- og marksikringsplan
Plan for SHA
Estetikk og landskapstilpasning vurderes iht. formingsveieleder for E16 Nymoen -Roa
Ny E16 utformes slik at den gir en sikker barriervirkning mot Forsvarets område på
Eggemoen
Forsvarets område må gis en alternativ adkomst
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen vil det bli
gjennomført arkeologiske registreringer ihht. til Kulturminnelovens § 9

Statens vegvesen Region øst
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2 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (pbl. § 11-8)

§ 2.1 Planen viser areal båndlagt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter pbl § 117, pkt. 2, jf. pbl §11-8, pkt. d.

§ 2.2 Båndleggingen etter pbl § 11-8, pkt. d gjelder for 4 år, eventuelt med en utvidelse til 8
år etter søknad til departementet. Dersom regulering ikke gjennomføres innenfor tidsfristen
kan tiltak etter pbl § 20-1 gjennomføres i tråd med arealformålene i kommuneplanens
arealdel.

§ 2.3 SIKRINGSSONE – byggeforbud rundt veg, bane og flyplass H_130
Innenfor området angitt som sikringssone H130 kan det ikke oppføres bebyggelse.

§ 2.4 SIKRINGSSONE – Eggemoen H_190

Bestemmelsen er kun relevant for alternativ B og C

Innenfor områder angitt som sikringssone H190 er det forbud mot bebyggelse og andre tiltak
som er i strid med forsvarets virksomhet.
For forsvaret Eggemoen gjelder et generelt byggeforbud mot å bygge så høyt at det kan
komme i konflikt med militære installasjoner. Det tillates ikke etablering av bygg med direkte
innsyn til Forsvarets bygninger eller tekniske installasjoner. Generell hensynssone 100 m,
med tilleggskrav for spesielt utsatte eller kritiske områder. Forbud mot etablering av
virksomhet som i seg selv kan utgjøre en trussel for Forsvaret Eggemoen. Det tillates ikke
etablering av virksomhet som er spesielt sensitiv til Forsvarets virksomhet .

§ 2.5 SONE MED FLOMFARE – hensynssone H_320
Det tillates ikke etablering av ny E16 eller ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn
nivået for en 200 års flom, med mindre det utføres tiltak som sikrer tiltaket mot flom. Det
samme gjelder ved fornying og/eller reetablering av eksisterende bebyggelse.

§ 2.6 RAS- OG SKREDFARE – hensynssone H_310
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved søknader om byggetiltak etter plan- og
bygningsloven må det dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for
steinsprang og -skred. Vurderingene og dokumentasjonen skal utføres av geoteknisk
sakkyndig og være i henhold til ”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder
langs vassdrag” fra NVE.

E16 Nymoen - Eggemoen
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§ 2.7 BÅNDLEGGINGSSONE – båndlegging etter lov om naturvern H_720_N
Bestemmelsen er kun relevant for alternativ A
Områdene er båndlagt iht. naturmangfoldloven. Det skal gis tillatelse fra vedkommende
myndighet før tiltak (arbeid, anlegg eller virksomhet) innenfor båndlagte områder iverksettes.

Statens vegvesen Region øst

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region øst

Snorre Vaagland / 24058084

1 6/281 07 - 1 1 2

Deres referanse :

Vår dato :
08.08.201 8

E16 Nymoen - Eggemoen. Oversendelse av revidert forslag til
kommunedelplan

(KDP) med konsekvensvurdering

(KU) etter offentlig høring

Vedlagt oversendes oppsummering

av innkomne høringsuttalelser

revidert forslag til kommunedelplan

(KDP) med tilhørende konsekvensutredning

etter offentlig ettersyn og
(KU) for ny

E16 Nymoen – Eggemoen, i hht. plan - og bygningslovens (PBL) §3.7.
Offentlig ettersyn av kommunedelplanen
Forslag til KDP for ny E16 på strekningen Nymoen - Eggemoen i Ringerike kommune lå ute til
offentlig ettersyn fra 1 4. februar 201 8 til 4. mai 201 8. Det kom inn 28 merknader. 9
merknader kom fra offentlige instanser, 8 fra interesseorganisasjoner,
fra private grunneiere. Alle høringsuttalelsene

2 fra velforbund og 7

er oppsummert og kommentert i et eget notat

som vedlegg 1 i revidert planbeskrivelse. Der innspillene er tatt til f ølge, er planforslaget
endret. Endringene er markert med gul bakgrunnsfarge

i den reviderte planbeskrivelsen,

som vedlegges.
Anbefaling av alternativ
Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyser (håndbok V71 2) består av en
samfunnsøkonomisk

analyse som inkluderer prissatte og ikke - prissatte konsekvenser.

Prissatte konsekvenser er konsekvenser som kan beregnes med en krone - verdi i en nytte kostnadsanalyse. De miljøfaglig temaene som ikke kan prissettes i kroner, er analysert under
ikke - prissatte tema er, se planbeskrivelsen for mer informasjon.
utredningsarbeidet

er å belyse beslutningsrelevante

Etter utredningsarbeidet

Hensikten med

forskjeller mellom alternativene.

sammenstiller man resultatene fra de ikke - prissatte og prissatte

temaene for å se på samfunnsnytten

i forhold til det såkalte 0 - alternativet (dagens

vegsystem). Deretter vurderes lokale og regionale ringvirkninger

av alternativene, og grad av

måloppnåelse i forhold til definerte mål for prosjektet. Alternativet som samlet sett kommer
best ut anbefales.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

I arbeidet med kommunedelplan

og konsekvensutredning

for E16 Nymoen - Eggemoen er det

gjort utredninger på en rekke fagtemaer innenfor hver korridor A, B, C og C- redusert. Ved
sammenstilling

av prissatte og ikke - prissatte konsekvenser kommer 0 - alternativet best ut,

men 0 - alternativet svarer ikke på prosjektmålene.

Forskjellene mellom alt. A, B, C og C-

redusert er ikke store i den samfunnsøkonomiske

analysen. Etter en faglig vurdering av

måloppnåelse, usikkerhetsberegninger

og samfunnsmessige ri ngvirkninger,

anbefaler

Statens vegvesen alt. C- redusert for videre planlegging og utbygging.
Statens vegvesen begrunner anbefalingen alt. C- redusert med følgende:
Alternativet oppfyller prosjektmålene
Nivået på utbyggingskostnadene

er betydelig lavere en n de øvrige alternativene

Alternativet gir større fleksibilitet

for å se på mulige vegkorridorer

for E16 mellom

Hensmoen og Ve- krysset (rv.7)
Alternativet har positiv netto nytte
Innsigelser
Statens vegvesen mottok innsigelser fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen I Buskerud.
Fylkesmannen i Buskerud har innsigelse til alternativ A og B på grunn av de store
konsekvensene alternativene har på naturmangfoldet

til den rødlistede naturtypen

ravinedaler (Nærstadmarka).
Forsvarsbygg hadde innsigelse til altern ativ B og C, på grunn av nærføring til Forsvarets
anlegg på Eggemoen. Spørsmål om sikkerhet for Forsvarets anlegg var sentral t i innsigelsen.
Statens vegvesen og Forsvarsbygg har vært i dialog og kommet frem til en løsning slik at
Forsvarsbygg i brev av 0 2.07.201 8 trakk innsigelsen forutsatt at f ølgende elementer
inkluderes i planbestemmelsene:
Krav til bestemmelser §1 .8 KRAV FOR SEINEREFASER:
•

Vegen utformes slik at den gis en sikker barrierevirkning

mot Forsvarets

område
•

Forsvaret s område må gis en alternativ adkomst

Øvrige problemstillinger

som er omtalt i merknadene til planforslaget

De viktigste problemstillingene

som går igjen i merknadene til planen er;

Friluftsliv på Eggemoen
Støy, Vågård og Nymoen
Ivaretakelse av viltets in teresser
Naturmangfold,

da særlig knyttet mot Nærstadmarka

Beslag av dyrkamark
Forurensing av vassdrag og brønner
Beslag av arealer på grunn av byggegrenser/byggeforbud
Statens vegvesen viser til vedlegg 1 i revidert planbeskrivelse «oppsummering av innkom ne

høringsuttalelser» hvor ovennevnte problemstillinger

er svart ut.

3

Vedtak
Statens vegvesen anbefaler Ringerike kommune som planmyndighet

å vedta alternativ

C- redusert som skal legges til grunn for det videre planarbeid for ny E16 Nymoen Eggemoen.

Statens vegvesen Region øst
Med hilsen

Bjørn Nyquist
Planleggingsleder

Vaagland Snorre
Ass. planleggingsleder
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FORORD
Statens vegvesen har i samarbeid med Ringerike kommune utarbeidet kommunedelplan
med konsekvensutredning for ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Planarbeidet er basert
på planprogram fastsatt av Ringerike kommune 01.08.2016 . Det er avtalt med Ringerike
kommune at planarbeidet skal skje med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3.7 som gir
kommunen anledning til å la statlig myndighet utarbeide og sende et planforslag på høring.
Etter høring og evt. revisjon av planforslaget, oversendes det til kommunen for vedtak.
Dokumentet er utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen Region øst av AsplanViak as
v/Ola Brandvold.

Eventuelle spørsmål til planen og konsekvensutredningen kan rettes til:
Statens vegvesen Region øst
v/Bjørn Nyquist
tlf: 24 05 83 50 eller 91 17 02 53
Østensjøveien 34, 0667 Oslo
bjorn.nyquist@vegvesen.no
eller
Snorre Vaagland
Tlf: 24 05 80 84 eller 92 82 63 66
Østensjøveien 34, 0667 Oslo
snorre.vaagland@vegvesen.no
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0 SAMMENDRAG
0.1 Bakgrunn
Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen –
Eggemoen. Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker og
Ringerike kommune hvor reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015. Eggemoen – Olum er
prioritert for utbygging i første periode av NTP (2018 – 2029)
E16 Nymoen/Hensmoen - Eggemoen - Olum er en del av vest–øst forbindelsen «E16
Bergen – Gävle». Vegen fungerer i dag både som lokalveg og som hovedvegforbindelse
mellom Gardermoen/Oslo nord og Buskerud med forbindelser videre til både Sørlandet og
Vestlandet (via Valdres og Hallingdal). Denne delen av E16 inngår som en ytre «ring 4»
utenfor Osloregionen, og kan bidra til avlastning av det hardt trafikkerte vegnettet i det
sentrale Osloområdet.
Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E16
Nymoen – Eggemoen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.05.2016 – 01.07.2016
og vedtatt i formannskapet i Ringerike kommune 20.09.2016.
Det ble besluttet å utrede 3 korridorer. Etter at planprogrammet ble vedtatt og i etterkant av
en medvirkningsprosess i innledningen av planarbeidet, er den ene korridoren noe justert.
Alternativene har også fått endrede betegnelser fra planprogrammet og er nå benevnt A,B og
C:
Korridor A: Krysser sør i ravinedalen i Nærstadmarka på to bruer på til sammen litt over 1100
meter og følger eksisterende veg over Eggemoenplatået fram til et nytt kryss mot Jevnaker.
Korridor B: Er justert etter vedtatt planprogram og krysser Nærstadmarka midt mellom de to
andre utredningskorridorene på to bruer på i underkant av 1100 meter. Videre østover går
korridoren mellom Forsvarets arealer og næringsområdene/flyplassen på Eggemoen til et
nytt kryss mot Jevnaker.
Korridor C: Følger eksisterende E16 mot Valdres til Hensmoen og krysser ravinedalen der
denne er smalest i nord på en 400 meter lang bru. Så skrår korridoren sør-østover og legges
mellom Forvaret på Eggemoen og Eggemoen næringspark i samme trasé som alternativ B.

Figur 1 Utredningskorridorene A, B og C
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Redusert korridor C: Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen, dvs.
kun bygge strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen som en første etappe da dette
alene gir tilnærmet full måloppnåelse. Dette åpner for å vurdere andre løsninger for hele
strekningen mellom Ve, Nymoen og Hensmoen i en senere fase. Strekningen Ve - Nymoen
vil får stor trafikkøkning i årene som kommer og inngår enda ikke i noen planprosess.
For å kunne tilpasse løsningen til eksisterende veg ved Hensmoen og fremtidig løsning
sørover mot Ve, kan krysset her utformes som en provisorisk løsning, som rundkjøring).

0.2 Dagens situasjon
E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende
standard.
Fra Hensmoen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan
og det er kun en direkte atkomst til vegen fra Nærstad gård (privat). Strekningen har slake
kurver, gul midtstripe og fartsgrensen er 80 km/t. E16 deler i dag boligområdet Nymoen i to,
med bebyggelse på begge sider av vegen.
Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60
km/t, flere krappe kurver og ikke separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er det en
del spredt bebyggelse og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.
Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er fartsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en
separat g/s-veg med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T kryss mellom E16 og fv. 35 inn mot Hønefoss sentrum. I Gummikrysset oppstår det
regelmessig køsituasjoner pga. høy trafikk på alle vegarmene.

Figur 2 Oversiktskart over planområdet med dagens vegnett.

Statens vegvesen Region øst

VI

Hoveddokument- revidert planbeskrivelse KU

Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrka mark.
Terrenget er flatt og oversiktlig, det er separat g/s-veg frem til avkjøringen til Nærstad gård.
Fartsgrensen er 70 km/t. På strekningen er det flere private avkjørsler, samt et kanalisert T kryss inn til Hvalsmoen. Fra avkjøringen til Nærstad gård og frem til Eggemobakkene er det
flere krappe kurver.
Eggemobakken er ca. 1,5 km lang og stigningen er opp mot 9 %. Vegbredden varierer
mellom 7,5 og 8 meter. Stigningen gjør at tunge kjøretøy ikke klarer å holde hastigheten opp
bakken. Spesielt vinterstid hender det at tunge biler sliter med å komme opp. På toppen av
Eggemobakken er fartsgrensen satt opp til 80 km/t rett før avkjøringen til NAF-banen. E16
går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T-kryss til Eggemoen
næringspark og T-kryss med forbikjøringslomme til Viul. Mellom avkjøring til Nærstad gård
og kommunegrensen til Jevnaker er myke trafikanter henvist til å benytte vegskulderen. Et
alternativ for myke trafikanter er å bruke skogsbilvegnettet i Nærstadmarka og på
Eggemoen.

Figur 3 Registrert trafikk 2015. (Kilde Nasjonal vegdatabank, (NVDB)

Det er gjennomført modellberegninger av trafikkbelastning på hovedvegnettet for dagens
situasjon og i 2044 – 20 år etter beregnet vegåpning. Modellen er kalibrert mot registrerte
trafikkstrømmer i en rekke snitt. For prognosesituasjonen, (2044), er det lagt inn prosjekter
som er forventet sluttført på dette tidspunktet.
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Figur 4 Forventet trafikk på dagens vegnett i 2044. Beregningene er utført med Statens vegvesens regionale
trafikkmodell.

Transportmodellen bygger på SSB’s framskrivning av forventet befolkningsutvikling frem til
2044. Disse er tilpasset noe med hensyn til befolkningsvekst på Ringerike.
På Eggemoplatået er det forventet å få en sterk økning i antallet arbeidsplasser som følge av
utbygging av næringsparken. Modellen legger til grunn at antall arbeidsplasser vil øke fra ca.
300 arbeidsplasser i dag til ca. 1500 arbeidsplasser i 2044. Dette vil innebære en nær
tredobling av trafikken til og fra området.

0.3 Tekniske løsninger
Vegbredden planlegges i tråd med dimensjoneringsklasse for forventet trafikk 20 år etter
antatt åpning (H5 skal velges for veger med beregnet trafikk mellom 6 – 12000 kjt/dag.
Horrisoltal- og vertikaltraseen er tilpasset en fremtidig 4 felts veg (H(8).
Normalprofilet for vegklasse H5 er vist i illustrasjonen under.

Figur 5 Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 600 0-12 000
og fartsgrense 90 km/t (mål i m).
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Ved etablering av vegklasse H5 med midtdeler er det stilt krav om etablering av
forbikjøringsstrekninger. Der disse anlegges vil tverrsnittet se ut som illustrasjonen under.

Figur 6 Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter

Beregning av trafikksituasjonen er preget av stor usikkerhet pga store endringer i næringsog bostedsutvikling i Ringeriksområdet de nærmeste årene. Trafikktallene er også svært
nærme standardkrav til f ire kjørefelt. Det er derfor tatt høyde for dette i trasévalgene slik at
det er plass til en høyere standardklasse hvis det viser seg å være nødvendig i senere
planprosess.

0.4 Utredningsalternativene
Alternativene som er utredet er kort beskrevet under.
Korridor A:

Figur 7 Korridor A. Kryss etableres ved Nymoen og langs eksisterende E16 ved grensa mot Jevnaker, på
Eggemoen, og er illustrert med sirkler i kartet.

Traséen tar av fra eksisterende E16 ved Nymoen og dreier rett østover i retning
Eggemoenplatået der den tangerer flyplassområdet i sør-vestre del. Videre østover følger
traséen eksisterende veg før den knyttes til vedtatt plan for ny E16 mellom Jevnaker,
(Eggemoen), og Olum. Det anlegges planskilte kryss ved Nymoen og ved Eggemoen vest for
Jevnaker.

E16 Nymoen - Eggemoen
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Det foreslås opparbeidet gang- og sykkelvegforbindelser mellom Gummikrysset og
Hensmoen, samt mellom Nærstad gård, (der dagens g/s-veg slutter), og Jevnaker ved
Bergermoen. Det er planlagt for parallelført gang- og sykkelveg i Eggemobakken. Dette må
imidlertid vurderes nærmere i neste planfase da terrenget her byr på særskilte tekniske
utfordringer. Løsningene for gående og syklende er tilnærmet like i alle alternativene og
illustreres derfor kun her.

Figur 8 Eksisterende og nye gang- og sykkelvegforbindelser i korridor A, B og C.

Korridor B:

Figur 9 Korridor B. Kryss etableres ved Nymoen og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen, og er illustrert med
sirkler i kartet.
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Traséen tar av fra eksisterende E16 ved Nymoen og dreier nordøstover i retning
Eggemoenplatået. Videre østover følger traséen eiendomsgrensa til Forsvaret i sør før den
dreier sør-østover rundt rullebanen på Eggemoen flyplass og knyttes til vedtatt plan
(Eggemoen - Olum) for ny E16 i et nytt planskilt kryss mot Jevnaker. Alternativet vil innebære
en mindre justering av vedtatt reguleringsplan i tilknytningspunktet. Prinsippet for etablering
av gang- og sykkelveger er identisk som for korridor A.
Korridor C:

Figur 10 Korridor C. Kryss etableres ved Nymoen, Hensmoen sør og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen,
og er illustrert med sirkler i kartet.

Traséen følger eksisterende E16 mellom Nymoen og Hensmoen, men legges på brinken ut
mot ravinedalen og øst for eksisterende veg. Ved Hensmoen foreslås bygget et nytt
toplanskryss for E16 mot Valdres. Fra det nye krysset dreier korridoren østover i retning
Eggemoenplatået. Videre østover følger traséen eiendomsgrensa til Forsvaret og er
sammenfallende med korridor B fram til det nye planskilt krysset mot Jevnaker (likt som for
alternativ B).
Prinsippet for etablering av gang- og sykkelveger er identisk som for korridor A.
Redusert korridor C
Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen da det alene løser
hovedmålene for prosjektet, dvs kun bygge strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen
som en første etappe. Dette åpner for å vurdere andre og et bredere faglig grunnlag for
løsninger mellom Ve og Nymoen og Hensmoen i en senere fase. Strekningen Ve - Nymoen
får stor økning i trafikk de nærmeste årene, men er ikke omfattet av verken Fellesprosjektet
E16/Ringeriksbanen eller i andre planprosesser.
For å kunne tilpasse løsningen til eksisterende veg ved Hensmoen er krysset her foreslått
utformet som en provisorisk løsning, som rundkjøring.
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Figur 11 Korridor C redusert. Kryss etableres ved Hensmoen sør og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen, og
er illustrert med sirkler i kartet. Strekningen Nymoen – Hensmoen er tatt ut av løsningen.
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0.5 Konsekvenser av tiltaket
0.5.1 Prissatte konsekvenser
Tabellen under viser samlet oversikt over kostnadskomponentene for de tre alternativene for
ny E16 Nymoen-Eggemoen.
Tabell 1 Endringer i perioden 2024 -2063 (nåverdi i mill. 2017 kr)

Aktør

Komponenter

Trafikanter og
transportbrukere

Trafikantnytte

2443

2443

Alternativ
C
1778

SUM

2443

2443

1778

0

0

0

-112

-112

-98

Operatorer

Alternativ A

Kostnader
Inntekter
Overføringer

0

0

0

-112

-112

-98

Investeringer
Drift og vedlikehold
Overføringer
Skatte- og avgiftsinntekter

-2193
-53
0
-50

-2079
-52
0
-50

-1560
-28
0
-42

SUM

-2296

-2181

-1630

Ulykker
Luftforurensning
Restverdi
Skattekostnad

220
-6
0
-459

220
-6
0
-436

275
-14
0
-326

SUM

-245

-222

-65

Netto nytte NN

-210

-72

-15

NNB

-0,09

-0,03

-0,01

SUM
Det offentlige

Samfunnet
forøvrig

Alternativ B

Sammenligning av beregningsresultater viser at alternativ C gir minst negativ netto nytte,
men også lavest trafikantnytte.

Figur 12 Sammenstilling av de viktige prissatte konsekvenser.
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0.5.2 Ikke p rissatte konsekvenser
Resultatene fra analysen gir ikke uttrykk for total samfunnsnytte for prosjekter og kan ikke
brukes alene for å avgjøre hvorvidt et prosjekt er samfunnsnyttig eller ikke. Metodikken er
derfor best egnet som et sammenlikningsgrunnlag mellom de ulike utredningsalternativene.
Samlede resultater for alle ikke-prissatte tema er presentert i tabeller under sammen med en
samlet vurdering av netto nytte og rangering for de ulike korridorene. Kategorier som er
benyttet for vurdering av de ikke-prissatte konsekvensenes bidrag til samlet netto nytte er
vist i tabellen under. På grunnlag av resultatene fra delutredningen er det fastsatt en samlet
konsekvens for hvert alternativ.
Tabell 2 Kategorier for vurdering av de ikke-prissatte konsekvensenes
bidrag til samlet netto nytte (fra Statens vegvesens håndbok V712)

Kategori for samlet
bidrag til netto nytte
Negativt / strider mot
nasjonale mål
Negativt
Nær null
Positivt

Kriterier
Dersom ett eller flere tema har fire minus,
eller to eller flere tema har tre minus
Dersom det er tydelig overvekt av negative
konsekvenser
Dersom de positive konsekvensene i stor
grad oppveier de negative konsekvensene
Dersom det er overvekt av positive
konsekvenser

Tabell 3 Samlet vurdering og rangering av ikke -prissatte konsekvenser for alternativene.

Alternativ

Landskapsbilde

Naturmiljø

Naturressurser

Nærmiljø og
friluftsliv

Kulturminner og
- miljø

Samlet
vurdering

0-alt.

Rangering

1

Korridor A

--

---

--

-

--

Negativt

2

Korridor B

-

---

-/- -

-

- -/- - -

Negativt

2

Korridor C

-/ - -

- -/- - -

- -/- - -

-/ - -

--

Negativt

2

Som det fremgår av sammenstillingstabellen over har alle utbyggingsalternativer et negativt
bidrag til samlet nytte mht. ikke-prissatte konsekvenser. Dvs. at 0-alternativet er rangert som
det beste alternativet.
Samlet sett er hovedalternativene A, B og C rangert likt siden ingen av alternativene skiller
seg ut ved at de har gjennomgående lavere konsekvens for alle utredningstema. Korridor A
og B har stor negativ konsekvens for naturmangfold knyttet til ravinelandskapet, mens
korridor C har noe mindre negativ konsekvens for naturmangfoldet. Korridor C medfører
imidlertid et større permanent inngrep i dyrka mark (67 daa) enn korridor A (28 daa) og B (10
daa). Dette alternativet er også vurdert som noe mer negativt mht. friluftslivsverdier. For
landskapsbilde er korridor B noe mindre negativt enn korridor A og C.
Rangering av alternativene mht. ikke-prissatte konsekvenser vil være avhengig av hvilke
verdier man legger mest vekt på. Med bakgrunn i redegjørelsen over er det ikke grunnlag for
å gi gjøre en slik prioritering mellom hovedalternativene på faglig grunnlag.
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Redusert alternativ C
Til forskjell fra opprinnelig alternativ C medfører redusert alternativ C ingen inngrep på
strekningen Nymoen-Hensmoen. For landskapsbilde, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og
kulturmiljø innebærer dette en mye mindre negativ konsekvens sammenliknet med
hovedalternativ C. Det er imidlertid ikke tatt stilling til om dette vil gi utslag på skalaen for
samlet konsekvens for disse temaene. For naturressurser innebærer redusert alternativ C et
inngrep i dyrka mark ved etablering av en rundkjøring ved Hensmoen (Høgfoss). Dog et
betydelig mindre inngrep enn opprinnelig alternativ C .For naturmiljø er det vurdert at samlet
konsekvens for redusert alternativ C vil være lik som for hovedalternativ C.
Oppsummert vil den reduserte varianten innebære mindre inngrep i delområdene mellom
Nymoen og Hensmoen, men for temaene naturmiljø og naturressurser er det ikke grunnlag
for å rangere denne løsningen over de andre alternativene. For de øvrige temaene framstår
redusert alternativ C som noe bedre og den kan derfor rangeres samlet som noe bedre enn
de øvrige utbyggingsalternativene for ikke-prissatte konsekvenser.

0.5.3 Sammenstilling av prissatte og ikke -prissatte konsekvenser
Konsekvensutredningen er utarbeidet etter metodikk i Statens vegvesens håndbok V712
som er en modell for nytte-/kostnadsanalyse. Analysen brukes til å sammenlikne ulike
utbyggingsalternativer med 0-alternativet. Resultatene fra analysen gir ikke uttrykk for total
samfunnsnytte for prosjekter og kan ikke brukes alene for å avgjøre hvorvidt et prosjekt er
samfunnsnyttig eller ikke.
Alle tre korridoralternativer har negativ netto nytte for prissatte konsekvenser og har et
samlet negativt bidrag til samlet netto nytte for ikke-prissatte konsekvenser, men nær 0 for
alternativ C. 0-alternativet rangeres derfor som det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme
alternativet, men svarer ikke opp prosjektets målsetting. Resultater fra
konsekvensutredningen er oppsummert i tabellene under. Her er det også presentert en
rangering av alternativene med utgangspunkt i både prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser.
0-alternativet kommer best ut i den samfunnsøkonomiske analysen og er derfor rangert som
nr. 1. Siden utbyggingsalternativene A, B og C er rangert likt for ikke-prissatte konsekvenser,
er rangeringen for prissatte konsekvenser utslagsgivende for en samlet
samfunnnsøkonomisk rangering. Dette betyr at alternativ C er rangert over alternativ B og at
alternativ A er rangert som den minst lønnsomme løsningen. Det understrekes at det er
relativt marginale forskjeller på alternativene samlet sett. Det henvises derfor til resultater for
de enkelte utredningstema som grunnlag for videre vurdering og grunnlag for anbefaling og
vedtak i saken.
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Tabell 4 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

0-alternativet
Prissatte virkninger
Netto nytte (netto nåverdi i kroner)
Netto nytte per budsjettkrone
I. Rangering prissatte konsekvenser
Ikke -prissatte virkninger
Samlet vurdering
II. Rangering ikke-prissatte
konsekvenser
Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering
III. Samlet samfunnsøkonomisk
rangering

Korridor A

Korridor B

Korridor C

-210
-0,09

-72
-0,03

-15
-0,01

1

4

3

2

1

Negativ
2

Negativ
2

Negativ
2

0

Negativ

Negativ

Negativ

1

3

4

2

Tabell 5 Sammenstilling av prissatte og ikke -prissatte konsekvenser.

0-alternativet
Prissatte virkninger (nåverdi)
Trafikk- og transportbrukere
Operatorer
Det offentlige
Ulykker
Luftforurensning
Restverdi
Skatte- og avgiftsinntekter
Netto nytte
Netto nytte pr. budsjettkrone
I. Rangering prissatte
konsekvenser

Korridor A

Korridor B

2443
-112
-2296
220
-6
0
-50
-210
-0,09
1

Ikke -prissatte konsekvenser
Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet vurdering ikke -prissatte
konsekvenser

Korridor C

2443
-112
-2181
220
-6
0
-50
-72
-0,03

1778
-98
-1630
275
-14
0
-42
-15
-0,01

4

3

2

-----Negativ

--- -/- - -/- Negativ

-/- -/- - -/- - -- -/- - Negativ

II. Rangering ikke -prissatte
konsekvenser
Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering (prissatte og ikke prissatte konsekvenser

1

2

2

2

0

Negativ

Negativ

Negativ

III. Rangering etter samlet
vurdering av I og II

1

4

3

2
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0.6 Anbefaling
Den samfunnsøkonomiske analysen gir små forskjeller mellom de vurderte alternativene:
Prissatt netto nytte
Rangering (prissatte virkninger)
Ikke-prissatte, samlet vurdering
Rangering ikke-prissatte virkninger
Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering
Samlet samfunnsøkonomisk
rangering

Alt 0
1
1

Alt A
-210
4
Negativ
2

Alt B
-72
3
Negativ
2

Alt C
-15
2
Negativ
2

0

Negativ

Negativ

Negativ

1

4

3

2

For prissatte konsekvenser gir alle alternativene negativ netto nytte. B og C ligger nær opptil
0 og det er grunn til å anta at begge disse kan oppnå en positiv effekt ved videre
optimalisering i en senere planfase. 0-alternativet er i sammenstillingen ansett for å være det
beste alternativet, men svarer ikke opp prosjektets mål. Det er store forskjeller med hensyn
på investeringskostnader der alternativ C kommer klart best ut.
For ikke prissatte konsekvenser anses de utredete korridorene å være likeverdige, men med
små nyanser innenfor de ulike konsekvenstemaene:
Landskapsbilde: korridor B best, (minst eksponert), A og C tilnærmet likeverdig
Nærmiljø og friluftsliv: korridor A og B er best, C noe dårligere på grunn av nærfølring
til boliger mellom Nymoen og Hensmoen
Naturmangfold: C, (minst inngrep raviner), bedre enn A og B som anses som
likeverdige
Kulturmiljø: A og C anses som likeverdige og bedre enn B, (som gir størst konflikt
med Eggemoen leir)
Naturressurser: B best før A og dernest C, (som har størst inngrep i dyrkede arealer)
Alle tre korridorene er nær ved å tilfredsstille prosjektets målsettinger med små nyanser
innenfor følgende punkt:
Reisetid mellom Nymoen og Jevnaker er noe lengre i korridor C, (ca. 1 minutt lengre
reisetid enn A og 40 sekunder lengre enn B ved hastighet 90 km/time), men gir
kortere reisetid på E16 mellom Nymoen og Hensmoen. Forskjellene i trafikkantnytte
over en periode på 40 år utgjør ca. 700 millioner mer i sparte reisekostnader for A og
B.
Korridor C anses som noe bedre enn A og B for næringslivet da dette skiller seg fra
de sistnevnte med et kryss ved Hensmoen.
B og C tar noe bedre vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som
sandfuruskog, ravinelandskap, kulturlandskap og elvelandskap enn A.
Dersom man lykkes å finne en tilfredsstillende teknisk løsning for etablering av gangog sykkelveg i Eggemobakkene i neste planfase, vil målet om etablering av
sammenhengende g/s-nett mellom Hønefoss og Jevnaker være nådd
Siden alternativene nærmest er sidestilt i konsekvens, vil andre faktorer telle med i den totale
vurderingen. De tre korridorene er prosjektert med tanke på en mulig utvidelse til framtidig 4felt. For korridor C innebærer dette imidlertid en noe annen trasé mellom Nymoen og
Hensmoen enn det den tekniske planen viser. Ut fra grunnforhold og usikkerhet knyttet til
kostnader skiller alternativ C seg noe fra de to andre. Ved etablering av bru over
Nærstadmarka vil være mulig å etablere denne til fjell for korridor C i motsetning til de to
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andre der det er langt til fjell og de lange bruene delvis må etableres med friksjonspæler i til
dels dårlige masser.
Korridorene B og C griper inn i de planlagte næringsområdene på Eggemoen. Disse
arealplanene er ikke vedtatt og antas derfor å kunne tilpasses framtidig ny E16. Korridor A
griper imidlertid inn i eksisterende næringsarealer og anses av den grunn å være dårligst for
næringsutviklingen i området på Eggemoen.
De beregnede virkninger på klimagassutslipp viser at korridor C er bedre enn de to øvrige.
Dette relateres i første rekke til etablering av et mindre omfang konstruksjoner enn de to
øvrige og at transportutslippet er noe bedre da flere kan benytte ny veg. (les: inkluderer også
det meste av trafikken mellom Nymoen og Hensmoen).
At flere kan benytte ny veg på strekningen Nymoen - Hensmoen i korridor C gir også et
positivt utslag på beregnet reduksjon i trafikkulykker der denne kommer noe bedre ut enn A
og B.
Lesbarhet av vegsystemet er en viktig faktor. C anses å være bedre enn de to øvrige. Dette
relateres til to forhold; Utformingen av kryssene på Nymoen for korridor A og B er relativt
kompliserte. Et tredje kryss for Valdrestrafikken ved Hensmoen i korridor C binder
hovedvegsystemene noe bedre sammen enn ved de to øvrige alternativene. I dette
alternativet vil også næringsområdene ved Hensmoen få en direkte tilknytning til ny E16 i
tillegg til områdene på Nymoen og Eggemoen.
Nærstadmarka er et ravinelandskap med stor verdi, bl.a. er raviner vurdert som rødlistede
naturtyper i kategorien sårbar (VU). Nærstadmarka utgjør en betydelig del av planområdet
og inngrep her har vært viktig ved omfangs- og konsekvensvurderingen for naturmiljø.
Korridor A og B vurderes derfor som mer negative mht. naturmangfoldet enn korridor C.
Investeringskostnadene er ca. 500 - 600 mill. kroner høyere for alternativene A og B enn C,
der A er dyrest. Anleggsgjennomføring vil være enklere for B enn A og C som delvis ligger
langs dagens veg, der A anses som den mest utfordrende. Alternativ C kan, til forskjell fra A
og B, også innebære en etappevis utbygging mellom Hensmoen og Eggemoen.

SVV vil med henvisning til det som er anført over og følgen de momenter oppsummert under
anbefale at korridor C legges til grunn for den videre planleggingen:
Lavere investeringskostnad (og bedre grunnforhold)
Bedre ulykkeseffekt
Bedre lesbart hovedvegsystem for trafikantene
Bedre for det lokale næringsliv med hovedkryss ved etablerte næringsområder
Mindre inngrep i ravineområdet i Nærstadmarka
Mindre klimagassutslipp
Mulighet for etappevis utbygging *)
*) Siden det ikke finnes noen planavklaring for strekningen Ve – Nymoen, så vil SVV gå inn
for å anbefale redusert korridor C, (se fig 11), da denne gir:
Lavere investeringskostnad, (ca. 600 mill. kr lavere enn fullverdig utbygging av C),
men som det både trafikalt og med hensyn på prosjektmål oppnås tilnærmet samme
effekt som for korridor C
Færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve.
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Konsekvenser av økt trafikk gjennom Nymoen må vurderes nærmere med hensyn på støy
og trafikksikkerhet i neste planfase. Redusert korridor C er vist på plankart som er vedlagt.
Endelig anbefaling overfor Ringerike kommune avgis etter at høring er gjennomført og
innkomne merknader er sammenfattet og vurdert.
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1 INNLEDNING
1.1 Planområdet
Området som blir berørt av korridorvurderingen ligger nord for Hønefoss mellom Nymoen,
Hensmoen og Eggemoen. Ved Eggemoen knyttes tiltaket til planen for ny E16 EggemoenOlum.

Hensmoen

Nymoen

Figur 13 Avgrensning av området for korridorvurdering
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1.2 Bakgrunn
Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen –
Eggemoen. Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker og
Ringerike kommune hvor reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015.
Dagens E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen tilfredsstiller ikke kravene til
standard i forhold til vegens funksjon. I dag betjener E16 både lokaltrafikk mellom Hønefoss
og Jevnaker og regional trafikk mellom Gardermoen/Oslo nord og indre Buskerud, Telemark
og Hallingdalen/Valdres (r v.7/E16).
Etter at ny trase for E16 på strekningen Eggemoen – Olum er vedtatt og utbygd, gjenstår
strekningen Ve - Eggemoen for å få en enhetlig standard og som inngår i en ytre ring 4
utenom Oslo fram til Gardermoen. Realiseringen av prosjektet vil bidra til å redusere
reisetiden og sikre en forutsigbar fremkommelighet.
Med bakgrunn i dette har Statens vegvesen i samarbeid med Ringerike kommune
utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for parsellen Nymoen – Eggemoen.

1.3 Mål
Samfunnsmål: (Beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under. Hvilke
virkninger vil prosjektet ha på miljø og samfunn).
I nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er målene for transportpolitikken formulert.
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er:
«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet».
Det overordnede målet for E16 Nymoen/Hensmoen -Eggemoen:
I planprogrammet er følgende mål formulert.
Ny E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen skal gi en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for
alle trafikantgrupper.

Effektmål: (Skal vise effekter som tiltaket gir brukere og o mgivelsene. Eksempelvis
kapasitet, regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser mm. Effektmål skal kunne måles over
tid).
Bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper; færre ulykker med personskade
Forutsigbar- og redusert reisetid mellom Nymoen og Eggemoen
Redusere gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss sentrum og på fv. 241
Bedre transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv og regional utvikling
Ta vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som sandfuruskog,
ravinelandskap, kulturlandskap og elvelandskap
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Resultatmål: (Skal beskrive hva som er viktige leveranser og resultater for prosjektet som f.
eks. kostnader og ytelser. Resultatmål skal kunne måles umiddelbart etter gjennomført
prosjekt).
Reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i 2018
Kryssene på strekningen skal være planskilt. Plassering av kryss og utforming av
disse skal gjøres slik at ny veg får mest mulig trafikk og avlaster Hønefoss
sentrum og fv. 241
Etablere et sammenhengende sykkeltilbud mellom Hønefoss og Jevnaker, og
andre relevante lenker innenfor planområdet
Det skal utarbeides forslag til finansieringsløsning som grunnlag for
Stortingsproposisjon
Formingsveileder for E16 Nymoen - Roa skal legges til grunn for å få en
sammenhengende utforming av vegrommet fra Nymoen i Ringerike kommune til
Olum i Jevnaker kommune
Forutsetninger:
Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og
vertikalkurvatur skal søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8
håndbok i N100 Veg- og gateutforming
Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for evt.
senere utbygging til 4-felt skal sikres
Ivareta ytre miljø gjennom gjeldende lover, retningslinjer og interne føringer for
håndtering av det ytre miljøet
Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen
Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en
energieffektiv anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser
Fartsgrensen skal være 90 km/time

1.4 Prosess
1.4.1 Planprogrammet
Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E16
Nymoen – Eggemoen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.05.2016 – 01.07.2016
og vedtatt i formannskapet 20.09.2016.
Det ble besluttet å utrede 3 korridorer:
Korridor 1: Kryssing sør i ravinedalen i Nærstadmarka og følge eksisterende veg over
Eggemoenplatået
Korridor 2: Følger eksisterende veg mot Valdres og legges nord for ravinedalen. Skrår søtøstover og følger eksisterende veg sør for flyplassen
Korridor 3: Følger korridor 2 fram til Hensmoen. Videre østover legges alternativet mellom
Forsvarets arealer og næringsområdene/flyplassen på Eggemoen
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Korridor 3

Korridor 2
Korridor 1

Figur 14 Korridorene 1-3 fra vedtatt planprogram

Plassering av kryss er en viktig del av prosjektet og avhenger av flere forhold. Særlig viktig i
dette prosjektet er hvor det er økonomisk og teknisk mulig å krysse ravinedalene i
Nærstadmarka.
Følgende tilføyelser etter høring ble gjennomført før kommunestyrets vedtak:
For alle korridorer skal fremtidig bruk av eksisterende veg som erstattes av ny veg
belyses
Miljødirektoratets metodikk for kartlegging av friluftsområder skal vurderes (Ringerike
O-lag)
Det skal beregnes direkte og indirekte båndleggelse av grusressurser som følge
av tiltaket (DMF)
Hensynet til miljømålet om god økologisk tilstand i vannforekomsten legges til grunn.
Ved vurdering av konsekvensene av tiltaket skal det vurderes om tiltaket medfører
forringelse av økologisk tilstand jf. Vannforskriften § 12. Den regionale planen
innarbeides som førende og at vurderingen av konsekvensene gjøres jf. fastsatte
miljømål for de berørte vannforekomstene
Vurdering av konsekvensene for utvikling av næringsliv som følge av tiltaket skal
gjennomføres i dialog med aktørene på Eggemoen. Konsekvensutredningen skal se
på påkoblingsmuligheter (kryss) til ny E16 og sekundærvegnettet samt plassering av
linja. Det totale arealbeslaget skal også utredes
Regionalt planforum skal brukes til å presentere og drøfte kommunedelplanen før
planen legges ut til offentlig ettersynsyn

1.4.2 Endringer etter vedtatt planprogram
Samferdselsdepartementet ønsker at stamveger/motorveger skal dimensjoneres slik at det
er mulig å skilte fartsgrense 110 km/time. Det er i planarbeidet søkt å oppnå dette kravet.
Gjennom en idedugnad og prosess mot Ringerike kommune er korridor 2 fra
planprogrammet erstattet med en variant som er en kombinasjon av korridor 3 og 1 jf.
prinsippskissa under:
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Figur 15 Nytt alternativ etter gjennomført idedugnad i november 2016

Alternativene har etter at planprogrammet ble vedtatt fått nye betegnelser jf. skissa under:

Figur 16 Korridorene vil i det videre betegnes som A, B og C
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1.4.3 Medvi r kning
Gjennom planprosessen er det avholdt en rekke informasjons- og medvirkningsmøter. Blant
annet:
Idéseminar 17. – 18. november i 2015 på Sundvollen hotell og 16. og 17. november
2016 på Hønefoss
Møter med berørte aktører og grunneiere på strekningen
Møter med Ringerike kommune administrativt og politisk nivå
Presentasjon i Regionalt planforum i Buskerud

1.4.4 Framdrift
Oppstart av kommunedelplanarbeidet ble varslet samtidig med utleggelse av forslag til
planprogram 04.05.2016. Den forventede framdriften for planprosessen er:
Offentlig ettersyn vinteren 2017/2018
Politisk behandling og vedtak av kommunedelplanen – våren 2018
Tidspunkt for oppstart av reguleringsplanarbeid etter vedtatt kommunedelplan er ikke fastsatt
siden prosjektet ikke er omtalt i gjeldende NTP og kun er gitt planmidler til utarbeidelse av
kommunedelplan i statsbudsjettet.
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2 FORHOLD TIL ANN EN PL AN LEGGING
2.1 Overordnede planer
Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Fortetting og arealøkonomisering,
knutepunktutvikling og senterutvikling i forbindelse med videre utbygging (bolig og næring
understrekes som særlig viktig relatert til transportplanlegging, blant annet for å kunne
begrense transportbehovet). Det skal legges til grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv
planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.
Rikspolitiske retningslinje, RPR, for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen
Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen
av det fysiske miljø. På kommun alt nivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige
planprosesser og får mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning
støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede
arealer for lek og utfoldelse. I den grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes
fullverdige erstatningsarealer.
Rikspolitiske retningslinje, RPR, for vernede vassdrag
Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet gjaldt i
utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene
heller ikke må undergraves av andre inngrep. Retningslinjen gjelder for hundremetersbeltet
og for spesielt verdifulle områder utenfor dette som har betydning for vassdragets
verneverdi.
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging (fastsatt 04.09.09)
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å sikre:
At kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp
En mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene
At kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å
redusere klimagassutslipp
St.meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets
miljøtilstand
Stortingsmeldingen «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens
viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken.
Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig
forvaltning av landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser.
Arealpolitikken skal også bidra til reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og
transportsystem skal samordnes med sikte på redusert motorisert transportbehov og økt
bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en trygg og effektiv trafikkavvikling.
Gjennom mer langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål for lokal og regional
utvikling forenes med mål for bevaring av landskaps-, natur- og kulturverdier. I Meld. St. 26
(2012-2013) legger Regjeringen stor vekt på å utvikle denne delen av E16 som kan benyttes
som en ytre «ring 4» utenfor Osloregionen og dermed bidra til avlastning av det hardt
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trafikkerte vegnettet i det sentrale Osloområdet. Utbyggingen vil bidra til næringslivsutvikling
i Jevnaker og Ringerike kommuner ved at den styrker den felles bo- og
arbeidsmarkedsregionen Ringerike – Jevnaker. Utbyggingen vil også styrke planlagt
næringsutvikling. Bedre forhold for gang- og sykkeltrafikk er ytterligere et argument for
prosjektet.
St.meld. nr. 29 (96-97): Regional planlegging og arealpolitikk
Stortingsmeldingen om regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å
prioritere overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at
Norge har en lav befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar
mark. Mesteparten av våre utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og
skaper konflikter mellom ytterligere konsentrasjon og jordvern.
Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at
alternative areal og transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og
effektivitet i planprosessene og gi et bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak.
Følgende hensyn skal tillegges større vekt i planleggingen:
Biologisk mangfold
Utbyggingspolitikk og transportsystem
Jordvern
Estetikk og landskapsbilde
Funksjonshemmede
Regionale planer
Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020
Øvrige
Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen
Den europeiske landskapskonvensjon
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.06.2015)
De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er
viktig at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen for å bidra til
gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk.
Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur
og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken.
Gjennom planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og
store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og
kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.
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2.2 Kommunale planer
2.2.1 Ove rordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt 30.04.2015
Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007
Energi og klimaplan for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.

2.2.2 Kommuneplanens arealdel – pågående revi d ering
Kommuneplanens arealdel er under revidering. Forslag til ny arealdel for perioden 20172030 ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring etter vedtak i Formannskapet 25. april
2017. Planforslaget angir ønsket arealutvikling fram til 2030. Det er foreslått enkelte
endringer i forhold til gjeldende kommuneplan i planområdet for E16 Nymoen-Eggemoen.
Område avsatt til Forsvaret er foreslått utvidet, slik at det omfatter hele Forsvarsbygg sin
eiendom. I tillegg er avgrensningen av hensynssonen (sikringssonen) rundt forsvar et
foreslått endret, og det er gitt egne bestemmelser for denne sonen. Videre er det foreslått en
hensynssone for friluftsliv nord for jernbanen.

2.2.3 Gjeldende reguleringsplaner
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Figur 17 Vedtatte arealplaner i området som ny E16 kan komme i berøring med er vist med blå skravur.
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1. Reguleringsplan for Eggemoen industriområde og flyplass, (PlanID 0605-272-03)
Planen ble vedtatt 06.02.2003 og med vedtak om mindre endring 20.06.2007. Planen
omfatter arealer til industri, kontor, forretning, herberge, bevertning og flyplassrelatert
virksomhet. I tillegg er det regulert formål til landbruk, offentlig trafikkområde, flyplass med
sikkerhetssoner og parkbelter. Deler av området er realisert i henhold til planen. Området
inngår i nytt forslag til områderegulering (omtalt senere).
2. Detaljregulering for E16 Eggemoen – Olum, (PlanID 0605-388 og 389)
Planen ble vedtatt 26.03.2015 og tilrettelegger for etablering av ny E16 mellom Eggemoen
og Olum. Foruten samferdselsformålene omfattes planen i tilstøtende arealer i Ringerike
kommune av LNRF-områder. Tiltaket er ikke gjennomført, men forventes igangsatt i
inneværende NTP-periode. Avhengig av valg av korridor for ny E16 Nymoen – Eggemoen,
kan det bli behov for justeringer av veglinjer og planen i sammenkoblingspunktet mellom de
to plantrekningene på Eggemoen.
3. Reguleringsplan for Trollmyra Avfallsplass, (PlanID 0605-209)
Planen ble vedtatt 26.09.1991 og omfatter massetak (for tildekking av avfall), landbruk,
naturvernområde og deponeringsplass for avfall. Formålene er bygd i henhold til plan.
4. Reguleringsplan for NAF anlegg Eggemoen, (PlanID 0605-238)
Planen ble vedtatt 23.05.1996, og omfatter arealer til testbane/øvingsbane og go-cartbane
samt driftsveg for landbruket. Formålene er bygd i henhold til planen.
5. Reguleringsplan for Eggemoen nærøvingsområde, (PlanID 0605 -208)
Planen ble vedtatt 28.02.1991. Arealet er regulert til nærøvingsområde for Forsvaret og tatt i
bruk. Forsvarets aktiviteter og bruk av området er endret i ett ertid som en konsekvens av
omorganiseringer. Området eies fortsatt av Forsvarsbygg.
6. Reguleringsplan for Ringerike skyte- og øvingsfelt, (PlanID 0605-229)
Planen ble vedtatt 29.09.1994 med formålet øvingsområder med tilhørende anlegg for
Forsvaret. Området er tatt i bruk i henhold til formålet, men Forsvarets aktiviteter og bruk av
området er endret i ettertid som en konsekvens av omorganiseringer. Området eies fortsatt
av Forsvarsbygg.
7. Reguleringsplan for Vågårdsmoen nord (PlanIF 0605-163,
Planen ble vedtatt 26.01.1984 og til rettelegger for boligutbygging. Formålene er bygd ut i
henhold til planen.
8. Reguleringsplan for Hensmoen (PlanID 0605_150-05)
Planen ble vedtatt 24.03. 1983 men det er vedtatt 5 mindre planendringer i ettertid i perioden
1996 – 2013. Formålene i planen er offentlig tjenesteyting, industri, samferdselsformål og
grøntdrag, (turveg). Store deler av området er bygd ut i henhold til planen.
9. Områderegulering for Follum, (PlanID 0605-343)
Planen ble vedtatt 31.03.2011. Arealene er avsatt til næring, bolig, infrastrukturanlegg,
grønnstruktur og naturområde i vassdrag. De arealene som grenser opp til dette planarbeidet
er avsatt til næring. Disse er så langt ikke utnyttet.
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10. Reguleringsplan for Treklyngen, (PlanID 0605-343)
Planen ble vedtatt 28.08.2014 og legger til rette for industri, boliger. Infrastruktur og
grønnstruktur. Arealene som grenser opp til planarbeidet er bolig og grønnstruktur.
11. Reguleringsplan for Hovsmarka, (PlanID 0605-155)
Planen ble vedtatt 28.11.1985 og regulerer områder for industri, boliger, offentlige bygg,
bygninger til allmennyttige formål, landbruk, friområder, friluftsområder og infrastruktur.
I hovedtrekk grenser områdene avsatt til fri- og friluftsområder opp mot dette planarbeidet.
12. Reguleringsplan for Almemoen, (PlanID 0605-312-06)
Planen ble vedtatt av 26.05.2005 men det er vedtatt 6 mindre reguleringsendringer i ettertid i
tidsrommet 2005 – 2013.
Planen regulerer arealer til boliger, barnehage, infrastruktur, friområde og LNF.
Formålene er i hovedtrekk bygd ut i tråd med planen.
13. Reguleringsplan for Kistefos-museet (PlanID 0605-406)
Planen ble vedtatt 29.06.2017. Formålet med planen er primært ivaretakelse av kulturmiljøet
knyttet til Kistefos-museet og berører både Ringerike og Jevnaker kommuner. Planen
omfatter også deler av reguleringsplanen for ny E16 Jevnaker – Olum i Ringerike kommune.
Planen stadfester imidlertid at vedtatt plan for E16 skal videreføres.

2.2.4 Reguleringsplaner under arbeid
Kartet under viser områder det er igangsatt reguleringsplanarbeid der ny E16 kan komme i
berøring med planforslagene.

3

1
2

4
Figur 18 Områder hvor det er igangsatt planarbeid, der kommunedelplan for ny E16 kan komme i berøring med
planforslagene, er markert i kartet.
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1. Områderegulering for Eggemoen Aviation and Technology park (PlanID 0605-367)
Planforslaget legger opp til utvidelse av næringsaktiviteten på Eggemoen. Planprogram ble
fastsatt 21.05.2012. Planforslaget skal regulere arealer til kontor, industri, flyplassrelatert
virksomhet, lager, bevertning, overnatting, lufthavn, infrastruktur for øvrig, landbruk og
grønnstruktur.
Planen omfatter også arealer i vedtatt plan: «Eggemoen industriområde og flyplass, (PlanID
0605-272-03)». Statens vegvesen har fremmet innsigelse til planforslaget, og videre
planprosess avventer nå avklaring av innsigelsespunktene, herunder
avklaring av ny korridor for E16.
2. Områderegulering for næring/industri på Eggemoen (PlanID 0605 -375)
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for nærings- og industriformål som sikrer
tilgjengelige arealer for industrirettet næringsutvikling i kommunen. Det har også vært fokus
på å ivareta eksisterende turmuligheter i planområdet, og dermed ivareta det overordna
nettverket av stier og turløyper. Ny korridor for E16 vil berøre planforslaget uavhengig av
hvilket alternativ som anbefales/vedtas. Planarbeidet avventer nå avklaring av ny korridor for
E16.

3. Reguleringsplan for Hensmoen grustak (PlanID 0605-379)
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser, sikre nasjonalt viktige sand- og grusressurser samt gi rammer for videre
drift av masseuttak. Planen var på høring og offentlig ettersyn våren 2017 med frist for
uttalelser 30.05.2017. Deler av området kan bli berørt som en konsekvens av omlegging av
adkomstveger i området.

4. Reguleringsplan for Risesletta, PlanID ikke fastlagt
Det har vært avholdt oppstartsmøte med kommunen vedrørende reguleringsplan for område
av Risesletta. Eventuelle konflikter med etablering av ny E16 og kryssetablering på Nymoen
må avklares i den videre prosessen. Planprosessen er ikke tatt videre etter oppstartsmøtet.

2.3 Vegplaner
2.3.1 KVU og KS1
Konseptvalgutredning (KVU) er en faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter,
strekninger og for transportsystem i byområder. I prinsippet skal KVU gjennomføres før
prosjektplanlegging etter Plan- og bygningsloven, men i byer og på lengre strekninger vil det
alltid foreligge planer på ulike detaljeringsnivå. I en KVU analyseres transportbehov og andre
samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter).
KS1 er en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen.
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Det er gjennomført følgende utredninger i planområdet:
KVU/KS1 rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker
Utredningen anbefaler et konsept med en utbygging til
vegnormalstandard med samtidig kollektivsatsing for
strekningen rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker, (nå E16).
Det anbefales at kommunedelplan for avklaring av trasévalg
mellom Nymoen og Eggemoen startes opp.

KVU/KS1 for framtidig transportsystem i Hønefossområdet
I utredningen anbefaler Statens vegvesen Miljøkonseptet. Dette
innebærer en økt satsing på kollektivtransport og sykling og
gåing, redusert bilbruk i Hønefoss sentrum og tiltak for å binde
bydelene bedre sammen. Det anbefales også at prosjektet E16
Nymoen – Eggemoen bygges, parallelt med at tiltak som inngår
i Miljøkonseptet iverksettes. Følsomhetsanalyser viser at
Miljøkonseptets måloppnåelse og netto nytte styrkes dersom det
kombineres med dette E16-prosjektet. I den sammenheng
understrekes det at E16 Nymoen - Eggemoen i seg selv ikke
legger til rette for en utvikling som oppfyller de behovene og
trafikale utfordringene som en eventuell bypakke må møte. Det
presiseres også at finansiering av E16 Nymoen – Eggemoen
bør holdes utenfor en eventuell Bypakke Hønefoss

2.3.2 Nasjonal transportplan
Stortingsmelding 33 (2016–2017) Nasjonal Transportplan 2018 – 2029
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er:
«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet».
Det er videre fastsatt tre hovedmål:
Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser
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Nasjonal Transportplan omtaler hovedkorridorene for transportsystemet i Norge. E16 på
strekningen tilhører korridor 2 som har en samlet investeringsramme for veg og bane på ca.
7 mrd NOK i perioden 2018-2029. E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen står ikke omtalt i
dokumentet, men det er forslått utbygging av tilstøtende parsell mellom Eggemoen og Olum i
første seksårsperiode.
Strekningen Nymoen - Hensmoen tilhører hovedkorridor 5 (Sandvika - Bergen med
tilknytninger), og strekningen er heller ikke nevnt under denne korridoren i NTP. Strekningen
Skaret - Hønefoss er prioritert i NTP, men avsluttes i Ve-krysset.

2.4 Jernbaneplaner
Det er under utarbeidelse reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss. Planvedtak forventes i første del av 2018. Det er i NTP avsatt ca. 20
mrd NOK til jernbaneprosjektet i tiårsperioden med forventet byggestart i 2021/22. Tiltaket
skal gi reisetid på om lag 35 minutter mellom Oslo og Hønefoss.

2.5 Luftfart
Den privateide Hønefoss flyplass, Eggemoen (ENEG), har som mål å avlaste og bygge et
teknologisk miljø for luftfart i verdensklasse. Rullebanen ble reetablert i 2010 og er
kvalitetssikret av Avinor og Luftfartstilsynet.
Flyplassen er gunstig plassert på en høyde, med god avstand til boligbebyggelse. Dette gjør
problematikken rundt støy mindre komplisert, i tillegg bidrar det til økt sikkerhet.
Flyplassen benyttes i dag både av private, offentlige og næringsaktører.
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3 DAGENS SITUASJON
E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende
standard.
Fra Hensmoen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan
og det er kun en direkte atkomst til vegen fra Nærstadmarka (privat). Strekningen har slake
kurver, gul midtstripe og fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Boligfeltet ligger på begge
sider av E16 rett nord for Risesletta.
Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60
km/t, flere krappe kurver og ikke noe separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er
det en del spredt bebyggelse og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.
Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er fartsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en
separat g/s-veg med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T kryss mellom E16 og fv. 35 inn mot Hønefoss sentrum, hvor det til tider kan være kø.

Figur 19 Oversiktskart over planområdet med dagens vegnett.

Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrket mark.
Terrenget er flatt og oversiktlig, det er separat g/s-veg frem til avkjøringen til Nærstadmarka.
Fartsgrensen er 70 km/t. På denne strekningen er det flere private avkjørsler, samt et
kanalisert T-kryss inn til Hvalsmoen. Fra avkjøringen til Nærstadmarka og frem til
Eggemobakkene er det flere krappe kurver på E16.
Eggemobakken har en lengde på ca. 1,5 km og stigning på 9 % med til dels smal
vegbredde. Stigningen gjør at tunge kjøretøy får redusert hastighet opp bakken, samt at
denne trafikantgruppen kan få problemer med å komme opp bakken vinterstid. På toppen av
Eggemobakken er fartsgrensen satt opp til 80 km/t rett før avkjøringen til NAF-banen. E16
går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T-kryss til Eggemoen
næringspark og T-kryss med forbikjøringslomme til Viul. Det er ikke noe tilbud til myke
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trafikanter fra avkjøringen til Nærstadmarka og til kommune -grensa til Jevnaker langs med
dagens E16. Et alternativ for myke trafikanter er å bruke skogsbilvegnettet i Nærstadmarka
og på Eggemoen.

3.1 Arealbruk
Ringerike kommune har et
areal på ca. 1550 km², hvor
skog dominerer med ca. 1200
km². Dyrkamark utgjør ca. 80
km² og ca. 5 km² er
industri/servicetjenester (SSB).
Antall husholdninger i Ringerike
kommune ligger på rundt
14.000 (SSB 2016).
Kommunesenteret og
bysenteret ligger i Hønefoss
med ca. 15.500 innbyggere av
kommunens samlede
innbyggertall på 26.000.

Figur 20 Arealbruk i planområdet (NIBIO)

Ringerike kommunes
kommuneplan for 2007-2019
viser framtidig arealbruk. Det er
avsatt aktuelle korridorer for ny
E16, men disse er ikke gitt
rettsvirkning.

Figur 21 Utdrag fra kommuneplankart (2007-2019) over aktuelt planområde for ny E16 (tidligere rv35) NymoenEggemoen.
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3.2 Dagens vegtrafikk
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 mellom kommunegrensa til Jevnaker og Hensmoen er
hentet fra Norsk Vegdatabank (NVDB).

Figur 22 Trafikkbelastning på dagens vegnett (Årsdøgntrafikk 2015: kilde NVDB)

Trafikken sør for planområdet og inn til Hønefoss sentrum er vesentlig høyere. Der ligger
ÅDT på mellom 15000 og 20000 biler pr døgn i snitt og det er til tider kødannelser i sentrum.

3.3 Kollektivtrafikk
Følgende bussruter kjører på E16 innenfor planområdet:
Rute 720 Hønefoss – Jevnaker – Bjoneroa – Dokka (Opplandstrafikk)
Rute 150 Lillehammer – Gjøvik – Brandbu – Hønefoss (Opplandstrafikk)
Rute 701 Jevnaker (Toso) – Hønefoss (Opplandstrafikk.
Rute 221 Hønefoss sentrum – Jevnaker rutebilstasjon (Brakar)
Rute 225 Hønefoss – Knestang – Viul (Brakar)
Rute 232 Hønefoss – Hensmoen – Hallingby – Nes i Ådal (Brakar).
Rute 260 Sundvolden – Hønefoss – Jevnaker – Lunner – OSL (Askeladden)
Rute 232 har forskjellig målpunkt til ulike tider på døgnet. Rutene og stoppesteder er vist i
illustrasjonen under.
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Figur 23 Illustrasjonen viser bussruter og busstopp i planområdet for lokale og regionale ruter.

3.4 Trafikkulykker

Figur 24 Oversikt over personskadeulykker i perioden 2007 – 2016.
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I perioden 2007 – 2016 har det skjedd 35 trafikkulykker med personskade på E16 fra
kommunegrensen mot Jevnaker til ca. 200 m nord for T-krysset på Hensmoen. Totalt har 55
personer blitt skadet i de 35 ulykkene, hvorav 4 hardt skadd og 51 lettere skadd. De
strekningene som er mest ulykkes utsatt er fra avkjøringen til Nærstadmarka til krysset ved
NAF-senteret hvor det har skjedd 15 ulykker i perioden.

3.5 Forurensning
3.5.1 Støy
Fra Hensmoen til «Gummikrysset» og videre mot Eggemoen langs dagens E16 er ca. 24
boliger utsatt for støy mer enn 65 dBA (rød støysone) og ca. 214 boliger med støy mer enn
55 dBA (gul støysone). Området rundt Nymoen og Gummikrysset er mest utsatt for støy
innenfor planområdet.

Figur 25 Støysituasjonen i 2014 med beregnet trafikk.

3.5.2 Lokal luftforurensning
Boliger som i dag ligger langs E16 fra Hensmoen mot Gummikrysset og videre mot
Eggemoen blir ikke utsatt for luftforurensning fra vegtrafikken som overskrider kravene i
Forurensningsforskriften. Vegstrekningene har lavere trafikk enn 10 000 kjt/døgn og det er
lite stillestående kø på disse strekningene.
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3.5.3 Vann strenger
Nærstadmarka utgjøres av to uavhengige bekkesystemer. Den østre, Hagabekken har sitt
nedbørsfelt tilknyttet Nærstadsmarka. Influensområdet grenser opp mot Randselva.
Hagabekken blir i dag brukt til å sette ut ørretsmolt for rekruttering til de lokale
ørretstammene. Hagabekken hadde tidligere drikkevannskvalitet, men i dag er bekken
forurenset av kloakk og annen overflateavrenning.
Det vestre bekkedraget i Nærstadmarka har mindre vannføring enn Hagabekken, og på
grunn av den lave temperaturen i vannet kan man anta at mye av vannføringen skyldes
grunnvannstilsig.

3.6 Landskapsbilde
Planområdet domineres av det store og flate Eggemoplatået som står i sterk kontrast til det
intakte ravinelandskapet Nærstadmarka. I øst avgrenses planområdet av den
meandrerende Randselva, som har skåret seg ned i den mektige grusmorenen.
Eggemoen, som er Norges største grusavsetning dannet under siste istid, er relativt flat med
mye furuskog. Dette er et ensartet område, brutt opp av Eggemoen flyplass med tilhørende
næringsbebyggelse og Forsvarets anlegg.
Ravinelandskapet er meget kupert og variert, men terrengformene er delvis kamuflert av
tettvokst skog. Boligfeltet på Nymoen fra 80-tallet ligger på kanten av ravineområdet i vest.
Gården Nærstad sør i ravinen ligger på en høyde med utsikt mot Eggemoen.
Noe jordbrukslandskap inngår i planområdet sør og nord for ravinen. Dødisgropene i den
nordøstre del av planområdet danner en markert overgang fra den flate Eggemoen.

3.7 Kulturmiljø

Figur 26 Utsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden som viser kjente kulturminner i området .

Eggemoen består av en enorm sandmorene som domineres av furuskog. Området har vært
viktig for å skaffe ressurser fra utmarka, som vilt, tjære og ved til brensel. Dette kommer til
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uttrykk ved alle fangstgropene, tjæreanleggene og kullgropene som er kjent i området. I
utkanten av utredningsområdet i nord og sør ligger gårdsbebyggelse ved Egge og Vågård.
Ved Vågård er det kjent automatisk fredete gravhauger fra jernalderen.
Eggemoen leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten som flyplass under andre
verdenskrig. Flere av bygningene i det sentrale leirområdet er fredet etter forskrift.

3.8 Nærmiljø og friluftsliv
Eggemoen-platået er et svært populært turområde. Det er etablert et løypenett både for
langrenn og oppmerkede stier for fotturer. Terrenget er flatt og furuskogen er åpen noe som
gjør det enkelt for alle å bruke området til rekreasjon og trening. Terrengsykling og
turorientering er også populære aktiviteter på Eggemoen-platået. Store deler av turområdet
på platået inngår i to ulike områdeplaner. Disse er imidlertid ikke vedtatt. (se kap 3.2.4).
Ravinelandskapet i Nærstadmarka er også et mye benyttet friluftsområde. Det er særlig
sykling langs skogsbilvegene innover Nærstadmarka som er populært.

3.9 Naturmangfold
Vegetasjonen er markert forskjellig med furuskog på Eggemoen, og med opprinnelig
løvskog i Nærstadmarka – trolig gråor-heggeskog. I dag består store deler av
Nærstadmarka av plantet gran. Langs kanten av moen ut mot Nærstadmarka er det en mer
artsrik vegetasjon som er mindre preget av lyngarter, men med flere næringskrevende arter.
Bekken i den vestre delen av Nærstadmarka antar man er fiskeløs, men i utløpet til
Randselva finnes det bl.a. gjedde og flere andre fiskeslag. I Hagabekken er det registret
ørret nedenfor «fossen» som er et vandringshinder. Det er lagt ut gytegrus og satt ut ørret i
den nedre delen av bekken.
Det finnes flere kjente trekkveier for hjortevilt i Nærstadmarka. Påkjørsler av rådyr er
betydelig flere enn av elg og påkjørslene er særlig konsentrert ved Alme og opp
Eggemobakken.
For fugleliv er artsmangfoldet størst nede langs elveskråningene og i ravinene og relativ lav
oppe på furumoen.

3.10 Naturressurser
Det meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk og grusressurser
(masseuttak).
På Eggemoen-platået er det høyreist furuskog (sandfuruskog) som har en høy bonitet.
Nærstadmarka har også skog med høy bonitet. Denne domineres av plantet gran, men med
innslag av løvskog i visse områder.
Korn og grasproduksjon innenfor planområdet ligger i dag langs dagens E16 fra
Gummikrysset til Eggemobakken. Det er også noen mindre jordbruksområder inne i
Nærstadmarka og ved Hensmoen. Eggemoen-platået som i dag består av sandfuruskog har
et potensial for oppdyrking.
Eggemoen-platået er blant Norges største grusreserver.
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3.11 Reiseopplevelse
Eggemoen og Nærstadmarka har unike landskapskvaliteter som er ønskelig å få frem for de
reisende og skal derfor vektlegges i planarbeidet.

3.12 Eiendomsstruktur
Dagens eiendomsstruktur i planområdet består av 5-6 større eiendommer på Eggemoen og
Nærstadmarka. Ved Hensmoen, Nymoen og Gummikrysset er området preget av mindre
landbrukseiendommer, boligfelt og næringseiendommer.

Figur 27 Oversiktskart med e iendomsgrenser.

3.13 Geologi og geoteknikk
Dalen mellom Nymoen, Hensmoen og Eggemoen er omkring 1,5 km bred og 2 km lang i
nord- syd retning og er preget av raviner. Eggemoen, Hensmoen og delvis Nymoen ligger på
høyde mellom kote 170 og 190. Den generelle skråningshelningen fra omkringliggende
platåer ned mot dalen, varierer fra 20 til 30 grader på de brattere partiene.
Dypeste delen av ravinedalen er langs Hagabekken som starter nord for Høgfoss og går
sørover parallelt med vegen i retning Krokerud. Koten på vegen i syd er omkring 80, men
stiger gradvis i retning nord til kote 120 før vegen svinger. Ved enden av dalen gjør vegen en
180 graders sving mot øst og fortsetter mot Eggemoen platået.
Generelt er terrenget nede i hoveddalen preget av et stort antall mindre ravinedaler.
Hovedretningen på de største ravinedalen ser ut til å være nord-syd med mindre ravinedaler
ut til siden for disse.
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Kvartærgeologi
Eggemoplatået er det som vi kaller en brerandavsetning. Under den siste istiden var deler
av sokkelen og fastlands-Norge dekket av is og for ca. 9500 år siden lå selve isfronten ved
Hønefossområdet. På grunn av den store tyngden av isen, har området ligget ca. 200 m
lavere enn dagens overflate slik at havet har ligget inn over Tyrifjorden. På grunn av at salte
vannmasser strakte seg inn over Tyrifjordbassenget, ble det avsatt store mengder leire på
sjøbunnen inn mot og under dagens platå på Eggemoen. Under denne perioden lå selve
istungen i Randsfjorden. Senere rykket breen fram igjen og avsatte suksessivt grovere og
grovere materiale bestående av sand og grus over den leirete sjøbunnen. I siste fase lå
isfronten ved dagens fylkesgrense og breelver avsatte grovt materiale som stein og grus
horisontalt på toppen av allerede avsatte lag. Dette topplaget varierer fra 6-7 meter i nord til
under 1 meter ved terrassekanten i sør, og utgjør de store grusressursene på Eggemoen.
Den finere sanden under det grove topplaget har en mektighet på 30-40 m. Underst ligger
de marine sedimentene som silt og leire.

Figur 28 Kvartærgeologisk kart over undersøkelsesområdet, etter Østmo et al. 1978 og NordahlOlsen 1994.

Det er gjennomført et borprogram i 2016/2017 for kartlegging av grunnforholdene i
ravineområdet.
Fjellforhold
Det er registrert enkelte fjellblotninger langs hoveddalen langs Hagabekken, midt og nord i
ravinedalen.
Ut fra grunnboringene kan det synes som om det er fjell innenfor 50 - 80 m dybde over
midtre og sørlig delen av dalen mens det mot nordre delen i østre og vestre rand ikke er
påtruffet fjell. Unntaket er helt i nord mot Høgfoss hvor boringer mellom 2 - 12 m viser fjell.
Det er tidligere også utført seismikk i området som gir en indikasjon på fjelloverflate n.
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Det er etter en samlet vurdering av seismikk, og grunnundersøkelser tolket koten for den
sannsynlig fjelloverflaten. Antatt dybde til fjell for de aktuelle korridorene er vist i figuren
under.

Figur 29 Dybde til fjell. Fjellloverflaten er vist med sort stiplet strek. Dybden varierer mellom 10 og 80 m eter.

Løsmasser
Generell lagdeling over store deler av ravinedalen er som følger: Under terreng består
løsmassene av et middels fast siltig leirlag over et fast leirlag. Deretter er det hard morene
ned til fjell. Det kan forekomme variasjon av denne generelle laginndelingen. Bla. er det
innslag av lag av sandige materialer og silt. Det øvre laget er ofte mellom 10 – 20 m tykt.
Tykkelsen av underliggende lag av fast leire varierer, men er i hovedtrekk mer enn 20 m tykt.
Midtre delen av dalen har mer leirige masser enn kanten mot Eggemoplatået på østre siden
av dalen. I overgangen til Eggemoplatået er det indikasjoner på at det er sandige masser fra
kote 190 ned til omkring kote 150 hvor massen går over til et fast leirlag.
Kanten av dalen mot Nymoen i vest er preget av mer fast leirig materiale under terreng. Det
er forventet mer sandige masser i øvre lag lengre vest for disse boringene.
Nordre treskel er også undersøkt. Disse viser at det er forholdsvis grunt til fjell på mellom 2 –
12 m under terreng. Toppmassen her består av sandige masser med innslag av siltig leire.
Hydrologi og poretrykk
Grunnvannet er ikke målt under grunnundersøkelsene. Det renner flere bekker gjennom
dalen i nord syd retning. Flere av disse har sitt utspring i nord. Det er også mindre bekker
som renner ned i dalen både fra Nymoen og Eggemoen.
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Under grunnundersøkelsene ble det registrert størst avrenning fra Nymoen. Her var det også
meget bløte masser i topplaget med lite bæring. Det ble også registrert avrenning med
erosjon fra dalsidene mot Nymoen.
Tidligere grunnundersøkelser og NINA rapport viser til mulig avrenning fra Eggemoenplatået.
Det er på bakgrunn av dette forventet enkelte vannførende lag langs ytterkant av ravinedalen
både mot Nymoen og Eggemoen. Videre kan det ikke utelukkes vannførende lag i nærheten
av terskelen i nord ved Høgfoss og delvis langs Hagabekken.
Kvikkleire
Det er antydet forekomster av kvikkleire sør for Nymoen. Dette er et tynt lag på 1- 2 m og
betegnes som materialer med sprøbruddegenskaper. Denne forekomsten opptrer over et
begrenset område. Det er utført prøvetaking i krysset ved Svinefoss. Her viser prøven
tilnærmet null motstand rundt 7,5 m dybde som kan indikere kvikkleireforekomster.
Det er ellers i dalen ingen indikasjoner på kvikkleire fra utførte undersøkelser. Det kan likevel
ikke utelukkes begrensede lommer av kvikkleire, trolig pga. lokal utvasking.
Skred og flom
Grunneier har opplyst at det mulig har vært utglidninger og kvikkleireskred i området ved
Nymoen. Det er ikke registrert kvikkleire i det aktuelle området. Det er mulig at vann har
forårsaket utglidninger her da det er et forholdsvis lagdelt og vannmettet område med tegn til
utvasking i enkelte bekkeløp.
I kvartærgeologiske kart fra NGU, er det registrert skredaktiviteter langs Nymoen og Egge.
Omfang, type og historikk er ukjent. Det er ikke registrert flomutsatte områder i planområdet.
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4 BESKRIVELSE AV TILTA KET
E16 inngår i riksvegnettet. Standard på ny veg fastsettes ut i fra kravene i Statens vegvesens
håndbok N100 Veg- og gateutforming, hvor prognose for framtidig trafikk på vegnettet og
vegens funksjon er premissgivende.

4.1 Trafikkprognoser

og standardvalg

Det er gjennomført modellberegninger av trafikkbelastning på hovedvegnettet for dagens
situasjon og i 2044 – 20 år etter forventet vegåpning. Det er benyttet Regional Transport
Modell, (RTM), i kjøringene. Modellen er kalibrert mot registrerte trafikkstrømmer i en rekke
snitt. For prognosesituasjonen, (2044), er det lagt inn prosjekter som er forventet sluttført på
dette tidspunktet. Dette gjelder blant annet:
Rv.4 Roa - Gran grense
Rv.4 Lunner grense - Jaren
E18 Lysaker - Ramstadsletta
E16 Bjørum - Skaret
E16 Eggemoen - Olum
E16 Skaret - Hønefoss
Transportmodellen legger nye befolkningsdata med referanser til SSB’s statistikker til grunn.
Disse er tilpasset noe med hensyn til befolkningsvekst på Ringerike.
På Eggemoplatået er det forventet å få en sterk økning i antallet arbeidsplasser som følge av
utbygging av næringsparken. Modellen legger til grunn at antall arbeidsplasser øker fra ca.
300 arbeidsplasser i dag til ca. 1500 arbeidsplasser i 2044 noe som grovt regnet utgjør en
tredobling av trafikken til og fra området.

Figur 30 Forventet trafikk på eksisterende vegnett i 2044. Beregningene er utført med Statens vegvesens
regionale trafikkmodell.
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Planarbeidet har tatt utgangspunkt i beregnet trafikk i dimensjoneringsåret som er 20 år etter
forutsatt åpning. Utførte beregninger viser at ny veg vil få en trafikkmengde i 2044
tilsvarende 10000 – 11000 kjøretøy/døgn. Trafikkberegningene tilsier da at det skal bygges
en tofelts veg med fysisk midtdeler og forbikjøringsfelt.
Under er det gjort noen betraktninger knyttet til trafikkmodellen der man har vurdert
trafikkutviklingen ut i fra hvordan ulike føringer kan påvirke trafikkfordeling mellom gammel
og ny veg. Beregningseksempelet tar utgangspunkt i en trafikkmengde tilsvarende 10000
kjøretøy/døgn.

Ved å øke hastigheten fra 90 km/time til 110 km/time på ny veg, vil ca. 500 flere
kjøretøy velge å benytte ny veg. Trafikken på ny veg vil da i 2044 være ca. 10500
kjøretøy/døgn.
Legger man inn en fartsbegrensning på dagens veg i Eggemobakkene til 40 km/time,
så vil 3500 kjøretøy i stedet velge ny veg framfor den gamle. Trafikken på ny veg vil
da i 2044 være ca. 13500 kjøretøy/døgn.
Velger man å stenge gammel veg ved Eggemobakken helt for gjennomgangstrafikk,
vil ny veg få overført ca. 4000 kjøretøy/døgn, slik at samlet ÅDT blir 14000 i 2044.
Utbygging av rv. 35 mellom Hokksund og Hønefoss til høystandardveg synes å føre
til en marginal økning i trafikk på strekningen Nymoen – Eggemoen.
Beregningene som er gjort indikerer at trafikken på ny veg kan komme til å ligge opp mot
grensen for 4 felts veg som er 12000 kjt/døgn. Usikkerheten i modellen som er brukt er
større på enkelt lenker enn på hele studieområdet. Modellusikkerheten er lik for alle
alternativer, slik at den dermed er egnet til å belyse sammenligning mellom korridorer. Det
må derfor gjøres mer detaljerte trafikkberegninger i neste planfase som grunnlag for
dimensjonering

4.2 Vegstandard
4.2.1 E16
Tverrprofilet planlegges i tråd med dimensjoneringsklasse H5 (to-feltsveg med midtdeler),
men det benyttes geometriske krav fra dimensjoneringsklasse H8 (4-feltsveg) for å
tilrettelegge for en mulig framtidig utvidelse til 4-felts motorveg.
Normalprofilet for vegklasse H5 er vist i illustrasjonen under.

Figur 31 Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 6000 -12 000
og fartsgrense 90 km/t (mål i m).
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Ved etablering av vegklasse H5 med midtdeler er det stilt krav om etablering av
forbikjøringsstrekninger. Der disse anlegges vil tverrsnittet se ut som illustrasjonen under.

Figur 32 Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter.

Horisontalgeometri på bru skal økes med 50% i forhold til minimums krav for å få tilstrekkelig
sikt gjennom innerkurven.
Dimensjonerende hastighet
110 km/t
90 km/t

Normalkrav (m)
800
450

Horisontalkurve bro (m)
1200
675

Dersom man i framtida pga trafikkvekst ser for seg å utvide vegen for å øke kapasiteten, vil
tverrsnittet etter dagens normaler bli som i illustrasjonen under. Planen tar høyde for en slik
utvidelse.

Figur 33 Vegklasse H8 (ÅDT 12.000 – 20.000).

Ramper i kryss utformes som vist i figuren under.

Figur 34 Normalprofil ramper i kryss.

E16 Nymoen - Eggemoen

Hoveddokument- revidert planbeskrivelse KU

29

Lengden på av- og påkjøringsramper skal dimensjoneres etter følgende prinsipp:
Hastighet

Stigning

90 1)
110 2)

0%
0%

Horisontal
radius
80
150

Akselerasjon

Retardasjon

Avslutning

185
211

103
107

40
60

Lokalveger; hovedveger og samleveger bygges i henhold til vegvesenets normaler men med
tilpasninger til standard på eksisterende veg. Gang- og sykkelveger skal bygges i henhold til
vegvesenets normaler. Driftsveger bygges med vegbredde min 4,0m, etter minimumskrav fra
Normaler for Landbruksveger 2013, for vegklasse 7 traktorveg. Turstier på Eggemoen legges
til nye krysningspunkt.
E16 bygges avkjørselsfri. Alle kryss på ny E16 blir planskilte kryss, dimensjonert for
hovedvegens skiltede hastighet. Minimum kryssavstand bør være 3km for H8 og 1km for
H5.

4.2.2 Fri høyde
Krav til minste fri høyde:
Veg i dagen:
4,90m. Gjelder hele kjørebanen og skuldre.
Veg under lette overgangsbruer:
5,90m. Gjelder hele kjørebanen.
Gang- sykkelveger.
3,50m.
Krav til fri høyde innenfor sikkerhetssonen uten rekkverk er vist under.
Minimum sikkerhetsavstand ved hastighet 90 km/t
eller høyere, S=10m.

Figur 35 Frihøydekrav i sikkerhetssonen langs E16.

4.2.3 Avlastet vegnett
Eksisterende E16 blir lokalveg, skiltet hastighet vil bli vurdert i senere planfase. Vegen skal
tilrettelegges og prioriteres for kollektivtrafikk, syklende og gående.

4.2.4 Belysning
Ny E16 bør ihht. krav i Vegnormalene belyses. Detaljert plan utarbeides i neste planfase.
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4.2.5 VA
Overvannsanlegg langs vegen (sluk, veggrøft og overvannsledninger) dimensjoneres for en
returperiode på 100 år, mens stikkrenner dimensjoneres for en returperiode på 200 år.
Det er et krav i Vannforskriften at nye tiltak ikke skal forringe vannkvaliteten i nedstrøms
vassdrag.
For dagsonene foreslås det infiltrasjonsgrøfter med filtermasse på den østre delen av
strekningen. Det kan være aktuelt å etablere rensedammer for å ta imot overflatevann fra
bruene.
Ved utvidelse av dagens tverrsnitt på E16 plasseres stikkrenner, så langt det er mulig, der
eksisterende stikkrenner ligger slik at vannveger opprettholdes. Avstanden mellom
stikkrenner bør ikke overstige 100 meter, men kan økes etter faglige vurderinger. Utløp fra
stikkrenner i fyllingsskråning må erosjonssikres. Dersom åpne nedføringsrenner vurderes
bør disse etableres med energidrepere slik at vannhastigheten bremses. Detaljert plan
utarbeides i neste planfase.
Håndtering av overvann i anleggsfasen skal inngå i plan for ytre miljø, YM-plan. Detaljert
plan utarbeides i neste planfase.
Eksisterende jordbruksdrenering og vanningsanlegg som avskjæres ved kryssing dyrka mark
må reetableres. Drensrør skal ikke ha utløp til veggrøft, i utgangspunktet skal jordbruksvann /
terrengvann skilles fra vegvann. Jordbruksvanningsanlegg som er berørt blir la gt om / vurdert
flyttet iht. fremtidig behov. Evt. vanningsanlegg med pumpehus/pumper og tilhørende
ledningsnett skal være funksjonelle i hele vekstsesongen under anlegget. Detaljering vil skje
i neste planfase.
E16 berører eksisterende kommunaltekniske VA anlegg flere steder. Disse må legges om /
reetableres. Detaljert plan utarbeides i en senere planfase.
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5 ALTERN ATIVER
5.1 Overordnet beskrivelse
Ny E16 skal planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur
skal søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8. Konstruksjoner på ny E16
forutsettes om 2-felts veg. Mulighet for evt. senere utbygging til 4-felt skal sikres.

Figur 36 Oversiktskart over de tre alternative korridorene A,B og C som legges til grunn for utredningsarbeidet.

Ny veg etableres med forbikjøringsstrekning, en i hver kjøreretning. For alle alternativene
plasseres disse på Eggemoenplatået.
For korridor C er det også gjort en vurdering av i første omgang kun å bygge ut strekningen
mellom Hensmoen og Eggemoen. Dette er synliggjort i de følgende kapitlene, men er ikke
spesifikt tatt inn i de enkelte temautredningene med unntak av for støyvurderinger.
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5.2 Korridor A

Figur 37 Korridor A. Kryss etableres ved Nym oen og langs eksisterende E16 ved grensa mot Jevnaker, på
Eggemoen, og er illustrert med sirkler i kartet.

Hovedlinja
Traséen tar av fra eksisterende E16 ved Nymoen og dreier rett østover i retning
Eggemoenplatået der den tangerer flyplassområdet i sør-vestre del. Videre østover følger
traséen eksisterende veg før den knyttes til vedtatt plan for ny E16 mellom Jevnaker,
(Eggemoen), og Olum.

Figur 38 Korridor A sett fra krysset ved Nymoen og østover mot flyplassen på Eggemoen. Illustrasjonen viser en
fylling som slår ut i Follumvegen. Tiltak for å unngå dette innarbeides i neste planfase.
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Over ravinedalen i Nærstadmarka anlegges to lange bruer med ca. lengder 480 og 690
meter.
Eksisterende E16 mellom Nymoen og Hensmoen, i retning Valdres, opprettholdes som i dag.
E16 mellom Gummikrysset og Jevnaker grense vil få lokalvegfunksjon.
Ny veg knyttes til eksisterende vegsystem med toplanskryss ved Nymoen og ved
Eggemoen/Jevnaker grense.
Kryss
Det foreslås to planskilte kryss i dette alternativet, et ved Nymoen og et på Eggemoen vest
for Jevnaker. I tillegg reetableres krysset til næringsarealene på Eggemoen når vegsystemet
er omarbeidet. De tre kryssenes utforming er vist i illustrasjonene under.

Figur 39 Korridor A. Kryss ved Nymoen. Bilia ned til høyre. Bebyggelsen på Nymoen lengst opp i illustrasjonen.

Figur 40 Korridor A. Nytt kryss til Forsvaret og næringsarealene på Eggemoen, til erstatning for dagens, foreslås
etablert som rundkjøring. NAF-bana nede i venstre kant.
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Figur 41 Korridor A. Kryss ved Eggemoen. Jevnaker/Bergermoen i bakgrunnen.

Lokalvegen mellom Jevnaker og Hønefoss knyttes til i krysset og føres i bru over ny E16. Ny
gang- og sykkelveg følger lokalvegen på nordsiden av denne. Ramper for på- og avkjøring til
ny E16 kobles til sekundærvegnettet med en rundkjøring på hver side av ny veg, (ruterkryss).

Gang- og sykkelveger
Det opparbeides gang- og sykkelvegforbindelser mellom Gummikrysset og Hensmoen, samt
mellom Nærstadmarka, (der dagens g/s-veg slutter), og Jevnaker ved Bergermoen. Det er
planlagt for parallelført gang- og sykkelveg i Eggemobakken. Dette må imidlertid vurderes
nærmere i neste planfase da terrenget her byr på særskilte tekniske utfordringer. Tiltak for
gående og syklende er tilnærmet identiske for de tre alternativene og beskrives ikke
nærmere for korridor B og C.
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Figur 42 Korridor A. Eksisterende og nye gang- og sykkelvegforbindelser. Løsningene er tilnærmet identisk også
for alternativene B og C.

Konstruksjoner
Det bygges i alt 8 konstruksjoner i dette alternativet. De fleste i tilknytning til kryss, men over
ravinedalene i Nærstadmarka må det etableres to lange bruer. Disse er vist i skissene under.

Figur 43 Plan og oppriss av brua nærmest Nymoen. Brua vil få 5 søyler/6 spenn.
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Figur 44 Korridor A. Perspektiv av bru i vestre del av ravinedalen. Boligene på Nymoen i bakgrunnen til høyre.

Figur 45 Korridor A. Plan og oppriss av brua i østre del av ravinedalen. Brua vil få 7 søyler/8 spenn.

Figur 46 Korridor A. Østre bru i Nærstadmarka. Eksisterende E16 skimtes nede til høyre. Brua ligger på det
meste ca. 70 meter over terreng.
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Kollektiv
Kollektivtilbudet opprettholdes som i dag, dvs. følger eksisterende vegnett. Med redusert
trafikk langs dagens E16, forventes framkommeligheten for kollektivtransporten å bli noe
bedret.

Trafikk
Ved etablering av nytt vegsystem i korridor A forventes ca. 2/3 av trafikkmengden å
overføres til ny veg. Beregningsmodellen viser videre at en betydelig større andel trafikk
forventes å benytte E16 videre vestover i retning Ve-krysset. Trafikken gjennom sentrum av
Hønefoss (over Hønefoss bru) er beregnet til å bli redusert med rundt 6000 kjøretøy/døgn i
dette alternativet. Skissa under viser hvordan trafikken vil fordele seg i det nye vegnettet.

Figur 47 Korridor A. Det forventes ca . 10700 kjøretøy/døgn på de n nye vegen i 2044.Trafikken på eksisterende
veg mellom Hønefoss og Jevnaker ligger på under det halve av dagens nivå.
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5.3 Korridor B

Figur 48 Korridor B. Kryss etableres ved Nymoen og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen, og er illus trert med
sirkler i kartet.

Hovedlinja
Traséen tar av fra eksisterende E16 ved Nymoen og dreier nordøstover i retning
Eggemoenplatået. Videre østover følger traséen eiendomsgrensa til Forsvaret i sør før den
dreier sør-østover rundt rullebanen på Eggemoen flyplass og knyttes til vedtatt plan for ny
E16 mellom Eggemoen og Olum. Alternativet vil innebære en mindre justering av vedtatt
reguleringsplan i tilknytningspunktet.

Figur 49 Korridor B sett fra krysset ved Nymoen og østover mot flyplassen på Eggemoen. Linja ligger en god del
lengre nord i Nærstadmarka enn A og tangerer nordsiden av et oppdyrket areal sentralt i området.
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Over ravinedalen i Nærstadmarka anlegges to lange bruer med ca. lengde 530 og 640
meter.
Eksisterende E16 mellom Nymoen og Hensmoen opprettholdes som i dag. E16 mellom
Gummikrysset og Jevnaker grense vil få lokalvegstatus.
Ny veg knyttes til eksisterende vegsystem med toplanskryss ved Nymoen og ved
Eggemoen/Jevnaker grense.
Kryss
Det foreslås to nye planskilte kryss i dette alternativet, et ved Nymoen og et vest for
Jevnaker. De to kryssenes utforming er vist i illustrasjonene under. Krysset på Nymoen er
tilnærmet likt krysset som foreslås i korridor A. Krysset på Eggemoen er likt som for korridor
C.

Figur 50 Korridor B. Kryss ved Nymoen i korridor B. Bilia ned til høyre. Bebyggelsen på Nymoen i bakgrunnen.
Krysset er tilnærmet likt krysset i korridor A.

Figur 51 Korridor B. Forslag til nytt kryss mellom eksisterende og ny E16 Vest for Jevnaker. Bergermoen og
Jevnaker vest i bakgrunnen. Krysset på Eggemoen er identisk i korridor B og C.
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Lokalvegen mellom Jevnaker og Hønefoss knyttes til i krysset ved Jevnaker og føres i bru
over ny E16. Ny gang- og sykkelveg følger lokalvegen på nordsiden av denne. Ramper for
på- og avkjøring til ny E16 kobles til sekundærvegnettet med en rundkjøring på hver side av
ny veg. Alle ramper vendes mot sør, slik at gang- og sykkeltrafikk langs eksisterende E16
møter færrest mulig hindringer.
Gang- og sykkelveger
Utstrekning er tilnærmet lik som for alternativ A. Det henvises til illustrasjon i kapittel 6.2.
Konstruksjoner
Det må bygges i alt 8 konstruksjoner i dette alternativet. De fleste i tilknytning til kryss, men
over ravinedalene i Nærstadmarka må det etableres to lange bruer. Disse er vist i skissene
under.

Figur 52 Korridor B. Plan og oppriss av brua nærmest Nymoen. Brua vil få 7 søyler/8 spenn. 2 av søylene
forankres med friksjonspæler pga stor avsta nd til fjell.

Figur 53 Korridor B. Brua lengst vest i Nærstadmarka. Boligfeltet på Nymoen i bakgrunnen
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Figur 54 Korridor B. Plan og oppriss av brua øst i Nærstadmarka. Brua vil få 7 søyler/8 spenn. 2 av søylene
forankres med friksjonspæler pga . stor avstand til fjell.

Figur 55 Korridor B. Brua lengst øst i Nærstadmarka. Flyplassen på Eggemoen skimtes øverst til høyre.

Kollektiv
Kollektivtilbudet opprettholdes som i dag, dvs. følger eksisterende vegnett. Med redusert
trafikk langs dagens E16, forventes framkommeligheten for kollektivtransporten å bli noe
bedret.
Trafikk
Ved etablering av nytt vegsystem i korridor B forventes ca. 2/3 av trafikkmengden å
overføres til ny veg, noe mindre enn for korridor A. Beregningsmodellen viser videre at en
betydelig større andel trafikk forventes å benytte E16 videre vestover i retning Hen. Trafikken
gjennom Hønefoss sentrum, over Hønefoss bru, er beregnet til å bli redusert med i
underkant av 6000 kjøretøy/døgn i dette alternativet. Skissa under viser hvordan trafikken vil
fordele seg i det nye vegnettet.
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Figur 56 Korridor B. Det forventes ca. 10000 kjøretøy/døgn på den nye vegen i 2044. Trafikken på eksisterende
veg mellom Hønefoss og Jevnaker ligger på under det halve av dagens nivå.

5.4 Korridor C
5.4.1 Full utbygging i korridor C

Figur 57 Korridor C. Kryss etableres ved Nymoen, Hensmoen sør og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen, og
er illustrert med sirkler i kartet.
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Hovedlinja
Traséen følger eksisterende E16 mellom Nymoen og Hensmoen, men legges på brinken ut
mot ravinedalen og øst for eksisterende veg. Ved Hensmoen knyttes E16 mot Valdres til
med nytt toplanskryss før traséen dreier østover i retning Eggemoenplatået. Videre østover
følger traséen eiendomsgrensa til Forsvaret og er sammenfallende med korridor B fram til
Jevnaker.

Figur 58 Korridor C. Utsyn mot Eggemosletta med boligfeltet på Nymoen lengst til venstre.

Over ravinedalen i Nærstadmarka anlegges en ca. 430 meter lang bru.
Eksisterende E16 mellom Nymoen og Hensmoen nedklassifiseres til lokalveg, og mellom
nordsiden av boligene på Nymoen og Hensmoen sør legges noe av vegen om slik at deler
av eks E16 evt kan tilbakeføres til andre formål, (landbruk). E16 mellom Gummikrysset og
Jevnaker grense vil få lokalvegstatus.
Ny veg knyttes til eksisterende vegsystem med toplanskryss ved Nymoen, Hensmoen og ved
Eggemoen/Jevnaker grense.

Tilpasning til høyere fartsnivå
Alternativet som ligger til grunn for utredningen er konstruert etter vegklasse H5 med
dimensjonerende hastighet 90 km/time. Det også vurdert om det vil være mulig å legge
110km/time til grunn for uttegning av dette alternativet dersom trafikkveksten skulle tilsi dette
på et senere tidspunkt. I skissa under er det vist en mulig trase som tilfredsstiller de
geometriske kravene til en slik linje. For å sikre muligheten for å utvikle dette alternativet til
en H8-veg med hastighet 110 km/time er det i plankartet i korridor C avsatt et båndlagt
område som eventuelt åpner for en slik løsning ved videre detaljering.
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Figur 59 Korridor C. Mulig trasé for korridor C med dimensjonerende hastighet 110 km/timen er vist med rød
farge. Utredet linje er vist med grønn farge.

Kryss
Det foreslås tre nye toplanskryss i dette alternativet, et ved Nymoen, et ved Hensmoen sør
og et vest for Jevnaker. De tre kryssenes utforming er vist i illustrasjonene under.
Ved Nymoen vil ny E16 omtrent følge dagens trasé i kryssområdet. Kryssets vil i stor grad
utformes som i dag, men med noe bedre geometrisk utforming på rampene.

Figur 60 Korridor C. Kryss ved Nymoen. Boligfeltet øverst i bildet, og industriområdet, (Bilia), nærmest.
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Figur 61 Korridor C. Hus beliggende øst for ny veg ved Nymoen forutsettes innløst før etablering av ny veg. De
berørte eiendommene er skravert med grønn farge.

Sør for Hensmoen knyttes E16 til Valdres til ny veg med nytt toplanskryss.

Figur 62 Korridor C. Kryss mellom ny E16 Nymoen - Eggemoen og E16 til Valdres. Hensmoen næringsområde og
Vågård boligfelt i bakgrunnen.

På Eggemoen vest for Jevnaker, knyttes gammel og ny E16 sammen. Eksisterende E16
nedklassifiseres. Løsningen er identisk som for korridor B.
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Figur 63 Korridor C. Kryss på Eggemoen mellom ny og eksisterende E16. Bergermoen i bakgrunnen.

Gang- og sykkelveger
Utstrekning er tilnærmet lik som for alternativ A. Det henvises til illustrasjon i kapittel 6.2.

Konstruksjoner
Det skal bygges 7 konstruksjoner i dette alternativet. De fleste i tilknytning til kryss, men over
ravinedalene i Nærstadmarka må det etableres en lange bru. Denne er vist i skissene under.

Figur 64 Korridor C. Plan og oppriss av brukryssingen i Nærstadmarka. Brua vil få 7 søyler/8 spenn.
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Figur 65 Korridor C. Perspektiv av bru lengst nord i Nærstadmarka. Boligfeltet ved Vågård til venstre.

Kollektiv
Kollektivtilbudet opprettholdes som i dag, dvs. følger eksisterende vegnett. Med redusert
trafikk langs dagens E16, forventes framkommeligheten for kollektivtransporten noe bedret.

Trafikk
Ved etablering av nytt vegsystem i korridor C forventes ca. 2/3 av trafikkmengden å
overføres til ny veg, men noe lavere enn for korridor A og B. Beregningsmodellen viser
videre at en betydelig større andel trafikk forventes å benytte E16 videre vestover i retning
Hen. Trafikken gjennom Hønefoss sentrum (over Hønefoss bru) er beregnet til å bli redusert
med i underkant av 6000 kjøretøy/døgn i dette alternativet. Skissa under viser hvordan
trafikken vil fordele seg i det nye vegnettet.
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Figur 66 Korridor C. Det forventes i underkant av 10000 kjøretøy/døgn på den nye vegen i 2044. Trafikken på
eksisterende veg mellom Hønefoss og Jevnaker ligger på under det halve av dagens nivå.

5.4.2 Redusert alternativ C

Figur 67 Korridor C redusert. Kryss etableres ved Hensmoen sør og ved grensa mot Jevnaker, på Eggemoen, og
er illustrert med sirkler i kartet. Strekningen Nymoen – Hensmoen er tatt ut av løsningen.

Det er gjort en vurdering av å avslutte alternativ C ved Hensmoen, dvs. kun bygge
strekningen mellom Hensmoen og Eggemoen som en første etappe da dette gir tilnærmet
full måloppnåelse for prosjektet. Dette åpner for å vurdere andre løsninger mellom Ve og
Nymoen/Hensmoen på et bredere grunnlag i en senere fase.
For å kunne tilpasse løsningen til eksisterende veg ved Hensmoen og til en framtidig løsning
for Hensmoen – Nymoen – Ve, så kan krysset utformes som en provisorisk løsning, som
rundkjøring.
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Figur 68 Korridor C, redusert løsning. Krysset ved Hensmoen kan midlertidig utformes som rundkjøring med
filterfelt.

Løsningen foreslås utformet med flettefelt i alle retninger. Ny veg tilsluttes eksisterende veg
så raskt som mulig slik at overgangsbru vest for Vågård kan opprettholdes som i dag.

Figur 69 Korridor C, redusert løsning. Illustrasjon av krysset ved Hensmoen sør. Ny bru over ravinedalen til høyre.

Alternativet forutsetter at dagens veg mellom Nymoen og Hensmoen benyttes og at krysset
ved Nymoen blir uendret inntil videre. Øvrige elementer som gang- og sykkelveger samt
kollektivtilbud blir i praksis som beskrevet for korridor C.
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Trafikk
Ved etablering av nytt vegsystem i redusert korridor C forventes ca. 2/3 av trafikkmengden å
overføres til ny veg, om lag det samme som ved en full utbygging av alternativ C. Skissa
under viser hvordan trafikken vil fordele seg i det nye vegnettet.

Figur 70 Det forventes mellom 11000 og 12000 kjøretøy/døgn på den nye vegen i 2044. Trafikken på
eksisterende veg mellom Hønefoss og Jevnaker ligger på under det halve av dagens nivå . Eksisterende veg
mellom Nymoen og Hensmoen vil få en økt trafikkbelastning fram til en eventuell videreføring av E16 vestover
mot Ve.
*)Trafikken på Ådalsvegen er noe usikker relater t til svakheter ved beregningsmodellen. Det vil i neste planfase
være b ehov for en ny gjennomgang av trafikkmodellene og kalibrering av trafikktallene.

5.5 Områder for rigg og deponier
Det er ikke vurdert detaljert plassering av riggområder i denne planfasen. Generelt vil det
være behov for arealkrevende riggområder knyttet til etablering av de lange brukryssingene
over ravinedalen i Nærstadmarka.
Det er ikke utført detaljerte vurderinger av plassering av deponier i denne planfasen. For å
anskueliggjøre behovet er det satt opp en grov masseoppstilling for hovedlinja der
massebalansen for de ulike korridorene er synliggjort. Det antas at store deler av massene
som tas ut over Eggemoenplatået kan betraktes som en ressurs og benyttes i konstruktiv
sammenheng. I tabellen under er det gjort en sammenstilling av massebalansen for de ulike
alternativene. Det er skilt på masseuttak/fylling i vest, dvs. gjennom ravinedalen vest for
Eggemoplatået, og øst som omfatter over Eggemoplatået fram til grensen mot Jevnaker.
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Tabell 6 Foreløpig masseregnskap for de ulike traséalternativene.

Alle alternativene forventes å gi et betydelig masseoverskudd i størrelsesorden
355.000 – 570.000 m3. Det er i masseberegningen på dette nivået ikke tatt høyde for at en
andel av skjæringsmassene er vegetasjonsdekke eller matjord. For alternativene B, C og C
redusert er det i planarbeidet lagt opp til å etablere en voll mot Forsvarets eiendom. Store
deler av masseoverskuddet for disse alternativene kan benyttes til dette formålet.
Masseuttak over Eggemosletta antas å inneholde kvalitetsmasser som kan gjenbrukes. Det
antas å bli et behov for deponering av masser. Dette kan f. eks. være:
massetak i nærområdet som ikke er i drift eller har behov for masser for oppfylling
etter uttak
mulig oppfylling av arealer for istandsetting til landbruks arealer
utfylling i deler av ravinedalen dersom de geotekniske forholdene tillater dette og det
ikke har andre negative konsekvenser for miljø
gjenfylling av tidligere deponier dersom tidligere virksomheter ikke legger hinder i
veien for dette
Utredning av massedeponier må vurderes nærmere i neste planfase når korridor er valgt.

5.6 Forkastede alternativer
Av justeringer som er utført og som fraviker planprogrammet er endring av det midterste
alternativet over Nærstadmarka. I skissa under er det opprinnelige alternativet, (alternativ 2),
fra planprogrammet vist med rødt. Dette er i prosessen forkastet til fordel for de n grønne
linja, (korridor B), som har et betydelig rettere forløp øst-vest. Det opprinnelige alternativet
hadde også en uheldig oppdeling av arealene vest for flystripa der store deler av området er
foreslått som næringsarealer i nytt forslag til reguleringsplan, jf. kap 2.2.3. Alternativet
inneholdt også geometriske begrensninger til nye føringer fra Samferdselsdepartementet.
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Figur 71 Rød linje viser korridor fra planprogrammet. Grønn linje justert løsning etter idedugnad på Hønefoss i
2016.

Eggemobakkene har en stigning på ca. 9% og virker avvisende for syklistene. Det er sett på
alternative muligheter for å forsere Eggemobakkene med alternative traséer uten å følge
eksisterende veg. For å oppnå akseptable stigningsforhold innebærer dette en betydelig
lengre veg eller alternativt en trasé som ligger langt fra målpunktene, f. eks.
næringsområdene på Eggemoen. En har derfor landet på at den beste løsningen vil være å
legge en gang- og sykkelvegforbindelse mellom Hønefoss, (Nærstadmarka), og Jevnaker
parallelt med den eksisterende E16.
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6 KONSEKVENSUTREDNIN G
6.1 Prissatte konsekvenser
6.1.1 Metodikk og forutsetninger
Nytte-/kostnadsanalysen er gjort november 2017 i henhold til metodikk og forutsetninger fra
håndbok V712 med dataprogrammet EFFEKT versjon 6.61.
Nytte og kostnader er beregnet for hvert år i en periode på 40 år og diskontert til sammenligningsåret 2024 med kalkulasjonsrente 4 %. Alle priser er regnet om til 2017-nivå. Netto
nytte er summen av nytten i beregningsperioden 2024-2063, fratrukket anleggskostnader og
økte kostnader til drift og vedlikehold i beregningsperioden. Nyttekostnadsbrøken utrykker
forholdet mellom netto nytte og kostnader.
Trafikantenes tidskostnader, kjøretøyenes driftskostnader, ulykkeskostnader og global
luftforurensning er beregnet i EFFEKT.
Utgangspunktet for beregningene er trafikktall fra transportmodellen RTM
versjonRegmod_v2.1.133. Trafikken er beregnet med variable matriser.
Data om vegstandard, registrerte ulykker osv. er hentet fra NVDB. Det som ikke var
tilgjengelig i NVDB er lest inn med standard lenkedata.
Det er gjennomført en følsomhetsanalyse der resultatene testes ved å endre forutsetninger
for årlig trafikkvekst. Følsomhetsanalysen fremgår av temarapport for prissatte
konsekvenser.
Den beregnede delstrekningen E16 Nymoen-Eggemoen planlegges utbygd til
standardklasse H5 etter krav i vegnormalene, (N100). Vegbredden er 12,5 meter. Ny veg vil
skiltes med fartsgrense 90 km/t. For å synliggjøre effekter av tiltaket på ulykkessituasjon har
vi i beregningen definert vegen som ny veg. Antall kvadratmeter nye konstruksjoner er lagt
inn for de ulike alternativene.
Foreliggende beregning er basert på finansiering uten bompenger.

6.1.2 Nytte for t rafikk - og transportbrukere
Resultatene for trafikantnytte er basert på beregninger i Trafikantnyttemodulen.
Trafikantnytten er for personreiser splittet på bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gang og sykkel,
med fordeling på reisehensikt. I tillegg skrives det ut trafikantnytte for godstransport (tunge
biler), fordelt på bilfører og bilpassasjer. Trafikantnyttemodulen beregner endringer i
trafikantenes konsumentoverskudd på grunnlag av endringer i transportkostnad er og
trafikkmengder. I tillegg beregner trafikant-nyttemodulen korreksjon av kjøretøykostnadene
fra modellens (opplevde) enhetspriser til offisielle enhetspriser. Tids- og kjøretøykostnader
for de tre korridorene og redusert alternativ C er vist i Tabell 7.
Tabell 7 Endring i trafikant- og transportbrukernytte. Positive tall betyr forbedring.
Tallene er i mill. 2017-kr

Trafikanter og
transportbrukere
Trafikantnytte

Korridor A
2443

Korridor B
2443

Korridor C
1778
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6.1.3 Operatørnytte
Følgende komponenter beregnes for operatører: kostnader, inntekter og overføringer. I
kostnader inngår kostnader til drift av kollektivtrafikk (inklusiv ferjer), bomstasjoner og
parkeringsanlegg. Inntekter kommer fra kollektivbilletter (inklusiv ferjer), bomavgifter og
parkeringsavgifter. Overføringer skjer mellom Operatører og Det offentlige. Overføringer med
positivt fortegn betyr at operatøren(e) i sum mottar en overføring fra det offentlige. Ved
negativt fortegn betyr det at operatøren(e) har fått reduserte inntekter (samfunnet har spart).
Resultatene gjelder for inntekter knyttet til bil- og kollektivtrafikk for ulike typer selskaper. For
Kollektivselskap beregnes inntektene i kollektivmodulen og overføres til EFFEKT.
Bompengeinntektene beregnes i transportmodellen og overføres til EFFEKT.
Tabell 8 Endring i operatørnytten. Tallene er i mill. 2017-kr

Operatører

Korridor A

Korridor B

Korridor C

Kostnader

0

0

0

Inntekter

-112

-112

-98

Overføringer

0

0

0

SUM

-112

-112

-98

6.1.4 Det offentlige
Investeringskostnader (prisnivå 2017 - inkl. mva) for hvert alternativ er gitt som:
Korridor A:
Korridor B:
Korridor C:

2500 mill. kr (2017)
2370 mill. kr (2017)
1780 mill. kr (2017)

Det er ikke gjennomført sammenliknbare beregninger i Effekt for alternativet med redusert
korridor C. Investeringskostnaden er imidlertid anslått til:
Redusert korridor C:

1150 mill. kr (2017)

Anleggsperioden for alle konseptene er satt til 3 år.
Kostnadstallene har en nøyaktighet på ±25 %. En del av transportaktiviten er belastet med
offentlige avgifter: drivstoffavgifter, årsavgift, mva. m.m. Dette fører til inntektsendring for
staten og vises i resultatene som skatte- og avgiftsinntekter.
Tabell 9 Budsjettvirkning for det offentlige. Tallene er i mill. 2017-kr. Negative tall betyr utgifter for det offentlige.
Investeringskostnadene (ekskl. mva.) vist som nåverdi i åpningsåret (diskontert over 3 års anleggsperiode).

Det offentlige
Investeringer
Drift og vedlikehold
Overføringer
Skatte- og
avgiftsinntekter
SUM

E16 Nymoen - Eggemoen

Korridor A

Korridor B

Korridor C

-2193
-53
0
-50

-2079
-52
0
-50

-1560
-28
0
-42

-2296

-2181

-1630
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6.1.5 Samfunnet forøvrig
Under samfunnet forøvrig beregnes det konsekvenser for trafikksikkerhet, miljø, restverdi og
skattekostnader.
Konsekvenser for trafikksikkerhet utgjør kostnader ved personskade - og
materiellskadeulykker. Personskadekostnadene er basert på beregnet antall personer
innenfor hver skadegrad, med tilhørende enhetspris. Kostnader ved materiellskade-ulykker
er basert på enhetspris pr km, avhengig av utbyggingsgrad og fartsgrense. Restverdi er her
uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. Siden beregningsperioden er
den samme som analyseperioden blir restverdien her 0. Skattekostnaden er knyttet opp mot
administrasjonskostnader for innkrevingen samt effektivitetstapet forbundet med
skatteinnkreving. Antall støyplagede er ikke lagt inn. Henviser her til egen støy rapport.
Tabell 10 Nåverdi i endring i kostnader for samfunnet forøvrig (mill. 2017 kr)

Samfunnet for øvrig

Korridor A

Korridor B

220

220

275

Støy og luftforurensning

-6

-6

-14

Restverdi

0

0

0

Skattekostnad

-459

-436

-326

SUM

-245

-222

-65

Ulykker

Korridor C

Forbedring av vegstandarden vil gi positive konsekvenser for trafikksikkerheten ved de tre
utbyggingsalternativene. Som det fremgår av figuren under vil alternativ A og B gi 70 færre
trafikkulykker med personskade i analyseperioden og det hovedsakelig på grunn av mindre
eksponering, færre utkjørte kilometer. Alternativ C gir 85 færre trafikkulykker med
personskade. Totalt sett vil kostnadene ved personskade- og materiellskadeulykker
reduseres med 220 mill. kr i alternativ A og B, mens i alternativ C reduseres de med 275 mill.
kr.

Figur 72 Endrede ulykkeskostnader. Positive tall betyr forbedring
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Alle alternativene har positive miljøvirkninger på luftforurensing grunnet totalt færre utkjørte
kilometer og redusert drivstofforbruk. Støy er ikke lagt inn i bereg ningen.
Utslippene av klimagasser vil variere fra de ulike alternativene både på grunn av
trafikkmengde og bygging av ulike lengder og konstruksjoner. Dette er illustrert i figuren
under.
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Figur 73 Beregnede klimagassutslipp for de tre korridorene, fordelt på transport, drift og vedlikehold og bygging.

Transportutslippet er likt for alternativ A og B, og en del mindre pga. mindre trafikkarbeid på
alternativ C. Alternativ C har mye mindre utslipp for bygging, hovedsakelig pga. mindre
konstruksjoner.

6.2 Ikke prissatte konsekvenser
6.2.1 Metod ikk

Konsekvensutredningen er utført i henhold til føringer i planprogrammet for
kommunedelplanen. Metodikk for konsekvensutredning beskrevet i Statens vegvesens
håndbok V712 er lagt til grunn for utredningen, og for presentasjon og sammenstilling av
resultater fra konsekvensutredningen. Det er vurdert konsekvenser for prissatte og ikkeprissatte tema. Konsekvensutredningen forholder seg kun til konsekvenser av tiltaket
innenfor influensområdet som er definert for den enkelte delutredning. Midlertidige
konsekvenser i anleggsfasen tillegges ikke vekt i konsekvensutredningen, men er omtalt.

Utbyggingsalternativene er sammenliknet opp imot 0-alternativet som tilsvarer dagens
situasjon og en forventet utvikling i planområdet uten gjennomføring av tiltaket innenfor
analyseperioden. Analyseperioden er satt til 40 år.
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Utredningen for de ikke-prissatte konsekvenser er gjennomført i tre trinn:
Verdivurdering
Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på en flytende skala fra liten til stor verdi ved
bruk av temaspesifikke kriterier for verdisetting i håndbok V712.
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|

Omfangsvurdering
Omfangsvurderinger er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle
tiltaket vil medføre for det enkelte delområde. Omfanget rangeres på en skala fra stort
negativt til stort positivt.
Stortnegativt

Middelsnegativt negativt

positivt

Middelspositivt

Storpositivt

|---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------|

Omfanget vurderes mot til 0-alternativet.
Konsekvens
Med utgangspunkt i verdi og omfang fastsettes konsekvensen for det enkelte delområdet ved
hjelp av konsekvensvifta i Statens vegvesens håndbok V712 (se under). Konsekvensen
angis på en skala fra meget stor negativ til meget stor positiv konsekvens.

Figur 74 Konsekvensvifta for fastsettelse av konsekvens basert på verdi og omfang (Statens vegvesen håndbok
V712).
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Med utgangspunkt i fastsatt konsekvens for de enkelte delområdene fastsettes en samlet
konsekvens av tiltaket. Temaspesifikk metode, inkludert kriterier for vurdering av verdi og
omfang, er nærmere beskrevet i de enkelte temarapportene.
Tabell 11 Modell for å utlede konsekvenser basert på verdi og omfangsvurderinger.
Meget stor positiv konsekvens
Stor / meget stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels / stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten / middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ingen / liten positiv konsekvens
Ubetydelig konsekvens

++++
+ + +/ + + + +
+++
+ + /+ + +
++

Ingen / liten negativ konsekvens
Liten negativ konsekvens
Liten / middels negativ konsekvens
Middels negati v konsekvens
Middels / stor negativ konsekvens

0/- / ----/---

+ / ++

Stor negativ konsekvens

---

+

Stor / meget stor negativ
konsekvens

- - -/ - - - -

0/+
0

Meget stor negativ konsekvens

----

Ikke relevant / det kartlagte
området blir ikke berørt

Utredning av de ikke-prissatte tema følger metodikk med vurdering av verdi og omfang,
fastsettelse av konsekvens ved bruk av konsekvensvifta i håndbok V712.
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6.2.2 Landskapsbilde
Temaet landskapsbilde belyser de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse
endres som følge av tiltaket. Det tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett
fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. Metodikken fra Håndbok
V712 benyttes og sammenstilles med utredningskriteriene fra planprogrammet.
Planområdet består i hovedsak av tre karaktergivende landskapstyper. Kulturlandskapet
langs Randselva, ravinelandskapet med sine karakteristiske landformer og skoglandskapet
på det flate Eggemoplatået. Videre underdeles landskapet av barrierer i form av infrastruktur
og terrengformer i tillegg til bebygde områder. Dette gir en inndeling av delområder med
overordnet lik landskapskarakter. Verdivurderingen for landskapsbildet er vist i illustrasjonen
under.

Figur 75 Influensområde og verdifastsetting for tema landskap.

Selv om grad av konsekvens for de enkelte delområdene varierer er det relativt lite som
skiller de tre korridorene for ny E16 i samlet konsekvens for landskapsbildet.
Korridor A og B vurderes som like for de vestre delområdene 1 og 2, mens korridor B og C
har lik konsekvens for de østre delområdene 4, 5 og 6. Utover disse likhetene gir korridorene
svært forskjellige landskapsmessige inngrep. Korridor B vurderes til å ha noe mindre negativ
konsekvens enn de to andre korridorene.
Korridor A har størst negativ konsekvens for områdene som er karaktergivende for
landskapsbildet det vil si overgangene mellom ravine og platå. Dette gjelder spesielt
delområde 4 og delområde 7. Tiltaket vil derimot ikke gi inngrep i delområde 5 og i liten grad
i delområde 1.
Korridor C har liten til middels negativ konsekvens eller middels negativ konsekvens for de
sentrale delområdene 2, 4 og 5. C har noe mer negativ konsekvens for delområde 1 enn de
andre korridorene.
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Korridor B ligger mindre eksponert i det overordnede landskapet enn korridor A, og
har en mindre negativ konsekvens for delområde 1 enn korridor C. Dette gjør korridor
B til det beste alternativet for landskapsbildet.
Korridor A og C vil berøre landskapet på svært ulik måte, og det skiller lite i samlet
grad av konsekvens. Korridor C vurderes likevel foran A da tiltakets omfang er større
for korridor A i delområder med stor betydning for det overordnede landskapsbil det.
Reiseopplevelse
For korridor A og B vil ny E16 bli eksponert i det overordnede landskapet ved
ravinelandskapet i Nærstadmarka. Dette vil på den annen side gi et utsyn over landskapet på
Ringerike for de reisende. Velges korridor C vil ikke tiltaket ha det samme utsynet.
Reiseopplevelsen for korridor A forringes av et omfattende veglandskap med parallellført
E16 og lokalveg over Eggemoen.
B vurderes som best med tanke på reiseopplevelse siden korridoren vil gi utsyn over
Ringerike ved Nærstadmarka, og unngår parallelle veganlegg ved Nymoen og over
Eggemoen som reduserer reiseopplevelsen. A og C rangeres likt for reiseopplevelsen.
Tabell 12 Sammenstilling av resultater fra konsekvensutredning for landskapsbilde.

0alternativet
Delområde
1 Spredtbygd veglandskap

Korridor
A

Korridor
B
Konsekvens

Korridor
C

Verdi
L

-

-

-/--

M

--

--

-/--

M/S

0/-

0

0

M/S

---

--

--

M

0

-/--

-/--

(Gummikrysset-Hensmoen)
2
3
4

Ravinelandskapet
(Nærstadmarka)
Kultur- og elvelandskapet
(Nærstad)
Overgang mellom
ravinelandskapet og platået

5

Eggemoen nord-vest

6

Eggemoen sør-øst

L/M

-/--

-

-

7

Kanten mot Randselva

M/S

-/--

0

0

Samlet konsekve ns

--

-

-/--

Rangering landskapsbildet

3

1

2

Rangering reiseopplevelse

2

1

2

Redusert korridor C
Redusert korridor C er en forkortet variant for ny E16 der tiltaket starter ved Hensmoen.
Opprinnelig korridor C fra Nymoen til Eggemoen er rangert som det nest beste alternativet.
Den forkortede korridor C vil redusere inngrepet i delområde 1 sammenlignet med alle de
opprinnelige korridorene. Redusert korridor C vil gi tiltaket et mindre omfang i dette
delområdet, sammenlignet med korridor C i svært stor grad og med A og B i relativt stor
grad. Ny redusert korridor C vurderes for delområde 1 til å ha ubetydelig konsekvens for
landskapsbildet, og vil komme best ut av samtlige korridorer når man velger å sammenstille
tiltak med ulik utstrekning.
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6.2.3 Naturmang fold
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og
marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø)
knyttet til disse. Vannmiljø er behandlet i en egen rapport (Lønmo 2017), men temaet er her
sammenstilt med øvrige naturmiljøtema.
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat
av menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensanalyse
behandles under landskapstemaet, for øvrig dekker naturmangfold-temaet lovens begreper
(Statens vegvesen 2014).
Vannmiljø omhandler miljøtilstand i vannforekomstene; økologisk og kjemisk tilstand. God
økologisk tilstand er definert som akseptable avvik fra naturtilstanden for de biologiske
elementene, samt for de fysisk -kjemiske og hydromorfologiske støtteparameterne. Vannmiljø
omfatter vannkvaliteten i bekkesystemene, og hvordan denne kan påvirke livsbetingelsene
for vannlevende organismer. Klassifisering av miljøtilstand i vannforekomstene gjennomføres
i henhold til Veileder 02:2013 – revidert i 2015; Klassifisering av miljøtilstand i vann
(vannportalen.no).
Plan- og influensområdet omfatter to nokså ulike landskapstyper. Nordøstre del av plan- og
influensområdet, Eggemoen, utgjøres av en større flat breelvavsetning som nå er dominert
av furumoer, samt Nærstadmarka som er et omfattende ravineområde dannet i marin leire.
Nordover grenser området mot et åslandskap med tynt morenedekke. Mot sør grenser
området som nevnt mot Randselva. Her finnes bratte erosjonskanter og elveterrasser av ulik
alder som viser noe av den kvartærgeologiske utviklingen i elvesystemet.
Naturverdiene er i hovedsak knyttet til forekomstene av intermediær og rik sandfuruskog på
Eggemoen (Brandrud 2014, se også Brandrud & Bendiksen 2014) og ravinene i
Nærstadmarka. I sandfuruskog-lokalitetene er det bl.a. registrert mange rødlistede og/eller
sjeldne sopparter, og disse spesielle lokalitetene har et potensial for flere slike funn.
Ravineområdenes verdi er primært knyttet til størrelse og at det er relativt få landskapsmessige inngrep her, spesielt i østre del. Noen få funn av rødlistede/sjeldne arter er også
gjort her. Verdikart for tema naturmangfold er vist under
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Figur 76 Verdikart for kartlagte naturtypelokaliteter, viltlokaliteter og geologiske forekomster .

Influensområdet for vannmiljø er definert som vannforekomsten nedstrøms tiltaket. I denne
utredningen tilsvarer dette bekkesystemet i ravineområdet til utløp i Randselva samt selve
Randselva og en liten bekk sør for Nymoen med utløp i Ådalselva.
Ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen vil i store deler av planområdet ha liten konsekvens
for vannmiljø, uavhengig av hvilken korridor som blir valgt. Løsmassene i området er godt
egnet for infiltrasjon og rensing av potensielt forurenset overvann fra vegen, og det
forutsettes at overvannet infiltrerer/renses i stedlige masser – for eksempel gjennom
infiltrasjonsgrøfter. Lang avstand til vassdrag bidrar også til at det er liten sannsynlighet for at
disse vannforekomstene blir påvirket av tiltaket.
Det er to bekker i ravineområdet mellom Eggemoen og Nymoen som kan bli påvirket; bekk
vest i ravineområdet (vannforekomst 2) og Hagabekken, hvor overvann fra bru og veg på
terreng i ravineområdet utgjør en potensiell fare for påvirkning. Det er liten forskjell mellom
korridor A og B. Korridor A har noe lenger vegstrekning med avrenning mot begge
vannforekomstene (ca. 100 meter lenger strekning til bekk vest i ravineområdet og ca., 400
meter lenger strekning som drenerer mot Hagabekken. Omfang og konsekvens med hensyn
til Hagabekken er for begge korridorene ubetydelig til liten negativ, for bekken vest i
ravineområdet er omfang og konsekvens vurdert til liten – middels negativ for korridor A og
B. For korridor C er omfang og konsekvens ubetydelig til liten negativ med hensyn til
Hagabekken.
Konsekvensene for naturmiljø på land er i hovedsak knyttet til arealbeslag i verdisatte
naturtypelokaliteter, hvorav flere lokaliteter med stor verdi. To av korridorene, A og B, vil
krysse gjennom Nærstadmarka som er et ravinelandskap med stor verdi. Raviner er en
rødlistet naturtype (VU).Korridor C vil gi et begrenset arealbeslag i utkanten av dette
området.. Korridor A og B vurderes derfor som mer negative mht. naturmangfoldet enn
korridor C. På Eggemoen vil korridor B gå gjennom deler av en sandfuruskog kartlagt som
naturtypelokalitet med stor verdi (Eggemoen N I, B-lokalitet), og vil sannsynligvis påvirke nok
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en sandfuruskog ved nærføring (Eggemoen SV, B-lokalitet), mens korridor A ikke gir
arealbeslag i noen av disse lokalitetene. Derimot vil korridor A gi nærføring til
verneområdene langs Randselvas nord-vestside, og kan påvirke disse negativt bl.a. gjennom
økt støy og forurensning. Korridor A og B vurderes derfor som relativt like mht. konsekvens,
men B vurderes som mer negativ for naturmiljøet enn korridor A på grunn av arealbeslag i
minst en verdisatt sandfuruskogslokalitet (lok. 4, og muligens lokalitet 3) i tillegg til
ravineområdet.
For både vannmiljø og naturmiljø på land gir korridor C minst negativ konsekvens.
Konsekvensene for korridor A og B er mer negative, men relativt like. Konsekvensene for
naturmiljø på land vurderes i hovedtrekk å være betydelig mer negative enn konsekvensene
for vannmiljøet. Utslagsgivende for rangering av korridor A og B blir dermed arealbeslag i
sandfuruskogslokalitetene selv om korridor B sannsynligvis gir mindre avrenning til
vassdragene pga. kortere strekning gjennom nedbørfeltet til bekkene.
Tabell 13 Sammenstilling av resultate r fra konsekvensutredning for naturmangfold.

Korridor A
Nr på
verdi kartet

Delområde

Korridor B

Korridor C

Verdi
Konsekvens

Lokalitetstype

01

Nærstadmarka vest
Naturtypelokalitet,
viltområde
02
Nærstadmarka øst
Naturtypelokalitet,
viltområde
03
Eggemoen SV
Naturtypelokalitet
04
Eggemoen N I
Naturtypelokalitet
05
Eggemoen N II
(Marigårdsmoen)
Naturtypelokalitet
06
Lundstad
Naturtypelokalitet
07
Viul 1/Rankedal
naturreservat.
Naturtypelokalitet/
verneområde
08
Viul 2/ Viulkastet
naturreservat.
Naturtypelokalitet/
verneområde
09
Eggemoen sør
Viltområde
10
Sør for Nymoen
Viltområde
11
Trekk øst for flystripa
Vilttrekk
Øvrige kvartærgeologiske
forekomster (Eggemoen)

Stor (B)

---

---

-/- -

---

---

-/- -

Stor (B)

-

0

Stor (B)

- -/- - -

- - /- - -

0

0

Stor (A)

Stor (A)

Stor (B)
Stor (A)

-Stor (A)

-Middels (C)

-

Middels (C)

- - /- - -

- -/- - -

-

Middels (C)

-

-

-

Middels (C)

--

--

--

Konsekvenser vannmiljø. Lokalitetnummer som i temarapport vannmiljø
01
Hagabekken
Stor
0/0/02
Bekk, vest i ravineområdet
Middels
-/- -/ - 03
Bekk sør for Nymoen
Middels
0
0
04
Randselva
Middels
0
0
05
Ådalselva
Liten 0
0
middels

Samlet konsekvens naturmiljø
unntatt vannmiljø
Samlet konsekvens vannmiljø
Samlet konsekvens naturmiljø
Rangering

0/0
0
0

---

---

- -/- - -

-/ - --2

-/ - --3

0/- -/- - 1

Statens vegvesen Region øst

Hoveddokument- revidert planbeskrivelse KU

64

Ved å benytte eksisterende E16 forbi Nymoen og nordover til Hensmoen for korridor C, vil
det ikke bli utfyllinger i det vestre ravineområdet (1 i verdikartet), og kryssløsningen sør for
Nymoen vil ikke ha konsekvenser for viltområdet (10 i verdikartet) sør for Nymoen. Dette vil
gi noe mindre negative konsekvenser for korridor C, men vil ikke endre samlet konsekvens
for denne korridoren, og vil heller ikke endre rangeringen av alternativene med hensyn til
naturmangfold.

6.2.4 Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet
omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et
ressursperspektiv. Det er tema landbruksressurser (jordbruk og skogbruk), georessurser
(grus- og pukk) og vannressurser (grunnvann) som er relevante i denne utredningen.
Influensområdet vil - med unntak av vannressurser - for dette tema sammenfalle med
planområdet. Da planområdet ikke er vist som korridorer med fast bredde, brukes i denne
omgang veglinje til og med skråningsutslag fra veg som areal som blir varig beslaglagt.
Midlertidig beslag (anleggssone) defineres i denne sammenheng som 20 m på hver side av
varig beslag (dvs. 20 m fra bunn/topp fylling). I tillegg vil mulig fragmentering av jord -, skogog grusressurser som følge av beslag, kunne påvirke et større område enn definert over.
Dette er vurdert i hvert enkelt tilfelle.
For vannressurser/grunnvannsressurser defineres influensområdet som det området hvor
grunnvann og grunnvannsuttak kan bli påvirket.
Konsekvensutredning
Arealbeslag av jordbruksområd er for alternativene fordeler seg på minst arealbeslag på
korridor B og mest på korridor C. Alle korridorene medfører fragmentering og arrondering av
jordbruksområdene. For skogsområdene beslaglegger korridor A noe mer enn korridor B og
C
Permanent arealbeslag i dekar fordelt etter ressurs (beregnet med utgangspunkt i
markslagskart AR5):
Ressurs
Fulldyrka mark
Skog
Grus og pukk

Korridor A
28
591
632

Korridor B
10
517
567

Korridor C
67
495
582

Midlertidig arealbeslag er beregnet som en buffersone på 20 m på hver side ut fra areal
avsatt til samferdsel.
Midlertidig arealbeslag i dekar fordelt etter ressurs (beregnet med utgangspunkt i
markslagskart AR5):
Ressurs
Jordbruk
Skog
Grus og pukk

E16 Nymoen - Eggemoen

Korridor A
14
284
225

Korridor B
6
292
260

Korridor C
14
289
280
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Totalt vil korridor C være det dårligste alternativet for tema naturressurs. Korridor A og B er
tilnærmet like, men korridor B beslaglegger mindre jordbruksareal og vurderes dermed som
et bedre alternativ enn korridor A.

Figur 77 Verdikart
landbruksressurser

Figur 78 Verdikart pukk- og grusressurser

For grus- og pukkressursen beslaglegger korridor A noe mer areal av ressursen på
Eggemoen enn korridor B og C. Korridor C er den eneste korridoren som også berører
forekomsten på Hensmoen. Totalt vil korridor C beslaglegge mest areal av grus-og
pukkressursene, og vurderes derfor som det dårligste alternativet.
I reguleringsplanfasen vil det bli vurdert hvor stor andel av de totalt berørte grusressursene
som kan tas vare på, herunder mellomlagres, selges, eller utnyttes i forbindelse med
utbyggingen.
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Nytt kryss utgjør et større inngrep på grus- og pukkressursen i Nymoenområdet for korridor A
og B enn for korridor C. Korridor C vurderes som det beste alternativet for grusressursen ved
Nymoen. Generelt er grusressursen på Bødalsmoen er lite relevant da store deler av den
ressursen er beslaglagt.

Tabell 14 Sammenstilling av resultater fra konsekvensutredning for naturressurser.

Korridor A
Del område
1 Jordbruk
Nedre Snaret
2 Jordbruk
Øvre Snaret
3 Jordbruk
Høgfoss
4 Jordbruk
Hamborg
5 Skogbruk
Eggemoenplatået
6 Skogbruk
Ravinedalen
7 Grus- og pukk
Eggemoen
8 Grus- og pukk
Hensmoen
9 Grus- og pukk
Bødalsmoen
Samlet konsekvens
Rangering

Verdi
Stor

Korridor B

Korridor C

Konsekvens
-/ - -

Middels til
stor
Stor

-/- ---

Stor

-/ - -

Stor

---

--

--

Middels til
stor
Middels til
stor
Middels til
stor
Liten

---

--

--

--

-/- -

--

-

-

0/-

--

- /- -

- -/- - -

2

1

3

Redusert korridor C gir ingen inngrep i Nymoen da eksisterende vegsystem beholdes på
denne strekningen. Løsningen gir også noe redusert inngrep i dyrket mark ved Hensmoen
sør. Videreføring av E16 vestover herfra vil da være avgjørende for samlet inngrep i dyrket
mark i dette området.
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6.2.5 Nærmiljø og friluftsliv
I Statens vegvesens håndbok
V712 er nærmiljø definert som
menneskets daglige livsmiljø, dvs.
boligområder, rekreasjons- og
lekeområder og ferdselsårer som
ligger i nærheten av der folk bor.
Områdene bør være tilgjengelege
til fots og/eller med sykkel.
Friluftsliv er definert som opphold
og fysisk aktivitet i friluft i fritiden
med sikte på miljø-forandring og
naturopplevelse.

Figur 79 Influensområdet er vist med stiplet linje.

Influensområdet omfatter de
områder som vil få direkte
arealinngrep, barrierevirkning eller
områder der aktiviteter vil bli
påvirket.

Plan- og influensområdet ligger nord for Hønefoss sentrum der elvene Begna fra Valdres og
Randselva fra Jevnaker møtes. Nymoen/Eggemoen er starten på et stort skogsområde som
strekker seg nordover mot Hovsæterhøgda og Samsjøberga på ca. 500 moh. og helt til
Jevnaker. Nærheten til Hønefoss gjør det attraktivt for en stor befolkning. Det karakteristiske
ravinelandskapet er sammen med friluftsområder på Hensmoen, Hovsmarka og
Nærstadmarka mye brukt både sommer og vinter.
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Figur 80 Verdikart nærmiljø og friluftsliv

Som tabellen viser kommer korridor A og B best ut med minste negative konsekvenser for
nærmiljø og friluftsliv. De negative konsekvensene knytter seg til kryssing gjennom
Nærstadmarka. Alternativ A følger på store deler av strekningen dagens E16, og rangeres
derfor som den beste. Få boliger berøres.
Korridor C kommer dårligst ut. Traseen går gjennom Nærstadmarka og i ny trasé nord for
Eggemoen flyplass, på en strekning i øst inn mot friluftsområdet nord på Eggemoen.
Alternativet vil også gi nærføring og økt støybelastning for boligområder på Sørflaten og
Nymoen. Flere boliger må innløses.
Alternativ B er den nest beste traseen, og går som korridor A frem til Nymoen. Her går
traseen lenger nord gjennom Nærstadmarka. Over Eggemoen er korridoren tilnærmet lik
korridor C.
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Tabell 15 Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområdene og samlet konsekvens av
alternativene.

0-alternativet
Delområde
1
Hensmoen
2

Korridor A

Verdi
Stor

Korridor B

Korridor C

Konsekvens
-

Stor

-

-

0/-

3

Hovsmarka/
Børdalsmoen
Nærstadmarka

Middels

--

--

-/--

4

Eggemoen

Middels

0/-

-

-

5

Randselva

Middels

0/-

0/+

0/+

6

Sørflaten

Liten til
middels

7

Nymoen

Liten til
middels

-

-

--

8

Egge gård

Liten til
middels

+

+

+

Samlet konsekvens

-

-

-/--

Rangering

1

2

3

-

For redusert korridor C vil konsekvensen for områdene 2 og 7 i liten eller ingen endres i
forhold til dagens situasjon. For område 7 Nymoen vil økt trafikkbelastning ikke gi vesentlig
endring i støybelastning fra opprinnelig korridor C. Dette skyldes primært at hastigheten på
eksisterende veg er noe lavere enn på ny.
Statens vegvesen vil inkludere Vågårdsbygda i neste planfase for temaet nærmiljø og
friluftsliv.

6.2.6 Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller trad isjon til, jf.
kulturminnelovens § 2. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner
inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. Fagområdet skal utrede
konsekvenser for de kulturhistoriske kvalitetene i området.
Planområdet består hovedsakelig av utmarksområder, som grovt sett kan deles i to. I øst
ligger Eggemo-platået med Eggemoen leir. Området i vest er ravinelandskapet
Nærstadmarka. Eggemoen leir med det sentrale leirområdet er forskriftsfredet etter
kulturminnelovens § 22a. Planområdet omfatter en rekke automatisk fredete kulturminner
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knyttet til utmarksbruk i jernalder og middelalder. I influensområdet ligger flere storgårder i
åpne kulturlandskap. Verdikart for kulturminner og kulturmiljø er vist under.

Figur 81 Verdikart kulturminner og kulturmiljø.

Alternativ A er vurdert å være det beste for kulturminner og kulturmiljø. Begrunnelsen for
dette er at alternativet ikke medfører direkte inngrep i kulturmiljøet ved Eggemoen leir.
Alternativ A innebærer imidlertid størst grad av nærføring til fredete Eggemoen leir,
sammenlignet med alternativ B og C. Alternativ B og C berører i mer eller mindre grad ikkefredete kulturminner som er tilknyttet virksomheten ved Eggemoen leir. Det er tatt høyde for
henholdsvis nærføring ved alternativ A og graden av berøring ved alternativ B og C ved
omfangsvurderingen.
Alternativ A har videre ingen konsekvenser for kulturmiljø 8, som er et viktig kulturmiljø med
ulike spor etter utmarksbruk. Alternativ A har også mindre negativ konsekvens for kulturmiljø
5 Eggesteinen, som er et kulturmiljø med en rekke automatisk fredete kulturminner.
Alternativ C er rangert som nr. 2. Det er relativt likt med alt. A i rangering, men alternativet
har totalt sett negative konsekvenser for flere kulturmiljø enn alt. A. Alternativ B anses som
det dårligste alternativet med hensyn til kulturminner og kulturmiljø. Dette begrunnes med at
alternativet er det som i størst grad griper inn i kulturmiljøet i Eggemoen leir, samtidig som
alternativet er klart dårligst for kulturmiljø 8. Alternativ B og C får begge stor negativ
konsekvens for kulturmiljø 5 på grunn av at det etableres kryss med eksisterende E16
sentralt i kulturmiljøet.
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Tabell 16 Sammenstilling av resultater fra konsekvensutredning for kulturminner- og kulturmiljø.

Korridor A
KM Kulturmiljø
nr
1
Lundstad/Myre
2
Egge
3
Veslemoen
4
Eggemoen leir
5
Eggesteinen
6
Nærstad
7
Nærstadmarka 1
8
Nærstadmarka 2
9
Eggemoen
10
Mobakken
11
Sørflaten 1
12
Hagastua 1
13
Hagastua 2
14
Høgfoss
15
Sørflaten 2
16
Vågård
Samlet
Rangering

Verdi
Stor
Middels/stor
Middels/stor
Stor
Stor
Middels/stor
Middels
Stor
Middels
Middels
Middels
Stor
Middels
Liten
Middels
Stor

Korridor B

Korridor C

Konsekvens
+

+

+

--

---

0/---

--

0/- -/- - -

-

-

--

0/-

-1

- -/- - 3

-2

For redusert korridor C vil område 7 tilnærmet bli uendret i forhold til dagens situasjon da
alternativet forutsetter å benytte dagens veg i området.
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6.3 Sammenstilling av konsekvenser
Kapittelet gir en oversikt over hvordan prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vurderes i
sammenheng. Sammenstillingen er en systematisk sammenlikning og vurdering av fordeler
og ulemper ved alternativene.

6.3.1 Samme nstilling av prissatte konsekvenser

Tabellen under viser samlet oversikt over kostnadskomponentene for de tre alternativene for
ny E16 Nymoen-Eggemoen.
Tabell 17 Endringer i perioden 2024 -2063 (nåverdi i mill. 2017 kr)

Aktør

Kom ponenter

Trafikanter og
transportbrukere

Trafikantnytte

2443

2443

Alternativ
C
1778

SUM

2443

2443

1778

0

0

0

-112

-112

-98

Operatorer

Kostnader
Inntekter
Overføringer

Samfunnet
forøvrig

Alternativ B

0

0

0

-112

-112

-98

Investeringer
Drift og vedlikehold
Overføringer
Skatte- og avgiftsinntekter

-2193
-53
0
-50

-2079
-52
0
-50

-1560
-28
0
-42

SUM

-2296

-2181

-1630

Ulykker
Luftforurensning
Restverdi
Skattekostnad

220
-6
0
-459

220
-6
0
-436

275
-14
0
-326

SUM

-245

-222

-65

SUM
Det offentlige

Alternativ A

Netto nytte NN

-210

-72

-15

NNB

-0,09

-0,03

-0,01

Sammenligning av beregningsresultater viser at alternativ C gir minst negativ netto nytte,
men også lavest trafikantnytte.
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Figur 82 Sammenstilling av de viktige prissatte konsekvenser.

6.3.2 Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser
Resultatene fra analysen gir ikke uttrykk for total samfunnsnytte for prosjekter og kan ikke
brukes alene for å avgjøre hvorvidt et prosjekt er samfunnsnyttig eller ikke. Metodikken er
derfor best egnet som et sammenlikningsgrunnlag mellom de ulike utredningsalternativene.
Samlede resultater for alle ikke-prissatte tema er presentert i tabeller under sammen med en
samlet vurdering av netto nytte og rangering for de ulike korridorene. Kategorier som er
benyttet for vurdering av de ikke-prissatte konsekvensenes bidrag til samlet netto nytte er
vist i tabellen under. På grunnlag av resultatene fra delutredningen er det fastsatt en samlet
konsekvens for hvert alternativ.

Tabell 18 Kategorier for vurdering av de ikke -prissatte konsekvensenes
bidrag til samlet netto nytte (fra Statens vegvesens håndbok V712)

Kategori for samlet
bidrag til netto nytte
Negativt / strider mot
nasjonale mål
Negativt
Nær null
Positivt

Kriterier
Dersom ett eller flere tema har fire minus,
eller to eller flere tema har tre minus
Dersom det er tydelig overvekt av negative
konsekvenser
Dersom de positive konsekvensene i stor
grad oppveier de negative konsekvensene
Dersom det er overvekt av positive
konsekvenser
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Tabell 19 Samlet vurdering og rangering av ikke-prissatte konsekvenser for alternativene.

Alternativ

Landskapsbilde

Naturmiljø

Naturressurser

Nærmiljø og
friluftsliv

Kulturminner og
- miljø

Samlet
vurdering

0-alt.

Rangering

1

Korridor A

--

---

--

-

--

Negativt

2

Korridor B

-

---

-/- -

-

- -/- - -

Negativt

2

Korridor C

-/ - -

- -/- - -

- -/- - -

-/ - -

--

Negativt

2

Som det fremgår av sammenstillingstabellen over har alle utbyggingsalternativer et negativt
bidrag til samlet nytte mht. ikke-prissatte konsekvenser. Dvs. at 0-alternativet er rangert som
det beste alternativet men svarer ikke opp prosjektets målsettinger.
Samlet sett er hovedalternativene A, B og C rangert likt siden ingen av alternativene skiller
seg ut ved at de har gjennomgående lavere konsekvens for alle utredningstema. Korridor A
og B har stor negativ konsekvens for naturmangfold knyttet til ravinelandskapet, mens
korridor C har noe mindre negativ konsekvens for naturmangfoldet. Korridor C medfører
imidlertid et større permanent inngrep i dyrka mark (67 daa) enn korridor A (28 daa) og B (10
daa). Dette alternativet er også vurdert som noe mer negativt mht. friluftslivsverdier. For
landskapsbilde er korridor B noe mindre negativt enn korridor A og C.
Rangering av alternativene mht. ikke-prissatte konsekvenser vil være avhengig av hvilke
verdier man legger mest vekt på. Med bakgrunn i redegjørelsen over er det ikke grunn lag for
å gi gjøre en slik prioritering mellom hovedalternativene på faglig grunnlag.
Redusert alternativ C
Til forskjell fra opprinnelig alternativ C medfører redusert alternativ C ingen inngrep på
strekningen Nymoen-Hensmoen. For landskapsbilde, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og
kulturmiljø innebærer dette en noe mindre negativ konsekvens sammenliknet med
hovedalternativ C. Det er imidlertid ikke tatt stilling til om dette vil gi utslag på skalaen for
samlet konsekvens for disse temaene. For naturressurser innebærer redusert alternativ C et
inngrep i dyrka mark ved etablering av en rundkjøring ved Hensmoen (Høgfoss). Dog et
betydelig mindre inngrep enn opprinnelig alternativ C .For naturmiljø er det vurdert at samlet
konsekvens for redusert alternativ C vil være lik som for hovedalternativ C.
Oppsummert vil den reduserte varianten innebære mindre inngrep i delområdene mello m
Nymoen og Hensmoen, men for temaene naturmiljø og naturressurser er det ikke grunnlag
for å rangere denne løsningen over de andre alternativene. For de øvrige temaene framstår
redusert alternativ C som noe bedre og den kan derfor rangeres samlet som noe bedre enn
de øvrige utbyggingsalternativene for ikke-prissatte konsekvenser.

6.3.3 Sammenstilling av prissatte og ikke -prissatte konsekvenser
Konsekvensutredningen er utarbeidet etter metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 er
en modell for nytte-/kostnadsanalyse som er egnet til å sammenlikne ulike
utbyggingsalternativer med 0-alternativet. Resultatene fra analysen gir ikke uttrykk for total
samfunnsnytte for prosjekter og kan ikke brukes alene for å avgjøre hvorvidt et prosjekt er
samfunnsnyttig eller ikke.
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Alle tre korridoralternativer har negativ netto nytte for prissatte konsekvenser og har et
samlet negativt bidrag til samlet netto nytte for ikke-prissatte konsekvenser. 0-alternativet
rangeres derfor som det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme alternativet. Resultater fra
konsekvensutredningen er oppsummert i tabellene under. Her er det også presentert en
rangering av alternativene med utgangspunkt både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.
Som nevnt over kommer 0-alternativet best ut i den samfunnsøkonomiske analysen og er
derfor rangert som nr. 1. Siden utbyggingsalternativene A, B og C er rangert likt for ikkeprissatte konsekvenser er rangeringen for prissatte konsekvenser lagt til grunn for en samlet
samfunnnsøkonomisk rangering. Dette betyr at alternativ C er rangert over alternativ B og at
alternativ A er rangert som den dårligste løsningen. Det understrekes at det er relativt
marginale forskjeller på alternativene samlet sett. Det henvises derfor til resultater for de
enkelte utredningstema som grunnlag for videre vurdering og grunnlag for anbefaling og
vedtak i saken.
Tabell 20 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

0-alternativet
Prissatte virkninger
Netto nytte (netto nåverdi i kroner)
Netto nytte per budsjettkrone
I. Rangering prissatte konsekvenser
Ikke -prissatte vi rkninger
Samlet vurdering
II. Rangering ikke-prissatte
konsekvenser
Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering
III. Samlet samfunnsøkonomisk
rangering

Korridor A

Korridor B

Korridor C

-210
-0,09

-72
-0,03

-15
-0,01

1

4

3

2

1

Negativ
2

Negativ
2

Negativ
2

0

Negativ

Negativ

Negativ

1

4

3

2

Statens vegvesen Region øst

Hoveddokument- revidert planbeskrivelse KU

76

Tabell 21 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

0-alternativet
Prissatte virkninger (nåverdi)
Trafikk- og transportbrukere
Operatorer
Det offentlige
Ulykker
Luftforurensning
Restverdi
Skatte- og avgiftsinntekter
Netto nytte
Netto nytte pr. budsjettkrone
I. Rangering prissatte
konsekvenser (fra
Tabell 20)
Ikke -prissatte konsekvenser
Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet vurdering ikk e-prissatte
konsekvenser (fra
Tabell 20)
II. Rangering ikke -prissatte
konsekvenser
Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering (prissatte og ikke prissatte konsekvenser fra
Tabell 20)
III. Rangering etter samlet
vurdering av I og II (fra
Tabell 20)

E16 Nymoen - Eggemoen

Korridor A

Korridor B

2443
-112
-2296
220
-6
0
-50
-210
-0,09
1

Korridor C

2443
-112
-2181
220
-6
0
-50
-72
-0,03

1778
-98
-1630
275
-14
0
-42
-15
-0,01

4

3

2

-----Negativ

--- -/- - -/- Negativ

-/- -/- - -/- - -- -/- - Negativ

1

2

2

2

0

Negativ

Negativ

Negativ

1

4

3

2

Hoveddokument- revidert planbeskrivelse KU

77

6.4 Øvrige konsekvenser
6.4.1 Lokal og regional utvikling

Ny E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er del av en større utbygging av E16 og
har effekter som kan være både positive og negative på lokalt og regionalt nivå. Ny veg vil
sannsynligvis genere økt og ny trafikk på hovedvegnettet, som gir muligheter for utvikling og
regionforstørring. Dersom denne utviklingen ikke skal gå på bekostning av andre
målsettinger, som knutepunktsutvikling og fortetting av sentrum, er det avgjørende at nye
etableringer styres til ønsket lokalisering gjennom arealpolitikken.
Lokal Utvikling
Ny E16 vil fungere som en ringveg rundt Hønefoss og kan avlaste byen for
gjennomgangstrafikk. Det blir mindre belastning på Hønegata, Ådalsvegen og
Hvalsmovegen inn og ut av Hønefoss. Det blir lettere å prioritere kollektivtrafikk og
tilrettelegging for gående og syklende i sentrum av Hønefoss.
Bedre forbindelser med et effektivt ringvegsystem rundt Hønefoss og mer effektiv veg mot
andre regioner kan gjøre næringsområdene på Eggemoen og Hensmoen mer attraktive også
for handelsetableringer.
E16 vil få motorvegstandard og vil kunne oppfattes som en fysisk og visuell barriere i
områdene som berøres av vegen.
For noen næringer som er etablert langs dagens veg, kan flytting av mye av trafikken til ny
veg bidra til dårligere tilgjengelighet og endring av kundegrunnlaget.
Mer effektiv veg kan gjøre det vanskeligere å nå lokale, regionale og nasjonale mål for mer
effektiv arealbruk, redusert transportbehov og styrking av kollektivknutepunkter, som bl.a. er
omtalt grundig i KVU Hønefoss og i planstrategien for Osloregionen. Ny E16 vil imidlertid
bidra til et effektivt og mer forutsigbart transportsystem for næring og utvikling i regionen
rundt Oslo og for Buskerud og øst/vest-transport. Flere store stigninger vil bli fjernet, noe
som vil ha betydning for en mer effektiv næringstransport.
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Tabell 22 Viser en oversikt over de viktigste konsekvensene knyttet til de ulike korridorene

Tema
Tilgjengelighet

Korridor A
God tilgjengelighet til
Eggemoen og Bergermoen
direkte fra ny E16 via nytt
kryss nordøst for flystripa.

God tilgjengelighet til
Eggemoen og
Bergermoen direkte
fra ny E16 via nytt
kryss nordøst for
flystripa.

Tilgjengelighet til
Forsvarets område
blir omtrent som i dag.

Tilgjengelighet til
Forsvarets område
blir omtrent som i dag.

Avstanden til
Hensmoen forkortes
noe for kjørende
østfra.

Nytt kryss ved
Hensmoen bedrer
tilgjengeligheten til
området.

Bedre forhold for
gående og syklende
langs dagens E16.

Bedre forhold for
gående og syklende
langs dagens E16.

Forsterker E16 som barriere
mellom Eggemoen og
Viul/Randselva. Går på bru
over ravinedalene, der
tilgjengeligheten
opprettholdes for områdene
under bruene.

Barriere mellom
Bergermoen og
Eggemoen.

Barriere mellom
Bergermoen og
Eggemoen

Eggemoen eksponeres mot
vegen.

Eggemoen
eksponeres mot
vegen.

Eggemoen
eksponeres mot
vegen.

Sparer boligene på
Nymoen.

Inngrep i boligområdet
på Nymoen som kan
bidra til avbøtende
tiltak mot f.eks. støy.

Beslaglegger store
områder som i dag
benyttes til friluftsliv,
men som er planlagt
omdisponert til
næring.

Beslaglegger store
områder som i dag
benyttes til friluftsliv,
men som er planlagt
omdisponert til
næring.

Begrenser
arealbruken for
utvidelse av
næringsområdet på
Eggemoen.

Begrenser
arealbruken for
utvidelse av
næringsområdet på
Eggemoen.

Avstanden til Hensmoen
forkortes noe for kjørende
østfra.
Bedre forhold for gående og
syklende langs dagens E16.

Muligheter

Lettere å koble områdene på
Bergermoen og Eggemoen

Begrensninger

Korridor C

God tilgjengelighet til
Eggemoen og
Bergermoen direkte
fra ny E16 via nytt
kryss nordøst for
flystripa.

Tilgjengelighet til Forsvarets
område blir omtrent som i
dag.

Barrierevirkninger

Korridor B

Ny E16 parallelt med
ny/justert lokalveg forbi
Eggemoen kan bidra til at
området oppleves som
trafikkbelastet, og vil være
mindre attraktivt å bevege
seg i for myke trafikanter.
Svært trangt mellom
eksisterende
næringsvirksomhet og
Viul/Randselva.

E16 Nymoen - Eggemoen

Forsterker vegen som
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Regional utvikling
Tabell 23 Viser en oversikt over de viktigste konsekvensene på et regionalt nivå

Tema

Vurdering

Bosetting

Ny E16 bidrar til økt mobilitet med bil, slik at det blir lettere å bo og
samtidig ta del i jobb og andre hverdagsaktiviteter i et større område. Det
er fare for at dette kan føre til mer spredt boligbygging og økt bilbruk.

Arbeidsmarked

Med raskere veg blir det enklere for flere å få tilgang til aktuelle
arbeidsplasser. Virksomheter kan dra nytte av et utvidet arbeidsmarked
som gjør det lettere å hente inn nødvendig fagkompetanse. Med det
største arbeidsmarkedet i Oslo er det fare for at pendlerstrømmen mot
Oslo forsterkes. En sammensmelting av regionene på Ringerike,
Hadeland og Romerike kan fungere som en motkraft til dette.

Handelslokalisering

Med veger som flytter trafikken ut av sentrum vil mange handelsbedrifter
ønske å etablere seg nær kryss langs den nye vegen. Det er ofte lettere
for logistikken, billigere tomter, lettere planprosesser og mulighet for å tilby
gratis parkering. Dette kan svekke handelen i etablerte byer og tettsteder,
men også kan styres gjennom arealplaner.

Næringsutvikling

Mer effektiv veg gir lavere transportkostnader og tilgang på et større
marked. Vegen kan også bidra til større tilgjengelighet til bedrifter og
destinasjoner, som kan dra nytte av nærheten til bl.a. Gardermoen og
Oslo.

Senterfunksjoner og
knutepunktsutvikling

For Hønefoss vil ny E16 bidra til å komplettere et effektivt ringvegsystem
nord og vest for byen. Dette vil avlaste sentrum f or gjennomgangstrafikk,
og vil sammen med satsning på jernbanen bidra til at byen styrkes som
knutepunkt. Det blir lettere å legge til rette for myke trafikanter og mer
effektiv kollektivtransport. Dette er avhengig av en arealpolitikk som styrer
etableringer til riktig lokalisering.
For Jevnaker vil den nye vegen føre trafikken lengre unna sentrum. Det vil
kunne legge press på utvikling av bl.a. mer handel på Bergermoen og i
områdene nærmest nytt kryss ved Eggemoen. Dette kan bidra til å svekke
Jevnaker som handels- og møtested, men kan unngås dersom det satses
sterkere på de unike egenskapene ved Jevnaker sentrum, som den
karakteriske byplanen sitt forhold til landskapet og gode forbindelser til
populære turistdestinasjoner, som Kistefoss og Hadeland Glass verk.

Transport- og
trafikkstrømmer

Ny E16 på strekningen Nymoen/Hensmoen-Eggemoen endrer i
utgangspunktet ikke på hovedtrafikkstrømmene, men kan ha stor effekt i
forhold til trafikken gjennom Hønefoss sentrum. Vegen bidrar også til å
forkorte strekningen Bergen-Gardermoen-Gävle, som kan ha betydning
for transport mellom bl.a. mellom Vestlandet og Baltikum.

Regionforstørring

Ny E16 på strekningen Nymoen/Hensmoen-Eggemoen vil være del av et
større vegprosjekt som kan bidra til kortere veg mellom Ringerike,
Hadeland og Øvre Romerike. Dette kan bidra til at disse regionene blir
mer integrerte, med tettere arbeidsmarked og større utveksling av
kompetanse, handel og tjenester. Dette kan bidra til å styrke Hønefoss og
Jessheim som sterke regionsentra, og kan påvirke utviklingen også på
Hadeland. Vegen vil også bidra til en flerkjernet byutvikling i Osloregionen
og vil kunne fungere som en avlastningsveg (Ring 4), som gjør det lettere
å føre bl.a. tungtrafikk utenom byen.
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6.4.2 Hydrologi
Det er utført beregninger som dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet
hydrologi og vurderinger av hydrologiske forhold før og etter en utbygging på de berørte
elvestrekninger. Det er beregnet flomverdier ved 200-årsflom i totalt 7 punkter der
vannstrenger krysser prosjektert ny E16 i de tre alternative korridorer i planområdet mellom
Nymoen og Eggemoen. Alle konstruksjoner ligger i en slik høyde at de går klar av flom.
For brupilarer som står nær elva og med foreliggende beregningsgrunnlag kan det ikke
utelukkes at det kan forekomme lokale hastighetsendringer som kan gi økt erosjonsfare
lokalt. Rundt søylefundamentene bør det derfor i neste planfase vurderes sikring mot
erosjon.

6.4.3 Andre transportformer
Utbygging av E16 er i hovedsak et tiltak som
legger til rette for biltransport. Busser vil også
kunne dra nytte av mer effektiv rute via E16,
men ny trasé vil i liten grad betjene
arbeidsplasser eller boligområder i lokalmiljøet
i og rundt Hønefoss og Jevnaker. Vegen vil
derfor ha størst effekt for regionale bussruter
som ikke har behov for mange stopp
underveis. Redusert belastning på vegene i
byområdet vil også kunne bidra til at busser
kommer raskere fram mer effektivt på
eksisterende vegnett.
For gående og syklende vil også effekten av
redusert belastning innenfor byområdet være
viktig, samtidig som det planlegges for
Figur 83 Sykkelavstand fra Hønefoss sentrum.
etablering av et sammenhengende gang- og
sykkelvegnett langs dagens E16 mellom
Hønefoss og Hensmoen og Hønefoss og Eggemoen. Dette vil kunne bidra til et mer attraktivt
og trafikksikkert tilbud for gående og syklende på disse strekningene. Avstanden mellom
Hønefoss og Jevnaker/Hensmoen, samt terrengforskjellene vil for mange oppleves som en
hindring. Økt bruk av el-sykler vil kunne dempe de geografiske barrierene og føre til økt
sykkelbruk.

6.4.4 Risiko - o g sårbarhetsanalyse
Det ble gjennomført et ROS-møte 12. oktober 2017 med deltakere fra kommunene Ringerike
og Jevnaker, samt Ringerike brann- og redningstjeneste, Statens vegvesen og konsulent.
I analysen framkom følgende momenter som må følges opp i den videre planleggingen av
prosjektet:
Ravinelandskap er generelt utsatt for løsmasseskred. Området ut mot Randselva er
også potensielt utsatt for ras.
Det er bekker og elver med fisk som gyter i planområdet. I en anleggsfase kan
tilslamming av elver påvirke livet i elva. Det bør vurderes om det skal legges
restriksjoner på anleggsarbeidet som potensielt kan utgjøre en risiko.
I anleggsfasen er det økt risiko for utilsiktet forurensning ved uhell eller ulykker.
Gjennomføringsfasen vil planlegges for å ta høyde for å hindre slike uhell, og hva
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slags beredskap som skal gjelde i anleggsfasen. Det skal nærmere anleggsstart
utarbeides en plan for ytre miljø for å følge opp slike forhold.
I anleggsfasen vil trafikksikkerhetssituasjonen i liten grad bli påvirket av tiltaket fordi
vegen etableres i hovedsak utenom eksisterende veg. Ny veg vil få redusert risiko for
uhell som følge av fysisk midtdeler, sideterrengtilpasning mv. I tillegg innebærer
bygging av ny veg at dagens veg blir avlastet for trafikk slik at sannsynligheten for
hendelser reduseres. Det er vurdert TS-tiltak i planforslaget og det vil blir gjennomført
en TS-revisjon av prosjektet i neste planfase.
Eksisterende veg har større risiko for ulykker med gående og syklende. Det
planlegges for gang- og sykkelveiforbindelser som vil bedre forholdene for disse
trafikantgruppene på sammenhengende strekninger.
Eggemobakken og Gummikrysset er ulykkesutsatt. Behov for utbedringer her vil bli
vurdert nærmere i neste planfase. Det vurderes om eksisterende E16 skal få
innsnevringer og nedsatt fartsgrense for å få trafikken mellom Jevnaker og Ringerike
over på ny E16. Det vil minske trafikkmengden på nedgradert veg og
trafikksikkerheten kan bedres.

6.4.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
(Byggherreforskriften)”omfatter krav til prosjekterende om gjennomføring av risikovurdering. I
henhold til forskriftens § 17 skal de prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag
risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller
anleggsplassen.
Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og/eller tekniske løsninger. De
forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres jf. § 12.
Det er ikke gjennomført noen spesifikk analyse knyttet til SHA i denne planfasen utenom de
momentene som er trukket fram i ROS-analysen. Etter valg av korridor, og i neste planfase
med en større grad av detaljering, gjennomføres en analyse med fareidentifikasjon knyttet til
byggefasen.

6.4.6 Trafikksikkerhet
Det er foretatt befaring langs eksisterende veg høsten 2017 med representanter fra Statens
vegvesen og konsulent. Forslag til tiltak er vist som egne kartvedlegg til planen. Disse må
vurderes og detaljeres i neste planfase.

6.4.7 Støyberegninger
Det er utredet støymessige konsekvenser for hvert traséalternativ. Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, er lagt til grunn for vurdering
av støy fra planlagt ny veg.
Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A versjon 2018. Nordisk
beregningsmetode benyttes for støyberegninger og gir typisk en usikkerhet på +/- 2 dB.
Beregningshøyde for støysonekart er satt til 4,0 m og beregningshøyde for uteoppholdsareal
på bakkeplan er 1,5 m. Statens vegvesens trafikkvurderinger for år 2024 er lagt til grunn og
framskrevet til år 2044. Det er benyttet hastighet 90 km/t på nye E16 for de tre
utbyggingsalternativene.
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På basis av beregningene er det utført en opptelling av støyfølsom bebyggelse i rød og gul
støysone for hver beregnet situasjon. Rød sone (>LDEN 65 dB), nærmest støykilden, angir et
område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og der etablering av ny støyfølsom
bebyggelse skal unngås. Gul sone (>LDEN 55 dB) er en vurderingssone hvor støyfølsom
bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Tabell 24 Antall støyutsatte boligbygg i de ulike alternativene uten støytiltak.
Antall boligbygg i
gul støysone

rød støysone

totalt

Antall innlø ste
boligbygg

Dagens situasjon 2014

214

24

238

-

Referanseår 2044

226

34

260

-

Korridor A

236

44

280

2

Korridor B

242

43

285

2

Korridor C

243

48

291

18

Korridor C, redusert

242

60

302

0

Situasjon

Tabell 25 Antall støyutsatte undervisning - og helsebygg i de ulike alternativene.
Antall undervisningsbygg

i

Antall helsebygg i

Situasjon
gul støysone

rød støysone

gul støysone

rød støysone

Dagens situasjon 2014

5

-

3

-

Referanseår 2044

5

-

9

-

Korrido r A

5

-

2

-

Korridor B

5

-

3

-

Korridor C

5

-

3

-

Korridor C, redusert

4

1

10

-

Resultatene viser at korridor C og C redusert vil gi størst støybelastning til omgivelsene. Som
det fremgår av opptellingen medfører disse to korridorene flest antall støyutsatte boligbygg.
Korridor C kommer verst ut ved at det i tillegg forutsetter at hele 18 boligbygg må innløses
som følge av forslaget.
Korridor A viser seg å være det foretrukne alternativet som vil gi minst støybelastning. Dette
alternativet vil i tillegg føre til færre støybelastede helsebygg etter ferdigstillelse av
utbyggingen.
Det understrekes at beregningene er utført med bakgrunn i usikre trafikktall, og at analysen
må gjennomføres på et mer detaljert nivå med tiltaksbeskrivelse i neste planfase.
Statens vegvesen skal kartlegge støysituasjonen langs E16 gjennom Nymoen-området i
reguleringsplanfasen. Støytiltak vil bli vurdert i henhold til gjeldende støyretningslinje (T1442).
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6.4.8 Luftforurensning
Det er gjennomført vurderinger av luftforurensning for de tre korridoralternativene.
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T -1520) definerer
grenseverdier for røde og gule luftsoner, samt luftfølsom bebyggelse. Rød sone er område
som er lite egnet for planlegging av luftfølsom bebyggelse. I gul sone er det anbefalt å vise
varsomhet ved etablering av ny luftfølsom bebyggelse.
Tabell 26 Maksimal utbredelse av rød og gul luftsone i meter fra vegkant for hvert alternativ.

Sone
Dagens veg
Korridor A
Korridor B
Korridor C

m fra vegkant
Rød
Gul
11
24
10
22
9
21
9
21

Det er ingen boliger som er påvirket av luftforurensning i sammenlikningsåret. De foreløpige
vurderingene av luftforurensning viser at utbredelse av rød / gul luftsone er begrenset, og at
soneutbredelsene er størst for referansesituasjonen (dagens veg). Korridor B og C har
samme soneutbredelsen fordi trafikkmengden er nesten lik. Det begrensede omfanget av
røde og gule luftsoner tyder på at videre beregninger av luftforurensning på
reguleringsplannivå bare er nødvendig dersom linjeføringen legges nærmere eksisterende
bebyggelse en soneutbredelsen vist i tabellen.
Både årlig middelverdi og vintermiddelverdi for NO2 vil ligge langt under 40 µg/ 3 som er nivået
for sonegrensene i retningslinje T-1520.

6.4.9 Vurderinger iht. naturmangfoldloven
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn ved
utøving av offentlig myndighet. Kommunen må ved sin saksbehandling av planer etter planog bygningsloven gjøre en vurdering etter de nevnte prinsippene. Flere av de miljørettslige
prinsippene setter, på overordnet nivå, forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen.
Dette gjelder bl.a. kravene til kunnskapsgrunnlag, beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av
føre/var forhold og kompenserende tiltak. Følgende vurderinger er gjort av §§ 8 -12:
Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget
Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon og kunnskap om naturtyper og artsmangfold
i planområdet. Det foreligger en egen rapport som omhandler vannmiljø (Lønmo 2017).
Kilder til kunnskap om naturmangfold i planområdet finnes i Naturbase (www.naturbase.no),
Artskart/Artsobservasjoner (www.artsdatabanken.no) og oppfølging av miljøregistreringer i
skog (også www.naturbase.no), samt feltarbeid gjennomført i 2016 og 2017, som også
omfatter kvalitetssikring av eksisterende kunnskap. NINA-rapport knyttet til kartlegging ved
Eggemoen (Stabbetorp og Erikstad 1999) utgjør også en del av kunnskapsgrunnlaget.
Kunnskapsgrunnlaget for videre planlegging vurderes som svært godt. For mer informasjon
om naturmangfold; se gene rapport Temarapport naturmangfold.
Til § 9 om føre -var -prinsippet
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Kunnskapsgrunnlaget for naturtypelokaliteter, viltområder, vilttrekk og fisk er vurdert som
godt. Konsekvensene av de direkte inngrepene på lokalitetsnivå og for viktige artsfunn er
godt kjent. Det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for
naturtypelokaliteter, vilt og fisk. Det må understrekes at konsekvensene av de indirekte
effektene, som f.eks. barrierevirkninger, er mindre kjent, men trolig er det ikke store og
ukjente negative indirekte effekter av tiltaket som ikke er kjent eller belyst i utredningen. På
grunn av god kunnskap om naturforholdene vil trolig ikke føre-var-prinsippet anvendes for
begrunnelse av vedtak.
Til § 10 om økosystemtilnærming

og samlet belastning

Den samlede belastningen av verdisatte naturmiljøer i undersøkelsesområdet vurderes å
være godt beskrevet gjennom konsekvensutredningen.
Ravinene i Nærstadmarka er gitt stor verdi ut fra størrelse og relativt få inngrep.
Skogsbilveier knyttet til skogsdriften i området, kan ha innvirkning på dynamikken i ravinene
knyttet til bl.a. erosjonen i området. En del konkurransesvake arter av f.eks. moser finnes på
blottlagt leirejord som skyldes erosjon. Rødlistede arter knyttet til sliike lokaliteter er ikke
påvist i området, men området er stort i utstrekning, og har et betydelig potensiale for
forekomster av slike arter. I nordøstre del er det også foretatt noe utfyllinger i ravinene i
senere tid. Et større veianlegg gjennom ravineområdet vil sannsynligvis medføre ytterligere
fyllinger i området, og med tilhørende anleggsveier og veier for vedlikehold, vil sannsynligvis
et slikt veianlegg ytterligere begrense aktive erosjonsprosesser som bidrar til å opprettholde
ravinenes særpreg. Korridoralternativ C vil være minst negativt for naturmiljøet knyttet til
ravinelandskapet.
Eggemoen hadde tidligere etter alt å dømme sammenhengende, verdifulle sandfuruskoger
over det meste av arealet. I dag er imidlertid arealet med verdifull sandfuruskog med hensyn
til biomangfold betydelig fragmentert av ulike arealinngrep, blant annet (flate-)hogst. I dag
gjenstår tre hovedarealer med rikere sandfuruskog som er avgrenset som
naturtypelokaliteter.
Traséene, spesielt trasé B og C, vil gi ytterligere arealreduksjon i sandfuruskogen.
Arealbeslag i tilknytning til ny vei, anleggsveier, riggområder osv. må begrenses i størst
mulig grad, og slike anlegg bør ikke legges i de resterende kartlagte og verdisatte arealene
av sandfuruskog. Inngrepene vil primært skje i et område som allerede er disponert til
næringsformål.
Forslag til områderegulering for Eggemoen Næringspark vil gi fullstendig nedbygging av ett
av disse områdene inkludert forekomster av en sterkt truet art, bittergrønn (EN). Den
samlede belastningen av dette tiltaket, og andre planlagte utbyggingstiltak som er kjent i
influensområdet for planen vil likevel ikke medføre at den samlede belastningen for denne
naturtypen blir vurdert som kritisk. Det er ikke sannsynlig at truede arter vil forsvinne fra
regionen som følge av tiltaket, men for den sterkt truete arten bittergrønn, som har i
underkant av 300 kjente lokaliteter på landsbasis, vil 10 lokaliteter bli nedbygd ved
gjennomføring av planlagt utbygging av Eggemoen Næringspark. I denne sammenhengen vil
det ikke være bygging av ny E16 som gir de mest negative konsekvensene for
naturmangfoldet, men ev. utbygging av Eggemoen Næringspark som i svært stor grad vil
redusere naturverdiene i dette området.
Utbygging av ny E16 vil trolig ikke være i strid med § 4 og § 5 vedrørende forvaltningsmål for
naturtyper og arter.
Et regionalt viktig vilttrekk går over Eggemoen. Tidligere utbygginger av veier, militære
anlegg, flyplass, Trollmyra gjenvinningsstasjon begrenser, innsnevrer eller gir
barrierevirkninger for viltet i området. Ny E16 vil uten tiltak for vi
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lt utgjøre en betydelig barriere i tillegg til de nevnte inngrepene. Av hensyn til viltet blir det
vesentlig å sikre passasje med over- eller undergang eventuelt kombinert med viltgjerder.

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse

skal bæres av tiltakshaver

Det vil si at kostnader i forbindelse med tiltak som nevnt ovenfor dekkes av tiltakshaver.
Tiltakshaver skal etter § 11 begrense skader på naturmangfoldet. Tiltak kan være
restaurering av arealer med midlertidig arealbeslag (rigg, deponier), tiltak for å hindre eller
rense avrenning av partikler, olje osv., utforming av stikkrenner og kulverter mht. oppgang for
fisk, vilttiltak som viltgjerder og viltoverganger/-underganger, samt ev. ekspropriering for å
sikre deres funksjon fremover.
Ved arealbeslag i verdifull natur kan fysisk (økologisk) kompensasjon for tapte arealer være
aktuelt. Naturmangfoldloven har særskilte bestemmelser om kompensasjon ved inngrep i
verneområder og utvalgte naturtyper. Det forutsettes at § 11 oppfylles ved at kostnadene ved
miljøforringelse bæres av tiltakshaver.
Til § 12 om miljøforsvarlige

teknikker og driftsmetoder

Det er en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved
gjennomføring av tiltaket. For eksempel ved avbøtende eller kompenserende tiltak som
nevnt i § 11 over og i kap. 7. Bestemmelsen omfatter også lokalisering, dvs. at også valg av
mindre konfliktfylt vegtrasé i forhold til naturmangfold må vektlegges.
Det forutsettes at ved valg av trasé og øvrig gjennomføring av tiltaket, vektlegges hensynet til
naturmangfold i størst mulig grad.

6.4.10 Vurderinger etter vannforskriften

§12

Vannforskriften sier at nye tiltak ikke skal hindre vannforekomstenes mulighet til å oppnå
miljømålene om minst god økologisk og god kjemisk tilstand.
For bekken vest i ravineområdet samt Hagabekken er det gjennomført beregninger av
mengde utslipp av forurensningsstoffer og resultatet er vurdert opp mot vannforekomstens
økologiske og kjemiske tilstandsklasse og mulighet til å oppnå miljømålet. Det er ikke foretatt
tilsvarende beregninger for de andre vassdragene, men det er like fullt vurdert om mengde
utslipp fra veg til disse vannforekomstene vil påvirke økologisk og kjemisk tilstand, samt om
dette begrenser mulighet for å oppnå miljømålet for vannforekomstene.
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6.5 Konsekvenser i anleg gsperioden
6.5.1 Landskapsbilde
Forhold som vil være avgjørende for det visuelle inntrykket av landskapet i anleggsperioden
beskrives under:
Generelt:
For landskapsbildet er istandsettingen etter anleggsperioden avgjørende. Dette er
beskrevet under avbøtende tiltak.
Reiseopplevelsen vil være annerledes i anleggsperioden. Det vil generelt være viktig
å hensynta god orienterbarhet for vegfarende.
God planlegging av anleggsdriften er avgjørende slik at inngrepene i landskapet
planlegges godt og begrenses mest mulig. Riggområdene, anleggsveger og deponier
kan bli svært dominerende i landskapsbildet i anleggsperioden. De bør plasseres
skånsomt i terrenget, organiseres ryddig og ikke beslaglegge større arealer enn
nødvendig. Uønsket hogst i anleggsperioden bør unngås.
Spesielt for denne strekningen:
Ravinelandskapets topografi vil for alle alternativene kunne gi omfattende
landskapsinngrep. Landskapskarakteren er sårbar og tilpasning av veglinjer og
konstruksjoner må tillegges vekt i seinere prosjektering.
Inngrep i anleggsperioden må begrenses og det må tas hensyn til de naturlige,
prosessene i et slikt ravinelandskap.
Reetablering av furumoer. Det bør bevares eller reetableres vegetasjon i
kryssområdene og mellom rampene på Eggemoen.

6.5.2 Naturmangfold
Konsekvenser
Konsekvensene av tiltak er oftest større i anleggsfasen enn i driftsfasen. Arealbeslaget er
vanligvis større fordi man etablerer et anleggsbelte som er større enn endelig veg.
Terrenginngrep/kjøreskader, drenering og forstyrrelser på grunn av anleggstrafikk - og støy er
negative faktorer som oftest har større innvirkning på naturmangfoldet i anleggsfasen enn i
driftsfasen. Selv om det er en målsetting å reetablere vegetasjon og andre naturforhold, så
kan arealer med inngrep i naturområder som utføres i anleggsfasen være vanskelig å
tilbakeføre til opprinnelig natur, da artssammensetningen vil bli en annen, og arealene endrer
seg fra naturmark til sterkt menneskepåvirket mark. Det vil ofte kunne være en høy tilførsel
av trivielle og tilpasningsdyktige planter samt tilførsel også av fremmede arter til
anleggsområdene hvis det ikke tas tilstrekkelig hensyn til denne risikoen.
Tiltak for naturtypelokaliteter o.l.
Da tiltaket i større eller mindre grad vil medføre arealbeslag i flere naturtypelokaliteter er det
viktig å avmerke anleggsgrensen mot naturtypelokalitetene i terrenget med et fysisk skille,
slik at anleggsarbeidene ved disse lokalitetene kan utføres mest mulig skånsomt og
arealminimerende. Hensyn til naturtypelokaliteter ved bruk av byggeplangjerde i felt og en
detaljert rigg- og marksikringsplan må inn i kontrakter med utførende entreprenører og følges
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opp i byggefasen. Arealminimerende anleggsvirksomhet er viktig ved naturtypelokalitetene.
Dersom det ikke er mulig å gjennomføre på alle naturtypelokaliteter, bør A og B-lokaliteter
prioriteres.
Det er registrert noen fremmede skadelige karplanter i planområdet. Disse forekommer nå
sporadisk og stort sett i lite antall, men slike arter har stor frøproduksjon, stor evne til
spredning og til etablering, spesielt i områder hvor det foretas inngrep i marka, og kan
invadere i stort antall i løpet av få år. Det er derfor viktig at det foretas ny kartlegging av slike
arter kort tid før anleggsstart og at det foreligger en plan for ikke å spre artene videre
Hensyn til vilt
I anleggsfasen vil all aktivitet som medfører menneske lig aktivitet, kjøretøy og maskiner i
arbeid medføre forstyrrelser. Sprenging, lasting og tipping av masser kan føre til støy som
kan forstyrre hjortevilt i området. Det kan antas unnvikelsesavstander for viltet på avstander
på opp til mellom 100 m og 1 km avhengig av landskapet, skog som gir skjul vs. åpenhet, og
avhengig av typen anleggsaktivitet. Slike virkninger på hjorteviltet har blitt undersøkt ifbm
anleggsarbeidet for Lista Vindpark noen få mil sør for undersøkelsesområdet av ny E39
(Gonzales 2014). Forstyrrelsene vil spesielt virke negativt på trekkveier og det kan generelt
antas at disse går ut av bruk i den perioden det pågår støyende anleggsarbeid. Slike
virkninger er ikke spesifikt beskrevet i konsekvenstabellen, som primært retter fokus på
driftsfasen. Det kan derfor antas at konsekvensen i den delen av anleggsfasen når det pågår
tyngre anleggsarbeid generelt er noe mer negativ for vilt enn for driftsfasen.
Unnvikelsesadferd må også påregnes for fugl og annet vilt. I anleggsfasen kan dette påvirke
sårbare fuglearter spesielt. Slike virkninger kan være opptil 1 kilometer fra tiltaket.
Vannmiljø
Avrenning fra massedeponier og gravevirksomhet kan føre til tilslamming av vassdrag med
følge for bunnfauna og bunnvegetasjon samt eventuelle gyteplasser. I tillegg vil partikler
kunne føre med seg næringsstoffer og føre til negativ påvirkning av vannkvalitet både mhp.
partikler og eutrofiering av nedstrøms vassdrag.
Det er lite sannsynlig at anleggsarbeidene inkluderer sprengningsarbeider med det
grunnlaget som foreligger om grunnforholdene i dag. Ved eventuelle sprengningsarbeider
kan avrenning av nitrogenrester i avrenningsvann med høy pH kan føre til dannelse av
ammonium/ammoniakk som kan gi akutt giftvirkning på fisk og andre ferskvannsorganismer.
Skarpkantede partikler fra sprengstein, kan skade gjeller på fisk.
Videre vil søl/utslipp av diesel, hydraulikkolje m.m. fra anleggsmaskiner kunne føre til
tilsøling av vassdraget. Oljekomponenter kan også ha akutt giftvirkning på fisk.

6.5.3 Naturressurser
For jord- og skogbruksressursene vil anleggsperioden medføre et midlertidig arealbeslag av
areal. Pakking av jord grunnet belastning fra tunge anleggsmaskiner kan føre til redusert
avling i en lengre periode etter anleggsperioden. I tillegg kan anleggsdrift medføre skade på
eventuell drenering. Avbøtende tiltak er beskrevet opp i neste kapittel.
For grus- og pukkressursene vil områder som er avsatt til anleggsvirksomhet bli midlertidig
utilgjengelige for uttak av georessursene. Det er per i dag ingen aktive uttak av grus- og
pukkressurser i planområdet.
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Det er ulike typer påvirkning / forurensning som kan oppstå i anleggsperioden som kan ha
negativ innvirkning på vannkvaliteten og brukerinteressene i vassdragene;
Jordpartikler og næringsstoffer ved graving, masseforflytninger, mellomlagring og
deponi av masser
Avrenning av nitrogen fra sprengstoff ved eventuelle sprengningsarbeid, det er lite
trolig at det er behov for sprengning for å gjennomføre tiltaket.
Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeid
Søl av olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av maskiner

6.5.4 Nærmiljø og friluftsliv
Konsekvenser er avhengig av hvordan anleggsarbeidene planlegges og gjennomføres. Det
kan i denne fasen bli aktuelt med bruk av lokalveger, redusert kjørehastighet og stans i
trafikk under f.eks. sprengning. Det kan forventes periodevise ulemper for beboere langs E16
og Eggemoveien.
I riggområder forventes det aktivitet i forhold til transport og brakkerigg. Det er en
forutsetning at områdene holdes ryddige og at de om mulig skjermes for omgivelsene.
Midlertidige terrengvoller kan være en måte å skjerme på.
Deponiområder er også viktige å skjerme for innsyn og støy. Også her kan terrengvoller
være aktuelle. Riktig lokalisering av deponiene er tross alt det viktigste i forhold til å minimere
ulempene for omgivelsene.
Fortrinnsvis bør rigg- og deponiområder legges til allerede berørte arealer innenfor
planområdet, som for eksempel tidligere masseuttak, industritomter etc.
God informasjon til beboerne i berørte områder er viktig for å forebygge konflikter med
nærmiljøet i anleggsperioden. Konsekvenser for nærmiljøet er i stor grad knyttet til ekstra
støy- og støvbelastning i boligområder og trafikkomlegging.
Konsekvenser for friluftsliv er knytte til støy, men også til barrierevirkning mellom boligområder og friluftsområder. Innfallsporter til friluftsområdene må opprettholdes/erstattes i
anleggsfasen eventuelt flyttes og merkes. .

6.5.5 Kulturminner og kultu rmiljø
Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i anleggsperioden er først og fremst knyttet til
arealinngrep, men også visuell innvirkning. Anleggsperioden medfører normalt større
negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø enn det fremtidig e anlegget fordi
anleggsområdet på den enkelte strekningen vil berøre større areal enn det fremtidige
anlegget. Flere kulturminner kan derfor bli direkte og visuelt berørt langs traseene.
Tiltaket vil medføre bygging av ny veg utenfor dagens veg. I deler av området vil det måtte
etableres anleggsveger og riggområder inn til byggeområdet. Dette kan medføre ytterligere
konflikt med kulturminner.
Massedeponi
Massedeponi kan forårsake skade på kulturminner. Dette gjelder synlige kulturminner samt
ikke-synlige kulturminner i grunnen, for eksempel dyrka mark. Når nye masser fylles oppå,
trykkes jordmassene sammen og bidrar til ødeleggelser av de kulturminner som måtte ligge i
det aktuelle området. Massedeponi i områder med kulturminner eller områder som er vurdert

E16 Nymoen - Eggemoen

Hoveddokument- revidert planbeskrivelse KU

89

til å ha stort potensial for nye funn av automatisk fredete kulturminner, vil normalt sett utløse
undersøkelsesplikt jf. kulturminnelovens § 9. Ved eventuell konflikt med automatisk fredete
kulturminner, må det søkes om dispensasjon etter kulturminnelovens § 8, 4. ledd.
For å begrense direkte og visuelle virkninger er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter
mer enn nødvendig areal, og at en unngår å legge rigg- og deponiområder i eller nærme
viktige kulturminneverdier i området.
Riggområder
Riksantikvaren har presisert at riggområder er å anse som tiltak på lik linje med andre tiltak,
for eksempel veg. Det betyr at riggområde oppå marka utløser undersøkelsesplikt jf.
kulturminnelovens § 9 og eventuell dispensasjon jf. kulturminnelovens § 8, 4. ledd for
kulturminner i området. Dette gjelder også andre midlertidige tiltak som midlertidig deponi,
planer der byggegrensa under anleggsperioden går ut over plangrensen, grøfting, drenering,
etc.
Fortrinnsvis bør rigg- og deponiområder legges til allerede berørte arealer innenfor
planområdet, som for eksempel tidligere massedeponi og masseuttak. Konsekvenser for
disse kan komme i konflikt med kjente kulturminner, også i kulturmiljø som kommer positivt
ut i denne rapporten.
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6.6 Avbøtende tiltak
6.6.1 Landskapsbilde
Tilpasninger av løsninger for tiltaket slik at det oppnås mindre negativ konsekvens for
landskapet listes opp under. Tilpasningene kan medføre endring av linjeføring i alternativene
slik de foreligger i utredningen:
Vegens linjeføring over ravinelandskapet, de store bruene utforming og tilpasning til
landskapet vil være avgjørende for hvordan E16 vil fremstå spesielt i korridor A og B.
Eksponerte overgangsbruer må anlegges med kvalitet.
Høyde på vegen gjennom Eggemoenplatået er svært avgjørende for det visuelle
inntrykket av tiltaket i korridor A. Ny E16 bør ut fra landskapshensyn ligge mest mulig
i nivå med sideterrenget.
Nymoenkrysset har ulik funksjon i trafikkbildet for de ulike alternativene. Dette bør
gjenspeiles i utformingen og vektlegges i seinere planfaser.
Forhold som eventuelt stengning av Eggemobakken bør tas hensyn til i utformingen
av krysset.
Tiltak for å tilpasse vegtiltaket bedre til omgivelsene er viktig for hvordan veganlegget
fremstår visuelt. Det bør etterstrebes en utforming av sideterrenget slik at vegtiltak glir
naturlig inn i omgivelsene også med tenke på avstandsvirkningen. Det vises til
formingsveilederen for strekningen E16 Nymoen-Roa for retningslinjer for vegetasjon og
terrenginngrep som har betydning for landskapet.
I tillegg vil følgende forhold være viktig i den videre planleggingen:
Plassering og utforming av viltgjerder, rekkverk og støyvoller/skjermer er ikke vurdert
i denne temautredningen og må vurderes i den videre planleggingen. Dette er
elementer som vil kunne ha stor betydning for det visuelle inntrykket av
vegtiltaket. Støyskjerming vil forsterke vegen som visuell barriere i delområde 1 ved
valg av korridor C. Utforming og tilpassing til omgivelsene må tillegges vekt i neste
fase.
Statens vegvesen vil registrere vilttråkk i neste planfase.
Utforming av kryssområdene kan bidra til at vegtiltaket får mindre negativ konsekvens
for landskapet. Nymoenkrysset vil være adkomst til Hønefoss, mens Eggemokrysset
vil være adkomst til næringsparken og Jevnaker.
Utformingen av kryssene med tilhørende konstruksjoner kan påvirke opplevelsen av
landskapet og er også viktig for å bidra til å øke orienterbarhet og være en
identitetsbærer i adkomsten til et sted.
Etablere gode forbindelser på tvers av E16 for attraktive turområder.

6.6.2 Naturmangfold
Inngrep i verdisatte naturtypelokaliteter bør begrenses til et minimum, spesielt for lokaliteter
med stor verdi (A- og B-lokaliteter). Det forutsettes at verneområdene (lok. 8 og 9) ikke
berøres av fysiske inngrep. Valgt trasé bør ved optimalisering i regulerings- og byggeplan ha
fokus på å redusere inngrep på naturtypelokaliteter langs veglinja, ved skråningsutslag og
ved skogrydding.
Generelt bør anleggsveier, anleggs- og riggområder skal i størst mulig grad legges til arealer
som allerede er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet framfor i verdifull natur eller
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naturpregete områder. De store bruene som er tenkt etablert i ravinedalen vil kreve store
midlertidige inngrep ved etablering av fundamenter og søyler, men etableres så høyt over
dalbunnen at de ikke vil medføre stor skade på naturmangfold i skyggen under bruene.
Korridor A og B innebærer bruer over deler av ravinesystemet i Nærstadmarka, og dette gir
gode muligheter for viltet til å bevege seg omtrent på samme måte som tidligere i dette
området. Korridor C vil gi betydelig mer trafikk mellom Nymoen – Hensmoen og Vågård. Her
er det allerede i dag registrert en rekke viltpåkjørsler, spesielt mellom Nymoen og
Hensmoen. Hvis korridor C velges, så må tiltak for viltet vurderes, som viltgjerder og
faunapassasjer i dette området.
Det regionale vilttrekket, i hovedsak elg, som går mellom flystripa og Trollmyra krever tiltak
for samtlige korridorer. Faunapassasje her må sees i sammenheng med traséen videre
østover, Eggemoen – Olum med tanke på tekniske løsninger. Viltgjerder, kombinert med
mulig passering under brua over Randselva, kan være en aktuell løsning. Det er mulig en
veitrasé mellom flystripa og Trollmyra må senkes noe i terrenget, og en viltovergang i form
av et lokk kan også være en mulig løsning.
Det har vært tatt opp i kommuneplanarbeidet å legge en hensynssone for vilt her for å sikre
fremtidig trekk (Kornkveen 2017). Det henvises for øvrig til Håndbok V134 (Vegdirektoratet
2014), for anbefalinger om utforminger av ulike tiltak..
Vannmiljø
Avbøtende tiltak i anleggsperioden:
Avbøtende tiltak i anleggsfasen som kan minimere avrenning av partikler og hindre oljesøl
fra anleggsområdet til resipient kan være;
Avskjærende grøfter og ledevoller oppstrøms anleggsområdet planlegges og
etableres tidlig for å redusere at overflatevann fra oppstrøms arealer renner inn i
anleggsområdet.
Prioritere masseforflytninger i perioder med lite nedbør.
Rask tilsåing etter hvert som nye områder ferdig etableres.
Etablering av rensedammer/renseløsninger for anleggsfasen.
Gode rutiner for oljesøl og andre forurensende utslipp.
Masser legges i god avstand til vannresipient.
Avbøtende tiltak i driftsfasen:
Grunnet egnede løsmasser i store deler av planområdet (sand og grus) vil potensielt
forurenset overvann fra veg renses i infiltrasjonsgrøfter langs veglinja.
Der vegen krysser vannforekomstene i ravineområdet er løsmassene ikke egnet for
infiltrasjon. Avbøtende tiltak er der å samle opp overvann fra veg via drenssystem og lede
dette til rensedammer før utslipp til resipient.

6.6.3 Naturressurser
Matjordlaget i områder med permanent beslag av fulldyrka jord skal tas av og benyttes
innenfor samme eiendom for å unngå evt. spredning av sykdommer og uønskede arter.
Det skal vurderes mulighet for nydyrking av tilgrensende arealer for å erstatte noe av det
beslaglagte jordbruksarealet. Størrelsen på beslaglagt jordbruksareal varierer for de
forskjellige korridorene; hvorav korridor B beslaglegger minst areal (10 dekar) og korridor C
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beslaglegger mest areal (67 dekar). Korridor A beslaglegger 28 dekar. Det er allerede spilt
inn et areal fra en av de berørte grunneierne som en mulighet for oppdyrking . Arealet ligger
på vestsiden av E16, like nord for Nymoen og er i underkant av 80 dekar; se Figur 12. Det er
kun deler av arealet som er merket som «dyrkbart» i Kilden (ca. 15 dekar), og det har vært
masseuttak i deler av området. Det resterende arealet er i dag skog. Egnethet for oppdyrking
må vurderes nærmere i neste fase av prosjektet.

Figur 84 Areal spilt inn som mulig nydyrkingsområde (merket med rød grense). Deler av området er i følge Kilden
(www.kilden.nibio.no) «dyrkbart» (rødt skravert areal), men hoveddelen av området er ikke avmerket som
dyrkbart.

Matjordlag i områder med midlertidig beslag skal tas av, rankes opp og mellomlagres
innenfor anleggsbeltet for så å tilbakeføres til samme eiendom etter endt anleggsperiode.
Matjord må deponeres innenfor samme eiendom for å unngå evt. spredning av sykdommer
og uønskede arter. Avtaking, ranking og pålegging av matjord bør gjennomføres i en periode
med lite nedbør.
Komprimeringsskader som følge av kjøring med anleggsmaskiner er erfaringsmessig den
viktigste årsaken til at en ikke oppnår det forventede avlingsnivå etter flytting eller
midlertidige beslaglagte arealer som skal tilbakeføres til jordbruksdrift. En bør av den grunn
ha så robuste planer at en ikke er tvunget til å kjøre under våte forhold. I tillegg bør
anleggsveger anlegges med fiberduk og plastarmering før oppbygging av vegkroppen.
Fiberduk vil sikre at det ikke blir liggende igjen pukk eller stein etter at anleggsvegen er
fjernet. Etter at anleggsvegen er fjernet, bør det vurderes grubbing av jorda for å redusere
effekten av jordpakking (gjelder kun i områder med leirholdig jord).
For skogsområder er det viktig at beslaget av skogsområder i anleggsperioden ikke blir
større enn nødvendig. I tillegg bør det hensyntas tidspunkt for avskoging av områdene, slik
at kjøreskader i skog ikke blir større enn nødvendig. Avskoging av områdene i perioder med
tele i jorda er å foretrekke. Dette for å hindre strukturskader /pakkingsskader/kjøreskader.
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Gjennomføring av avskoging i anleggsfasen skal beskrives i detaljprosjekteringen, med mål
om minst mulig potensielle negative konsekvenser for skogbruksdriften i områdene rundt
beslaglagte områder.
For sand- og grusressursene på Eggemoen og eventuelt Hensmoen kan avbøtende tiltak
være å ta vare på lag som må fjernes i forbindelse med veiutbyggingen. Det kan også være
aktuelt å ta ut sand- og grusressursene under permanent beslaglagt vei. Ressursene kan i
tillegg vurderes brukt i selve veianlegget. Massene som ikke benyttes i veianlegget, kan
mellomlagres og utnyttes som ressurs på et senere tidspunkt.t.

6.6.4 Nærmiljø og friluftsliv
En godt planlagt anleggsfase med informasjon til berørte og varsling av
anleggsarbeider som kan skape sjenanse (sprengningsarbeider, omkjøring etc.).
Skjerming av riggområder og deponiområder.
I anleggsfasen skal det sikres adgang til friluftsområdene. Utfartsparkeringsplasser
må dersom de berøres erstattes midlertidig.
Disse punktene bør følges opp i YM planen.
På sikt vil mange av ulempene fra anleggsfasen forsvinne. Her nevnes tiltak som kan gi «noe
tilbake» til lokalsamfunnet.
Forbedre utfartsparkeringsplasser og innfallsporter til friluftsområder.
Omlegging/opparbeidelse av stier som ny E16 har avskåret.
Anlegge en forbindelse fra turvei som følger bekken som renner øst for Øvre og
Nedre Snaret og ned til Randselva ved Lundstadfossen. Sikker kryssing av
Eggemoveien.
Anlegge en forbindelse under E16 ved krysset på Nymoen.
Nye anleggsveger kan benyttes som turveger.

6.6.5 Kulturminner og kultur miljø
I planutforming bør det være et generelt prinsipp å dempe negative virkninger på landskapet,
og derigjennom også på kulturminner og kulturlandskap. En god landskapstilpasning
reduserer virkningen av terrenginngrepet.
Viktige momenter i så måte er:
Nye inngrep i et område bør ideelt sett legges i god avstand til kulturminner og
kulturmiljø.
Bearbeiding av terreng ved tunnelportaler, fyllinger, skjæringer og massedeponi.
Støytiltak som er tilpasset omgivelsene rundt.
Ved nærføring av veg mot verneverdig bebyggelse bør det gjøres nødvendige
tilpassinger som kan opprettholde og ivareta det opprinnelige visuelle inntrykket
kulturminnet/-miljøet har hatt i sin opprinnelige situasjon.
Verneverdige bygninger som skal rives må dokumenteres før riving. En eventuell
dokumentasjon må skje i samråd med kulturminnemyndighetene.
Dersom tiltaket medfører direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner, og det ikke lar
seg gjøre med plantilpasninger og regulering til hensynssoner med bestemmelser om vern,
kreves det dispensasjon etter kulturminnelovens § 8, 4. ledd. Dersom dispensasjon blir
innvilget av Riksantikvaren, vil det normalt bli satt vilkår om arkeologiske utgravinger. Ved

Statens vegvesen Region øst

94

Hoveddokument- revidert planbeskrivelse KU

fjerning av automatisk fredete kulturminner etter dispensasjonsvedtak, vil sikring av
kunnskapsverdien som kulturminnene har gjennom utgraving, være et viktig avbøtende tiltak.

Spesielle tiltak:
Brufundamenter bør tilpasses slik at en unngår kulturminner i Nærstadmarka.
Historiske vegfar bør opprettholdes så langt dette er mulig. Dette gjelder for eksempel
hulveien i Nærstadmarka.
Særlig fokus på terrengtilpasning og –bearbeiding forbi Eggemoen leir samt
Eggesteinen.
Eggemoen er mye benyttet som turområde. En egen skjøtsels- og tilretteleggingsplan
for kulturminnene i området, samt at en ivaretar krysningspunkter, vil være et godt
avbøtende tiltak.
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7 VIRKNI NGER AV TILTAK ET
7.1 Klassifisering av vegnettet
Illustrasjonene under viser dagens situasjon og endringer i vegsystemet for de tre ulike
alternativene.

Figur 85 Hovedvegnettet i det berørte planområdet i dag. Europaveger med grønn signatur, fylkesveger med blå.
Eksisterende gang- og sykke lveger med rød stiplet strek.

Figur 86 Hovedvegnettet ved utbygging etter alternativ A.. Europaveger med grønn signatur, fylkesveger med blå.
Gang- og sykkelveger med rød stiplet strek.
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Figur 87 Hovedvegnettet ved utbygging etter alternativ B.. Europaveger med grønn signatur, fylkesveger med blå.
Gang- og sykkelveger med rød stiplet strek.

Figur 88 Hovedvegnettet ved utbygging etter alternativ C. Europaveger med grønn signatur, f ylkesveger med blå.
Gang- og sykkelveger med rød stiplet strek.
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7.2 Virkninger for eksisterende planer
7.2.1 Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel for Ringerike er under revisjon. I forslag til kommunedelplan for
E16 er det tatt hensyn til foreslåtte planendringer i kommuneplanens arealdel som ble lagt ut
på høring etter vedtak i Formannskapet 25. april 2017 Etter vedtak vil kommunedelplanen for
E16 erstatte gjeldende kommuneplan innenfor det aktuelle planområdet. Prinsippet om at
sist vedtatte plan gjelder ligger til grunn.

7.2.2 Reguleringsplaner
I tilfeller hvor det er konflikt mellom gjeldende reguleringsplaner og kommunedelplanen for ny
E16 gjelder kommunedelplanen foran tidligere vedtatte planer.

7.3 Konsekvenser for berørte grunneiere, - rettigheter, rådigh et
Kommunedelplanen for ny E16 innebærer i praksis en båndlegging av arealer i påvente av
reguleringsplan for tiltaket. Dette vil kunne medføre ulemper for grunneiere og
rettighetshavere. Prosess med grunnerverv vil starte i reguleringsplanprosessen og selve
grunnervervet gjennomføres på bakgrunn av vedtatt reguleringsplan.

7.4 Oppfølging i reguleringsplanfasen
Tiltaket som kommunedelplanen åpner for er utredet på et beslutningsrelevant nivå for
denne planfasen (kommunedelplan). Enkelte forhold er ikke avklart i denne fasen og det vil
derfor være behov for ytterligere utredninger og vurderinger i reguleringsplanfasen. Det
forutsettes at følgende utredes nærmere i reguleringsplanfasen:
Grunnundersøkelser
Tiltak for å begrense viltulykker, herunder ev. krav om viltgjerde og –kryssinger.
Plan for ytre miljø og rigg- og marksikringsplan
Mer detaljerte støyberegninger og vurdering av behov for støydempende tiltak.
Lokalisering av rigg- og anleggsområder, deponiområder, samt midlertidig
anleggssone for E16 utover selve vegarealet.
Avbøtende tiltak for inngrep i dyrka mark
Kartlegge mulige erstatningsarealer for tapt dyrkamark
Trafikkmodellen vil bli oppdatert, og dette vil gi grunnlag for vurdering av tiltak som
går på støy, trafikksikkerhet og trafikkavvikling
Det vil bli gjennomført kartlegging av eksisterende brønner og kvaliteten på disse.
Nødvendig vannforsyning vil bli oppretholdt og evt. supplert viss nødvendig.
Vegrett Eggemoen: Vurdere fortsatt tilgang til gnr. 90 bnr. 1 fra Eggemoen for
Nærstad gard.
Under anleggsfasen skal Statens vegvesen sikre at grunneiere kan drive sine
landbruk- og skogsarealer.
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8 MÅL OPPNÅE LSE OG AN BE FALI NG
8.1 Vurdering av måloppnåelse
Mål for prosjektet E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen er presentert i kapittel 1.3. Statens
vegvesens vurdering av måloppnåelsen for anbefalt alternativ er presentert i tabellen under.
Tabell 27 Vurdering av måloppnåelse for anbefalt løsning

Mål

Vurdering av
måloppnåelse

Kommentarer

God for alle
alternativene

Ny veg bygges med midtdeler. Det etableres
sammenhengende g/s-veg mellom Hønefoss og
Jevnaker og Hønefoss og Hensmoen. TS-tiltak
på eks veg vil bli vurdert i neste planfase.

God for alle
alternativene

Se forrige punkt.

Forutsigbar- og redusert reisetid
mellom Nymoen og Eggemoen

God for alle
alternativene, men
noe lengre reisetid
i korridor C

Redusere gjennomgangstrafikken
gjennom Hønefoss sentrum og på fv.
241

God for alle
alternativene.

Bedre transportårer og tilgjengelighet
for lokalt næringsliv og regional
utvikling

God for alle
alternativene, men
C anses som best
da tilknytning til
Hensmoen er
bedre enn for A
og B
Middels for alle
alternativene, men
A noe dårligere
enn B og C

Kapasiteten forbedres ved etablering av ny veg.
Fartsgrensen økes. Mindre trafikk på
eksisterende veg bedrer i utgangspunktet
framkommeligheten. Stigning på 9% opp
Eggemobakkene fjernes, noe som bl a vil
medføre stor bedring av framkommenligheten i
vinterhalvåret.
Trafikkberegningene viser en reduksjon på ca.
6000 kjøretøy i Hønefoss sentrum ved
etablering av ny E16. Trafikken på fv.241 vil bli
betydelig redusert.
Knytter til næringsområder på Nymoen,
Hensmoen, Eggemoen og Bergermoen i kryss
på ny veg eller via eksisterende vegnett. Mer
effektiv transportåre østover til Gardermoen og
via rv.4 til Oslo.

Overordnet mål
Ny E16 Nymoen/Hensmoen Eggemoen skal gi en sikrere og mer
effektiv trafikksituasjon for alle
trafikantgrupper.
Effektmål
Bedre trafikksikkerheten for alle
trafikantgrupper; færre ulykker med
personskade

Ta vare på stedlige
landskapskvaliteter og identitet s om
sandfuruskog, ravinelandskap,
kulturlandskap og elvelandskap.

De ulike korridorene har ulik påvirkning på de
opplistede tema med i sum er de relativt like. C
gir minst inngrep i ravinelandskapet. A gir
nærføring med Randselva. C beslaglegger noe
mer matjord enn A/B.

Resultatmål
Kryssene på strekningen skal være
planskilt. Plassering av kryss og
utforming av disse skal gjøres slik at
ny veg får mest mulig trafikk og
avlaster Hønefoss sentrum og fv. 241

God for alle
alternativene.

Alle kryss på ny E16 er planlagt planskilt.

Etablere et sammenhengende
sykkeltilbud mellom Hønefoss og
Jevnaker, og andre relevante lenker
innenfor planområdet

God/middels for
alle korridorene

Det kan etableres et sammenhengende g/svegsystem mellom Hønefoss og Jevnaker og
Hønefoss og Hensmoen. TS-tiltak på eks veg vil
bli vurdert i neste planfase. Endelig utforming av
løsning i Eggemobakkene vil avgjøre om det blir
en helhetlig løsning, dvs god.
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8.2 Statens ve gvesens anbefaling
Den samfunnsøkonomiske analysen gir små forskjeller mellom de vurderte alternativene:
Prissatt netto nytte
Rangering (prissatte virkninger)
Ikke-prissatte, samlet vurdering
Rangering ikke-prissatte virkninger
Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering
Samlet samfunnsøkonomisk
rangering

Alt 0
1
1

Alt A
-210
4
Negativ
2

Alt B
-72
3
Negativ
2

Alt C
-15
2
Negativ
2

0

Negativ

Negativ

Negativ

1

4

3

2

For prissatte konsekvenser gir alle alternativene negativ netto nytte. B og C ligger nær opptil
0 og det er grunn til å anta at begge disse kan oppnå en positiv effekt ved videre
optimalisering i en senere planfase. 0-alternativet er i sammenstillingen ansett for å være det
beste alternativet, men svarer ikke opp prosjektets mål. En analyse av netto nytte for
redusert korridor C viser en positiv effekt av tiltaket. Dette er i første rekke relatert til en
betydelig lavere investeringskostnad samtidig som trafikkantnytten er omtrent den samme
som for opprinnelig alternativ C.
For ikke prissatte konsekvenser anses de utredete korridorene å være likeverdige, men med
små nyanser innenfor de ulike konsekvenstemaene:
Landskapsbilde: korridor B best, (minst eksponert), A og C tilnærmet likeverdig
Nærmiljø og friluftsliv: korridor A og B er best, (minst konflikt friluft og boliger) C noe
dårligere bl a grunnet støybelastning på boliger ved Nymoen.
Naturmangfold: C, (minst inngrep raviner), bedre enn A og B som anses som
likeverdige
Kulturmiljø: A og C anses som likeverdige og bedre enn B, (som gir størst konflikt
med Eggemoen leir)
Naturressurser: B best før A og dernest C, (som har størst inngrep i dyrkede arealer)
Alle tre korridorene er nær ved å tilfredsstille prosjektets målsettinger med små nyanser
innenfor følgende punkt:
Reisetid mellom Nymoen og Jevnaker er noe lengre i korridor C, (ca. 1 minutt lengre
reisetid enn A og 40 sekunder lengre enn B ved hastighet 90 km/time) Tilsvarende så
vil trafikk nordfra på E16 og fra Hensmoen næringsområde få lengre kjøretid mot
Jevnaker/Gardermoen for korridorene A og B.
Korridor C anses som noe bedre enn A og B for næringslivet da dette skiller seg fra
de sistnevnte med et kryss ved Hensmoen.
B og C tar noe bedre vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som
sandfuruskog, ravinelandskap, kulturlandskap og elvelandskap enn A.
Dersom man lykkes å finne en tilfredsstillende teknisk løsning for etablering av gangog sykkelveg i Eggemobakkene i neste planfase, vil målet om etablering av
sammenhengende g/s-nett mellom Hønefoss og Jevnaker være nådd
Siden alternativene nærmest er sidestilt i konsekvens, vil andre faktorer telle med i den totale
vurderingen. De tre korridorene er prosjektert med tanke på en mulig utvidelse til framtidig 4 felt. Ut fra grunnforhold og usikkerhet knyttet til kostnader skiller alternativ C seg fra de to
andre. Ved etablering av bru over Nærstadmarka vil være mulig å etablere denne til fjell for
korridor C i motsetning til de to andre der det er langt til fjell og de lange bruene delvis må
etableres med friksjonspæler i til dels dårlige masser. Ved planlagt kryss ved Nymoen er det
registrert til dels dårlige grunnforhold med bl. a. forekomst av kvikkleire og masser med høyt
vanninnhold.
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Korridorene B og C griper inn i de planlagte næringsområdene på Eggemoen. Disse
arealplanene er ikke vedtatt og antas derfor å kunne tilpasses framtidig ny E16. Korridor A
griper imidlertid inn i eksisterende næringsarealer og anses av den grunn å være dårligst for
næringsutviklingen i området på Eggemoen.
De beregnede virkninger på klimagassutslipp viser at korridor C er bedre enn de to øvrige.
Dette relateres i første rekke til etablering av et mindre omfang konstruksjoner enn de to
øvrige og at transportutslippet er noe bedre da flere kan benytte ny veg. (les: inkluderer også
det meste av trafikken mellom Nymoen og Hensmoen).
At flere kan benytte ny veg på strekningen Nymoen - Hensmoen i korridor C gir også et
positivt utslag på beregnet reduksjon i trafikkulykker der denne kommer noe bedre ut enn A
og B.
Lesbarhet av vegsystemet er en viktig faktor. C anses å være bedre enn de to øvrige. Dette
relateres til to forhold; Utformingen av kryssene på Nymoen for korridor A og B er relativt
kompliserte. Et tredje kryss for Valdrestrafikken ved Hensmoen i korridor C binder
hovedvegsystemene noe bedre sammen enn ved de to øvrige alternativene. I dette
alternativet vil også næringsområdene ved Hensmoen få en direkte tilknytning til ny E16 i
tillegg til områdene på Nymoen og Eggemoen.
Nærstadmarka er et ravinelandskap med stor verdi, bl.a. er raviner vurdert som rødlistede
naturtyper i kategorien sårbar (VU). Nærstadmarka utgjør en betydelig del av planområdet
og inngrep her har vært viktig ved omfangs- og konsekvensvurderingen for naturmiljø.
Korridor A og B vurderes derfor som mer negative mht. naturmangfoldet enn korridor C.
Investeringskostnadene er ca. 500 - 600 mill. kroner høyere for alternativene A og B enn C,
der A er dyrest. Anleggsgjennomføring vil være enklere for B enn A og C som delvis ligger
langs dagens veg. A og B medfører betydelige HMS- og anleggsutfordringer med bygging av
de lange bruene i ravinelandskapet, bl. a. på grunn av store byggehøyder, sårbart terreng, til
dels dårlige grunnforhold og stor dybde til fjell. Alternativ C kan, til forskjell fra A og B, også
innebære en etappevis utbygging mellom Hensmoen og Eggemoen.

SVV vil med henvisning til det som er anført over anbefale at korridor C velges foran A og B.
Følgende momenter underbygger anbefalingen:
Lavere investeringskostnad (og bedre grunnforhold)
Bedre ulykkeseffekt
Bedre lesbart hovedvegsystem for trafikantene
Bedre for det lokale næringsliv med hovedkryss ved etablerte næringsområder
Mindre inngrep i ravineområdet i Nærstadmarka
Mindre klimagassutslipp
Mulighet for etappevis utbygging *)
*) Siden det ikke finnes noen planavklaring for strekningen Ve – Nymoen, så vil SVV gå inn
for å anbefale redusert korridor C, (se fig 11), da denne gir:
Lavere investeringskostnad, (ca. 600 mill. kr lavere enn fullverdig utbygging av C),
men som det både trafikalt og med hensyn på prosjektmål oppnås tilnærmet samme
effekt som for korridor C
Færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve.
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Konsekvenser av økt trafikk gjennom Nymoen må vurderes nærmere med hensyn på støy
og trafikksikkerhet i neste planfase. Redusert korridor C er vist på plankart som er vedlagt.
Endelig anbefaling overfor Ringerike kommune avgis etter at høring er gjennomført og
innkomne merknader er sammenfattet og vurdert.

Statens vegvesen Region øst

Oppsummering

av høringsinnsp ill til kommunedelplan

konsekvensutredning

med

for E16 Nymoen-Eggemoen

Statens vegvesen la kommunedelplan

med ko nsekvensutredning

for E16 Nymoen-Eggemoen

ut til offentlig ettersyn 1 4. februar 201 8 til 4. mai 201 8. Vi mottok 28 uttalelser,
Innkomne høringsuttalelser

er kommentert nedenfor:

Nr. Avsender, journalnummer:

Arkivnr.
1 6/281 07

Myndigheter (etater og kommuner):
1.

Forsvarsbygg (FB)

-81

2.

Direktoratet for mineralforvaltning

3.

Fylkesmannen i Buskerud (FMB)

4.

Norges vassdrag- og energidirektorat

5.

AVINOR

6.

Ringerike kommune (RK)

-1 01

7.

Bane NOR

-1 07

8.

Buskerud fylkeskommune

9.

Jevnaker kommune (JK)

med Bergmesteren for Svalbard (DMF)

-88
-90

(NVE)

-93
-96

(BFK)

-1 09
-1 1 0

Interesseorganisasjoner:
1 0.

Ringerike O-lag (ROL)

-86

1 1.

Stamvegutvalget

-83

1 2.

Naturvernforbundet

1 3.

Ringerike næringsforening

1 4.

Miljøvernforbundet

1 5.

Miljøpartiet de grønne (MGD)

-1 02

1 6.

Fossekallen IL (FIL)

-1 04

1 7.

Miljørett §1 1 2 (MR)

-1 05

i Jevnaker (NVJ)
(RNF)

i Hønefoss (MFH)

-89
-94
-97

Velforbund og velforeninger:
1 8.

Vågård og omegn vel (VOL)

-85

1 9.

Nymoen vel (NV)

-99

Grunneiere:
20.

Olav Djønne

-82

21 .

Follum eiendom

-78

22.

Harry Dahl

-79

23.

Sven Brun

-83

24.

Viktor Herdllevær

-91

25.

Nærstad gård

-98

26.

Spencon

-1 00
1

27.

Ola Tronrud AS

-1 03

28.

Øystein Nordbø

-1 1 1

Alle høringsuttalelser

er lagt ut på Statens vegvesens nettside for saken:

www.vegvesen.no/e16nymoenolum

I tabellen nedenfor er oppsummering

av høringsuttalelsene

ført i venstre kolonne. I høyre

kolonne har Statens vegvesen (SVV) kommentert innspillene, og gjort vurderinger av om
dette tas inn i kommunedelplanen,

tas til etterretn ing, tas til orientering eller vurderes til å

ikke medtas i det videre planarbeidet.
Innspill som blir tatt med i revidert planbesk rivelse vil være merket med gult i dette
dokumentet og i selve hoveddokumentet

(planbeskrivelsen).

Avsender, journalnummer:

Statens vegvesen (SVV)
kommentar:

Myndigheter (etater og kommuner):
1 . Forsvarsbygg (FB),

1 6/281 07-81

FB ivaretar Forsvarets arealbruksinteresser

av

SVV har vært i prosess med FB og

nasjonale betydning. Forsvaret eier et område på

kommet frem til avbøtende tiltak slik at

ca. 1 200 daa hvor det er etablert virksomhet

FB har trukket sin innsigelse til alt. B og

knyttet til Cyberforsvaret, logistikkorganisasjon

C.

og etterretningstjenesten.

Den militære

virksomheten som drives på Eggemoen trenger

FB og SVV har vært i dialog om

skjerming.

planbestemmelser

som ivaretar

Forsvarets sikkerhet, og følgende
I forbindelse med revisjon av arealdelen til

planbestemmelser

kommuneplanen

enige om;

for perioden 201 7-2030, har FB

varslet innsigelse til alt. B og C, som er lagt inn i

har FB og SVV blitt

Krav til bestemmelser §1 .8:

den foreslåtte hensynssone som FB har fremmet
ovenfor kommunen.

Vegen utformes slik at den gis en
sikker barrierevirkning

mot

FB krever at en ny veg i alt. B eller C blir liggende

Forsvarets område

så dypt at det etableres en naturlig barriere

Forsvarets område må gis en

mellom ny veg og Forsvarets eiendom.

alternativ adkomst

FB foretrekker alt. B fr emfor alt. C som legger
beslag på et større areal i ankomstsonen til
leieren.
FB krever at det etableres en alternativ adkomst
til Forsvarets område.
2

FB krever at det innarbeides
rekkefølgebestemmelser

i kommunedelplanen

som sikrer at FBs interesser vil bli ivaretatt i
reguleringsplanfasen.
2. Direktoratet

for mineralforvaltning

med

1 6/281 07-88

Bergmesteren for Svalbard (DMF),
DMF savner volumberegninger
mineralressurser

av hvor mye

SVV merker seg at DMF ønsker mer

som blir båndlagt av vegtiltaket.

dyptliggende

utredninger av hvor store

De stiller spørsmål om dette er vektlagt ved valg

grusforekomster

blir båndlagt av

av korridor.

vegtiltaket. Omfanget av utredninger av

DMF foretrekker at alt. A legges til grunn for

enkeltkonsekvenser

videre planlegging.
De forventer at muligeavbøtende tiltak for

diskuteres, SVV mener likevel at det er
gjort et tilstrekkelig

grundig arbeid til at

grusressursene skisseres og at tiltakene tilpasses
kvaliteten på ressursene .

beslutningsrelevante

forhold er vurdert

Likeledes ber de om at krav om avbøtende tiltak

I reguleringsplanfasen

tas inn i reguleringsbestemmelsene,

hvor stor andel av de totalt berørte

kan alltids

forsvarlig.

og at det

vil det bli vurdert

utarbeides en målsetting om hvor stor andel av

grusressursene som kan tas vare på,

de totalt berørte grusressursene som kan tas vare

herunder mellomlagres, selges eller

på, herunder mellomlagres, selges eller utnyttes i

utnyttes i forbindelse med utbyggingen.

forbindelse med utbyggingen.
3. Fylkesmannen i Buskerud (FMB),

1 6/281 07-90

FMB viser til at Nærstadmarka har nasjonal verdi

Verdien av ravinelandskapet

er vektlagt i

som ravinelandskap som må søkes ivaretatt.

anbefaling av alternativ fra SVV.

Naturtypen ravinedaler er oppført i rødlisten for
naturtyper som sårbar (VU). Alt. A og B vurderes
til å ha stor negativ virkning på naturområdet.
Raviner er en naturtype med stor biologisk

Ivaretagelse av det biologiske

produksjon som er å viktig å ta vare på.

mangfoldet i ravinedalen rår ikke SVV

Nærstadmarkas vestre del er vurdert til å ha

over. Tas til etterretning.

regionale verdier, mens østre del er vurdert til å
ha nasjonale verdier. Området har potensial til å
få høyt biologisk mangfold ved endret driftsform

i

form av en mer variert sammensetning av treslag.
Hagabekken og Nærstadbekken er viktige
gyteområder for Randselvøretten.

Tas til orientering.

FMB fremmer innsigelse til alt. A og B som begge
krysser ravinesystemet på det bredeste, og som

Tas til etterretning.

vil medføre stor negativ konsekvens for
naturområdet.
FMB mener at alt. C bør legges til grunn for videre
3

planlegging, selv om denne korridoren også har

SVV støtter FMB sin vurdering om at alt.

negative konsekvenser for naturmangfold,

C og C -redusert er å foretrekke når det

landbruk, landskap, støy, friluftsliv

gjelder konsekvenser for naturmangfold.

og nærmiljø i

tillegg til at flere boliger må innløses ved
Nymoen.
FMB anser at alt. C-redusert er den beste
løsningen, hvor omdisponering

av dyrka mark blir

redusert betydelig.
På bakgrunn av nasjonal e jordvernføringer

og

SVVs anbefaling om å utrede strekningen fra
Hensmoen til Ve, for å si kre best mulig korridor

SVV er i dialog og vil fortsatt være i

på denne strekningen, vil FMB fraråde full

dialog med en grunneier for å søke å

utbygging av alt. C som resulterer i at 67 daa

finne egnede erstatningsarealer

med dyrka mark blir omdisponert.

jordbruksområder

FMB er positiv

til forslaget for nydyrk ing ved Hensmoen for å
erstatte tapt landbruksjord.

for

som går tapt ved

vegutbyggingen.

Dette må utredes

videre som del av reguleringsplanen,

og sikres

gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.
FMB understreker at det i det videre planarbeidet
må søkes løsninger som reduserer barrierer og

Viltpassasjen mellom Bergermoen og

sikre viltpassasjen som går nord for flystripen.

flyplassen må søkes opprettholdt.
reguleringsplanfasen

I

vil det bli vurdert

hvilke tiltak som har best effekt for å
redusere barriervirkningen

fra E16. SVV

vil registrere vilttråkk i neste planfase for
å kartlegge hvordan viltet trekker i
området.
Ved kryssing av ravinen må det sikres at
forurenset vann fra vegbanen ikke fører til skade

SVV vil i reguleringsplanfasen

vurdere og

på naturområdet.

detaljere ut løsning for håndtering av
overflatevann i vegtraseen, slik at
uheldig forurensning

FMB understreker at boligområder

kan unngås.

ved Sørflaten

og Nymoen må bli støyskjermet i hht. gjeldende

SVV vil i neste planfase utrede og

retningslinjer

kartlegge hvilke boliger som vil ha krav

(T-1 442).

på støytiltak etter T-1 442.
FMB påpeker at det er viktig i det videre
planarbeidet å utrede tilt ak som styrer trafikken

SVV er i dialog med Ringerike kommune

over på ny E16 for å nå effektmålene som er satt

for å se på tiltak som kan begrense

for prosjektet. Kollektiv e transportmidler

trafikken på avlastet veg og gjennom

tilrettelegging

og

for sykkel og gange til planlagt

næringspark på Eggemoen er viktig.

Hønefoss sentrum. SVV skal tilrettelegge
for kollektivtrafikken.
SVV planlegger gang- og sykkelveger
4

innenfor prosjektområdet.

Det skal

planlegges for en sammenhengende
sykkeltrase mellom Jevnaker og
Hønefoss.
4. Norges vassdrag- og energidirektorat

(NVE),

NVE anbefaler at alt. C legges til grunn for videre

1 6/281 07-93
Tas til etterretning.

planlegging og fraråder at man går videre med
alt. A og B fordi disse alternativene vil medføre
store inngrep i ravinelandskapet.
Nærstadmarka; Inngrep i dette område vil kunne

Detaljert plassering av brukar vil bli gjort

medføre omfattende tiltak i naturområdet

i reguleringsplanfasen.

sikre tilstrekkelig

for å

stabilitet. NVE påpeker at den

videre planleggingen må sikre at brukar unngår

Man vil da søke å

beholde et urørt vegetasjonsbelte langs
vassdragene.

elvekanter og inngrep i vassdragene.
NVE varsler mulig innsigelse til reguleringsplan,

SVV tar sikte på å etablere god kontakt

dersom det det kommer frem at tiltaket vil ha

med NVE i reguleringsplanfasen

nevneverdig skade for allmenne interesser og i

deres krav vil bli innfridd.

tilknytning

slik at

til vassdrag.

5. AVINOR,

1 6/281 07-96

AVINOR har ingen anlegg/installasjoner

i det

Tas til orientering.

aktuelle området og tiltaket berører ingen av
etatens systemer. Gjør oppmerksom på at det

SVV vil være i dialog med AVINOR for å

finnes regler for oppsetting og bruk av kraner og

ivareta sikkerheten rundt flyplassen.

merking av luftfartshinder.
6. Ringerike kommune (RK),
Viser til saksprotokoll

1 6/281 07-1 01

(sak 28/1 8).

Tas til etterretning.

Alle forslag til korridorer for ny E16 løser
planprogrammets

målsetninger og kan

Tas til etterretning.

aksepteres.
Alt C anbefales ikke da det gir urimelige

SVV merker seg at kommunen støtter

bindinger og begrensninger på boliger sett i

forslaget om å legge alt. C -redusert til

forhold til forutsigbarheten

grunn for utarbeidelse av

i prosjektet.

Alt. C-redusert anbefales som løsning forutsatt at

reguleringsplan.

det i planforslaget legges inn nødvendig

I neste planfase vil trafikkmodellen

bestemmelser for å ivareta berørte parter,

oppdatert, og dette vil gi grunnlag for

trafikksikkerhet

vurdering av tiltak som går på støy,

og trafikkavvikling

på forsvarlig

vis.
Trafikkøkning

trafikksikkerhet

bli

og trafikkavvikling.

som følge av omlegging får

konsekvenser som må ivaretas. Dette må

Se avsnitt over.

synliggjøres i planforslaget gjennom å vurdere
bl.a. følgende forhold:
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Beboere langs strekningen Hensmoen- Vekrysset
Næringsområdet

Hensmoen, Follummoen

og adkomst til Nærstad gård, samt
innkjøring til Hønefoss nord.
Støy Vågårdsbygda

Gjeldende retningslinje

for støy (T-1 442)

Støy til nærliggende friluftsområder

som

vil bli lagt til grunn for hvilke områder

kan fungere som erstatningsarealer

for

som evt. skal støyskjermes.

eksisterende friluftsområder
Tilgjengelighet

på Eggemoen

til friluftsområder

nær

Buttentjern
Kommuneoverlegen

påpeker at ny E16 Nymoen-

Eggemoen kan bidra til å redusere
gjennomgangstrafikken

Tas til orientering

gj ennom Hønefoss, noe

som er positivt for reduks jon av luftforurensning,

Ny trafikkberegning

trafikkstøy og bedrer trafikksikkerheten

vurdering av mulige støytiltak for

og oppvekstmiljøet

og bo-

i byen.

vil gi grunnlag for ny

Vågårdsbygda.
SVV vil vurdere støyskjermingstiltak
friluftsområder

for

dersom dette er

hensiktsmessig,

men vil presisere at

gjeldende forskrift (T-1 442) ikke stiller
krav om støyskjermingstiltak

for

friluftsområder.
Kommuneoverlegen
Drikkevannsinteresser
grunnvannskilder

har vide re følgende innspill:
basert på

Drikkevannskilder

vil bli registret i

forbindelse med byggeplanlegging

i nærområdet til planlagte

veganlegg må registreres.

av

anlegget. Det vil sikres at den enkelte
eiendom opprettholder
vannforsyning,

nødvendig

og at kv aliteten på vannet

ikke forringes.

Planfrie gang- og sykkeladkomster
boligområder

og friluftsområder

mellom

må etableres på

Prosjektet skal ivareta sikkerheten til alle
trafikantgrupper

og viktige ferdselsårer

aktuelle steder der folk bo r, arbeider eller driver

vil bli ivaretatt. Vil bli detaljert i neste

friluftsliv.

planfase.

Veganlegget må ikke bli en for lang omveg for

Tas til orientering.

dem som skal til og fra Hønefoss sentrum.

SVV er i prosess med Forsvarsbygg for å

Hensynta naturområdenes egnethet for

etablere en ny adkomst til Buttentjern.

alminnelig og variert friluftsliv.
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Landbrukskontoret

krever at E16 får viltgjerder.

SVV vil vurdere viltpåkjørsler

og skal

Viktig å finne en løsning for vilttrekket som i dag

ivareta trafikantenes og viltets sikkerhet.

går fra Nordmarka, over Mosmoen og over til

Viltgjerder er et av tiltakene SVV vil

Eggemoen og ut i Ådalsskogen. I dag har viltet en

vurdere nærmere i neste planfase. SVV vil

passasje på ca. 1 40 meter mellom flystripa på

da gå i dialog med viltnemda og

Eggemoen og avfallsanlegge t til HRA. Trekket her

landbrukskontoret

må opprettholdes.

og mulig plassering av viltpassasje(r) og

fo r å vurdere behovet

evt. viltgjerder.

Representanter for barn og unge i Ringerike

Foreliggende planer for utvikling av

kommune fremholder at alt. C kommer dårligst ut

Eggemoen-området

for naturmiljø og friluftsliv.

redusere kvaliteten på friluftsområdene.

(næringspark) vil

SVV er ikke enig i at alt. C kommer
dårligst ut for naturmangfold.
Fagrapporten i utredningsarbeidet

viser

at alt. C kommer best ut for
naturmangfoldet,

se temarapport

«Naturmangfold».
Det må anlegges flere planskilte krysningssteder

SVV vil i dialog med Ringerike kommune

av ny E16 for både fotgjengere, syklister og

og brukere av friluftsområdet

motorisert kjøretøy.

mulige krysningspunkter

se på

i neste

planfase.

Det må anlegges god avkjøring fra ny E16 til

Ny E16 vil være avkjørselsfri av hensyns

parkeringsareal på Eggemoen.

til trafikksikkerhet.
parkeringsplasser

Adkomst til
på Eggemoen må gå

via avlastet veg. For øvrig er ikke SVV
ansvarlig for parkeringsarealer

på

Eggemoen.

7. Bane NOR

1 6/281 07-1 07

Anbefalt alt. C -redusert kommer nærmest
eksisterende jernbaneinfrastruktur

Tas til etterretning.

som er et

sidespor til Randsfjordbanen. Sidesporet er pr.
dags dato ikke i bruk.
Bane NOR har ingen kommentarer til foreslått
trase så lenge den holder seg minst 30 meter fra
nærmeste spormidt.
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8. Buskerud fylkeskommune

(BFK)

1 6/281 07-1 09

BFK vurderer at alt. C er det beste alternativet sett

SVV noterer anbefaling av at alt. C legges

ut i fra hensynet til næringsutvikling

til grunn for videre planlegging.

på

Eggemoen området. BFK anbe faler derfor at alt. C

I forbindelse med utarbeidelse av

legges til grunn for videre planlegging.

reguleringsplan

for strekningen vil det

Opplyser om at det må gjøres nye registeringer av

bli gjennomført

arkeologiske

mulige kulturminner

registeringer ihht. til Kulturminnelovens

undersøkelsesplikten

i området før
ihht. Kulturminnelovens

§9

§ 9.

kan anses oppfylt.
Ber om at det vurderes å kompensere noen av

I reguleringsplanfasen

ulempene for friluftslivet

fremtidige bruk av området bli vurdert.

som en ny veg vil

innebære.

skal friluftslivets

Mulige kompenserende tiltak vil bli
vurdert.

9. Jevnaker kommune (JK)

1 6/281 07-1 1 0

JK har vedtatt de sammen 6 første punktene som

Se merknad nr. 6 til Ringerike kommune.

Ringerike kommune.
I tillegg har de føyd til to punkter som angår

Utvikling av næringsområdene i begge

Jevnaker kommune spesielt:

kommuner må bli en kommunal

Det bør ses på ulike måter næringsområdene på

oppgave. Det vil være viktig å ta hensyn

Bergermoen og næringsområdene

til viltet som i dag benytter området

på Eggemoen

kan knyttes tettere sammen.

mellom Eggemoen og Bergermoen som
beiteområde og som trekkområde
mellom Nordmarka og Vågårdåsen.

Adkomsten til Jevnaker må ivaretas og

Adkomsten til Jevnaker er tenkt lagt til et

tilgjengelighet

nytt planskilt kryss på Eggemoen.

til friluftsområder

må synliggjøres

i planforslaget.

Tilgjengelighet

til friluftsområdene

skje via lokalvegsystemet.

må

Dette vil bli

detaljert i neste planfase.
Interesseorganisasjoner:
1 0. Ringerike O-lag (ROL)

1 6/281 07-86

ROL mener at alt. A vil være til minst skade for de

SVV merker seg at O-laget ønsker at

store idretts-

alt. A skal legges til grunn for vider

og friluftsinteressene

på Eggemoen,

og at alt. C vil være mest ødeleggende for

detaljering.

friluftsinteressene.

SVV er klar over at Eggemoen-området
brukes mye av friluftslivet

i dag, men

allerede pågående planprosesser som er
satt i gang uavhengig av vegplanene,
innebærer at området vil endre karakter
ettersom nye virksomheter etableres på
området.
ROL mener friluftsinteressene

på Eggemoen er så

Den allerede igangsatte transformering
8

store at dette hensynet må tillegges avgjørende

av området innebærer at vi har vurdert at

vekt ved korridorvalg

verdien av området som friluftsområdet

for nye E16.

ROL stiller spørsmål med hvordan SVV kan

er lavere enn om det ikke hadde

nedjustere verdsettingen av Eggemoen-området

foreligget slike planer. Transformeringen

ut ifra at det er planlagt andre tiltak i området.

vil nok ta noe tid, men på sikt vil det
medføre at store deler av området på
Eggemoen, som i dag brukes til
friluftsaktiviteter,

vil bli omdisponert til

annet formål. SVV mener dermed det er
riktig å tillegge området lavere verdi enn
dersom det ikke fantes andre planer for
området.
1 1 . Stamvegutvalget

1 6/281 07-83

Stamvegutvalget representerer 3 fylkeskommuner

Tas til etterretning.

og 1 6 kommuner langs E16. Utvalget støtter
Statens vegvesens anbefaling av alt. C-redusert,
som har best nytte/kostnad

og oppfyller målene

for prosjektet
1 2. Naturvernforbundet

i Jevnaker (NVJ)

NVJ viser til sin høringsuttalelse

til planprogram,

1 6/281 07-89
Uttalelsen tas til orientering.

hvor de anbefalte korridor A.
NVJ mener at alt. A kommer klart best ut både av

SVV er enig i at alt. A kommer best ut på

hensyn til naturmangfoldet

og friluftsinteressene

Eggemoen når det gjelder friluftsliv,

på Eggemoen, og anbefaler Vegvesenet å velge

vil orientere om at alt. A kommer i

denne korridoren.

konflikt med naturområde Viulkastet,

men

Rankedal og viltområde «Eggemoen sør»,
se fagrapport «Naturmangfold».
Påpeker at både alt. B og C gir lengre veg/mer

Det er riktig at alt. B og C gir lengre veg,

vegbygging.

men alt. C-redusert vil gi mindre
vegbygging i første omgang. Det er også
viktig å se på klimagassutslipp,

hvor C

kommer best ut. A og B har betydelig
større konstruksjoner

som medfører

store klimagassutslipp

ved bruk av

betong og stål.
NVJ mener også at vegprosjektet vil ødelegge et

Vedr. ødeleggelse av friområder vises til

viktig trim/turområde

merknad Ringerike O-lag, nr. 1 0.

(turstier, trimløyper og

lysløyper).
1 3. Ringerike næringsforening

(RNF)

RNF er en organisasjon som det regionale

1 6/281 07-94
Tas til orientering

næringslivet står bak. De påpeker at Eggemoen
som industri og næringsområde er viktig for
9

Ringerike og hele regionen. RNF har følgende

SVV har forståelse for ønske om smalest

innspill til planarbeidet:

mulig korridor i ko mmunedelplanen

Fraråder alt. A som har størst negative

(KDP). Vedtatt KDP innebærer at området

konsekvenser for utviklingen av området.

i vedtatt korridor vil få restriksjoner

De påpeker at bredden på båndlagt område bør

bruken av området. Det er derfor sterkt

reduseres til et minimum.

ønskelig at det raskt settes i gang et

Det er viktig at planarbeidet tar hensyn til

reguleringsprosess

flyplassen som er et viktig element i utviklingen

detaljregulere ny veg. Endelig

av området.

båndlegging (byggegrense) vil bli gjort i

på

med sikte på å

reguleringsplanfasen.
Hensynet til flyplassen og videre
utvikling av denne vil være viktig i det
videre planarbeidet.
1 4. Miljøvernforbundet

i Hønefoss (MFH)

1 6/281 07-97

MFH ber SVV om å tenke miljø og lavutslipp i alle

SVV vil i det videre planarbeidet

faser i planlegging av ny E16. Oppfordrer til å

utarbeide en plan for ytre miljø, som

bruke tre til byggematerialer

blant annet skal ivareta naturressurser,

asfaltproduksjon.

og ikke naturgrus i

Oppfordrer SVV til å være en

pådriver til å få betongbransjen

til å bruke knust

materialvalg og energiforbruk.

forbindelse med utbygging av ny E16 vil

fjell istedenfor naturgrus i sin produksjon av

det bli søkt om å redusere

betong. Grusressursene på Eggemoen bør få ligge

miljøulempene

for å ivareta framtidig vannforsyning.

utarbeidet et miljøregnskap

MFH mener

I

mest mulig. Det vil bli
(LCA) som

at uttak av grus på Hensmoen kan få store

skal synliggjøre forbruket av ulike

negative konsekvenser for de vannfylte

innsatsfaktorer.

dødisgropene.
MFH foreslår at SVV skal etablere en geopark på

Forslaget om en geopark vil bli vurdert i

Hensmoen/Eggemoen

forbindelse med en mulig raste- og

E16-prosjektet

som avbøtende tiltak til

for å øke kunnskapen om verdifull

hvileplass i tilknytning

til parsellen.

geologi og forståelsen av hvor viktig det er å ta
vare på naturressursene våre.
1 5. Miljøpartiet de grønne (MGD)

1 6/281 07-1 02

MGD støtter opprusting av E16 som del av en

Et av hovedmålene ved prosjektet er å

Ring 4 utenom Oslo og er positiv til at prosjektet

avlaste Hønefoss sentrum for

vil redusere trafikken gjennom Hønefoss. MGD

gjennomgangstrafikk.

påpeker at alt. A og B mest sannsynlig vil avlaste

trafikkberegninger

Hønefoss mer enn alt. C. Prosjektet vil også

reduksjon av trafikken gjennom

kunne bidra til å redusere køproblemer på E16 i

Hønefoss sentrum. Det er relativt små

forbindelse med helgeutfarter.

forskjeller i trafikkavlastning

Utførte

viser en betydelig

mellom

alternativene.
Beregnet nytte av prosjektet indikerer at
Den utførte samfunnsøkonomiske

analysen for

prosjektet vil være nyttig for samfunnet.

prosjektet viser at prosje ktet er nesten lønnsomt
å gjennomføre. Derfor bør prosjektet prioriteres i
10

NTP.
Planstrekningen ble omfattet av
MGD har i samarbeid med Civitas og MiljøRett

konseptvalgutredningen

sett på alternativ jernbaneløsning til

gjort for rv. 35 Hokksund – Jevnaker i

Ringeriksbanen. Forslaget er å knytte den opp

201 2. Rollefordelingen

mot Gjøvikbanen forbi Jevnaker. Prosjektet

transportformene

Ringeriksbanen har fått store utfordringer

med

kostnader og inngrep i Ramsar-områder.

Derfor

stiller MGD spørsmålet om å se på et

(KVU) som ble
mellom de ulike

ble da drøftet.

Når det

gjelder korridor fo r Ringeriksbanen
merker SVV seg synspunktene, men
anser at valg av korridor på denne

Fellesprosjekt med E16 Nymoen-Eggemoen,

og

strekningen har blitt gjort i selvstendige

heller legge ny «Ringeriksbane» opp mot

planprosesser. SVV viser til vedtatt

Gjøvikbanen.

kommunedelplan

for dette prosjektet.

SVV merker seg at MGD foretrekker alt. A
MGD anbefaler å gå videre med alt. A eller B siden

eller B som de mener bør bygges ut med

disse korridorene ligger mer til rette for å få til en

jernbane parallelt med veg.

jernbanetrase i parallelt med E16. Med alt. C vil
man ikke klare å føre en moderne jernbane frem
siden den ikke vil kunne tilfredsstille

de

geometriske kravene som settes til jernbane i
dag.
1 6. Fossekallen IL (FIL)

FIL er stor bruker av områdetvegkorridorene
berører.De mener alt. A bør legges til grunn for
videre planlegging. De påpekerat Vågårdsbygda
ikke er nevnt i konsekvensutredningen.

1 6/281 07-1 04
SVV merker seg at FIL foretrekker alt. A
som korridor for ny E16 på strekningen.
I starten av planprosessen ble ikke
Vågårdsbygda vurdert, fordi SVV anså
område utenfor planområdet for E16.
SVV ser nå at Vågård burde i større grad
vært involvert i planprosessen. SVV vil
inkludere Vågårdsbygda i det videre
planarbeidet.

Laget mener det er feil å likestille Nærstadmarka

For verdsetting av Nærstadmarka opp

med Eggemoen når det gjelder verdi for nærmiljø

mot Eggemo-området

og friluftsliv.

er fattet et vedtak om å utvikle deler av

Idrettslaget anerkjenner at

viser SVV til at det

Nærstadmarkas ravinedaler er en naturtype som

platået til næringsområdet.

bør bevares, men mener at bro over landskapet

Se tidligere merknader bl.a. merknad fra

ikke vil ødelegge disse dalene, da brofestene vil

Ringerike kommune (n r.6) og Ringerike

komme der det er kjørt med skogsmaskin i flere

O-lag (nr.1 0)

tiår. Også Eggemoen en spesiell naturtype som
bør bevares, og som med en veg tvers over vil bli
stengt for all fremtidig bruk til idrett og friluftsliv.
Idrettslaget mener det korteste korridoren, alt. A,
11

ikke kommer i konflikt med noen grupper. De

Angående valg av krysstype på Nymoen

foreslår at det i stedet for fullt kryss på Nymoen i

viser SVV til føringer fra

alt. A og B, anlegges rundkjøring

Samferdselsdepartementet

på Risesletta.

som

innebærer at det ikke er ønskelig med
rundkjøring

som permanent løsning på

det overordnete vegnettet (riksveger).
Idrettslaget etterlyser en forklaring på påstanden
om at korridor C legger bedre til rette for

Alt. A vil måtte legge beslag på en bred

næringslivet på Eggemoen og Hensmoen, enn de

korridor i det områder hvor det allerede

øvrige alternativene.

er etablert næringsvirksomhet

på

Eggemoen, for å få plass til en fremtidig
4-felts veg i tillegg til lokalveg og GSveg. Alternativet vil dermed begrense de
allerede etablerte virksomhetenes
mulighet for videreutvikling.

Alt. C gir i

tillegg en bedre kobling mot Valdres og
Hensmoen.
1 7. Miljørett §1 1 2 (MR)

1 6/281 07-1 05

MR stiller spørsmål om hvorfor det ikke er vurdert

SVV viser til kommentar til innspillet fra

et «fellesprosjekt» (veg og bane) for Nymoen-

MDG (merknad 1 5). Valg av

Olum og ny jernbane videre mot Grua-Harestua

transportløsning

(Gjøvikbanen), istedenfor fellesprosjektet

gjort i henhold til vedtatt planprogram

E16-

for ny Ringeriksbane er

Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss.

og kommunedelplan

for ny E16 og

Miljørett anbefaler alt. A eller B siden disse

jernbane mellom Sandvika og Hønefoss.

korridorene egner seg best for et fellesprosjekt
med jernbanen.
Miljørett beskriver fors lag til løsninger for

SVV merker seg anbefalingen av alt. A og

jernbane tilpasset alt. A og B. For detaljer, les

B som er begrunnet i at dette synes å

innspillet i sin helhet. De beskriver også hvordan

være mulige korridorer som også kan

stasjonsområder

brukes av en jernbane.

kan etableres på Eggemoen.

Miljørett trekker frem forslag til anleggstekniske

SVV viser til det planarbeidet som er

fordeler ved å etablere et Fellesprosjekt som går

utført for ny Ringeriksbane i regi av

mellom Hønefoss og Grua-Harestua istedenfor til

BaneNor for å fastlegge ny trase for

Sandvika. Miljøgevinster ved en ny

Ringeriksbanen.

jernbaneløsning

via Grua er belyst, særlig når det

gjelder redusert tap av biologisk mangfold ved å
gjennomføre et Fellesprosjekt mot Gjøvikbanen.
Samfunnsnyttige
Nord-løsning

gevinster ved Ringeriksbane

er også belyst.

Velforbund og velforeninger:
1 8. Vågård vel og omegn (VOL)
Gjennomført planprosess roses, men velet hevder

1 6/281 07-85
SVV synes det er hyggelig at VOL er
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at egne argumenter ikke har nådd frem.

fornøyd med gjennomført

planprosess.

VOL påpeker følgende:
VOL går imot at alt. C blir valgt som fremtidig

SVV merker seg at VOL ønsker at alt. A

korridor for ny E16. VOL mener at alt. A vil være

skal legges til grunn for videre

en bedre løsning.

planlegging.

Vegtrafikkstøy

Uavhengig av valg av korridor, vil det

fra ny E16 i alt. C vil, i tillegg til

støy fra flyplass og skytebane medføre dramatisk

vurderes støyskjermingstiltak

forverring av støyforholdene.

støyretningslinjen

Alt. C-redusert vil

etter

T-1 442 for boliger i

øke trafikken på en eksisterende veg mellom

områder som får økt støybelastning som

Vågård og Nymoen og tiltak på nærliggende

følge av ny veg. Det innebærer at også

vegnett må også tas med i prosjektet.

for områder som får mer trafikk som
følge av den nye vegen, men som ikke
blir direkte berørt av tiltaket, vil bli
vurdert i hht. forskriftens

krav.

Angående vegløsning:

SVV er klar over at alternativ A vil bli

- Alt. C vil gi økt kjørelengde med unaturlig

kortest og dermed har potensial for å få

traseføring, og frykter at flere trafikanter mellom

mest trafikk, men trafikkberegningene

Hønefoss og Jevnaker vil fortsatt benytte

viser at forskjellene mellom alternativene

lokalvegnettet.

er små. Totalkostnadene

ved dette

alternativet er imidlertid betydelig høyere
enn for alt. C-redusert.
- Alt. A og B vil gi bedre transportøkonomi

for

kjørende enn alt. C. Lengre bompengeperiode

Maks lengde for bompengeinnkreving

er

bør

1 5 år. Høyere kostnader må derfor

vurderes for å kunne finans iere en dyrere løsning.

dekkes inn med høyere bomsatser.

- Alt. A og B ligger bedre til rette enn alt. C for en

Videreutvikling

fremtidig 4-felts løsning

betydelig mer kostbar for alt. A og B enn

til 4-feltsveg vil være

C grunnet de lange bruene og usikre
grunnforhold.
Alt. C innebærer en dårlig og ufullendt vegsystem

SVV er innstilt på å sette i gang et

mellom Ve-Nymoen-Olum.

utredningsarbeid

for å avklare fremtidig

korridor for E16 mellom Ve og
Hensmoen. Det er også viktig å påpeke
at alt. C gir en bedre vegføring videre
mot E16 Valdres.
Øvre deler av Nærstadmarka er en sentral

SVV er klar over den viktige

viltkorridorer

viltkorridoren

mellom mark a og Vågårdsåsen, som

også omfatter oppholdsarealer

for rådyr og elg.

mellom Nordmarka og

Vågåråsen. Det er viktig å opprettholde
denne trekkmuligheten.

I
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reguleringsplanfasen

vil vi i samarbeid

med kommunene søke å komme frem til
gode løsninger som sikrer viltets bruk av
området og at trafikantene.

VOL mener at strenge byggegrenser vil føre til at

Endelige byggegrenser vil bli fastlagt i

oppsittere får reduserte utviklingsmuligheter

reguleringsplanfasen.

for

sine eiendommer. Ny E16 i nærområdet vil

Byggegrenser skal

bl.a. gi rom for evt. tiltak langs vegen.

redusere eiendomsverdiene.
VOL stiller spørsmål ved anvendt metodebruk og

Når det gjelder bruken av Eggemoen-

foretatt vekting av de ulike områdene spesielt

området til friluftsliv,

knyttet til vurdering av friluftslivet

kommentar til merknad fra Ringerike O-

og krever at

SVV retter opp påpekte feil i planmaterialet.

Velet

vises det til

lag, nr.1 0, og Fossekallen IL, nr.1 6.

fremholder at Eggemoen er et av Ringerikes mest

I neste planfase vil det vurderes tiltak for

besøkte turområder. De hevder at planen for

å redusere barrierevirkningen

næringsutvikling

I konsekvensutredningen

på Eggemoen har tatt hensyn til

dette, slik at trim- og turmulighetene
opprettholdt

selv etter utbygging.

vil bli

av vegen .

er alt. C

rangert som dårligst av de tre
alternativene, for temaet nærmiljø og
friluftsliv.

I den samlede vurderingen av

alle de utredede temaene, er det likevel
alt. C som kommer best ut. SVV ser at
Vågård kunne vært inkludert i
influensområdet

som ble utredet.

I henhold til benyttet metodikk (se
utredning), kan området tillegges stor
verdi for nærmiljø og friluftsliv.
Omfanget (påvirkning) av tiltaket er
vurderes til liten/middels

negativ. Dette

fordi det ikke er snakk om direkte
inngrep, men fjernvirkning.
Støyberegningene viser at støyen vil ligge
under grensen for tiltak.Altså ikke
støybelastet.
Ved sammenstilling

av verdi og omfang,

vil konsekvensene tilsvare liten/middels
negativ konsekvens. Det betyr at alt. C er
noe mer negativ for nærmiljø og
friluftsliv

enn det som fremkommer

i

utredningen. Konsekvensgraden er
likevel ikke så alvorlig at den påvirker
den samlede vurderingen av
alternativene.
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1 9. Nymoen vel (NV)

1 6/281 07-99

NV protesterer på at SVV legger fram et

SVV merker seg at NV ønsker at alt. A

planforslag som fører til at så mange huseiere blir

legges til grunn for videre planarbeid.

sterkt skadelidende både når det gjelder støy,
forurensning

og verdi på eiendommene.

Velet ønsker at ny E16 legges til alt. A.
NV påpeker at alt. C-redu sert er en ny løsning

Gjennom planarbeidet har det vist seg at

som ikke tidligere er behandlet i planprosessen,

alt. C-redusert utgjør en naturlig

og at C-redusert ikke medfører noen

delstrekning,

oppgradering

vurdere en senere utvidelse av E16

av eksiterende E16 gjennom

Nymoen selv om trafikkbelastningen

øker

vesentlig.

som gir større frihet til å

mellom Ve og Hensmoen. Forslaget er
omtalt i planbeskrivelsen

og konse-

kvensene er belyst i konsekvensutredningen.

Velet oppfatter det slik at T-1 442 ikke vil bli gjort

SVV skal kartlegge støysituasjonen langs

gjeldende for Nymoen, da Nymoen ikke inngår i

E16 gjennom Nymoen området i

planområdet til alt. C-re dusert. Velet registrerer

reguleringsplanfasen.

at alt. C-redusert ikke utløser innløsning av

området vil bli vurdert i henhold til

boliger. Denne korridoren vil til gjengjeld føre til

gjeldende støyretningslinje

Støytiltak for dette
(T-1 442).

flest antall boligbygg i rød støysone og at antall
boliger nær opptil rød støysone også vil øke.
Ihht Svv ‘s egne beregninger vil det på E16

Trafikkmodellen

som er brukt vil bli

gjennom Nymoen få en økning i trafikk på E16 på

oppdatert i reguleringsplanfasen.

over 70% ved åpning og en økning på ca 270% i

beregninger viser at trafikken vil øke

2044 i forhold til dagens nivå. For Nymoens

langs dagens E16, derfor er det

befolkning vil dette bli en helt uakseptabel

beskrevet i planbeskrivelsen

situasjon. Økt trafikk og støy vil sammen med

vurdere avbøtende tiltak gjennom

usikkerheten rundt videreføring av E16 fram til

Nymoen. Dette kan blant annet være

Ve-krysset, påvirke livskvaliteten negativt til alle

støytiltak. Dette vil bli vurdert i neste

som bor på Nymoen.

planfase. SVV vil være i dialog med velet

Utførte

at SVV

og Ringerike kommune om dette temaet.
SVV mener at dagens utforming
Velet påpeker også at den økte trafikkmengde

av

krysset Nymoen – Risesletta i
15

som C-redusert medfører, vil utløse et behov for

utgangspunktet

ombygging av dagens kryss ved Risesletta.

i dag, dersom alt. C-redusert legges til

Trafikksituasjonen

grunn. Utforming av krysset vil imidlertid

her oppleves allerede nå i

perioder som problematisk.

bør kunne beholdes som

bli vurdert når strekningen mot Ve blir
vurdert.
Se punkt i gult over.

Blir C-redusert valgt, ber Nymoen Vel om at
Nymoen inkluderes slik at man får en helhetlig
vurdering av støy og annen forurensning

på

eksisterende E16 gjennom Nymoen.
Grunneiere:
20. Olav Djønne

1 6/281 07-82

Bor på Sørflaten bak støyskjerm til E16.

SVV merker seg støtten til valg av alt. C -

Støtter opp under valg av alt. C -redusert.

redusert.

Ønsker at dagens kryss til Hensmoen blir

SVV er innstilt på å sette i gang med en

flyttet/utbedret.

egen planprosess for å vurdere

Må sikre ny avkjøring til Norstones grustak på

alternative løsninger for et nytt kryss til

Hensmoen.

Hensmoen fra E16. Mulige avkjøringer vil
da bli vurdert.

Ønsker GS-veg fra Vågård til Hønefoss

Som en del av planarbeidet er det sett på
muligheten for å bygge GS-veg mellom
Hensmoen og Gummikrysset.

21 . Follum eiendom
Follum eiendom er grunneier for næringsarealene

1 6/281 07-78
Tas til orientering.

sør for dagen kryss på Nymoen. Ser positivt på at
det anbefalte forslaget C -redusert i liten grad
berører deres arealer og støtter dermed opp
under dette alternativet, men kan også godta
andre alternativer som ikke berører deres arealer

22. Harry Dahl

1 6/281 07-79

Opplyser om at det er et viktig område for

SVV merker seg at alt. A anbefales først

hjortevilt mellom Nærstad-Vågård-Hensmoen.

og fremst for ikke å forstyrre vilttrekket

Anbefaler alt. A legges til grunn for videre

mellom Nordmarka og Vågårdåsen.

planlegging som han mener vil påvirke

Håndtering av viltet i området er

hjorteviltet

kommentert

minst. Mener at dette alternativet

i merknad nr. 3.

også er best i tilfelle en fremtidig utvikling av E16
mellom Ve og Nymoen til 4 felt.
16

Det er allerede konflikt mellom veger og hjortedyr

Detaljer planlegging av hvordan man skal

i planområde. Ved etablering av ny E16 vil denne

ta hensyn til viltet i forbindelse med

barrieren forsterkes ytterligere. Dersom alt. B

planarbeidet er beskrevet i merknad

eller C skal gjennomføres må flere viltpassasjerer

nr. 3.

etableres på Eggemoen.
Påpeker at alt. C vil medføre økt støy for boligene

Støysituasjonen for boligene på Vågård

på Vågård.

er omtalt i merknad nr. 1 8.

Det vises til argumentet fra SVV om at alt. A har

Fraråding av alt. A og B skyldes ikke bare

usikre og dårlige grunnforhold.

usikkerhet knyttet til grunnforholdene,

Mener at dagens

ekspertise bør kunne finne gode løsninger for de

men også til de store kostnadene som er

dårlige grunnforholdene.

knyttet til bruene.

23. Sven Brun
Eier av gnr./bnr.

1 6/281 07-83
92/2 har tre merknader til

Det vil bli gjennomført

detaljerte

foreslått korridor:

støyberegninger

Mener det vil bli mer trafikkstøy for

for å sørge for at støynivået vil

boligbebyggelse

tilfredsstille

på gården.

og sett på mulige tiltak

kravene gitt i T-1 442.

Påpeker at gården må ha adkomst til jord og

Det vil om nødvendig bli etablert nye

skogbruksarealer

skogsbilveger på Eggemoen slik at

som gården har på Eggemoen i

dag.

normal drift skal ku nne opprettholdes.
Detaljert plassering vil bli fastlagt i neste
fase.

Jakt og friluftsliv

på området vil bli berørt og

vesentlig forringet.

Man vil søke å sikre viltpassasjer slik at
viltet også i fremtiden kan krysse E16
uten å komme i konflikt med vegtrafikk,
se for øvrig merknad nr. 3.

24. Viktor Herdlevær

1 6/281 07-91

Han påpeker at Eggemoen er det viktigste

Bruken og konflikten

nærfriluftsområdet

hensyn til friluftsliv

i Ringeriksdistriktet.

Fraråder

av område med
er omtalt i merknad

at området hakkes opp av ny E16.

nr. 1 0 og 1 6

Opplyser om at det er tydelig elgtrekk i området.

Hensyn til vilt er omtalt i merknad nr. 3.

Foreslår å legge E16 sør for flyplassen.
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Foreslår at det bygges en høystandard GS-veg

GS-veg mellom Jevnaker og Hønefoss er

mellom Hønefoss og Jevnaker.

omtalt som en del av planforslaget.

Foreslår at det lages en oversiktsplan over

En områdeplan for arealdisponeringen

Eggemoen som tar med seg områder på begge

Eggemoen, må de to kommunene evt. ta

sider av kommunegrensen.

initiativ til.

25. Nærstad gård (NG)

på

1 6/281 07-98

Eiendommen: Nærstad gård beskrives som en

Hensikten med konsekvensutredningen

viktig landbrukseiendom

er i første rekke på en systematisk måte

i Ringerike kommune.

NG mener at det er lagt for lite vekt på

å belyse forskjeller mellom alternativene

næringsvirksomheten

for en rekke forhold. Verdsetting av de

gården driver i

planarbeidet. NG driver skog i områder med svært

ulike områder er blitt gjort etter beste

høy bonitet (4600 dekar), 1 1 00 dekar dyrket

evne ut i fra en anerkjent metodikk

mark, fyllplasser, og eget grusuttak som brukes

(beskrevet i SVV’s håndbok V71 2/201 4).

til vedlikehold av driftsvegene på eiendommen.

Det er ikke gitt at den verdsetting som er
gjort stemmer over ens med en
bedriftsøkonomisk
gårdsdriften.

betraktning

av

Verdsettingen er gjort

systematisk og gir ette SVV’s vurdering
relevant bakgrunn for å vurdere
forskjeller mellom alternativene.
Verdisetting av de ulike temaene er gjort
bl.a. for å rangere alternativene opp mot
hverandre.
Skog: Kan ikke se at SVV har tatt hensyn til

Tas til etterretning.

SVVs verdivurdering

tilveksten av skogen. I utredningen har SVV

av skogen er gjort etter informasjon fra

verdisatt skogen til middels verdi. Nærstad

NIBIO. Anbefaling av alternativ vil ikke

betviler dette siden tilveksten er så stor og mener

påvirkes dersom verdisettingen

at dette må hensyntas.

justeres til «stor verdi» for skogen i

skulle

Nærstad. SVV anbefaler grunneieren om
å dokumentere tilvekst en av skogen til
neste planfase siden dette kan påvirke
erstatningsgrunnlaget

for grunnervervet.

Jordbruk: NG mener at SVV har ikke tatt hensyn til

Jordbruk. Metoden legger vekt på hvor

at dyrket mark ligger tilknyttet

stort areal av ulik type som går med til

som reduserer transportbehovet

gårdstunet, noe
og gir en effektiv

drift.

veganlegget. Det anbefalte alternativet er
vedsatt lavest mht. forbruk av dyrka

I KU’en er det lagt til grunn at alternativene

mark. Mindre endringer av beslaget gir

beslaglegger

ikke endring i rangering mellom

20 daa. fulldyrket mark. Dette er

feil. Det er igangsatt fylling og planering

som

alternativene.

innebærer at beslaget blir på 37 daa.
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Adkomster: Dersom SVV stenger adkomsten til
Nærstad mellom Nymoen og Vågård vil ytterligere

SVV har forståelse for at Nærstad gård

1 8 daa. gå tapt. Ved valg av C eller C-redusert er

må kunne drives tilnærmet uforstyrret av

det viktig at det opprettholdes

anleggsarbeidene og etter at ny veg er

grusforekomsten.

en adkomst til

Adkomst til E16 fra Nærstad

gård syd for Vågård må opprettholdes.

Må

belyses i planarbeidet.

bygget. I reguleringsplanfasen

vurdert hvilke adkomster som må til
enhver tid må kunne holdes åpne slik at
gårdsdriften

Grunnvannsressurser:

vil det bli

ikke forstyrres vesentlig. I

reguleringsprosessen

må det også

vurderes tilknytning

til dagens E16.

I KU’en legges det til

grunn av grunnvannsoppkomme

ikke blir

I reguleringsplanfasen

vil det bli

berørt. Dette er feil. Nærstad gård har

gjennomført

grunnvannsoppkomme

brønner og kvaliteten på disse.

me d brønn på nedsiden

kartlegging av eksisterende

av eksisterende kryss ved Risesletta. Brønnen

Nødvendig vannforsyning vil bli

blir direkte berørt av alt. A, B og C og må

opprettholdt

ivaretas. Dette er meldt inn til SVV tidligere.

nødvendig.

og evt. supplert viss

Naturressurser: Viser til beslag av dyrka mark,
og at KU oppgir feil beslag av dyrkamark. Alt. B

Beregning av arealbeslag er gjort på

deler et jorde i to som medfører at arealet

samme måte for alle alternativer. Dette

driftsmessig

er lagt til grunn for rangering mellom

vil falle bort. For alt. C er det lagt

til grunn beslag av 67 dekar dyrket mark som

alternativene. Mindre endring av

blir beslaglagt. Det vil bli mer tap pga.

arealbeslag, vil ikke endre rangeringen

uhensiktsmessig

mellom alternativene (se kommentar

arrondering av gjenstående

arealer. Anleggsperioden:
anleggsperioden

Konsekvensene i

er også feil med bakgrunn i

ovennevnte arealbeslag.

ovenfor). SVV vil i reguleringsplanfasen
være i dialog med grunneier for å
vurdere mulige endringer i arrondering
av dyrkamark, og muligheter for fortsatt
drift av resterende arealer.

Avbøtende tiltak: Er ikke positiv til foreslåtte
erstatningsarealer

ved Nymoen, da dette brukes

som grusressurser.

Ønsker å se på

Arealene som er vurdert til nydyrking er
hentet fra Nibio-kilden,

se temarapport

erstatningsareal i Nærstadmarka med

Naturressurser. SVV vil gjennom dialog

oppfyllinger.

med grunneier og landbrukskontoret

opprettholdes

Driftsveger i Nærstadmarka må
under hele anleggsperioden.

Brufundamenteringen

må også tilpasses slik at

driftsveger kan opprettholdes.

vurdere mulige nydyrkingsarealer

for

erstatte tapt dyrkamark, se punkt
ovenfor om adkomster.
Tas til etterretning

Nærmiljø: Det stilles spørsmål hvorfor ikke
Nærstad gård er tatt med i utredningen når Egge
går har blitt utredet og vurdert i analysen. For

SVV ser at tunet på Nærstad gård kunne
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friluftslivet

er det merkede turstier og skiløyper i

vært vurdert som eget delområde i

Nærstadmarka som kan bli berørt av alt. A og C.

utredningen for nærmiljø og friluftsliv.

Landskapsbilde: Alt. C er best.

Verdivurdering

av boligområdet

tilsvare verdivurderingen

ville

for Egge gård,

men oppjustert til middels verdi pga
større avstand til dagens E16. Påvirkning
av vegtiltakene vurderes som positiv pga
ny GS-veg og redusert trafikk og støy
langs avlastet veg. Alle alternativene
vurderes derfor å ha positiv konsekvens
for Nærstad som boligområde,

og alt. C

som er lengst vekk anses som best.
Dette er i tråd med SVVs anbefaling.
Vannmiljø: Bekker må ivaretas i Nærstadmarka.
Prosjektet må forhindre avrenning, forurensning,
tilsig m.m.

Ved gjennomføring

av anlegget vil

vannvegene bli overvåket for mulige
endringer i vannkvaliteten. For
anleggsgjennomføringen

vil det bli

utarbeidet en plan for ytre miljø, som
blant annet vil stille krav til tiltak som
skal redusere faren for uønskede utslipp
til vassdrag. Bekker og vannveger vil bli
ivaretatt.
ROS-analyse: Viktig å vurdere nærmere risiko for
løsmasseskred.
ROS-analyse vil bli gjennomført
obligatorisk
Vegrett Eggemoen: SVV må sørge for at vegretten

som en

del av utarbeidelse av

reguleringsplanen.

og tilgang til gnr. 90 bnr. 1 fra Eggemoen
opprettholdes.

Tas til etterretning.

SVV vil vurdere dette

sammen med grunneierne i neste
Veg til Vestre Buttentjern: SVVs forslag vil

planfase.

medføre en for lang «omveg». En alternativ veg til
Buttentjern nord for flystripa om «gulbrua» og

Veg til Vestre Buttentjern. SVV vil

fremføring frem til «Marigård».

samarbeide med kommunene og
Forsvarsbygg for å komme frem til en
god løsning for en ny adkomst til
Buttentjern. Vegløsningen vil bli detaljert
i reguleringsplanfasen.

Ny veg til

Buttentjern vil være lik for alle
alternativer og vil dermed ikke endre
Forsøpling: Nærstad gård er bekymret for

rangering mellom alternativene.

forsøpling fra bruene som går over
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Nærstadmarka. Dette må belyses.

SVV klarer ikke å kontrollere om folk
forsøpler langs vegene våre. SVV
gjennomfører

Korridorer: Nærstad gård støtter SVV i å anbefale
en korridor (alt. C) i kommunedelplanen

rydding av søppel langs

vegene hvert år.

slik at

ikke unødig areal blir båndlagt. Alt A., er den

SVV merker seg at NG ønsker at alt. C

minst ønskelig korridoren.

blir lagt til grunn for videre planlegging.

Det er uheldig at ikke et fullverdig alt. C
anbefales.
Tas til orientering.
Oppfølging i reguleringsplan:
Under kapittel 7.4 i planbeskrivelsen

ønskes

følgende punkter med;

Tas inn under kap. 7.4 i planbeskrivelsen

Tiltak for å sikre drift av landbruks-/skogsarealer
under anleggsfasen
Tiltak for å sikre drift i nærhet av
brufundamentering
Foreslår konkrete endringer av
planbestemmelsenes

punkter §§1 .6 og 1 .8, til

kommunedelplanen.

Planbe stemmelser: Følgende

endringsforslag

i planbestemmelsene

§ 1 .6: «ved stenging/fjerning
adkomst være ferdigstilt

reguleringsplanfasen

av adkomster til

næringsarealer/landbrukseiendommer,

Dette er et punkt som er mer aktuelt i

skal ny

før ny veg tas i bruk».

hvor veglinjer og

adkomster er tegnet ut i detalj. Da kan vi
legge til bestemmelser som det vises til
her.

§ 1 .8: «ivaretakelse av adkomst til Nærstad
gård……fra E16
«tiltak for å sikre videre skogsdrift, etablering av

En direkte adkomst til Nærstad gård fra

hogstveger m.m rundt og i nærheten av

E16 vil ikke bli etablert ved Hensmoen.

brufundamenteringen

Riksveger skal ikke bygges med

i Nærstadmarka.»

Sikring av internt driftsvegnett

i Nærstadmarka.

direkteadkomster
trafikksikkerheten.

av hensyn til
SVV vil i dialog med

Nærstad gård se på løsninger hvordan
Nærstad gård kan kobles på vegnettet
gjennom lokalvegsystemet.
gjort i reguleringsplanfasen.

Dette vil bli
SVV

presiserer at man vil etterstrebe for at
Nærstad gård skal kunne opprettholde
normal drift i anleggsfasen og i
fremtiden.
Båndlegging: Ønsker nærmere redegjørelse for
hva båndleggingen

innebærer og at det gjelder

hele traseområdet, eller henviser til konkrete

En vedtatt kommunedelplan

innebærer at

det blir reservert en korridor der ny E16
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området vernet etter naturmangfoldloven?

Viktig

kan bygges. Det er da ikke tillatt å

at ikke mer areal blir båndlagt etter nml.loven.

gjennomføre tiltak i denne korridoren

Viktig at ikke skogsdrift begrenses av

som vanskeliggjør eller fordyrer en

bestemmelser.

senere utbygging av vedtatt vegprosjekt.

26. Spencon

1 6/281 07-1 00

Det er sent en felles uttalelse fra bedriftene som

Tas til orientering.

er lokalisert på Hensmoen industriområde.
Bedriftene sysselsetter mange hundre personer
og bidrar med attraktive arbeidsplasser på
Ringerike. Bedriftene påpeker at det er viktig at
foreslått utbygging kommer raskest mulig fordi
vegstrekningen

spesielt vil redusere reisetiden

mot øst og man unngår de bratte
Eggemobakkene og «Gummikrysset».
Det påpekes at dagens adkomst fra Hensmoen

SVV er klar over at krysset til Hensmoen

med plankryssing oppleves utrygg. Man ber om at

næringspark ikke har en god løsning i

prosjektet også skisserer en sikrere løsning på

dag. SVV vil starte en parallell prosess i

dette krysset.

neste planfase for å på en ny
kryssløsning til Hensmoen næringspark.

27. Ola Tronrud AS

1 6/281 07-95 (1 03)

OT AS ønsker å berømme SVV for fremdriften

i

planarbeidet og en god dialogfase med de

Innspillet om planprosess tas til
orientering.

berørte, og håper dette kan fortsette i de neste
planfasene.
AT AS mener at alt. A vil medføre store ulemper

SVV merker seg at OT AS går imot alt. A

for allerede etablerte virksomheter på Eggemoen

og kan akseptere de andre alternativene.

og for videreutvikling

av disse. Alt B, C og C-

redusert har tilnærmet lik konsekvens for OT AS
og er akseptable. OT AS støtter SVV i å kun
anbefale en korridor, da dette vil båndlegge
mindre arealer.
OT AS forventer at ny E16 prioriteres i neste

Prosess for å prioritere prosjektet i neste

Nasjonal transportplan

NTP periode er startet opp. Prosjekter

vegstrekningen

(NTP) da denne

er samfunnsmessig viktig.

med vedtatt kommunedelplan

SVV med Ringerike kommune og Buskerud

sterkere ved prioritering

fylkeskommune

runde.

må jobbe ak tivt får å få videre

stiller

av midler i neste

planmidler til prosjektet.
OT AS anbefaler at ny veg bygges som 4-felt med
en gang. Det er trolig at trafikkgrunnlaget

for en

4-fetls veg vil være tilstede kort tid etter åpning.

Tas til orientering. Valg av standard for

Korridoren for E16 er cirka 300 meter bred som

ny veg gjøres ut i fra en beregnet
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kan båndlegge store arealer over lang tid dersom

trafikksituasjon

ikke planarbeidet fortsetter.

Bygging av 4-felt med en gang vil

20 år etter åpning.

fordyre prosjektet og dermed kan
gjennomføring

av prosjektet bli utsatt

dersom finansieringsbehovet

(og dermed

bomsatsene) øker betydelig. SVV vil
gjennomføre nye trafikkberegninger

som

vil hjelpe oss til å velge riktig
Planforslaget legger op p til en 1 00 meter

vegstandard.

byggegrense. OT AS ber om at byggegrensen
vurderes individuelt fo r de ulike områdene i

Byggegrensen er ment å sikre fremtidige

kommunedelplanen.

utvidelser og hindre uønskete

OT AS ber om en

byggegrense på 50-60 meter på strekningen over

etablerings for nært inntil veger med stor

Eggemoen.

trafikk.

Endelig byggegrense vil bli

fastsatt i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplanen.

Minimumsavstanden

for riksveger er 50 meter fra nærmeste
Flyplassen i dag er regulert til en flyplass kode

kjørefelt.

C3. Vegen må legges så lavt at det ikke medfører
konflikt med hinderflater på flyplassen.

I reguleringsplanfasen

Anleggsfasen må ta hensyn til flyplassaktivitet.

nye veger i området måtte ta hensyn til

vil utforming av

hvilke krav som stilles til flysikkerhet.
Veg til Vestre Buttentjern. Anser det nødvendig
med en fremtidig intern beredskapsveg nord for
rullebanen, mellom rullebanen og ny E16. Må

SVV har sett på en alternativ trase for ny

hensyntas i neste planfase. OT AS anmoder SVV

veg til Buttentjern som går nord for

til å se på en annen løsning enn det som fremgår

rullebanen. Endelig fastsetting av trase

i tegningsgrunnlaget.

for denne vegen vil bli gjort som en del

Foreslåtte veg til

Buttentjern er uforholdsmessig

lang sånn som

av reguleringsplanen.

den fremgår nå.
Dersom SVV går inn for å stenge Eggemobakken,
må konsekvensene av dette belyses.
Konsekvenser av en eventuell stengning
av Eggemobakken vil bli belyst.
Vurdering av konsekvensene vil bli
oversendt kommunen før et eventuelt
Det pågår en prosess for å vedta en områdeplan

vedtak.

for næringsområde på Eggemoen. Planen har vært
til 1 . gangshøring. Ved vedtak av

Når det er gjort et vedtak om hvor trase

kommunedelplan

for ny E16 skal gå over Eggemoen, vil en

forutsette s det at SVV Region

sør bidrar til rask ferdigstillelse

av planen.

viktig brikke for fremtidig arealutvikling
på Eggemoen fastlagt.

28. Øystein Nordbø
Bor på Sørflaten. Trekker frem at krysset me llom

1 6/281 07-1 1 1
Flere høringsuttalelser

har trukket frem
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E16 og Hensmoveien oppleves som farlig. Og bør

dette som et farlig kryss. SVV vil i

utbedres.

forbindelse med neste planfase sette i
gang en prosess for å vurdere evt. ny
plassering/ny

Foreslår at det bygges støyskjermingstiltak

langs

E16.

utforming av krysset.

Støyskjerming langs ny veg skal oppfylle
krav i retningslinje

T-1 442. Det

innebærer at det vil bli bygget
støyskjermingstiltak

for boliger som vil

bli utsatt for støybelastning som ligger
over forskriftens

grenseverdi. I

reguleringsplanfasen
gjennomført

vil det bli

detaljberegning

av

støynivået for utsatte eiendommer.
Ber om at SVV overtar vedlikeholdsansvaret

for

eksisterende støyskjerm langs E16

Vedlikehold av støyskjermer langs
riksveger inngår normalt som en del av
det periodiske vedlikeholdet som utføres
langs vegen.

Ved evt. utvidet bruk av eksisterende og nytt

Krav til trafikksikre

adkomstforhold

vil

grustak, må det sikres at trafikken herfra kan

være en naturlig del av

kjøres ut på E16 i et sikkert kryss.

søknadsprosessen for å få tillatelse til å
utvide aktiviteten. SVV vil følge opp dett i
samarbeid med kommunen.

Ber om at det bygges GS-veg mellom Nymoen og

GS-veg mellom Hensmoen og

Hensmoen/ Vågård.

Gummikrysset er foreslått tatt inn som
en del av prosjektet ny E16.

Nærstad gård må få tilgang til sine områder på

Nødvendige driftsveger for Nærstad gård

Hensmoen.

vil bli vurdert i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplanen.

Allmenheten må få tilgang til friluftsområder
begge sider av vegen på Eggemoen.

på

Friluftslivets bruk av Eggemoen vil måtte
sees på i sammenheng med utvikling av
området til næringsformål
vegprosjektet.

og det nye

Adkomst til evt. P-plasser

må skje fra lokalvegsystemet.
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3621-3

Arkiv:

Løse steiner/blokker i Mørkgonga
Forslag til vedtak:
1. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga gjenåpnes. Rådmannen får i oppgave å
skilte og informere om rasfaren, i samarbeid med aktuelle parter.
2. Rådmannen undersøker muligheten for å forby klatring i juvet.

Innledning / bakgrunn
Tirsdag 14. august 2018 mottok politiet en bekymringsmelding fra en klatrer om en løs blokk i
Mørkgonga. Politiet rykket ut sammen med Brann- og redning, og det ble observert flere løse
steiner som kunne utgjøre en fare for turgåere. Politiet besluttet å stenge ferdselen av stien
inntil forholdene var undersøkt ytterligere. Stien opp gjennom ura og juvet i Mørkgonga ble
sperret av med sperrebånd og provisorisk skilting.
Torsdag 16. august var geologer fra kommunen på befaring til Mørkgonga. Det ble observert
stor sprekkdannelse i fjellveggene, og flere blokker som kunne utgjøre en fare. Steinen som var
meldt inn som bekymringsverdig ble identifisert. Et fjellsikringsfirma ble kontaktet for å
inspisere fjellveggen, og fjerne løse steiner. Dette ble gjennomført onsdag 22. august. Det ble
da kjent at omfanget var større enn først antatt. Det var mye løst materiale i fjellveggen, og det
krevde lite til ingen kraft for å løsne mindre steiner og blokker. Arbeidet pågikk i én dag, og
det var bare deler av juvet som ble rensket. Det er flere overheng i fjellveggen som førte til at
enkelte områder ikke kunne renskes, på grunn av fjellsikringsarbeidernes sikkerhet. I enkelte
områder vil det – hvis man ønsker å utføre en mer omfattende rensking – være nødvendig å
bolte fast noen av de største ustabile partiene for å ivareta sikkerheten når man skal fjerne løse
steiner lenger ned i fjellsiden. Det har ikke blitt gjennomført bolting eller andre terrenginngrep i
ura eller juvet.
Det ble tatt bilder og dronevideo fra befaring. Dette ble sendt videre til NVE (Norges
vassdrags- og energidirektorat). Alle sikringstiltak som NVE gjennomfører vurderes etter kost/nytte prinsippet. Ettersom området ikke ligger i nærheten av boligområder, næringsområder
eller andre områder hvor mennesker oppholder seg permanent, vil dette falle utenfor deres
-

ansvarsområde, og de vil derfor ikke yte finansiell bistand til eventuelle sikringsarbeider.
Mørkgonga er en kjent tursti med mye ferdsel, og NVE har anbefalt å holde stien stengt inntil
videre.
Vurdering
Etter flere befaringer og tilbakemelding fra fjellsikringsfirma er det tydelig at det er mye løse
steiner her som kan utgjøre en fare for turgåere. At Mørkgonga er rasfarlig er derimot ikke noe
nytt. Berggrunnen i Mørkgonga er veldig sprø og oppsprukket med bratte fjellvegger, så det
vil alltid være en fare for at steiner og blokker løsner fra fjellveggen. I de siste årene har det
vært en betydelig økning av klatring i juvet, og det har blitt tydeligere hvor lite som skal til for
at steiner og blokker løsner og faller ned i stien. Dette foregår hver vår og høst gjennom
naturlige prosesser – i hovedsak frost- og rotsprengning, noe stien i seg selv er vitne til.
Steinura som ligger i stien nedover fra Mørkgonga er masser som har rast ut fra juvet over
lengre tid. Frostprengning oppstår når vann i bergsprekker fryser til is og forårsaker at
sprekkene utvider seg syklisk. Rotsprengning oppstår når trær og busker brer røttene sine
nedover bergsprekker, som også bidrar til å utvide sprekkene i berget. Dette gjør at man aldri
vil kunne fjerne alle løse steiner fra veggene i Mørkgonga, for det vil alltid dannes nye sprekker
og nye løse steiner.
Fjellsikringsfirmaet skisserte opp mulige løsninger for å sikre turstien. Disse tiltakene er svært
omfattende, og vil føre til store terrenginngrep. Mørkgonga er et naturreservat, noe som vil si
at sikringstiltak/skilting er søknadspliktig og må godkjennes av Fylkesmannen i Buskerud som
forvaltningsmyndighet. Hvis kommunen gjennomføres sikringstiltak vil dette innebære at vi
tilrettelegger for ferdsel gjennom juvet. Da følger det også et kommunalt ansvar for
vedlikehold av sikringstiltakene fremover. Videre vil store steinsprangnett, wire og fjellbolter
være med på å forringe naturopplevelsen.
Det er positivt at folk benytter seg av naturen, og det er derfor ikke ønskelig å stenge naturen
for fri ferdsel. Ved å sette opp permanente skilt gjøres turgåere oppmerksomme på faren med å
gå gjennom juvet i Mørkgonga. Det finnes en tryggere vei opp til Mørkgonga, langs fjellsiden
sørover mot Skardtjernet, og denne vil bli synliggjort og skiltet bedre. På denne måten oppnår
vi dermed en god balanse gjennom å ivareta fri ferdsel samtidig med at vi legger til grunn at
man selv har ansvar for egen – og andres – sikkerhet når man ferdes i naturen.
Juridiske forhold
Kommunen har ikke rett til å forby folk til å oppholde seg i et område, med mindre politiet har
pålagt evakuering etter politiloven § 7 (2).
Lov om sikring mot naturskader § 20 presiserer at «Kommunen plikter å treffe
forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd
bokstav a og § 28-1, samt ved nødvendige sikringstiltak».
Plan og bygningslovens § 11-8 sier følgende: «Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig
utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og
forhold som inngår i andre ledd bokstav a til f, kan markeres i arealdelen som hensynssoner
med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det kan angis flere soner for samme areal.

-

Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer
som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det hensynet
sonen viser.» (vår utheving)
Plan og bygningsloven § 28-1 sier følgende: «Grunn kan bare bebygges, eller eiendom
opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe
som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare
eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. (vår utheving)
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot
opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til
byggegrunn, bebyggelse og uteareal.» (vår utheving)
Som det kommer fram av lovverket referert ovenfor, både lov om sikring mot naturskader, og i
plan- og bygningsloven, er problemstillinger vedrørende naturfare og sikring i hovedsak knyttet
til bebyggelse og opprettelse av eiendom. Sett i lys av at Mørkgonga ligger i et naturreservat,
med arealformål LNF, samt at det ikke er et bebygd område og at det heller ikke er planlagt
bebyggelse her, mener vi at det ikke hviler en plikt på kommunen til å gjøre sikringstiltak i
form av fysiske tiltak i dette området.
En hensynssone etter plan- og bygningslovens § 11-8a kan være et aktuelt virkemiddel, men
det er viktig å merke seg formuleringen vi har uthevet i lovteksten over, der det understrekes at
hensynssoner skal brukes i nødvendig utstrekning, der det har betydning for bruken av et areal.
Ettersom Mørkgonga ikke er et utbyggingsområde, men først og fremst et rekreasjonsområde
for turgåere, er det lite hensiktsmessig å bruke kommuneplanens arealdel som verktøy for å
varsle om potensiell rasfare. Det må være rimelig å anta at plankartet til kommuneplanens
arealdel ikke er turgåernes førstevalg når de skal gjøre seg kjent med det området de ferdes i.
Et langt enklere og mer synlig virkemiddel vil være skilting og god informasjon på stedet.
Rådmannen vil også vise til NVEs innsigelsesbrev til kommuneplanens arealdel v. høring og
offentlig ettersyn, datert 23.08.2017, hvor NVE presiserer følgende: «Aktsomhetskart for skred
i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone - skredfare i bratt terreng og
tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og kartlegging av fare ved regulering
og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes inn der faresonene overlapper med
eksisterende eller fremtidig bebyggelse.» (vår utheving). Denne uttalelsen er også, slik
rådmannen ser det, en bekreftelse fra landets nasjonale skredmyndighet om at lovverkets
forventninger til kommunene først og fremst er knyttet til områder som er bebygd eller planlagt
bebygd.

Økonomiske forhold
Å gjennomføre sikringstiltak i Mørkgonga vil være omfattende og kostbart, og må også
avklares med grunneier og Fylkesmannen i Buskerud. Tilbudet som er skissert opp består av
«Sprettrensk, fjellbolter 80-100 stk., steinsprangnett 1 000 m2 med wire i topp og bunn,
fjellband 20 stk.». I tillegg er det, på grunn av topografien, komplisert å frakte utstyr inn til
Mørkgonga, noe som fører til at utstyret sannsynligvis må fraktes inn med helikopter. Frem til
nå har fjellrenskingen kostet ca. 40 000 kr.

-

Rådmannens vurdering
Sikkerhetstiltakene som er skissert er svært omfattende, og rådmannen ser det ikke som reelt å
kunne gjennomføre dette nå. Videre er det heller ikke ønskelig å gjennomføre omfattende
sikringstiltak som kan være med på å ødelegge naturopplevelsen for brukere av den populære
turstien, samt pålegge kommunen et ansvar for vedlikehold.
Etter rådmannens vurdering er det tilstrekkelig å skilte fare ved selve juvet, både på toppen og
i bunnen eller et stykke nedenfor, og gjøre turgåere oppmerksomme på faren som følger ved å
gå gjennom juvet. Videre er det viktig å synliggjøre den tryggere veien via Skardtjernet. Dette
er ifølge rådmannen en riktig balanse for å ivareta fri ferdsel samtidig som det må legges til
grunn at man har ansvar for egen, og andres, sikkerhet når man er på tur. Selv om det blir
mulig å benytte seg av stien, ønsker ikke rådmannen å oppfordre folk til å gå der. Det må folk
gjøre på eget ansvar, og de må være klar over faren ved å oppholde seg i juvet og stien
nedenfor. Videre vil rådmannen fraråde klatring i fjellveggene i Mørkgonga på det sterkeste,
både av hensyn til klatrernes egen sikkerhet, og av hensyn til turgåere som eventuelt kan bli
truffet av løse steiner pga. klatrere i veggene ovenfor.
Rådmannen ønsker videre å samarbeide med aktuelle parter (blant annet DNT) for å se på
mulighetene for å forbedre skiltingen av den tryggere stien som går via Skardtjernet, både på
nett og i naturen.
Vedlegg
Befaringsrapport.docx

Ringerike kommune, 14.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen
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Den 22 august gjennomførte vi en inspeksjon og enkel rensk i deler av Mørkgonga. Det var 2 klatrere fra
Gjerden Fjellsikring som gjennomførte dette på bestilling fra Ringerike kommune
Det var varslet om en løs stein/blokk som vi skulle inspisere, når vi rigget oss til viste det seg at det var mye løs
stein og mindre blokker som var på kanten til å falle ned.
Våre klatrere på stedet anbefaler ytterligere sikring av området da det er potensielt fare for at det faller ned
stein/blokk i en relativt trafikkert tursti, samt at det er klatre aktiviteter på stedet.
Faller det ned stein mens det er personer lenger ned i stien kan de risikere å ikke klare å flytte seg fra stein som
kommer i stor fart ned det bratte partiet.
Det er tatt en film mens vi inspiserer og der ser man at det er løse partier i fjellveggene.
Man må ta en vurdering av behovet og faren med tanke på turgåere og klatre sporten i området.
For at dette skal bli tryggest mulig foreslår vi å sikre med nett, fjellbolter og bånd, samt noe mer spettrensk.
Vi foreslår følgende.
 Spettrensk
 Fjellbolter 80 til 100 stk
 Steinsprangnett 1000m2 med wire i topp og bunn
 Fjellband 20 stk
Ved å utføre disse tiltaket er området sikret og relativt trygt å ferdes i. Det vil også hjelpe til med stabiliteten at
man tar en grundigere rensk og noen bolter i de største blokkene.
Det må påregnes en inspeksjon og kanskje tømming av nett, intervall på inspeksjon bør være etter 5 år og
deretter ta en vurdering av nedfall bak nettet om det er behov for tiltak og eventuelt når neste inspeksjon bør
gjennomføres.

Svarstad 24.08.2018
For Gjerden Fjellsikring AS
Vegar Gjerden
Driftsleder
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Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskreud
Forslag til vedtak:
«Forslag til forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud vedtas.
Kompetansen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om politivedtekt,
Ringerike kommune, Buskerud delegeres til rådmannen.»

Innledning / bakgrunn
Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002, datert 13. februar 2018, utarbeidet ny
normalpolitivedtekt. Rådmannen har på bakgrunn av den nye normalpolitivedtekten utarbeidet
forslag til ny politivedtekt for Ringerike kommune.
Kommunestyret traff den 31. mai 2018 vedtak om at vedlagte forslag til forskrift om
politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud skulle sendes på høring i samsvar med
forvaltningsloven. Forslaget ble sendt på høring den 20. juni, med høringsfrist 1. september
2018. Kommunen har mottatt et høringssvar.
Beskrivelse av saken
Forslaget til ny politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud ble sendt på høring den 20. juni.
Det ble sendt eget høringsbrev til Sør-Øst Politidistrikt, Ringerike Næringsforening, Ringerike
Frivilligsentral og til Slt koordinator Karianne Berg, Ringerike kommune. I tillegg ble
informasjon om høringen lagt ut på kommunens hjemmesider, og kunngjort i Ring Blad den 30.
juni, under lørdangsannonsen «Ringerike kommune informerer».
Kommunen har mottatt et høringssvar. Dette høringssvaret har kommet fra Tor Bøhn. Bøhn er
i høringssvaret kritisk til forslaget om ikke å innføre et tiggerforbud i Ringerike kommune.
Høringssvaret ligger vedlagt.
Etter at kommunestyret har vedtatt forskrift til politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud
skal politivedtektene oversendes til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og
-

kunngjøring i Norsk Lovtidend. Forskriften vil tre i kraft en måned etter at den er stadfestet av
Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves gjeldene forskrift av 15. mars 2000 nr. 235 om
politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud.
Alternativt vedtak
«Forslag til forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud vedtas, med følgende
endringer….
Kompetansen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om politivedtekt,
Ringerike kommune, Buskerud delegeres til rådmannen.»
Rådmannens vurdering
Etter rådmannens vurdering bør forslaget til ny forskrift om politivedtekt for Ringerike
kommune vedtas uten endringer. Kommunen har mottatt et høringssvar. Høringssvaret
omhandler forslaget om ikke å innføre et tiggerforbud. Dette spørsmålet er relativt grundig
behandlet i høringsnotatet, og er vurdert i samarbeid med politiet. Rådmannen fastholder at det
ikke bør innføres et tiggerforbud i Ringerike kommune.
Kommunen har ikke mottatt høringssvar vedrørende andre deler av forslaget. Forslag til ny
politivedtekt for kommunen er med unntak av tre endringer, i stor grad en videreføring av
gjeldende politivedtekt for kommunen. Foruten muligheten til å regulere tigging, omhandler
endringene adgangen for kommunen til å treffe overtredelsesgebyr og en ny bestemmelse om
kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder. Disse endringene er omhandlet i
høringsnotatet, og bestemmelsene bør etter rådmannens vurdering innføres i Ringerike
kommunes politivedtekt.
Når det gjelder adgangen til å treffe overtredelsesgebyr foreslår Rådmannen at denne
kompetansen delegeres til rådmannen. Rådmannen vil delegere kompetansen videre til den
enhet, ved enhetsleder, i kommunen som anses best egnet til å avdekke brudd på de aktuelle
bestemmelsene. Advokatkontoret vil kurse de/den i kommunen som gis kompetanse til å fatte
vedtak om overtredelsesgebyr. Forskrift om kommunal håndheving gitt i medhold av
politiloven, datert 19. juni 2012, har nærmere bestemmelser om adgangen til å ilegge
overtredelsesgebyr, herunder om gebyrets størrelse.
Vedlegg
Forslag til politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud
Høringsnotat
Høringssvar fra Tor Bøhn
Ringerike kommune, 12.09.2018
Tore Isaksen
rådmann

-

leder: Rune Erstad
saksbehandler: Thea Broch
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Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1-1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg
e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for
alminnelig ferdsel.
§ 1-2. Ansvar og plikter for bruker, leier, fester eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som bruker, leier, fester eller
bestyrer eiendommen.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted
§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.
Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero
mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.
Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted,
holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren
gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd
strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.
I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere
motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.
§ 2-3.Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter,
må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler ol.
Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.
§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert ol.
2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar
kl. 02.00.
3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som
ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen
§ 3-1. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder
eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l..
Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 m over bakken
og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt o.l.
§ 3-2. Dyr
Det er forbudt å la husdyr, herunder hest, storfe, sau eller geit, gå løs på eller ved offentlig sted
uten forsvarlig tilsyn.
§ 3-3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for aking, skateboard/rulleskøyter og annen form for sport, lek eller
spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt
vann eller sjø.
§ 3-5. Avsperring av fortau m.v.
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, fortau, vei eller et annet offentlig sted
blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet,
som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.
§ 3-6. Byggevirksomhet mv.
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig
sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme
hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.
§ 3-7. Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til
politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.
§ 3-8. Vedlikehold av bygning m.v.
Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for
arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller
ulempe.
§ 3-9. Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks
sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge
for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere
lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.
§ 3-10. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 er utført
eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted
§ 4-1. Rengjøring av lys og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted, plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i
umiddelbar tilknytning til eiendommen.
Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.
Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.
§ 4-2. Rydding av snø etter takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor
eiendommen for snø og is.
§ 4-3. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft
e.l. holdes åpne.
§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold mm av fortau
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor grensene til tidligere Hønefoss kommune
plikter å:
1. sørge for renhold av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når det er glatt
bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter,
2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på
eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,.
3. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre,
4. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler
e.l. som er godkjent av av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare
vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen.
Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.
Oppslag skal fjernes når de er foreldet.
§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på
eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten,
og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter
virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet
etter arrangementet.

Kapittel 6. Offentlige anlegg
§ 6-1. Kirkegård og gravplass
På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke
sømmer seg der.
Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted m.v.
§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for
betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist på minst to uker søke om dette.
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.
§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for
arrangementet sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn
blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når
arrangementet ikke skjer på offentlig sted.
Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller
underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.
§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre
eller andre foresatte.
Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet
§ 8-1. Pantelånervirksomhet
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet,
over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser
§ 9-1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med
hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning.
§ 9-2. Straff
Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30
nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-3. Kommunal håndhevelse
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:
§ 3-1

Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander el
på eller utover fortau)
§ 3-9 Fare for takras
§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver
§ 4-2 Rydding av snø etter takras
§ 4-3 Vannavløp
§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau (krever lokal sedvane)
§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer ol.
Kan håndheves av Ringerike kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om
kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Ringerike kommune kan ved
overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.
§ 9-4. Ikrafttreden
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid
oppheves forskrift av 15. mars 2000 nr. 235 om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud.

RINGERIKE KOMMUNE

Ny forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune –
Høringsnotat
1. Sammendrag
Ringerike kommune sender ved dette på høring forslag til forskrift om nye politivedtekter
for kommunen. Bakgrunnen for forslaget er at Politidirektoratet har vedtatt ny
normalpolitivedtekt, fastsatt i rundskriv 02/2018. Rundskrivet ligger vedlagt.
Kommunens gjeldende politivedtekter ble vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune
den 27. januar 2000. Disse var basert på normalpolitivedtekt av 31. mai 1996 utarbeidet av
Justis- og politidepartementet.
Den nye politivedtekten viderefører i stor grad bestemmelsene i den gamle politivedtekten.
Det er imidlertid inntatt tre større innholdsmessige endringer, samt noen få mindre
innholdsmessige endringer. De større innholdsmessige endringer er: 1) Det er inntatt en
adgang til å regulere tigging, 2) Det åpnes opp for at kommunene kan gis kompetanse til å
treffe vedtak om overtredelsesgebyr, og 3) Det er innført en bestemmelse om kjøring,
camping mv i grøntarealer og på friområder.
Kommunen foreslår at det ikke innføres bestemmelser om regulering av eller forbud mot
tigging i Ringerike kommune. For øvrig foreslår kommunen at Ringerike kommunes
politivedtekter endres i samsvar med ny normalpolitivedtekt, og at ordlyd og struktur blir så
likt som mulig normalpolitivedtekten. Det er ett unntak fra dette. Kommunen foreslår at
gjeldende rettstilstand vedrørende barns tilgang til offentlige arrangementer opprettholdes,
slik at det ikke innføres en bestemmelse om dette. Temaet er nærmere behandlet nedenunder
i punkt 3.5.1.
Kommunen har i arbeidet med utarbeidelse av forslag til nye politivedtekter for Ringerike
kommune hatt møte med representant fra Buskerud politidistrikt.
2. Ordningen med politivedtekter
Hjemmelen for kommunale politivedtekter fremkommer av lov om politiet av 4. august
1995 nr. 53 § 14 første ledd. Bestemmelsen lyder som følger:
«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans
departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser
1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og
maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter hundeloven
2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å
holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen,
rydde for snø og strø når det er glatt

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om
arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at
politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan
også omfatte sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller
underholdende art for medlemmer av forening eller lignende sammenslutning
4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov
for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter §
11. Nærmere frist for innlevering av slik søknad kan fastsettes
5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig
tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte
6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre
lover
7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet
8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan
fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtekt med
hjemmel i politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å
avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.
Etter at forslag til forskrift har vært på høring, vil kommunestyret vedta forskrift om
politivedtekter for Ringerike kommune. Kommunen vil så sende den vedtatte forskriften til
Politidirektoratet for legalitetskontroll, i samsvar med politiloven § 14.
3. Forslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune
Det foreslås en del strukturelle endringer av gjeldende politivedtekter, slik at
politivedtektene, i de tilfeller hvor det er aktuelt, får tilsvarende ordlyden og systematikk
som normalpolitivedtekten. Politidirektoratet har også anmodet kommunene om å gjøre
dette.
Ny normalpolitivedtekt viderefører i stor grad bestemmelsene i tidligere normalpolitivedtekt.
Det foreslås ikke innholdsmessige endringer i disse bestemmelsene. Det er tre større
innholdsmessige endringer i ny normalpolitivedtekt. Disse er nevnt innledningsvis og
omhandles nærmere nedenunder. I tillegg nevnes kort noen mindre innholdsmessige
endringer.
3.1 Adgang til å regulere tigging
Ny normalpolitivedtekt inneholder alternative formuleringer knyttet til regulering av eller
forbud mot tigging. Bestemmelsene bygger på politiloven § 14 første ledd nummer 8.
Det har vært stilt spørsmål ved om et tiggerforbud vil kunne være i strid med EMK artikkel
10 om ytringsfrihet. For at et forbud mot tigging ikke skal være i strid med EMK artikkel 10
må forbudet/inngrepet i ytringsfriheten anses nødvendig for å hindre uorden og kriminalitet
eller anses nødvendig for å verne om andres rettigheter. Videre må inngrepet svare til et

tvingende samfunnsmessig behov og det må foretas en forholdsmessighetsvurdering som
veier de hensyn som begrunner inngrep opp mot inngrepets betydning for ytringsfriheten.
I forarbeidene til politiloven § 14 nummer 8 er forholdet til EMK artikkel 10 omhandlet.
Etter departementets vurdering ville en hjemmel for et generelt tiggeforbud ikke stride med
EMK artikkel 10. Departementet begrunnet dette med at en slik hjemmel, etter
departementets vurdering, ville være egnet til å bekjempe de ordensproblemer som hadde
oppstått som følge av en stadig økende tilstrømming av tiggere og sikre innbyggernes behov
for trygghet i hverdagen. Hensynet til å unngå at folk ble utsatt for aggressiv eller pågående
oppførsel på gaten, måtte etter departementets vurdering anses for å utgjøre en relevant og
tilstrekkelig begrunnelse for et tiggeforbud. Departementet mente det burde være opp til den
enkelte kommune å avgjøre om tiggerforbud skulle innføres. Dette ville skape fleksibilitet
og medføre at forbud ikke ville bli innført med mindre lokale myndigheter oppfattet at det
var et behov for det. På denne bakgrunn anså departementet at en hjemmel for kommunene
til å vedta forbud mot tigging var tilstrekkelig begrunnet i hensynet til å hindre uorden og
kriminalitet og at forbudet dermed ikke ville være i strid med EMK.
Kommunen har vært i møte med politiet vedrørende saken. Politiet har opplyst at tigging
ikke er et problem i Ringerike kommune. Det er få tiggere i kommunen og politiet vurderer
at det ikke er behov for å regulere tigging i Ringerike kommune.
Så lenge tigging ikke er et problem i Ringerike kommune bør det etter kommunens
vurdering ikke innføres bestemmelser som regulerer eller forbyr tigging i kommunen.
Bestemmelser som regulerer tigging vil etter kommunens vurdering videre kunne være i
strid med EMK artikkel 10, så lenge tigging ikke anses som et reelt problem i kommunen.
3.2 Overtredelsesgebyr
Politiloven § 14 trede ledd åpner opp for at kommunen eller personer utpekt av kommunen
kan håndheve bestemmelser gitt i medhold av politiloven § 14 førstes ledd nr. 1 og nr. 2.
Dette gjelder likevel ikke bestemmelser om opprettholdelse av ro og orden, som skal
håndheves av politiet. I ny normalpolitivedtekt lyder bestemmelsen vedrørende kommunens
adgang til å håndheve politivedtektene som følger:
§ 9-3. Kommunal håndhevelse
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:
§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l.
på eller utover fortau)
§ 3-9 Fare for takras
§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver
§ 4-2 Rydding av snø etter takras
§ 4-3 Vannavløp
§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau,
§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om
kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan
ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

Politiet har anmodet kommunen om å benytte mulighet for kommunal håndhevelse av
politivedtektene, herunder adgangen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. Politiet
begrunner dette med at begrensede ressurser kan medføre at de nevnte bestemmelsene reelt
ikke vil bli håndhevet av politiet, da forholdene ikke ligger innenfor politiets
kjerneoppgaver. Politiet viser videre til at bestemmelsene er av en art som innebærer at de
kan håndheves av andre enn av politiet, og at bestemmelsene ligger innenfor kommunens
kjerneoppgaver og interesser, slik at det også av denne grunn er naturlig at de håndheves av
kommunen selv.
På bakgrunn av anbefalingen fra politiet foreslår kommunen at det inntas i kommunens nye
politivedtekter en bestemmelse tilsvarende den ovennevnte, jf. forslag til nye politivedtekter
for Ringerike kommune § 9-3.
Kommunen foreslår at kompetansen til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr delegeres til
rådmannen. Rådmannen vil delegere kompetansen videre til den enhet, ved enhetsleder, i
kommunen som anses best egnet til å avdekke brudd på de aktuelle bestemmelsene.
Advokatkontoret vil kurse den/de i kommunen som gis kompetanse til å fatte vedtak om
overtredelsesgebyr.
Forskrift om kommunal håndheving gitt i medhold av politiloven, datert 19. juni 2012, har
nærmere bestemmelser om adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr, herunder om gebyrets
størrelse. Størrelsen på gebyret avhenger av hvilken bestemmelse som overtredes, og av
overtredelsens grovhet. Gebyrene ligger mellom 500 kroner og 5000 kroner. Det
fremkommer også av forskriften at et vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til
klageinstans utpekt av kommunen. I Ringerike kommune er formannskapet kommunens
alminnelige klageorgan.
3.3 Ny bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder
I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-2 om kjøring, camping mv i
parker, grøntarealer, friområder mv. Bestemmelsen lyder som følger:
§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i
tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på
stedet.
I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere
motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

Bakgrunnen for den nye bestemmelsen er at mange kommuner har ønsket adgang til å
håndheve uønsket aktivitet på offentlig sted i tettbygd strøk. Som det fremkommer av
bestemmelsen er det kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å
regulere forholdet rundt bruk og aktiviteter på offentlig steder som parker, friområder,
plasser o.l. Kommunen foreslår at bestemmelsen innføres i kommunens politivedtekter.
3.4 Mindre innholdsmessige endringer
3.4.1

Nattero på offentlig sted

I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-1 om nattero på offentlig
sted mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. Bestemmelsen lyder som følger:
«Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero
mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.»

Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert formulering og plassering, og er stadfestet
i flere kommuners vedtekter. Den er ment å ivareta hensynet til personer som bor i nærheten
av musikk og feststøy. Det kan søkes politiet om dispensasjon dersom det skal arrangeres
festivaler eller andre arrangementer.
Kommunen foreslår at bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter.
3.4.2 Fastsatt frist for fjerning av avvisere
Kommunen foreslår at det i kommunens politivedtekter inntas en frist for huseier til å fjerne
avvisere senest etter 7 dager, med mindre eier kan dokumentere lengre ventetid på rekviert
bistand til takrydding, jf. forslagets § 3-9.
Kommunens gjeldende politivedtekter har ikke en slik frist, og fristen fremkommer heller
ikke av den nye normalpolitivedtekten. Av kommentarene til normalpolitivedtekt
fremkommer det imidlertid at kommunen kan innta en slik frist dersom det finnes påkrevd.
Politiet anbefaler at kommunen inntar en slik frist. Noen kommuner har inntatt dette, bl.a.
Oslo kommune. En frist vil skape forutsigbarhet for innbyggerne, og vil også sikre
likebehandling.
3.4.3 Pantelånervirksomhet
I normalpolitivedtekt er det inntatt en ny bestemmelse i § 8-1 om at den som har fått
bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle
lån og kjøp. Formålet med bestemmelsen er å motvirke omsetning av tyvegods.
Bestemmelsen ble tidligere ansett for å falle inn under lov om finansieringsvirksomhet.
Denne loven er nå opphevet, og det er av denne grunn inntatt en tilsvarende bestemmelse i
politivedtektene. Kommunen foreslår at bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter,
jf. forslagets § 8-1.
3.5 Bestemmelser som ikke foreslås inntatt i kommunens politivedtekter
3.5.1 Barns tilgang til offentlige arrangement
Både gammel og nye normalpolitivedtekt inneholder en bestemmelse om at barn under 15 år
ikke har adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller
andre foresatte. Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn
og unge under 18 år. Bestemmelsen er inntatt i ny normalpolitivedtekt § 7-3. Formålet med
bestemmelsen er hensynet til ivaretakelsen av barn under 15 år ved arrangementer som er
åpne for alle aldersgrupper.
Bestemmelsen fremkommer ikke av kommunens gjeldende politivedtekter. Politiet har i
politiloven § 13 hjemmel til å vise eller bringe hjem barn som driver omkring på egen hånd
på offentlig sted etter kl. 22.00. I tillegg har politiet en mer generell hjemmel til å gripe inn i

politiloven § 7. Politiet har opplyst at disse hjemlene har vært tilstrekkelige og at det ikke
har vært et problem at ovennevnte bestemmelse i normalpolitivedtekten ikke er inntatt i
kommunens politivedtekter, og ser ikke behov for at denne bestemmelsen nå innføres. Det er
også andre kommuner som ikke har inntatt bestemmelsen i sine politivedteker, bl.a. Oslo
kommune og Hole kommune.
På denne bakgrunn er det kommunens vurdering at gjeldende rettstilstand opprettholdes, og
at bestemmelsen ikke innføres i kommunens nye politivedtekter.

Vedlegg
Forslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune
Rundskriv 02/2018 om ny normalpolitivedtekt

Undertegnede ønsker på denne måten å gi sitt høringssvar til forslaget om nye politivedtekter for
Ringerike kommune, sak 18/1754.
–
Undertegnede ønsker særlig å uttrykke sin misnøye og forundring over hva avsnittet som
omtaler tigging inneholder.
–
Rådmannen sier han anbefaler fortsatt tigging først og fremst fordi politiet sier at tigging
ikke utgjør noe stort problem på Ringerike. Det virker altså som om han ønsker å overlate
dette etter mitt syn meget viktige spørsmål til politiet for avgjørelse. Dette synes jeg er
prinsipielt feil, jeg mener det er politikere som skal avgjøre slike spørsmål.. Det skulle da
også bare mangle at politiet i en småby som Hønefoss ikke skulle si at de har kontroll på
noen tiggere. Noe annet ville være intet mindre enn oppsiktsvekkende. Men det som
forundrer mest her er jo det faktum at man tydeligvis ikke makter å heve blikket en smule og
se dette i et litt videre perspektiv enn som så. Vi vet jo godt, dette er grundig dokumentert, at
disse tiggerne er deler av gjennomorganiserte nettverk som opererer over store deler av
landet. De som befinner seg i Hønefoss har kanskje kommet fra f.eks.Bergen hvor de som
kjent bedriver kriminaliet i stor stil som de også gjør i Oslo. Dette i følge både Kripos og
politimesterene i de nevnte byer. Da kan det kanskje være opportunt å ligge litt lavt en stund
i f.eks. rolige Hønefoss mens ting forhåpentligvis roer seg en smule andre steder. At AP er
for og gjerne tilrettelegger for slik beviselig kriminell og forbrytersk virksomhet er knapt
noen overraskelse, det ser ut til å være et slags sosialistisk varemerke å ønske slikt. Men om
Høyre her på Ringerike igjen skulle dilte etter og danse etter AP`s pipe i en slik sak ville det
være mere overraskende. Høyres stortingsgruppe er nemlig krystallklar på at de ønsker et
landsomfattende tiggerforbud, et ønske også deres egen statsminister har stilt seg bak.
–
Rådmannen sier også at han er bekymret for brudd på EMK artikkel 10 ved et eventuelt
tiggerforbud. Hvorfor det, mon tro? EMK art.10 omhandler ytringsfrihet og hvorfor det
skulle være i strid med ytringsfriheten å forby noe sånt som tigging trenger jeg sannelig
opplysning om. Norge hadde tiggerforbud inntil 2006, opererte vi i strid med EMK inntil
da? Land som Danmark og Storbritannia og paradoksalt nok også Romania har tiggerforbud,
opererer de nå alle i strid med EMK.?
–
Men også når politiet sier at tiggere ikke representerer noe problem i Hønefoss så er det en
sannhet med store modifikasjoner. F.eks. så bortviste 3 store Remabutikker tiggere etter
mange enkeltklager fra publikum om aggresiv og pågående tigging tidligere i sommer. Også
blandt kommunestyrepolitikere finnes det folk som har opplevd dette.
–
Jeg forstår heller ikke hvorfor man konsekvent skal se bort fra utlendingsloven når det
gjelder tiggere. Utlendingsloven § 17 punkt f er krystallklar på området : En utlending kan
bortvises når utlendingen ikke kan sannsynliggjøre å ha eller være sikret tilstrekkelige
midler til opphold i riket eller i annet Schengenland.
Konklusjon:
–
Vil man komme tiggeruvesnet til livs så er det altså ikke vanskeligere enn å henvise til
eksisterende norsk lovverk, et lovverk som bør gjelde og omfatte alle som oppholder seg her
i vårt rike.
Med hilsen
Tor Bøhn

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/2654-2

Arkiv: X31 &13

Høring - Forslag til endringer i passloven mv.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune støtter forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og
utlendingsforskriften. Høringssvaret fra Ringerike kommue er som følger:
«Ringerike kommune støtter departementets forslag til endringer i passloven, ID-kortloven,
passforskriften og utlendingsforskriften. Etter Ringerike kommunes vurdering bør passloven §
5 og ID-kortloven § 5 ikke avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men formuleres
generell slik også høringsforslaget legger opp til.»

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har fått til høring endringer i passloven, ID-kortloven og
utlendingsforskriften. Endringene i passloven omhandler adgangen til å utstede, ikke å utstede
eller å trekke tilbake allerede utstedt pass til barn, ofte i saker hvor barneverntjenesten er inne i
bildet. I tillegg fremmer departementet forslag om at pass og nasjonalt ID-kort med reiserett
ikke skal utstedes til prøveløslatte fra forvaring eller fengsel hvor det er satt vilkår om ikke å
forlate landet. Høringsfristen er 28. september 2018.
Beskrivelse av saken
Departementet foreslår to endringer i passloven § 4 om pass til mindreårige og personer uten
rettslig handleevne. For det første foreslås det at samtykkereglene harmoniseres med
utreiseforbudet i barnevernloven, slik at det er barneverntjenesten som skal samtykke til
utstedelse av pass i de tilfeller som er nevnt i barnevernloven § 4-31. Barnevernloven § 4-31
fastsetter forbud mot å ta med barn ut av Norge uten samtykke fra barneverntjenesten i
nærmere bestemte tilfeller. Det foreslås tilsvarende endringer i ID-kortloven og
utlendingsforskriften.
For det andre foreslås det endringer i bestemmelsen om adgang til å utstede pass til
mindreårige uten foreldrenes samtykke dersom det er fare for personens liv eller helse. Per i

-

dag kan pass utstedes dersom det er åpenbart ubetenkelig, selv om foreldrenes samtykke ikke
foreligger. For at det ikke skal oppstå tolkningstvil foreslår departementet en presisering i
loven, hvor alternativet «ved fare for personenes liv eller helse» inntas.
Departementet foreslår også en endring i passloven § 5 og ID-kortloven § 5 slik at pass og
nasjonalt ID-kort med reiserett til mindreårige kan nektes eller tilbakekalles dersom det er
«grunn til å tro» at den mindreårige vil bli utsatt for «straffbare forhold eller forhold som kan
medføre fare for liv eller helse i utlandet». Departementet har ikke foreslått å avgrense
bestemmelsen til nærmere bestemte straffbare forhold. Departementet har primært tenkt på
straffebud som gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre handlinger som krenker
den mindreårige personlige frihet eller person (voldslovbrudd eller seksuallovbrudd).
Departementet ber om høringsinstansenes syn på om bestemmelsen bør avgrenses til nærmere
angitte straffbare forhold. Departementet foreslår videre at det inntas en bestemmelse i
passloven om plikt til å informere barneverntjenesten om vedtak om passnektelse av hensyn til
den mindreårige.
Passloven § 5 og ID-kortloven § 5 foreslås endret slik at pass og nasjonalt ID-kort med
reiserett ikke skal utstedes til prøveløslatte fra forvaring eller fengsel hvor det er satt vilkår om
ikke å forlate landet. Etter gjeldende rett «kan» reisedokumenter nektes i slike tilfeller, men
etter forslaget «skal» det nektes utstedt. Endringen medfører at pass i slike tilfeller også kan
tilbakekalles.
Alternative vedtak
Alternativt vedtak 1:
Ringerike kommune tar saken til orientering. Kommunen inngir ikke høringssvar.
Alternativt vedtak 2:
Ringerike kommune inngir høringssvar med følgende merknader…..
Rådmannens vurdering
Etter rådmannens vurdering bør Ringerike kommune støtte forslaget til endringer i passloven,
ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften. Ringerike kommune bør etter
rådmannens vurdering videre støtte forslaget om at passloven § 5 og ID-kortloven § 5 ikke
avgrenses til nærmere angitte straffbare forhold, men at bestemmelsen gis en generell
formulering.
Vedlegg
Link til forslag til endringer i passloven ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften

Ringerike kommune, 11.09.2018
Tore Isaksen

-

rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Thea Broch

-

Fra: Nina Helene Norby [Nina.Norby@jd.dep.no]
Til: postmottak@agdenes.kommune.no [postmottak@agdenes.kommune.no]; post@alstahaug.kommune.no
[post@alstahaug.kommune.no]; postmottak@alta.kommune.no [postmottak@alta.kommune.no]; postmottak@alvdal.kommune.no
[postmottak@alvdal.kommune.no]; postmottak@andoy.kommune.no [postmottak@andoy.kommune.no]; post@aremark.kommune.no
[post@aremark.kommune.no]; postmottak@arendal.kommune.no [postmottak@arendal.kommune.no]; post@asker.kommune.no
[post@asker.kommune.no]; postmottak@askim.kommune.no [postmottak@askim.kommune.no]; postmottak@askvoll.kommune.no
[postmottak@askvoll.kommune.no]; kundetorg@askoy.kommune.no [kundetorg@askoy.kommune.no]; info@audnedal.kommune.no
[info@audnedal.kommune.no]; post@aukra.kommune.no [post@aukra.kommune.no]; postmottak@aure.kommune.no
[postmottak@aure.kommune.no]; post@aurland.kommune.no [post@aurland.kommune.no]; postmottak@ahk.no
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[postmottak@balestrand.kommune.no]; post@ballangen.kommune.no [post@ballangen.kommune.no]; post@balsfjord.kommune.no
[post@balsfjord.kommune.no]; postmottak@bamble.kommune.no [postmottak@bamble.kommune.no];
postmottak@bardu.kommune.no [postmottak@bardu.kommune.no]; post@beiarn.kommune.no [post@beiarn.kommune.no];
postmottak@berg.kommune.no [postmottak@berg.kommune.no]; postmottak@bergen.kommune.no
[postmottak@bergen.kommune.no]; postmottak@berlevag.kommune.no [postmottak@berlevag.kommune.no];
postmottak@bindal.kommune.no [postmottak@bindal.kommune.no]; postmottak@birkenes.kommune.no
[postmottak@birkenes.kommune.no]; postmottak@bjerkreim.kommune.no [postmottak@bjerkreim.kommune.no];
postmottak@bjugn.kommune.no [postmottak@bjugn.kommune.no]; postmottak@bodo.kommune.no
[postmottak@bodo.kommune.no]; post@bokn.kommune.no [post@bokn.kommune.no]; post@bremanger.kommune.no
[post@bremanger.kommune.no]; postmottak@bronnoy.kommune.no [postmottak@bronnoy.kommune.no];
post@bygland.kommune.no [post@bygland.kommune.no]; postmottak@bykle.kommune.no [postmottak@bykle.kommune.no];
post@baerum.kommune.no [post@baerum.kommune.no]; postmottak@bo.kommune.no [postmottak@bo.kommune.no];
post@boe.kommune.no [post@boe.kommune.no]; postmottak@bomlo.kommune.no [postmottak@bomlo.kommune.no];
postmottak@batsfjord.kommune.no [postmottak@batsfjord.kommune.no]; postmottak@dovre.kommune.no
[postmottak@dovre.kommune.no]; kommunepost@drammen.kommune.no [kommunepost@drammen.kommune.no];
postmottak@drangedal.kommune.no [postmottak@drangedal.kommune.no]; postmottak@dyroy.kommune.no
[postmottak@dyroy.kommune.no]; post@donna.kommune.no [post@donna.kommune.no]; post@eid.kommune.no
[post@eid.kommune.no]; postmottak@eide.kommune.no [postmottak@eide.kommune.no]; postmottak@eidfjord.kommune.no
[postmottak@eidfjord.kommune.no]; postmottak@eidsberg.kommune.no [postmottak@eidsberg.kommune.no];
postmottak@eidskog.kommune.no [postmottak@eidskog.kommune.no]; post@eidsvoll.kommune.no [post@eidsvoll.kommune.no];
post@eigersund.kommune.no [post@eigersund.kommune.no]; postmottak@elverum.kommune.no
[postmottak@elverum.kommune.no]; postmottak@enebakk.kommune.no [postmottak@enebakk.kommune.no];
postmottak@engerdal.kommune.no [postmottak@engerdal.kommune.no]; firmapost@etne.kommune.no

[firmapost@etne.kommune.no]; postmottak@etnedal.kommune.no [postmottak@etnedal.kommune.no];
postmottak@evenes.kommune.no [postmottak@evenes.kommune.no]; post@e-h.kommune.no [post@e-h.kommune.no];
post@farsund.kommune.no [post@farsund.kommune.no]; postmottak@fauske.kommune.no [postmottak@fauske.kommune.no];
postmottak@fedje.kommune.no [postmottak@fedje.kommune.no]; postmottak@fet.kommune.no [postmottak@fet.kommune.no];
post@finnoy.kommune.no [post@finnoy.kommune.no]; fitjar@fitjar.kommune.no [fitjar@fitjar.kommune.no];
post@fjaler.kommune.no [post@fjaler.kommune.no]; postmottak@fjell.kommune.no [postmottak@fjell.kommune.no];
postmottak@flakstad.kommune.no [postmottak@flakstad.kommune.no]; postmottak@flatanger.kommune.no
[postmottak@flatanger.kommune.no]; post@flekkefjord.kommune.no [post@flekkefjord.kommune.no]; post@flesberg.kommune.no
[post@flesberg.kommune.no]; postmottak@flora.kommune.no [postmottak@flora.kommune.no]; postmottak@flaa.kommune.no
[postmottak@flaa.kommune.no]; postmottak@folldal.kommune.no [postmottak@folldal.kommune.no]; post@forsand.kommune.no
[post@forsand.kommune.no]; postmottak@fosnes.kommune.no [postmottak@fosnes.kommune.no];
postmottak@fredrikstad.kommune.no [postmottak@fredrikstad.kommune.no]; postmottak@frogn.kommune.no
[postmottak@frogn.kommune.no]; post@froland.kommune.no [post@froland.kommune.no]; postmottak@frosta.kommune.no
[postmottak@frosta.kommune.no]; post@frana.kommune.no [post@frana.kommune.no]; postmottak@froya.kommune.no
[postmottak@froya.kommune.no]; postkasse@fusa.kommune.no [postkasse@fusa.kommune.no]; postmottak@fyresdal.kommune.no
[postmottak@fyresdal.kommune.no]; postmottak@forde.kommune.no [postmottak@forde.kommune.no];
postmottak@gamvik.kommune.no [postmottak@gamvik.kommune.no]; postmottak@gaular.kommune.no
[postmottak@gaular.kommune.no]; postmottak@gausdal.kommune.no [postmottak@gausdal.kommune.no];
postmottak@gildeskal.kommune.no [postmottak@gildeskal.kommune.no]; post@giske.kommune.no [post@giske.kommune.no];
post@gjemnes.kommune.no [post@gjemnes.kommune.no]; postmottak@gjerdrum.kommune.no
[postmottak@gjerdrum.kommune.no]; postmottak@gjerstad.kommune.no [postmottak@gjerstad.kommune.no];
postmottak@gjesdal.kommune.no [postmottak@gjesdal.kommune.no]; postmottak@gjovik.kommune.no
[postmottak@gjovik.kommune.no]; post@gloppen.kommune.no [post@gloppen.kommune.no]; postmottak@gol.kommune.no
[postmottak@gol.kommune.no]; postmottak@gran.kommune.no [postmottak@gran.kommune.no]; post@grane.kommune.no
[post@grane.kommune.no]; postmottak@gratangen.kommune.no [postmottak@gratangen.kommune.no];
postmottak@grimstad.kommune.no [postmottak@grimstad.kommune.no]; postmottak@grong.kommune.no
[postmottak@grong.kommune.no]; post@grue.kommune.no [post@grue.kommune.no]; postmottak@gulen.kommune.no
[postmottak@gulen.kommune.no]; postmottak@hadsel.kommune.no [postmottak@hadsel.kommune.no];
postmottak@halden.kommune.no [postmottak@halden.kommune.no]; post@halsa.kommune.no [post@halsa.kommune.no];
postmottak@hamar.kommune.no [postmottak@hamar.kommune.no]; postmottak@hamaroy.kommune.no
[postmottak@hamaroy.kommune.no]; postmottak@hammerfest.kommune.no [postmottak@hammerfest.kommune.no];
postmottak@haram.kommune.no [postmottak@haram.kommune.no]; postmottak@hareid.kommune.no
[postmottak@hareid.kommune.no]; postmottak@harstad.kommune.no [postmottak@harstad.kommune.no];
post@hasvik.kommune.no [post@hasvik.kommune.no]; post@hattfjelldal-kommune.no [post@hattfjelldal-kommune.no];

postmottak@haugesund.kommune.no [postmottak@haugesund.kommune.no]; postmottak@hemne.kommune.no
[postmottak@hemne.kommune.no]; postmottak@hemnes.kommune.no [postmottak@hemnes.kommune.no];
postmottak@hemsedal.kommune.no [postmottak@hemsedal.kommune.no]; post@heroyno.kommune.no
[post@heroyno.kommune.no]; postmottak@heroy.kommune.no [postmottak@heroy.kommune.no]; postmottak@hitra.kommune.no
[postmottak@hitra.kommune.no]; postmottak@hjartdal.kommune.no [postmottak@hjartdal.kommune.no];
postmottak@hjelmeland.kommune.no [postmottak@hjelmeland.kommune.no]; post@hobol.kommune.no [post@hobol.kommune.no];
postmottak@hol.kommune.no [postmottak@hol.kommune.no]; postmottak@hole.kommune.no [postmottak@hole.kommune.no];
postmottak@holmestrand.kommune.no [postmottak@holmestrand.kommune.no]; epost@holtalen.kommune.no
[epost@holtalen.kommune.no]; post@hornindal.kommune.no [post@hornindal.kommune.no]; postmottak@horten.kommune.no
[postmottak@horten.kommune.no]; postmottak@hurdal.kommune.no [postmottak@hurdal.kommune.no];
postmottak@hurum.kommune.no [postmottak@hurum.kommune.no]; postmottak@hvaler.kommune.no
[postmottak@hvaler.kommune.no]; postmottak@hyllestad.kommune.no [postmottak@hyllestad.kommune.no];
postmottak@haegebostad.kommune.no [postmottak@haegebostad.kommune.no]; postmottak@hoyanger.kommune.no
[postmottak@hoyanger.kommune.no]; postmottak@hoylandet.kommune.no [postmottak@hoylandet.kommune.no];
post@ha.kommune.no [post@ha.kommune.no]; postmottak@ibestad.kommune.no [postmottak@ibestad.kommune.no];
postmottak@inderoy.kommune.no [postmottak@inderoy.kommune.no]; postmottak@iveland.kommune.no
[postmottak@iveland.kommune.no]; postmottak@jevnaker.kommune.no [postmottak@jevnaker.kommune.no];
post@jondal.kommune.no [post@jondal.kommune.no]; postmottak@jolster.kommune.no [postmottak@jolster.kommune.no];
postmottak@karasjok.kommune.no [postmottak@karasjok.kommune.no]; postmottak@karlsoy.kommune.no
[postmottak@karlsoy.kommune.no]; post@karmoy.kommune.no [post@karmoy.kommune.no]; epost@kautokeino.kommune.no
[epost@kautokeino.kommune.no]; postmottak@klepp.kommune.no [postmottak@klepp.kommune.no];
postmottak@klabu.kommune.no [postmottak@klabu.kommune.no]; postmottak@kongsberg.kommune.no
[postmottak@kongsberg.kommune.no]; postmottak@kongsvinger.kommune.no [postmottak@kongsvinger.kommune.no];
post@kragero.kommune.no [post@kragero.kommune.no]; postmottak@kristiansand.kommune.no
[postmottak@kristiansand.kommune.no]; postmottak@kristiansund.kommune.no [postmottak@kristiansund.kommune.no];
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no [krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no];
Servicekontoret@kvalsund.kommune.no [Servicekontoret@kvalsund.kommune.no]; post@kvinesdal.kommune.no
[post@kvinesdal.kommune.no]; post@kvinnherad.kommune.no [post@kvinnherad.kommune.no]; post@kviteseid.kommune.no
[post@kviteseid.kommune.no]; post@kvitsoy.kommune.no [post@kvitsoy.kommune.no]; postmottak@kvafjord.kommune.no
[postmottak@kvafjord.kommune.no]; post@kvanangen.kommune.no [post@kvanangen.kommune.no]; post@kafjord.kommune.no
[post@kafjord.kommune.no]; postmottak@lardal.kommune.no [postmottak@lardal.kommune.no]; postmottak@larvik.kommune.no
[postmottak@larvik.kommune.no]; postmottak@lavangen.kommune.no [postmottak@lavangen.kommune.no];
postmottak@lebesby.kommune.no [postmottak@lebesby.kommune.no]; postmottak@leikanger.kommune.no
[postmottak@leikanger.kommune.no]; postmottak@leirfjord.kommune.no [postmottak@leirfjord.kommune.no];

post@leka.kommune.no [post@leka.kommune.no]; post@leksvik.kommune.no [post@leksvik.kommune.no];
postmottak@lenvik.kommune.no [postmottak@lenvik.kommune.no]; postmottak@lesja.kommune.no
[postmottak@lesja.kommune.no]; postmottak@levanger.kommune.no [postmottak@levanger.kommune.no];
postmottak@lier.kommune.no [postmottak@lier.kommune.no]; postmottak@lierne.kommune.no [postmottak@lierne.kommune.no];
postmottak@lillehammer.kommune.no [postmottak@lillehammer.kommune.no]; postmottak@lillesand.kommune.no
[postmottak@lillesand.kommune.no]; postmottak@lindesnes.kommune.no [postmottak@lindesnes.kommune.no];
postmottak@lindas.kommune.no [postmottak@lindas.kommune.no]; post@lom.kommune.no [post@lom.kommune.no];
postmottak@loppa.kommune.no [postmottak@loppa.kommune.no]; postmottak@lund.kommune.no [postmottak@lund.kommune.no];
post@lunner.kommune.no [post@lunner.kommune.no]; postmottak@luroy.kommune.no [postmottak@luroy.kommune.no];
postmottak@luster.kommune.no [postmottak@luster.kommune.no]; post@lyngdal.kommune.no [post@lyngdal.kommune.no];
post@lyngen.kommune.no [post@lyngen.kommune.no]; post@laerdal.kommune.no [post@laerdal.kommune.no];
postmottak@lodingen.kommune.no [postmottak@lodingen.kommune.no]; postmottak@lorenskog.kommune.no
[postmottak@lorenskog.kommune.no]; post@loten.kommune.no [post@loten.kommune.no]; postmottak@malvik.kommune.no
[postmottak@malvik.kommune.no]; fellespost@mandal.kommune.no [fellespost@mandal.kommune.no]; post@marker.kommune.no
[post@marker.kommune.no]; service@marnardal.kommune.no [service@marnardal.kommune.no]; post@masfjorden.kommune.no
[post@masfjorden.kommune.no]; postmottak@meland.kommune.no [postmottak@meland.kommune.no];
postmottak@meldal.kommune.no [postmottak@meldal.kommune.no]; postmottak@melhus.kommune.no
[postmottak@melhus.kommune.no]; postmottak@meloy.kommune.no [postmottak@meloy.kommune.no];
postmottak@meraker.kommune.no [postmottak@meraker.kommune.no]; postmottak@midsund.kommune.no
[postmottak@midsund.kommune.no]; postmottak@midtregauldal.kommune.no [postmottak@midtregauldal.kommune.no];
postmottak@modalen.kommune.no [postmottak@modalen.kommune.no]; post@modum.kommune.no [post@modum.kommune.no];
postmottak@molde.kommune.no [postmottak@molde.kommune.no]; postmottak@moskenes.kommune.no
[postmottak@moskenes.kommune.no]; post@moss.kommune.no [post@moss.kommune.no]; postmottak@malselv.kommune.no
[postmottak@malselv.kommune.no]; postmottak@masoy.kommune.no [postmottak@masoy.kommune.no];
postmottak@namdalseid.kommune.no [postmottak@namdalseid.kommune.no]; postmottak@namsos.kommune.no
[postmottak@namsos.kommune.no]; postmottak@namsskogan.kommune.no [postmottak@namsskogan.kommune.no];
postmottak@nannestad.kommune.no [postmottak@nannestad.kommune.no]; postmottak@narvik.kommune.no
[postmottak@narvik.kommune.no]; postmottak@naustdal.kommune.no [postmottak@naustdal.kommune.no];
post@nedreeiker.kommune.no [post@nedreeiker.kommune.no]; postmottak@nes-ak.kommune.no [postmottak@nesak.kommune.no]; postmottak@nes-bu.kommune.no [postmottak@nes-bu.kommune.no]; postmottak@nesna.kommune.no
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Oppdaterte befolknings- og elevtallsprognoser
Forslag til vedtak:
Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens
planleggingsarbeid for barnehager og skoler.

Sammendrag
I den oppdaterte befolknings- og elevtallsprognosen for Ringerike i perioden 2018-2033
forventes vekst i alle aldersgrupper, men veksten er noe lavere og kommer senere enn i
forrige prognose som ble lagt fram i 2016.
I perioden fram til 2033 vil antall førskolebarn (1-5 år) øke med 400 barn, og elevtallet vil øke
med ca. 500 elever. Dette betyr at antallet barnehageplasser må økes og at skolene må bygges
ut for å dekke behovet.
Innledning/Bakgrunn
Ringerike kommune fikk i 2016 utarbeidet en barnehage- og skolebehovsanalyse. Analysen
gav barnehage- skoleeier et godt planleggingsverktøy for utbygging av barnehager og skoler.
Ringerike kommune ønsker å få utarbeidet oppdaterte analyser jevnlig. En oppdatert
befolknings- og elevtallsprognose forelå sommeren 2018.
Prognosene i denne rapporten tar utgangspunkt







Befolkningssammensetningen i Ringerike kommune pr. 01.01.18 fordelt på skolenes
gjeldende opptaksområder.
Elevtallet våren skoleåret 2016/17.
Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnittet siste fem år.
Flytting; aldersfordelt flyttemønster inn til, ut av og internt i kommunen siste fem år.
Avgang til andre skoler; justert for avgang til private skoler i regionen
Boligbygging; revidert boligbyggeprogram

Beregninger og analyser er gjort av Norconsult med deres modell for befolkningsprognoser.
I 2019 og 2020 står Benterud og Ullerål skole ferdig utbygd, og Eikli, Kirkeskolen og
Hønefoss skole skal legges ned. Dette medfører behov for nye opptaksområder. Egen sak

-

med endring av skolenes opptaksområder legges fram for politisk behandling i løpet av høsten
2018.
Prognose førskolebarn 1 -5 år
I følge SSB er det i Norge nå en lavere innvandring og færre fødsler som fører til at
befolkningsveksten i Norge nå er på sitt laveste. Prognosen tar utgangspunkt i det registrerte
innbyggertallet pr. 01. januar 2018. Befolkningsprognosen viser at kommunen har et negativt
årlig fødselsoverskudd i nesten alle årene i perioden dvs. at det dør flere enn det blir født.
Kommuner med svært høy befolkningsvekst har også et årlig stort positivt fødselsoverskudd.
Dette mangler Ringerike. Med økende antall eldre, vil antallet som dør også øke på sikt.
Prognosen for førskolebarn viser en moderat vekst i utviklingen av barnetallet og
førskolebarna i kommunen de nærmeste årene, og en litt større vekst utover i perioden.
Gruppen 0-5 år vil være under 2000 barn til 2028. Etter dette har kommunen et demografisk
potensial for stor vekst i antall førskolebarn. Dette er langt fram og vil derfor være usikre
anslag.
Den største forskjellen på befolkningsprognosen i 2016 og i dag er at periodiseringen endrer
seg når det gjelder behov for nye barnehageplasser. Befolkningsprognosen viser at Benterud
skoles opptaksområde vil ha flest barnehagebarn boende i hele prognoseperioden. Nest størst
blir Ullerål skoles opptaksområde, mens Vang blir tredje størst med tanke på førskolebarn.
Også førskolebarna i Veien skoles opptaksområde får stor vekst innover prognoseperioden.
Veien har størst prosentvis vekst i førskolebarn og kan på lang sikt ha nest flest bosatte
førskolebarn. Også innenfor nåværende Hønefoss skoles opptaksområde kan det være et
langsiktig potensial for stor vekst i antall førskolebarn.
For resten av opptaksområdene forventes det stabil utvikling og moderat vekst av
førskolebarn. I både kommunale- og private barnehager er det ledige barnehageplasser.
Prognosen viser et økt behov på omtrent 60 plasser, men først fra rundt 2022.
Grunnskolene
Ved grunnskolene var det 3375 elever i Ringerike kommune skoleåret 2017/18. Dette
omfatter både kommunalt eide og private skoler. Ved prognoseperiodens slutt, skoleåret
2032/33, vil det være nesten 3900 grunnskoleelever i kommunen. Dette er noe færre elever
enn i prognosen fra 2016.
Norconsult mener elevtallsøkningen i grunnskolen er håndterbar for kommunen med de
kapasitetsmessige grepene som er vedtatt. Benterud skole åpner 01.01.19, og Ullerål skole
skal stå ferdig til skolestart i 2020. I vedtatt handlingsprogram for 2018 – 2021 er det og lagt
opp til en fornying og utvidelse av Hov ungdomsskole. Det vil bli utarbeidet og lagt fram
egen sak for kommunestyret om strategivalg for utbygging av Hov ungdomsskole.
Framtidsutsiktene ved den enkelte skole
Nedenfor kommenteres kort prognosen for den enkelte skole, endringer fra forrige prognose
og skolens eventuelle utbyggingsbehov.
Veien skole
Skolen hadde 226 elever skoleåret 2017/18. Elevtallet vil være ganske stabilt de nærmeste 10 årene
med en økning i siste del av perioden. Ut fra prognosen har elevtallet da økt til 320 elever, og en
utbygging, eller en grensejustering mot naboskoler kan være aktuelt. Denne veksten kommer senere
enn antatt i forrige prognose.
-

Helgerud skole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 232 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 196
elever. Prognosen viser en mer stabil elevmasse enn den forrige. Det vil ikke være utbyggingsbehov
ved Helgerud skole. Dersom elevtallet ved Veien skole skulle overstige kapasiteten, kan en
grensejustering mot naboskolen Helgerud være aktuell.
Tyristrand skole
Skolen hadde 340 elever skoleåret 2017/18. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 385
elever. Sammenlignet med rapporten fra 2016, viser denne prognosen større elevtallsvekst i slutten av
perioden. Elevtallet vil i starten gå ned før det øker igjen. Kapasiteten ved Tyristrand skole er vurdert å
være 390 - 400 elever. Det kan bli nødvendig å bygge ut skoleanlegget mot slutten av
prognoseperioden.
Nes skole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 24 elever. Ved prognoseperiodens slutt er elevtallet 23 elever.
Elevtallet er nesten halvert de siste 5-6 årene. Prognosen viser færre elever ved Nes skole i slutten av
perioden enn 2016 – rapporten. Kapasiteten er på over 100 elever. Det er planlagt en ombygging og
renovering av Nes skole. Prosjektering av dette vil skje høsten 2018.
Hallingby skole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 318 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 262
elever. Det er noe færre elever enn i 2016 - rapporten. Skolen er i god stand og det er ikke
utbyggingsbehov ved Hallingby skole.
Sokna skole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 134 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 154
elever. I forhold til rapporten fra 2016, viser siste tall en lavere elevtallsvekst midt i prognoseperioden.
Elevtallet ved skolen ser ikke ut til å overstige 160. Sokna skole er nylig fornyet og bygd ut, og har
god kapasitet til elevene som sogner til skolen.
Vang skole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 356 elever. Skolen har en elevtalltopp inneværende og neste skoleår.
Så synker elevtallet gradvis til 290 før det øker til 320 elever mot slutten av perioden. Prognosen for
Vang ligger jevnt over 20 elever høyere enn prognosen fra 2016. Vang har lite ledig kapasitet, men ut
fra denne prognosen ser det ikke ut til være utbyggingsbehov ved skolen.
Hønefoss
Under følger en oversikt over prognosene for elevtall sentralt i Hønefoss, som etter dagens
opptaksområder omfatter Ullerål, Hønefoss og Benterud (Eikli/Kirkeskolen).
Ut fra dagens
opptaksområder
Ullerål
Hønefoss
Benterud
Sum

2019/20

2023/24

2026/27

2029/30

2032/33

379
272
330
981

384
261
375
1020

380
289
400
1069

392
316
430
1138

410
362
454
1226

Ullerål skole og Benterud skole vil, når de står ferdige, til sammen ha en kapasitet på 1150 - 1200
elever. Som tabellen viser, vil de to skolene ut fra prognosene dekke behovet for barneskoler sentralt i
Hønefoss til siste halvdel av 2020-talet, under forutsetning av at opptaksområdene til Ullerål og
Benterud justeres og fastsettes slik at skolenes kapasitet utnyttes. Det må planlegges med en ny
barneskole sentralt i Hønefoss som kan være klar til å bli tatt i bruk mot slutten av prognoseperioden.

-

Når det gjelder opptaksområder for skolene Ullerål og Benterud etter at Hønefoss skole er lagt ned, så
kommer det en sak til kommunestyret etter høring til aktuelle skoler og andre involverte.
Ullerål
Skolen har ved oppstart skoleåret 2018/19 379 elever. Høsten 2020 viser tabellen over at Ullerål skole
vil kunne ha 388 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 410 elever. Skolen er under
utbygging og vil få en elevkapasitet på 600 elever.
Hønefoss skole
Skolen har ved oppstart dette året 254 elever. Prognosene for elevtall i Hønefoss sitt opptaksområde
ligger stabilt på 260-270 elever, men noe økende mot slutten av perioden. Dette er en økning fra
forrige prognose.
Som allerede nevnt, vil det legges fram egen sak om av skolenes opptaksområder i løpet av høsten
2018.
Benterud skole
Skolen tas i bruk fra 01.01.19 og får en elevkapasitet på 550 - 600 elever.
Benterud skole får en egen avdeling for barneskoleelever med spesielle tilretteleggingsbehov. Når
skolen åpner vil den ha i underkant av 300 elever. Men prognosen tilsier at dette vil øke til 450 elever
mot slutten av perioden.
Veienmarka ungdomsskole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 288 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet økt til 337
elever. Kapasiteten ved Veienmarka ungdomsskole er vurdert å være 300 - 310 elever. Skolen vil da
være en skole med 4 klasser på hvert trinn.
Det ser ut til være et utbyggingsbehov ved skolen, - alternativt en justering av opptaksområdene på
ungdomstrinnet, der både Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole er med i vurderingen. Når
Hov er bygd ut og har fått økt kapasitet, bør den samlede kapasiteten ved Veienmarka og Hov
ungdomsskoler være tilstrekkelig fram til 2033.
Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole mottar etter dagens opptaksområder elever fra Ullerål skole og Hønefoss skole.
Skolenes opptaksområder vil som allerede nevnt være gjenstand for en politisk sak seinere i høst.
Siste prognose viser et gjennomgående høyere elevtall enn 2016 prognosen, men i slutten av perioden
synker elevtallet noe.
Skolen hadde skoleåret 2018/19 247 elever. Skoleåret 2025/26 viser prognosen 323 elever. Det
planlegges utbygging av Hov ungdomsskole, og at den skal være ferdigstilt i 2022. Egen sak om
strategivalg for utbygging av skolen legges fram denne høsten.
Haugsbygd ungdomsskole
Skolen hadde skoleåret 2017/18 216 elever. Ved prognoseperiodens slutt har elevtallet sunket til 200
elever. Elevtallet ved skolen vil stige de nærmeste årene før det synker igjen og ser ut til å stabilisere
seg på ca. 200 elever. Det ser ikke ut til være utbyggingsbehov ved Haugsbygd ungdomsskole.

Oppsummert
Elevtallsøkningen i grunnskolen ser ut til å være håndterbar de nærmeste årene gjennom iverksatt og
planlagt utbygging av grunnskoler i kommunen. Siste del av prognoseperioden er det behov for en ny
barneskole i sentralt Hønefoss samt en mulig utbygging av Tyristrand skole. Veienmarka
ungdomsskole får raskt et ombyggings-/ utbyggings- behov. Kapasitetsutfordringene kan vurderes løst
gjennom en justering av opptaksområdene.

Private grunnskoler i kommunen
I Ringerike kommune er det nå tre private grunnskoler, Ringerike Steinerskole, Ringerike
Montessoriskole og Steinsfjorden Montessoriskole. Disse skolene hadde skoleåret 2017/18 elever fra
flere kommuner og tilsammen 118 elever.
-

Tidligere behandlinger og vedtak
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 129/16 følgende:
 Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens
planleggingsarbeid.
 Rådmannen bes om å prioritere arbeidet med å følge opp vedtak i sak 57/16 om å gå i dialog
med Haugsbygd Idrettsforening om et samarbeid for å få bygget flerbrukshallen Haugsbygd
Arena
Behov for informasjon og høringer
I saksframlegget er det nevnt at rådmannen i løpet av høsten 2018 vil legge fram en politisk sak der
skolenes opptaksområder foreslås revidert. Forslag til nye opptaksområder blir sendt på høring før sak
om dette legges fram.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser det som nødvendig og viktig å planlegge i forkant for å møte behovet for
barnehageplasser og plasser i grunnskolen på en god måte. De mottatte befolknings- og
elevtallsprognosene er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet.
Den siste prognosen viser at antallet barnehageplasser må økes. Dette kan skje gjennom bygging av
nye barnehager, og/eller utvidelse av eksisterende.
Igangsatt og planlagt utbygging av skoler ser ut til å dekke behovet for skoleplasser på kort sikt, men
fram mot 2030 vil det være behov for en ny barneskole i Hønefoss samt at Tyristrand skole og
Veienmarka ungdomsskole trolig må bygges ut.
Rådmannen vil følge utviklingen og innhente oppdaterte befolknings- og elevtallsprognoser jevnlig i
årene som kommer.
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Prognoseforutsetninger
Norconsult har på oppdrag av Ringerike kommune utarbeidet ny befolkningsprognose – med et særlig
fokus på de nye vedtatte skolekretsene, førskolebarn og elevtallsutvikling. Samtidig kan prognosen
brukes av andre tjenesteområder enn skole og barnehage f.eks innen pleie- og omsorgssektoren,
planlegging, mv.
Prognosen tar utgangspunkt i det registrerte innbyggertallet pr. 01. januar 2018 (kilde: SSB) og
offisielle elevtall på skolene inneværende skoleår 2017/18 (kilde: GIS). Det er utarbeidet separate
prognoser for hvert enkelt skoleområde / skolekrets.
Prognosene baserer seg på en videreføring av flyttemønster, fruktbarhet og dødelighet som for de
siste fem årene. Flyttestrømmene er korrigert for forventa boligbygging. Elevtallsprognoser for
enkeltskoler tar høyde for en svakt økende andel av elever som velger andre skoletilbud enn de
kommunale i årene framover. Dette er basert på tilbakemeldinger om kapasitet og tanker om økning i
elevtallet på de ikke-kommunale skolene.
Boligbygginga er synliggjort gjennom et oppdatert boligbyggeprogram fra prognosen i 2016. Dette er
justert og korrigert med nye opplysninger og er utarbeidet i samarbeid med planavdelingen i Ringerike
kommune.

Prognosen legger opp til at det skal bygges over 3500 nye boliger i perioden 2018 – 2034 eller over
17 år. I gjennomsnitt utgjør dette at det skal bygges over 200 boliger pr. år i Ringerike. Stadige
endringer i boligmarkedet og byggeaktivitet gjør at det alltid er vanskelig å forutse hvordan
boligutviklingen vil bli framover. I boligbyggeprogrammet over er det lagt til grunn at Ringerike
kommune får en økende boligvekst innover i prognoseperioden. Bakgrunnen for dette er at
kommunen ligger i et attraktivt område med potensiale for boligvekst. Ringeriksbanen er ett eksempel
på et transportsystem som kan øke attraktiviteten til Ringerike kommune i prognoseperioden.
Alle beregninger og analyser er gjort i Norconsults egenutviklede beregningsmodell for
befolkningsprognoser.
Nye skolekretser:
I denne prognosen er det gjort endringer i skolenes inntaks - og skoleområder – sammenlignet med
2016-prognosen slik;
•
•

Eikeli skole og Kirkeskolen skole er overført til Benterud skole fom. skoleåret 2018/19
Hønefoss skole overføres til Benterud og Ullerål fom. skoleåret 2021/22
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Historisk befolknings- og elevtallsutvikling
Figurene til venstre viser
utviklinga i befolkningen de siste
28 årene, og de faktorene som
påvirker befolkningen fra år til år;
nettoinnflytting og
fødselsoverskudd.
Det har vært høy
befolkningsvekst i kommunen,
spesielt de siste 10 årene.
Veksten tok for alvor fart mot
slutten av 1990-tallet.
Pr. 01.01.18 bodde det nær
30 300 innbyggere mot 27 300 i
1990 eller 3000 flere personer i
løpet av denne perioden.
Dette tilsvarer en vekst på ca.
110 personer pr. år i denne
historiske perioden.
Siden 2016 har vekstkurven gått
noe brattere for kommunen – og
om denne trenden skal fortsette,
vil bl.a. være avhengig av antall
boliger som bygges i kommunen
hvert år.
Den største «driveren» for
veksten er netto innflytting.
Kommunen har et negativt årlig
fødselsoverskudd i nesten alle
årene i perioden dvs. at det dør
flere enn det blir født.
Kommuner med svært høy
befolkningsvekst har også et årlig
stort positivt fødselsoverskudd.
Dette mangler Ringerike. Med
økende antall eldre, vil antallet
som dør også øke på sikt.
Negativt fødselsoverskudd
«kjøler» veksten, men det
negative fødselsoverskuddet
utgjør bare -11 personer i snitt de siste tre årene.
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Kilde SSB Tall pr. 01.01.
I løpet av de siste tre årene, er det registrert den høyeste boligbyggeaktiviteten siden år 2000.
Dersom denne trenden fortsetter vil netto innflytting trolig også bli på et høyt nivå.
Merk at boligbyggeprogrammet i Norconsults prognose ligger under 200 boliger de neste tre årene.
Etter dette forventes det en årlig boligbygging som innebærer over 200 ferdigstilte boliger i snitt pr. år
innover i prognoseperioden.
Utviklingen i antall førskolebarn og elever i barne- og ungdomsskole viser over tid en stabil utvikling
siden 1990 – tallet.
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Prognose for framtidig utvikling av
befolkningen
Befolkningsprognose

– hele kommunen

I figuren nedenfor er det vist fem alternative prognose - og framskrivingsalternativ for Ringerike
kommune.
Den nye prognosen viser at Ringerike kommune kan forvente jevn og stigende befolkningsvekst
innover i prognoseperioden. 2018-prognosen (lilla-strek) er noe nedjustert på lang sikt – sammenlignet
med Norconsults prognoseforutsetninger fra 2016.

Kilde: SSB/Norconsult pr. 01.01.
Ny prognosebane legger seg mellom SSBs hovedalternativ og SSBs framskrivingsalternativ for høy
vekst. Norconsult-2018 gir 34 700 innbyggere pr. 1.1. 2033, mot SSBs høye alternativ som gir 36 000
innbyggere.
Norconsult sin prognose fra 2016 gav 35 500 innbyggere i 2033.
Dersom Ringerike kommune skal nærme seg SSBs høye alternativ for befolkningsvekst, må netto
innflytting øke og kommunen må ha et betydelig høyere netto stort fødselsoverskudd hvert år enn de
har vært de siste tre årene.
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I figuren over er det vist befolkningsprognose for alle skolekretser i Ringerike – basert på nye
opptaksområder.
Benterud er den skolekretsen i Hønefoss som blir størst og som også forventes å øke innover
prognoseperioden. Skolekretsen får nå et innbyggerpotensial mot 7 000 personer i 2033 – noe som
tilsvarer et innbyggertall i en middels stor kommune før kommunereformen.
Ullerål skolekrets blir nest største med tanke på innbyggertall og ligger på lang sikt i unde rkant av
5 000 personer.
Videre ser Vang skolekrets ut til å få et innbyggertall på ca. 4 300 innover hele prognoseperioden.
Når en vurderer prognosen-2018 opp mot «gamle» skolekretser, er det særlig tre skolekretser som
utmerker seg - Benterud, Hønefoss og Veien.
I de andre skolekretsene forventes det stabil og/eller moderat vekst i innbyggertallet.
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Det forventes vekst i alle funksjonelle aldersgrupper i Ringerike.
Størst økning blir det i aldersgruppene 67 år og eldre – noe som indikerer økte tjenestebehov i denne
sektoren.
I perioden 2018 til 2033 vil antall førskolebarn (1-5 år) øke med 400 barn – små barn er da ikke
omregnet til store barn / enheter. Dette gir økte barnehagebehov.
Elever på barnetrinnet (6-12 år) vokser fra 2 354 inneværende sk oleår til 2 725 elever i skoleåret
2032/33 – eller med 371 elever.
På ungdomstrinnet forventes det en elevtallsvekst i samme periode på 100 elever.
Elevtallsøkningen i grunnskolen vil være håndterbar for kommunen med de kapasitetsmessige
grepene som er vedtatt. Videre vil trolig fornying og modernisering av skole- og barnehagekapasiteten
være et tema i framtidige økonomiplaner.
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Prognose førskolebarn (1-5 år)
Framtidig utvikling i barnetall (0-5 år)

Fødselstallene har historisk lagt mellom 240 – 290 barn pr. år. Prognosen forventer en økning i
antallet 0-åringer til rett under 300 barn tidlig i prognoseperioden til nærmere 350 barn pr. år på lang
sikt.
Dette gir en moderat vekst i utviklingen av barnetallet og førskolebarna i kommunen de nærmeste
årene og en litt større vekst utover i perioden. Samlet øker gruppen 0-5 år med 480 barn og gruppen
1-5 år øker med 400 barn.
Gruppen 0-5 år vil være under 2000 barn til 2028. Etter dette har kommunen et demografisk potensial
for stor vekst i antall førskolebarn. Dette er langt fram og vil derfor være usikre anslag.
I figuren under ser vi utviklingen i 0-5 åringene etter hver enkelt skolekrets. Ikke uventet, vil Benterud
(nye inntaksområder) ha flest barnehagebarn boende i kretsen i hele prognoseperioden. Nest største
krets blir Ullerål, mens Vang blir tredje største krets med tanke på førskolebarn. Også førskolebarna i
Veien skolekrets får stor vekst innover prognoseperioden. Veien er den kretsen med størst prosentvis
vekst i førskolebarn og kan på lang sikt bli den nest største skolekretsen med bosatte førskolebarn.
Også i eksisterende Hønefoss krets kan det være et langsiktig potensial for stor vekst i antall
førskolebarn.
For resten av skoleområdene forventes det stabil utvikling og moderat vekst av førskolebarn.
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Lyseblått i figuren over markerer historiske år. Antall 0-5 åringer kan passere 2000 barn i 2028.
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Prognose elevtall – nye skolekretser og
inntaksområder
Figurene under viser Norconsults prognose fordelt på nye skolekretser etter barnetrinn og
ungdomstrinn. Prognosen for skoleåret 2018/19 baserer seg i stor grad på registrerte elevtall i
kommunen ved utgangen av skoleåret 2017/18.

Hele kommunen

Ringerike kan forvente en mindre elevtallsvekst innover store deler av prognoseperioden. Figuren
over viser utviklingen av alle bosatte elever i kommunen – inkludert elever som går i private
grunnskoletilbud.
Det er bosatt 3 375 elever inneværende skoleår 2017/18. I skoleåret 2032/33 har denne elevmassen
et potensial til å øke til nesten 3 900 elever eller en vekst på 525 elever over 15 år. Dette gir en
gjennomsnittlig elevvekst på 35 elever pr. år.
Elevveksten i de kommunale grunnskolene vises i figuren under. Denne følger naturlig nok samme
trend som prognosen for bosatte elever.
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Elevtallsgrunnlaget i de kommunale grunnskolene utgjør inneværende skoleår 2017/18 rett over 3 300
elever – og kan øke til over 3 700 elever i skoleåret 2032/33. Dette er en vekst på over 400 elever i de
kommunale grunnskolene.
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Hønefoss skole
Hønefoss skole er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er ferdig utb ygd i 2020. Nye inntaksområder for de
to sentrumsskolene Benterud og Ullerål, er ikke fastsatt ennå.
Hønefoss skole vil derfor ha tre skoleår igjen – før skolen i sin helhet overføres til andre skolekretser.

I tabellen over ser vi at skolen får et elevtall på rundt 270-280 elever i de neste tre årene før overføring
av elever til Ullerål og Benterud.
Dersom Hønefoss skole ble videreført med gamle inntaksområder, ville elevtallet fått en utvikli ng som
figuren under. Det er elevtallet fom. skoleåret 2020/21 som overføres til Ullerål og Benterud.

n:\516\17\5161767\5 arbeidsdokumenter\e01_prognoserevisjon 2018\rapport\endelig versjon\rapport.docx

2018-06-18 | Side 14 av 33

Oppdragsnr .: 5161767 Dokumentnr.: 3 Versjon: 1
Befolknings- og elevtallsprognoser | 2018-2033

Benterud skole (ny skolestruktur)

Figuren over viser utviklingen dersom det ikke overføres elever fra Hønefoss skole i skoleåret
2020/21. Elevtallet har da et potensial til å komme opp mot 450 elever på lang sikt. Veksten ved
Benterud skole er den største i Ringerike kommune.

Figuren over viser konsekvensene av en sammenslått Benterud skole hvor elevene fra Eikeli og
Kirkeskolen skoler er overført fom. neste skoleår 2018/19 og hvor omtrent halvparten av elevene fra
Hønefoss skole er overført fom. skoleåret 202 0/21.
Benterud vil med disse endringene i inntaksområdet få et elevtallsgrunnlag som gir mellom 500 – 600
elever innover store deler av prognoseperioden og med et langsiktig potensial som tilsier et
elevtallsgrunnlag noe over 600 elever.
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Ullerål skole (ny skolestruktur)
Dersom skolen videreføres med sitt nåværende inntaksområde, vil skolen ha et elevtallsgrunnlag på
360-400 elever innover prognoseperioden. Dette er vist i figuren under.

Dersom omtrent halvparten av elevene fra Hønefoss skole overføres til Ullerål skole i skoleåret
2020/21, vil skolen få et elevtallsgrunnlag godt over 500 elever. I de første prognoseårene vil Ullerål
skole være den største grunnskolen i kommunen.
Skolen får et elevtallsgrunnlag mellom 520-550 elever i store deler av prognoseperioden. Dersom
kommunen øker innflytting og opprettholder høy boligbygging, vil skolen kunne ha et potensial opp
mot 600 elever på lang sikt.
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Vang skole

Vegård skole ble overført til Vang skole i skoleåret 2015/16. Derfor økningen i elevtallet dette året.
Vang skole får et stabilt elevtall i de neste fire skoleårene. Etter dette forventer prognosen en stor
elevtallsnedgang ved skolen – med et samlet elevtall på rundt 300 elever på lang sikt.
Dette gir en nedgang på 70-80 elever – når en sammenligner «topp» og «bunn».
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Helgerud skole

Helgerud skole får et stabilt elevtall på kort og mellomlang sikt. Slik de demografiske forutsetningene
er for skolekretsen i dag, vil dette kunne gi en mindre elevtallsnedgang mot midten av
prognoseperioden. Skolen vil på lang sikt ha et elevtallsgrunnlag på rundt 200 elever og kan få mange
trinn «på vippen» mot slutten av prognoseperioden.
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Veien skole

Veien skole får et stabilt og tilnærma likt elevtall innover store deler av prognoseperioden som for de
historiske årene. Mot slutten av perioden ligger det godt til rette for stor elevtallsvekst, dersom
utbyggingsplanene i kretsen blir realiserte.
Skolen vil ha et elevtall rundt 200-220 elever i det meste av perioden.
Høy boligbygging på lang sikt kan gi et elevtall over 300 elever. Dette er langt fra m og det er derfor
knyttet usikkerhet til både utbyggingen og elevtallene.

n:\516\17\5161767\5 arbeidsdokumenter\e01_prognoserevisjon 2018\rapport\endelig versjon\rapport.docx

2018-06-18 | Side 19 av 33

Oppdragsnr .: 5161767 Dokumentnr.: 3 Versjon: 1
Befolknings- og elevtallsprognoser | 2018-2033

Tyristrand skole

Tyristrand skole får et synkende elevtall innover midten av prognoseperioden – og elevtallet vil ligge
mellom 300 – 350 elever gjennom hele perioden. Mot slutten av perioden, vil økt boligbygging i
skolekretsen gi potensial for en elevtallsvekst over 350 elever på lang sikt. Dette er avhengig av at
kommunen tilrettelegger for boligpotensialet i byggeprogrammet.
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Nes skole

Nes skolekrets får et lite elevtallsgrunnlag gjennom hele prognoseperioden. Skolekretsen vil ligge
under 20 elever pr. år i store deler av perioden. Det er heftet usikkerhet med de langsiktige tallene, da
det er utfordrende å lage prognoser for små skolekretser langt frem i tid.
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Sokna skole

Sokna skolekrets har et elevtallsgrunnlag mellom 140-160 elever innover hele prognosen. Noe økt
boligbygging kan gi elevtallsvekst flere elever på lang sikt. Dette gir stabilt elevtall ved skolen.
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Hallingby skole

Hallingby skole er inne i en elevtallstopp inneværende skoleår 2017/18. Etter dette forventes en årlig
liten elevtallsnedgang innover i prognoseperioden. Elevtallsgrunnlaget vil ligge mellom 260-320 i
perioden.
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Haugsbygd ungdomsskole

Haugsbygd ungdomsskole rekrutterer fra barneskolene Vang og Kirkeskoledelen (ca 30%) av
Benterud.
Skolen får et elevtallsgrunnlag mellom 200 – 220 elever innover hele prognoseperioden, med enkelte
bunn- og toppår – tilsvarende utviklingen i de historiske årene.
Skolen varierer mellom 2-3 klasser på trinnene, men vil jevnt over ha et elevtallsgrunnlag som tilsier 3
klasser på trinnene.
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Hov ungdomsskole

Skolen får elever fra skolekretsene Hønefoss og Ullerål. Det forutsettes i prognosen at elever som bor
i nåværende Hønefoss skolekrets går til Hov ungdomsskole også etter at Hønefoss skolekrets
fordeles mellom barneskolene Ullerål og Benterud i 2021/22.
Ved Hov ungdomsskole forventes det stor progressiv elevtallsvekst innover prognoseperioden.
Veksten tilsier et elevtallsgrunnlag opp mot 320 elever i toppårene og kan bli en 4 parallell skole.
Sammenlignet med «bunnåret» i skoleåret 2015/16 og «toppåret» i 2025/26 gir dette en vekst på 100
elever.
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Veienmarka ungdomsskole

Skolen rekrutterer elever fra barneskolene Helgerud, Veien og Eikelidelen (ca 70%) av Benterud.
Skolen vil i følge prognosen få elevtallsvekst innover hele perioden. I løpet av de neste fem
skoleårene blir det et stabilt høyt elevtall med rundt 300 elever. Fom. skoleåret 2023/24 gir prognosen
ytterligere vekst ved skolen og den har et langsiktig potensial til 320-330 elever.
Dette gir 4 klasser på trinnene siden det ser ut til å bli relativt stabilt elevtall på kullene.

Elever i ikke -kommunale skoler
Det finnes i dag 3 ikke-kommunale grunnskoletilbud i Ringerike kommune:

•

Ringerike Steinerskole har eksistert i 25 år og er en fådelt skole med 53 elever i skoleåret
2017/18, hvorav 28 elever på barnetrinnet og 25 elever på ungdomstrinnet. Skolen er godkjent
for ca 100 elever.

•

Steinsfjorden Montessoriskole har eksistert i 2 år og har 26 elever i skoleåret 2017/18. Skolen
er godkjent for i overkant av 80 elever. Skolen har bare elever på barnetrinnet, men har søkt
om utvidelse til ungdomsskole.

•

Ringerike Montessoriskole ble startet opp i skoleåret 2017/18 med 39 elever på barnetrinnet.
Skolen er godkjent for ca 80 elever.

Disse skolene har ikke bare elever fra Ringerike kommune. I prognosene for de kommunale
grunnskolene er det lagt til grunn en svakt økende avgangsandel til ikke -kommunale skoletilbud i
årene framover sammenlignet med inneværende skoleår.
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Prognose for 67 år og eldre

Norconsults prognose for de eldre innbyggergruppene viser at aldersgruppen 67- 69 år forventes å
holde seg på et stabilt nivå innover perioden.
På kort og mellomlang sikt vil det også være stabile tall for aldersgruppen 80 år og eldre, men halvveis
i prognosen må kommunen forvente progressivt økende flere i denne aldersgruppen.
For aldersgruppen 70-79 år viser prognosen høy vekst tidlig i perioden. På lang sikt gir prognosen en
utflating på rundt 3 500 personer i denne gruppen.
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I figuren under er utviklingen i de samme aldersgruppene vist som indeksert utvikling fra 2018 og fram
til 2032.

Fra rundt 2023 og utover vil gruppen 80 år og eldre øke årlig sammenlignet med 2018. I 2032 vil det
være 62 prosent flere personer 80 år eldre enn i dag. Dette vil kreve økt kapasitet i pleie- og
omsorgstjenestene. Hvordan denne kapasiteten skal sikres, vil være avhengig av kommunens
strategier i pleie- og omsorgstjenestene.
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Vedlegg - tabeller
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3329-1

Arkiv:

Delegeringsreglementet
Forslag til vedtak:
1. Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde:
Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede
planmyndighet
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne for utarbeidelse av utkast
til revidert delegeringsreglement.
Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og
kommuneadvokatkontoret.
3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes
formannskapets disposisjonsfond.

Sammendrag
Det vises til KS sak 32/18 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.
Vedtakets pkt. 2 lød som følger:

2.

-

Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden
a.
Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle
partier fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler
ordinære saker.
b.
«Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og
samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass

mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer,
eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan
være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30
Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra
Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke
planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke
delegeringsreglement bedre.
Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni)
Beskrivelse av saken
I vedtaket fra kommunestyret pkt. 2 b heter det at «Formannskap 2» avholdes med fokus
områder som planarbeid, økonomi og samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena
og god møteplass mellom politikk, administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer,
eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan være aktuelle
denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30
Formannskapet har i dag delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og står
for utarbeidelse av kommunedelplaner, jfr. delegeringsreglementet pkt. 2.1 nr. 6.
Vedtaket i kommunestyret tydeliggjør formannskapets myndighet som overordnet
planmyndighet.
Rådmannen er derfor anmodet om å saksutrede en endring i delegeringsreglementet i tråd med
dette. Videre er rådmannen anmodet om å saksutrede oppstart av arbeidet med utarbeidelse av
revidert delegeringsreglement.
Endring av delegeringsreglementet
Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 lyder i dag som følger:
Formannskapet er delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for
utarbeidelse av kommunedelplaner.
For å tydeliggjøre formannskapets myndighet som overordnet planmyndighet foreslås
bestemmelsen endret til:
Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede planmyndighet.
Nedsettelse av en arbeidsgruppe for utarbeidelse av utkast til revidert
delegeringsreglement
Etter kommunelovens § 6 er kommunestyret kommunens øverste organ. All utøving av
kommunal kompetanse ved andre, folkevalgte organer eller tilsatte i administrasjonen, skjer på
kommunestyrets vegne og politiske ansvar. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av
-

kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jfr. lovens § 6, annet
punktum.
I de aller fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet
bli utøvd av andre enn kommunestyre, eksempelvis formannskap, utvalg, av ordfører eller av
tilsatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra
kommunestyret.
Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe
beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med
samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan når
som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten, altså oppheve
delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det
underordnede organet skal avgjøre saker, eller det kan beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i
en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende
virkning også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det
underordnede organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det
kunne omgjort sitt eget vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette
betyr at kommunestyret aldri kan delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes.
Rådmannen finner grunn til å presisere at kommunestyret selv avgjør hva som skal delegeres
og til hvem.
Kommunestyret fikk i møte den 5. april 2018 en presentasjon av Kommuneforlagets
Delegeringsreglement. Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppen for utarbeidelse av revidert
delegeringsreglement i forkant av valget 2019 slik at nytt kommunestyre kan vedta revidert
delegeringsreglement etter valget.
Etter samtale med ordfører foreslås at arbeidsgruppen skal bestå av gruppelederne med bistand
fra politisk sekretariat samt av kommuneadvokatkontoret. Arbeidsgruppen foreslås ledet av
varaordfører.
Videre foreslås at kommunen går til innkjøp av Kommuneforlagets delegeringsreglement.
Økonomiske forhold
Pris per år for Kommuneforlagets delegeringsreglement er kr 54 500. Årets pris avkortes fra
den måneden kommunen tar i bruk systemet.
I tillegg kommer en oppstartskostnad på kr 10 800. Kurs via elektronisk møte er inkludert i
oppstart. Kurset varer som regel i 1 til 1,5 time.
Prisene er oppgitt eks. mva. og Kommuneforlaget har tatt forbehold om indeksreguleringer.
Det er opplyst kommunen at prisen vil bli indeksregulert ved årsskiftet.
Det foreslås at den årlige kostanden belastes formannskapets disposisjonsfond.

-

Rådmannens vurdering
Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike
kommune. Det er videre opp til kommunestyret som kommunens øverste organ å avgjøre hva
som skal delegeres videre.

Ringerike kommune, 31.08.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Rune Erstad

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2401-3

Arkiv: 431

Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet
Ordfører viser til arbeidsavtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
Rådmannen og Ordføreren er enige i at det foreligger behov for en slik samtale mellom
Rådmannen og Formannskapet, hvor man i fellesskap evaluerer arbeidsforhold og drøfter
forventninger i tiden framover.
Ordfører og Rådmann vil i fellesskap utarbeide prosess for gjennomføring av
utviklingssamtalen.
Varighet inntil 1,5 time.
Formennene/kvinnene bør ha tenkt igjennom hva de ønsker å formidle eller kommentere
under samtalen.
Grunnlag for samtalen er regnskap og årsberetning 2017 samt budsjett 2018 og økonomiplan
2018-2021.

Ringerike kommune 11.09.2018
Kjell B. Hansen
ordfører

-

