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Arkivsaksnr.: 18/4713-1

Arkiv: 150

Økonomirapport september 2018
Saksnr.: Utvalg
157/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Månedsrapportering september 2018 tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Økonomirapport september 2018 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 30. september
og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2018.
Sammendrag
Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 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 25 mill kroner. Sett i forhold til
kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %.
Rapporten for september 2018 er korrigert med budsjettjusteringer vedtatt i 2. tertial-rapport
2018. I rapporten er derfor to tabeller tatt med – en med prognosen sammenlignet med justerte
budsjetter etter 2. tertial og en med prognosen sammenlignet med budsjett før 2. tertial.
Det er ingen endringer i forhold til prognosene for skatt og rammetilskudd.
Antall årsverk pr. september 2018 er 1.809 og antall ansatte er 2.370.
I forhold til september 2017, er det en økning i antallet årsverk og ansatte, samt en økning i
personer som har deltidsarbeid og arbeid på timer/variabel lønn.
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Rådmannens vurdering
Årsbudsjettet er justert som følge av vedtatte budsjettjusteringer fra 2. tertial 2018. Prognosen
viser derfor små avvik i forhold til årsbudsjettet.
Til tross for økninger i kostnadsbudsjettene til sektorene er ikke forventet «overskudd»
tilsvarende svekket på grunn av tilnærmede tilsvarende økninger i inntektsbudsjettet, spesielt
gjelder dette inntektsutjevningen.

Vedlegg
Månedsrapport økonomi september 2018

Ringerike kommune, 08.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen
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Arkivsaksnr.: 18/3999-17

Arkiv: 145

Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
Saksnr.: Utvalg
159/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Formannskapet behandlet Budsjett for 2019 og Handlingsprogram for 2019-2022 i møte 23.
oktober 2018.
I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2019 og Handlingsprogram 20192022 samt Betalingsreglement for 2019 lagt ut til offentlig høring i perioden 24. oktober til 9.
november 2017.
Beskrivelse av saken
Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 33 høringssvar. I tillegg har saken vært til politisk
behandling i 5 ulike utvalg.
12 av høringssvarene er knyttet til barnehagesektoren.
10 av uttalelsene er knyttet til idrett og friluft og tilskudd til anlegg og driftstilskudd.
Fagforbundet er kritiske til effektiviseringskrav på 0,7% og 2,2%, men er positive til
heltidskultur og satsing på kompetansehevende tiltak og lærlinger.
Utdanningsforbundet er kritiske til effektiviseringskravet på 0,7%, og ser positivt på fortsatt
satsing på kompetansehevende tiltak.
Tillitsvalgte på Teknisk drift er skeptiske til effektiviseringskravet på 2,2%.
Ergo- og fysioterapeutene og Norsk Sykepleierforbund bekymret for bemanningen i de
kommunale tjenestene.
Fagforbundet ved de bibliotekansatte er bekymret for effekten av 0,7% effektiviseringskrav.
Bibliotekforbundet foreslår ny tekst til flere tiltak innenfor kultursektoren.
Ett høringssvar kommenterer prisøkningen i SFO på 40% plass.
Fontenehuset ønsker indeksregulering av tilskuddet de får fra Ringerike kommune.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen tar til orientering de høringssvar som er kommet inn, og legger de fram
som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2029.
Vedlegg:
 5 saksprotokoller fra utvalg
 33 høringssvar

Ringerike kommune, 07.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Sak 159/18

Arkivsaksnr.: 18/3999-18

Arkiv: 145

Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
Saksnr.: Utvalg
159/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
1. Målene i handlingsprogramdokumentet skal prege arbeidet i 2019.
2. Driftsbudsjettet for 2019 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.534,636 mill. kroner, netto avsetninger 35,5 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 20,7 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

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

Regnskap
2017

Rev. bud.
2018

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

10 334
103 781
188 776
297 169
165 562
25 288
641 601
127 106
-89 045
0
550

10 307
119 063
178 249
293 854
156 422
28 905
610 485
89 342
6 522
0
0

11 788
125 400
188 576
299 948
149 576
28 156
622 722
91 396
22 362
0
0

11 788
123 892
189 736
298 785
140 027
30 761
615 572
70 528
20 968
0
0

11 788
124 578
189 736
298 342
140 027
26 876
615 322
58 001
19 573
0
0

11 788
123 308
189 836
298 342
140 027
26 876
615 322
75 113
19 573
0
0

1 471 120

1 493 150

1 539 924

1 502 057

1 484 243

1 500 185

3. Det avsettes 35,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2019.
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Rev. bud.
2018

2019

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

-781 820
-737 801
-54 148
-24 538

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

-836 150
-783 000
-60 000
-20 800

Sum frie disponible inntekter

-1 598 306

-1 633 812

-27 113
-11 493
36 143
74 087
-600

Økonomiplan
2020

2021

2022

-836 150
-784 700
-60 000
-20 466

-836 150
-785 200
-60 000
-20 126

-836 150
-785 200
-60 000
-19 861

-1 699 950

-1 701 316

-1 701 476

-1 701 211

-25 757
-6 000
44 200
95 800
0

-31 450
-7 000
53 662
109 250
0

-26 650
-7 000
67 862
126 150
0

-26 650
-7 000
77 262
136 150
0

-26 650
-7 000
82 662
140 750
0

71 023

108 243

124 462

160 362

179 762

189 762

70 166

32 320

35 464

38 797

37 371

11 164

-52 179

0

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

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

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

0

0

0

0

0

0

17 987

32 320

35 464

38 797

37 371

11 164

1 080
100
-1 508 216 -1 493 150
1 471 120 1 493 150

100
-1 539 924
1 539 924

100
-1 502 057
1 502 057

100
-1 484 243
1 484 243

100
-1 500 185
1 500 185

0

0

0

0

Overført til investering

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

-37 095

0

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2019 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 739,2 mill. kroner,
fordelt med 629,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 109,9 mill. kroner på
rentable investeringer for 2019. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15
og 16 i Handlingsprogram 2019-2022) og finansiering (side14 i Handlingsprogram
2019-2022).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 693,3 mill. kroner, herav kr. 109,9 mill. kroner
til rentable investeringer.
 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag
på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån
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 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 100,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2019.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,55 %
12. Eiendomsskatt: Takstgrunnlaget økes med 10% ved kontorforretning for alle
eiendommer, med 3 promille og 5 promille som satser.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste
årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år
av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene
basert på kommuneplanens langsiktige del.
Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler
og anvendelsen av disse i budsjettåret.
Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.
Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og
bygge opp egenkapital til investeringer.
Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.
Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til
alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte
forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er
kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.
Beskrivelse av saken
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt
handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer
gjennom statsbudsjettet.
Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019- 2022
for formannskapet i møte 25.09.2018.
Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser.
Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 23.10.2018.
Budsjett- og handlingsprogram har vært ute til offentlig høring og partibehandling i perioden
24.10. – 09.11.2018. Endelig behandling i formannskapet 20.11.2018 med innstilling til
kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 29.11.2018.
Økonomiske forhold
Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter
skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet.
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I forslag til vedta er det tatt inn følgende fra formannskapets behandling:
 Reduserte inntekter makssats barnehager kr 600.000 og ressurskrevende tjenester kr
2.000.000 innarbeides i handlingsplanen innenfor den respektive sektor.
 Endringer som følge av vedtak KS- sak 105/18 kr 225.000 pr. pr i 5 år og KS- sak
106/18 kr 62 500 over 10 år innarbeides i handlingsplanen innenfor den enkelte sektor
 Investeringer innarbeides i handlingsplanen.
 Heggen barnehage nedlegges grunnet overkapasitet av barnehageplasser og store
vedlikeholdsbehov. Eiendommen selges eller utvikles i egen regi.
I tillegg er det lagt inn følgende:
 Videreføring av Holtenutvalgets tiltak – 3 mill. kroner (møteplassen «Ungdommens
hus» og tiltak for sosialhjelpsmottakere
 Økt husleie Vikenbygget – 2 mill. kroner
Behov for informasjon og høringer
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges
ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder
likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet.
Rådmannens vurdering
Mer enn 2,3 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2019. Rådmannens forslag
til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er
gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs og bygger infrastruktur og
kompetanse.
Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby
barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Barnevern og PP-tjenesten prioriteres, og
det er et økt fokus på å bedre kvaliteten i Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag
videre i livet.
Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling. Prosjekter
som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er spesielt interessante å være en del av.
Rådmannens forslag innebærer en forsvarlig investeringsprofil. Investeringene er nødvendige
for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene. For å unngå å måtte gjøre store og
uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter kommunen rentebinding på
store deler av låneopptakene. Dette får å utnytte et lavt rentenivå.
I budsjett 2019 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke
kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere
er gitt.
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Vedlegg:
Handlingsprogram 2019-2022, årsbudsjett 2019
Betalingsreglement 2019

Ringerike kommune, 07.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Sak 160/18

Arkivsaksnr.: 17/4301-53

Arkiv: 243 C20

Spillemidler 2019
Saksnr.: Utvalg
7/18
Formannskapet
160/18
Formannskapet

Møtedato
23.01.2018
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens
innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen.
Prioritering av spillemiddelsøknader for 2019:
Ordinære anlegg
Anl.nr. Pri. Anl.eier
Anlegg
66220
1
Ringerike kommune Hønefoss Arena
59976
2
Ring.taekwon do
Kampsporthall
45025
3
Tyristubben IF
7er kunstgressbane
59971
4
Heradsbygda IL
Idrettshus/garasje
70362
5
Buttentj.jaktsk.senter Riflebane Buttentjern
45024
6
Tyristubben IF
11er kunstgressbane
131136 7
Foreningen for skiRingkollen
idrettens fremme
snøproduksjonsanlegg
133098 8
Foreningen for skiLøypetrase
idrettens fremme
Ringkollen snøprod.
133099 9
Foreningen for skiLager/garasjebygg
idrettens fremme
Ringkollen
132442 10 Ringerike O-lag
Reh. O-kart
Ringkollen
73763
11 Ringerike kommune Benterud skole.
Flerbrukshall
132998 12 Hønefoss og
Rehab. nytt dekke
Ringerike rideklubb
ridehall
133065 13 Ringerike skytterlag Vågård skyteb.200 m
132953 14 Ringerike skytterlag Vågård Skytehall

Sum kostn.
132.500.000
2.461.125
2.700.000
1.113.975
1.643.306
7.887.500
3.580.587

Sp.m.sum
20.000.000
820.000
700.000
370.000
548.000
2.500.000
1.000.000

7.160.708

1.000.000

700.000

233.000

214.375

72.000

49.450.000

10.000.000

769.750

254.000

7.180.690
6.122.500

2.400.000
2.050.000
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Nærmiljøanlegg
Anl.nr. Pri Anl.eier

Anlegg

Sum kostn.

Sp.m.sum

72404

Motorikkbane

630.564

300.000

Skileikanlegg

3.580.356

300.000

Hinderløype

150.000

75.000

Multifunksjonsbane

2.075.000

300.000

Basket-flerbruksbane

1.010.000.

300.000

Skibakke/akebakke

395.000

200.000

Klatrestativ 9-18 år

225.000

112.500

Streetbasket

50.000

25.000

1

133097 2
74088

3

74089

4

74090

5

74091

6

74092

7

74093

8

Ring.komm/Nes
skole
Foreningen for skiidrettens fremme
Ringerike komm.
Benterud skole
Ringerike komm.
Benterud skole
Ringerike komm.
Benterud skole
Ringerike komm.
Benterud skole
Ringerike komm.
Benterud skole
Ringerike komm.
Benterud skole

Beskrivelse av saken
Vedlegg 1 viser de forskjellige søknadene oppført i prioritert rekkefølge etter en felles
innstilling fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg beløper
seg til 41.947.000 kroner og til nærmiljøanlegg er søknadssummen 1.612.500 kroner.
I 2018 fikk følgende anlegg i Ringerike tildelt midler:
Hønefoss Arena fikk en delutbetaling på kr 10.000.000. Dette anlegget er tildelt 40.850.000 i
midler som blir utbetalt over flere år. Til nå har anlegget fått utbetalt kr 20.850.000. Hønefoss
Tennisklubb fikk kr 262.000 til nytt dekke på to baner i tennishallen.
I kategorien nærmiljøanlegg fikk Tyristubben IF tildelt kr 300.000 til turvei og kr 300.000 til
ballvegg.
Av søknader for 2019 er bl a Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen, søker er Foreningen for
ski-idrettens fremme. De har søkt om kommunalt tilskudd til anleggene, dette avklares våren
2019.
Ringerike kommune har flere søknader til nye Benterud skole, flerbrukshall i kategorien
ordinære midler og flere utendørsanlegg i kategorien nærmiljøanlegg.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet at søknader rykker fremover i
prioritetskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten er
fornøyd med denne ordningen.
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Vedlegg
Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune.

Ringerike kommune, 05.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Kari Gustavson
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Sak 161/18

Arkivsaksnr.: 18/1438-3

Arkiv: 223 C54

Søknad om tilskudd Hardraade Vikingskipforening
Saksnr.: Utvalg
161/18
Formannskapet

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Formannskapet avslår søknad om tilskudd til oppstartkostnader for Hardraade
Vikingskipforening i 2018.

Sammendrag
Hardraade Vikingskipforening søker om tilskudd til bygging av fullskala vikingskip ved
Tyrifjorden. Søknad og tilhørende dokumenter er vedlagt saken.
Foreningen har gjennomført forprosjekt, og funnet at prosjektet er realiserbart gjennom
offentlige og private tilskudd, samarbeid med offentlige instanser, kompetansemiljøer og
frivillige. De har og presentert et driftskonsept etter ferdigstillelse av skipet.
Foreningen søker om 150.000 kroner til oppstartskostnader i 2018.
Beskrivelse av saken
Hardraade Vikingskipforening ble stiftet i 2016, og har som mål å bygge og drifte et fullskala
vikingskip ved Tyrifjorden.
Sommeren 2018 ferdigstilte de et forprosjekt som svarte ut spørsmål om historisk riktighet
(vikingskip på Tyrifjorden), gjennomførbarhet i byggefase og gjennomførbarhet i driftsfase.
Rapporten konkluderer med at prosjektet er historisk sannsynliggjort, praktisk muliggjort
gjennom frivillig innsats og økonomisk realiserbart. Betingelsen er at det offentlige, kommuner
og fylke, og private, som Sparebankstiftelsen, yter tilskudd tilsvarende 1 million kroner årlig i 3
år, samt kjøper tjenester av foreningen i byggeperioden. Eksempel på dette er
arbeidsmarkedstiltak og elevopplæring.
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Økonomiske forhold
Prosjektet er avhengig av både offentlig tilskudd, og offentlig samarbeid om salg av tjenester
for å kunne realiseres.
Prosjektet har fått tilsagn om 1,5 millioner kroner over en 3-års periode fra
Sparebanksstiftelsen. Tilsagnet har forbehold om tilsvarende offentlig tilskudd.
Prosjektet har inngått intensjonsavtale med Hole kommune (blant annet avtale om byggetomt),
samt avtaler med private aktører. Prosjektet har og muligheter for å gi opplæring til elever i
skolene gjennom for eksempel Den kulturelle skolesekken.
Dersom Ringerike kommune vedtar å støtte prosjektet som omsøkt i 2018, bør man også ta
høyde for videre tilskudd i 2019-21, da gjennomførbarheten til prosjektet avhenger av tilskudd
i hele byggeperioden.
Det kan inngås intensjonsavtale om kjøp av tjenester til Den kulturelle skolesekken og evt.
andre samarbeidsformer, så fremt prosjektet ellers stetter krav til tjenesten/samarbeidet.
Kravene kan eksempelvis være knyttet til faglighet, pedagogisk kompetanse, sikkerhet m.v.
Alternative forslag til vedtak.
Formannskapet bevilger kr 150 000 i tilkudd til Hardraade Vikingskipforening i 2018.
Intensjonsavtale inngås.
Rådmannens vurdering/forslag til vedtak
Rådmannen vurderer prosjektet som ambisiøst og dristig og med et potensiale i regionens
omdømmebygging, kunnskapsformidling og som aktivitetstilbud for ulike grupper.
Prosjektet vil da kunne bidra til å formidle regionens kulturarv, og være en meningsfull
aktivitet for frivillige og andre, og slik være med på å realisere mål i kommunens kulturplan og
folkehelsemelding.
Rådmannen ser at prosjektet vil ha behov for tilskudd i flere år framover. Prosjektet ligger ikke
inne i budsjettforslag for 2019, og rådmannen kan derfor ikke anbefale tilskudd.
Viss det bevilges penger vil det være naturlig å ta de av formannskapets disposisjonskonto.
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Vedlegg
Søknad og tilhørende dokumentasjon, Hardraade Vikingskipforening

Ringerike kommune, 01.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås
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Sak 162/18

Arkivsaksnr.: 18/4703-1

Arkiv: 145

Avslutning investeringsprosjekter 2018 og budsjettoverføringer fra
2018 til 2019
Saksnr.: Utvalg
162/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
1. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10028 Fossveien 7-9 AS og 14013
Forsterking Hen – Skårflogan til prosjekt 10017 Bibrannstasjon Nes i Ådal og 10018
Bibrannstasjon Sokna for inndekning av merforbruk 2018:
023000.657000.339.10017 debet kr 418 366 (Bibrannstasjon Nes i Ådal)
023000.657000.339.10018 debet kr 633 051 (Bibrannstasjon Sokna)
023000.657000.190.10028 kredit kr 746 910 (Fossveien 7-9 AS)
023000.657000.332.14013 kredit kr 304 507 (Forsterking Hen – Skårflogan)
2. Prosjektene Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i
Ådal avsluttes økonomisk. Overskridelsene på disse prosjektene dekkes inn ved bruk av
lån til VAR-investeringer:
023000.651000.353.15003 debet kr 401 692 (Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal)
023000.651000.340.15004 debet kr 2 862 966 (Vannverk Nes i Ådal)
091000.690000.870.0001 kredit kr 3 264 658 (økt bruk av lån)
3. Som et resultat av forsinket investeringsfremdrift foreslås følgende nedjusteringer av
inneværende års budsjett:
023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Enøk)
021000.653000.339.0500 kredit kr 4 000 000 (BRR – Biler og redningsverktøy)
023000.656000.130.17004 kredit kr 2 000 000 (Rådhuset ombygging 1. etg.)
020000.656000.121.17005 kredit kr 2 500 000 (FDV-system)
023000.656000.381.17006 kredit kr 7 000 000 (Schjongshallen)
023000.654000.332.19300 kredit kr 5 000 000 (Kommunale veier)
023000.657000.265.10006 kredit kr 4 700 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
091000.690000.870.0001 debet kr 21 800 000 (redusert bruk av lån)
072910.690001.841.0001 debet kr 5 400 000 (redusert mva. komp. investeringer)
4. Alle foreslåtte nedjusteringer i punkt 3 tas inn i budsjettbehandlingen for 2019-2022
med de samme beløpene.
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Sammendrag
Følgende investeringsprosjekter avsluttes økonomisk i 2018:
Bibrannstasjoner Sokna og Nes i Ådal
Fossveien 7-9 AS
Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal
Vannverk Nes i Ådal
Følgende investeringsprosjekter avsluttes ikke i 2018, selv om anleggene er overtatt av
kommunen:
Forsterking Hen-Skårflogan
Ringerike vannverk
I saksbeskrivelsen nedenfor følger nærmere beskrivelse av arbeider som gjenstår på disse to
prosjektene.
Det foreslås å overføre prosjektbevilgninger på totalt 27,2 millioner kroner fra 2018 til 2019.
Dette er kun en flytting av budsjettmidler fra i år til neste år på grunn av forsinket fremdrift.
Overføringene medfører ingen rammeendringer.
Innledning / bakgrunn
Noen investeringsprosjekter er tidligere i år avsluttet økonomisk. Det er behov for å avslutte
ytterligere fem anleggsinvesteringer i 2018 med bakgrunn i at de er overtatt av kommunen.
Investeringsregnskapet må avsluttes årlig selv om prosjekter er årsuavhengige. Det er viktig at
regnskapet ikke har for stort budsjettavvik ved årets slutt. Det er derfor nødvendig å gjøre
nedjusteringer av budsjett 2018 på noen prosjekter som viser forsinket fremdrift.
Beskrivelse av saken
Det presiseres at avslutning av investeringsprosjekter i denne saken kun er en økonomisk
avslutning for å få prosjektene i balanse, dvs. at prosjektene blir fullfinansiert blant annet ved
omdisponering fra prosjekter med mindreforbruk. Det bør i tillegg fremmes saker der
ferdigstilte investeringsprosjekter blir sluttrapportert.
Avslutning av Bibrannstasjoner på Sokna og Nes og Fossveien 7-9 AS
Bibrannstasjonene er overtatt og tatt i bruk. Den totale prosjektrammen på de to
brannstasjonene ble overskredet med i overkant av 1 million kroner. Prosjektene avsluttes
økonomisk i 2018 ved å hente inndekning fra to prosjekter med mindreforbruk. Det foreslås at
Fossveien 7-9 AS avsluttes økonomisk i 2018 og at hele mindreforbruket omdisponeres til
bibrannstasjonene. Det foreslås at resterende inndekning hentes fra en andel av bevilgningen til
Forsterking Hen – Skårflogan.
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Hen - Skårflogan
Prosjektet kan ikke avsluttes ennå, da arbeider også må utføres i 2019. Anlegget ble overtatt
av kommunen, men det har oppstått en skade på veien som må håndteres. Vegbanen «sank»
med 60 cm, og dette har hatt sammenheng med utførte arbeider (som er reklamasjon) samt
utfordringer med overvann/drensvann. Overvann/drensvann burde ha vært med som en del av
prosjektet, og er nå bestilt utført av entreprenør. Gjenstående arbeider er 20 m opparbeidelse
av vei i forbindelse med skade, etablering av 70 m drensledning og Sandfangskum og
asfaltering (utføres i 2019). Totalt omfang kostnad er ca. kr. 300 000.
Avslutning av Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i Ådal
Prosjektene er overtatt av kommunen. Det har vært betydelige overskridelser etter flere
uforutsette hendelser. Mye av overskridelsene ble finansiert ved bruk av lån i 2017, og
merforbruk i 2018 må også dekkes inn. Prosjektene avsluttes økonomisk i 2018 ved at
merforbruket foreslås finansiert ved bruk av lån.
Ringerike vannverk
Prosjektet kan ikke avsluttes i 2018 fordi prosjektet ikke er ferdigstilt i forhold til kontraktene
som er inngått. Ringerike vannverk er delt inn i flere entrepriser.
E21 Bygning er overtatt av kommunen. Det ligger kontraktsarbeider inne her på
investeringstiltak på det gamle bygget slik at dette kan virke sammen med det nye anlegget.
Dette er pr. dato ikke ferdigstilt.
E41 Byggelektro er overtatt av kommunen for nyanlegget, men det pågår kontraktsarbeider på
eksisterende bygg som pr. november 2018 ikke er overtatt.
E61 Prosessanlegg er overtatt. Her ligger det inne kontraktsmessige forpliktelser mot
entreprenør som tilsier at de ikke får utbetalt siste faktura før anlegget har kjørt feilfritt i
testperioden på ett år. Det betyr at det i april 2019 vil komme en faktura på drøye 3 millioner
kroner. Det er også kontraktsarbeider på eksisterende bygg som ikke er overtatt pr. november
2018 (med prosess menes her vannledninger til/fra rørgalleri i eksisterende anlegg for å få dette
til å virke sammen).
E62 Basseng. Er overtatt av kommunen. Her har kommunen reklamert på utførte arbeider, og
det har også vært en brann her i forbindelse med arbeidene. Dette er en reklamasjon/garantisak,
men arbeidene er ikke avsluttet.
E71 Grunn og utenomhusarbeider er ikke overtatt. Gjenstående arbeider i forbindelse med
laguner for mangan og gjenstående sikring av anlegget. Sannsynlig at dette avsluttes vår 2019.
E51 Driftssentral er overtatt.
Overføring av prosjektmidler til 2019
Det kan være ulike årsaker til forsinket fremdrift på investeringsprosjektene i denne saken. En
forklaring kan være kapasitetsmessige begrensninger både internt og eksternt. Det kan også
skyldes for lite fokus på prioritering og budsjettmessig periodisering av prosjekter, og som et
resultat er det budsjettert for mye tidlig i handlingsprogramperioden.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen vil anbefale de foreslåtte budsjettjusteringene.

Ringerike kommune, 06.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Sak 163/18

Arkivsaksnr.: 18/4723-2

Arkiv: 223

Søknad om støtte til Tour of Norway 2019
Saksnr.: Utvalg
163/18
Formannskapet

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:


Ringerike kommune bevilger kr 400 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for
2019. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.



Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss
sentrum 2. juni 2019.

Innledning / bakgrunn
Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av
tidligere sykkelløp som har blitt arrangert i flere 10-år. Ringerike kommune har støttet
arrangementene, senest med kr 200 000 i 2018.
Beskrivelse av saken
Tour of Norway og Tour de Fjords er fra 2019 slått sammen til et nytt felles storritt. Det vil
bestå av 6 etapper i Sør- og Øst-Norge fra 28.mai – 2.juni, med avslutning i Hønefoss.
Arrangøren har inngått en partnerskapsavtale med 10 av de beste sykkellagene i verden. Med
andre ord blir Tour of Norway nå ett av landets aller største idrettsarrangementer.
Tour of Norway har planlagt å besøke vår region lørdag 1. og søndag 2. juni 2019.
Årets siste etappe er planlagt å gå i sin helhet på Hadeland og Ringerike, med målgang på
bybrua midt i Hønefoss sentrum.
Ringerike kommune blir med andre ord vertskommune for finalen og den siste målgangen i
dette store sykkelrittet. Samtidig får nabokommuner, vårt eget fylke og nabofylket, stor
oppmerksomhet på de siste etappene.
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Foreløpige etapper er planlagt i 2019:


Flekkefjord-Mandal



Lyngdal-Aust Agder (ikke avklart)



Aust Agder-Kristiansand



Aust Agder-Sandefjord



Grenland-Drammen



Hadeland-Ringerike

Massiv medieomtale og TV-dekning av rittet har tidligere ført til en flott promotering av
Ringeriksregionen og Ringerike kommune, både nasjonalt og internasjonalt. Økt deltagelse vil
og føre til enda større interesse, og med målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum, vil dette
i 2019 gi muligheter for en svært god presentasjon av både landskap, kultur, og folkeliv i
regionen.
Det vil bli arrangert barneritt og andre aktiviteter knyttet til rittet.
Økonomi
Budsjettet totalt er på 35 millioner kr og målet til arrangøren er lokale tilskudd på hvert
målsted på kr 1 000 000. Det søkes Ringerike kommune om kr 400 000.
Ringerike kommune har orientert nabokommunene om rittplanene og at en søknad om
økonomisk støtte er til behandling i kommunen.
Rådmannens vurdering
Målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum vil gi en unik markedsføring av regionen og
kommunen på en svært positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt.
Tidspunktet for avviklingen av rittet «Tour of Norway» i 2019 vil ikke by på de samme
utfordringene som de siste årene da det har blitt arrangert på 17.mai.
Rådmannen anbefaler derfor Formannskapet å bevilge kr 400 000 i støtte til arrangementet i
2019.
Vedlegg: Søknad fra Tour of Norway
Ringerike kommune, 07.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Magnar Ågotnes
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Arkivsaksnr.: 18/4094-2

Arkiv: 223

Spørsmål om egne erstatningsordninger for innbyggere som føler seg
dårlig eller galt behandlet av Ringerike kommune
Saksnr.: Utvalg
164/18
Formannskapet

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Det etableres ikke egen erstatningsordning i Ringerike kommune for innbyggere som føler seg
dårlig eller galt behandlet av kommunen. Dagens etablerte ordninger oppfattes som
tilfredsstillende.
Innledning / bakgrunn
Ordfører stillte i formannskapets møte 20. mars i år spørsmål om hvorvidt det kan det være
riktig og hensiktsmessig med avklaringer omkring behovet for eventuelle «supplerende»
ordninger for kompensasjon, som eksempelvis former for billighetserstatning til bruk i særlige
tilfeller.
Dette ikke for å undergrave de etablerte ordninger knyttet til kommunens forsikringsordning,
men som en supplerende ordning som kan omfatte muligheter i de tilfeller som ikke uten videre
kan defineres inn under kommunens forsikringsordning. Dette vil gjelde i svært få tilfeller hvor
enkeltpersoner opplever seg krenket av kommunens atferd og hvor det fra kommunens side
påviselig kan ha forekommet mer/mindre svikt.
Beskrivelse av saken
Innbyggernes rettigheter i forhold til det offentlige er svært regelstyrt. Rettighetslovgivningen
er individrettet, og det påligger kommunen en korresponderende plikt til å innfri/imøtekomme
den enkeltes lovgitte rettigheter. Dersom dette håndteres feil, vil den det gjelder kunne ha krav
på erstatning i en en eller annen form, og kommunen har derfor forsikringsordninger som
dekker slike tilfelle.
Det hender av og til at det dukker opp saker som ikke omfattes av forsikringsdekningene.
Dette gjelder som oftest erstatningskrav for «tort og svie», eller såkalte oppreisningskrav. Slike
saker behandles da av kommuneadvokatkontoret.
Erfaringsmessig skal det svært mye til for at slike krav imøtekommes ved en rettsavgjørelse.
Det finnes allikevel eksempler på at så har skjedd, men da oftest på grunn av manglende
kompetanse i kommunen når det gjelder saksbehandling, juridisk rådgivning, forlagte eller
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bortkomne viktige saksrelaterte dokumenter, eller andre forhold der kommunen påviselig har
opptrådt grovt uaktsomt.
Rådmannens vurdering
Rådmannen er av den oppfatning at dyktig og dedikerte fagfolk innen kommunens etablerte
fagavdelinger vil ivareta enkeltmennesket på en slik måte at disses behov og rettigheter blir
ivaretatt.
En billighetsertatningsordning vil ikke kunne fange opp alle typetilfellene og vil være vanskelig
å praktiskere ut fra likebehandlingshensyn. Rådmannen er derfor av den oppfatning at hver
enkelt sak bør behandles særskilt gjennom domstolsapparatet.
Dersom enkelte opplever seg urettferdig eller galt behandlet av kommunen, og derfor mener å
ha et krav om oppreisning eller erstatning i en aller annen form, må det fremmes et formelt
krav mot kommunen – gjerne via en advokat, for at kommunen skal kunne vurdere dette. Det
er først når det er fremmet et formelt krav mot kommunen at eventuelle erstatningskrav kan gis
en grundig vurdering. Dette er også viktig ut fra likebehandlingsprinsippet.
Slike krav blir oversendt kommunens forsikringsselskap for vurdering. Av og til vil slike saker
kunne avgjøres av forsikringsselskapet direkte, eller at forsikringsselskapet overlater videre
behandling til kommuneadvokatkontoret. Dersom man administrativt eller politisk tar stilling til
en erstatning eller kompensasjon, vil kommunen risikere å miste retten til forsikringsdekning.
Det er derfor viktig at alle slike saker henvises til rådmannen.
Det foreligger ingen planer om å endre dagens lovgivning, og lovgiver mener at dagens
ordninger ivaretar rettssikkerheten for den enkelte innbygger. Systemet virker og er et produkt
av lang tids praksis i norske kommuner. Rådmannen har vært i kontakt med KS-advokatene for
å finne ut om andre kommuner har etablert egne kommunale ordninger ut over de etablerte
som dekkes av forsikringsordningene, eller som er dekket av statlig initierte ordninger (f.eks.
svikt innen barnevernet). Noen få kommuner har slike ordninger med billighetserstatning, men
disse er i hovedsak rettet mot autonome grupper i tidsbestemte perioder.
Rådmannen vil derfor ikke anbefale at det etableres egne erstatningsordninger for Ringerike
kommune på nåværende tidspunkt.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 09.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Sak 165/18

Arkivsaksnr.: 18/4428-1

Arkiv: 250

Startlån, - låneopptak 2019
Saksnr.:
38/18
165/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.11.2018
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket med opp til kr. 100 000 000,- fra husbanken i
forholdt til budsjettforslaget, for videreformidling som startlån i 2019.
Beskrivelse av saken
De to siste års nivå på startlånsvedtakene har vært svært positive for definerte målgrupper.
Spesielt slår tiltaket positivt ut for store barnefamilier.
Boligkontoret arbeider i dag med flere store barnefamilier som defineres som vanskeligstilte på
boligmarkedet, og vurderer behovet for startlån i 2019 til å ligge på samme nivå som i 2018.
Rådmannens vurdering
Høye boutgifter genererer behov for supplerende sosialhjelp. Startlån er dermed et av de
viktigste verktøy kommunen har for å redusere sosialhjelpekostnader og ikke minst redusere
etablert og potensielt barnefattigdom.
Rådmannen anbefaler derfor at nivået på startlån opprettholdes i 2019, og vil komme tilbake til
nivået i 2020 basert på aktivitetstall i 2019.
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Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 23.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christinge Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/4627-1

Arkiv: 037 M50

Renovasjonsgebyr for 2019
Saksnr.: Utvalg
166/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Styret for HRA as sitt foreslåtte renovasjonsgebyr for 2019 vedtas.
Innledning / bakgrunn
Beskrivelse av saken
Styret for HRA as vedtar i sitt budsjett et forslag til renovasjonsgebyr for eierkommunene.
Forslaget er vedtatt i styret, og ble presentert i eiermøte den 24. oktober. Dette sendes nå ut til
godkjenning i samtlige eierkommuner.
Rådmannens vurdering
Forslaget til renovasjonsgebyr for 2019 godkjennes.
Vedlegg
 Forslag til renovasjonsgebyr 2019
Ringerike kommune, 31.10.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver
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Sak 167/18

Arkivsaksnr.: 18/4654-1

Arkiv: PROS 10006

10006 Heradsbygda omsorgssenter BP2
Saksnr.: Utvalg
167/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Heradsbygda Omsorgssenter vedtas bygget innenfor en ramme på 499,7 Mill NOK inkl. mva, i
samsvar med vedlagte forprosjekt.
Innledning / bakgrunn
Basert på kommunestyrevedtak sak 41/17 den 6.4.2017, 10006 Heradsbygda omsorgssenter
mulighetsstudie, utarbeidet kommunalsjef for helse og omsorg en bestilling til
utbyggingsavdelingen for gjennomføring av prosjektet.
Bestillingen definerer planlegging og bygging av nytt omsorgssenter med 64 leiligheter,
dagsenter for inntil 20 brukere og base for hele hjemmetjenesten i Hønefoss inkl.
parkeringsareale i kjeller for hjemmetjenestens biler.
Senteret skal tilrettelegge for og ta i bruk velferdsteknologi. Videre skal det bygges passiv hus
og i massiv tre. Senteret skal ha gode energiløsninger basert på fornybar energi hvis mulig.
Senteret ligger utenfor dekningsområdet for fjernvarme.
Med bakgrunn i denne bestillingen ble prosjektet etablert i 2017. En brukerprosess ble
gjennomført sommer/høst 2017, som har ledet frem til et omforent og vedtatt
funksjonsprogram samt teknisk program. Disse dokumenter dannet grunnlaget for
konkurransen mot arkitekt og øvrig prosjekteringsgruppe høsten 2017.
Konkurransene ble gjennomført som åpne anbudskonkurranser. Arkitekt og
prosjekteringsgruppe ble valgt. Denne gruppen startet sitt arbeid i desember 2017, og har
sammen med byggherre og bruker jobbet frem skisseprosjekt som ble ferdigstilt juni 2018 og
forprosjekt som ble ferdigstilt i oktober 2018.
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Beskrivelse av saken
Arbeidet med skisse/forprosjektet i samspillsfasen har tatt utgangspunkt i vinnerne fra
arkitektkonkurransen, AT-Plan, og vinnerne fra prosjekteringsgruppekonkurransen, WSP
Engineering. Gruppen har hatt deltakere fra alle relevante fagfelt.
På byggherresiden har bruker, teknisk forvaltning, teknisk drift, prosjektleder, teknisk
koordinator og prosjektansvarlig deltatt aktivt. Prosjektleder og prosjektansvarlig har
rapportert til styringsgruppen.
Hensikten med prosjekteringen har vært med utgangspunkt i byggherre sine egne programmer
å tegne, planlegge og kostnadsestimere det nye omsorgssenteret. Arbeidet har foregått i flere
trinn og ulike utkast er foreslått helt frem til det endelige forslag som er vedtatt å foreslå
bygget
Endelig forslag omfatter ønsket planløsning, tekniske løsninger, utomhus områder, miljøkrav,
økonomi og SHAi-forhold. Til grunn for dette arbeidet ligger Husbankens krav og til enhver
tid gjeldende regler og standarder samt kommunens egne spesielle krav, herunder Klima og
Miljøplan.
Funksjonsprogrammet og teknisk program som ble utarbeidet høsten 2017 har vært førende
dokumenter for utforming. Disse definerer det rom og arealbehov som trengs, samt kvalitet og
innhold på de tekniske løsningene som velges.
Brukerkoordinator og brukerstyre har hele tiden i prosjekteringen deltatt aktivt for å tilpasse
de enkelte avdelinger best mulig i forhold til sine behov. Viktige beslutninger og valg rundt
tekniske løsninger er tatt i prosjekteringen. Mye arbeid er lagt ned rundt valg av løsninger fra
et LCCii-perspektiv. Dette betyr løsninger som har høyere investeringskostnad, men betydelig
lavere driftskostnader.
Det er også jobbet mye med passive miljøtiltak for å redusere energibehovet så mye som mulig
i det nye bygget. Brønnpark og varmepumpe er valgt som energiløsning for oppvarming og
kjøling.
Hele prosjektet miljøklassifiseres i BREEAMiii. Egen BREEAM koordinator og revisor står for
dette arbeidet. Bygget blir klassifisert som BREEAM GOOD.

i

I bygg- og anleggsbransjen brukes begrepet SHA. SHA er en forkortelse for sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø.
SHA er sentralt i byggherreforskriften, som kom i 1995 (ny utgave 2010). Den skal verne
arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse. Begrepet SHA
brukes bare på denne typen arbeidsplasser.
ii

Livssykluskostnader (LCC) er summen av investeringskostnad og alle kostnader til
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket
restverdi ved avhending. Alle offentlige byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere LCC i
forbindelse med anskaffelser
iii

BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.. BREEAM har vist seg å være et
effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere miljørettet
bærekraftig tenkning i alle ledd.
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Det er foretatt kvalitetssikring av løsninger, tegninger og beskrivelser fortløpende i
prosjekteringsfasen. I oktober 2017 ble det gjennomført en større samling for kvalitetssikring.
Det var her bred deltagelse fra byggherre og rådgivere.
Etter forprosjektets ferdigstillelse er det foretatt en risikovurdering. Denne er utført av ekstern
rådgiver som ikke har deltatt i utarbeidelsen av forprosjektet. Risikovurderingen påpeker
potensielt usikkerhet rundt et presset entreprenørmarked og at det ikke må velges en
entreprenør som er uskikket til oppgaven. Det er veldig viktig at det skapes reell konkurranse
om oppdraget og at flere tilbydere gir tilbud. Det jobbes aktivt med å oppnå dette.
Forprosjektet som er vedlagt denne saken danner grunnlaget for den konkurransen for
anbudskonkurranse. Byggingen blir gjennomført som totalentreprise etter NS8407 med
forprosjektmaterialet fra prosjekteringen om grunnlag.
Konkurransen har svarfrist 12.12.2018. Endelig budsjett kan etableres når konkurransen er
avsluttet, evaluert og vinner valgt. Det ligger som forutsetning at vinnerforslaget ligger
innenfor det kostnadsestimatet som er utarbeidet på 499,7 Mill NOK inkl. mva.
Ved valgt vinner og med en kostnad som ligger innenfor den rammen som er estimert, er
intensjonen å skrive kontrakt med vinnende entreprenør og starte arbeidene så raskt som mulig
i 2019. Fremdriftsplanen forutsetter overtagelse av bygget vinter/vår 2020/2021 og at bygget
tas i bruk første del av 2021.
Forholdet til overordnede planer
Detaljregulering for tomten er vedtatt i sak 113/18 i kommunestyremøte 11.10.2018.
Rammesøknad for prosjektet er sendt og det forventes rammetillatelse i november 2018.
Juridiske forhold
Kontraktsforhold
Det er inngått avtaler med prosjekteringsgruppe og arkitekt i 2017 for den prosjektering som
er gjennomført. Disse avsluttes ved ferdig forprosjekt (nå). Arkitekt vil bli tiltransportert valgt
entreprenør ved vedtak om bygging.
Rådmannen vil inngå en NS8407(totalentreprise) kontrakt med vinner av den åpne
anbudskonkurransen for gjennomføring av bygget iht. forprosjektet ved positivt vedtak. Dette
forutsetter at et budsjett kan etableres innenfor den vedtatte rammen på 499,7 mill. NOK inkl.
mva.
Tidligere behandlinger og vedtak
 Kommunestyre 6.4. 2017, sak 41717 «10006 Heradsbygda omsorgssenter
mulighetsstudie»


Kommunestyre 11.10.2018, sak 113/18 «Detaljregulering for Heradsbygda
omsorgssenter



Formannskap 25.9 2018, sak 135/18 «Heradsbygda Omsorgssenter, -status»

Et BREEAM sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og
Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse,
helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt
forurensning.
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Økonomiske forhold
Fra tidligere har Ringerike kommune forholdt seg til en økonomisk avsetning basert på en
tidlig mulighetsstudie som ble gjort for å synliggjøre hvordan tomten kunne benyttes basert på
rammer definert i 2015. Denne kalkylen var utelukkende basert på «prisboken», og ble definert
til 330 mill. kroner.
Det er et faktum at «prisboken» ikke henger med når det gjelder de faktisk byggeutgifter og
krav som kommunen i dag står ovenfor. Disse er i stor grad påvirket av kriterier stillt fra
Husbankens side samt nye krav til teknisk standarder, og vi ser en stor økning i
byggekostnader de siste årene. Prosjekteringsgruppen har helt eller delvis innsyn i tre lignende
prosjekter som er under planlegging/kontrahering/bygging. Trenden for alle disse tre er den
samme. Prisboken gir ikke et riktig prisnivå for alle kapitler som omhandler tekniske fag.
Teknikken i denne type bygg er mye mer avansert enn for bare få år tilbake. Reelle priser er
vesentlig høyere, og man har valgt å innarbeide dette høyere prisnivået i kalkylen.
Forprosjektet viser at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor en ramme på 499,7 Mill
NOK inkl. mva. I dette beløpet er det medtatt inventar og utstyr, riving av det tidligere
«Norderhovhjemmet», grunnundersøkelser, flyttekostnader, reguleringskostnader, skilt og
tavler, anleggsbidrag elkraft og garantioppfølging. Rådmannen ønsker ikke å utdype de
forskjellige kontonivå i den reviderte prosjektskissen, da dette vil kunne påvirke
anbudskonkurransen. Formannskapet ble presentert for detaljene i sak 135/18 den 29.0.2018.
Hva vil etableringen av «Nye Heradsbygda omsorgssenter» koste Ringerike kommune?
Det nye omsorgssenteret vil ha et netto areal på 4 185 m2, fordelt på:
 Omsorgsboliger: 3 045 m2
 Dagaktivitetsenter: 205 m2
 Fellesfunksjoner: 112 m2
 Administrasjon og personalfasiliteter: 301 m2
 Drift og tekniske lokaler: 280 m2
 Lokaler for hjemmetjenesten: 242 m2. Hjemmetjenesten får også et parkeringsreale i
kjeller på 1 710 m2.
Kapitalkostnader/grunnlag:

Forprosjektet kalkulerer med et
investeringsbehov på
Fradrag
- Investeringstilskudd omsorgsboliger
- Investeringstilskudd dagsenter
- Merverdiavgift
Grunnlag kapitalkostnader
Årlige kapitalkostnader

- Husleie fra omsorgsboligene

kr. 499 700 000,kr. 92 928 000,kr.
4 572 000,kr. 99 800 000,kr. 301 000 000,kr. 17 544 000,-

kr.

Fradragene er beregnet ut i fra
de satser husbanken opererer
med p.d.d.
Beregnet av grunnlaget i
forhold til en avdragstid på 30
år (annuitet) og 4% rente
(usikkerhet i dagens rentenivå).

5 760 000,- Beregnet etter en husleie på
kr. 7500,-/mnd. I henhold til
formannskapets sak 135/18 ser
rådmannen nå på
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sammenligningsgrunnlag i
forhold til samme type
boligetablissementer i andre
kommuner, og kommer til å
foreslå i egen sak en endring av
husleiesatsene.

Dekkes av kommunen
kr. 11 784 000,I tillegg til dette vil det påløpe FDViv-kostnader. Disse vil framkomme i budsjettsak for 2021.
Det er viktig å nevne at slike driftskostnader vil ha en motpost i egenbetaling for praktisk
bistand og opphold på dagsenter.
Rådmannens vurdering
Rådmannen legger med dette fram BP2 byggesak i forhold til realisering av «Nye Heradsbygda
omsorgssenter». Prosjektet presenteres nå som et moderne omsorgssenter, bestående av 64
omsorgsboliger fordelt på åtte boliggrupper med åtte beboere i hver gruppe/avdeling, et
dagsenter med plass til inntil 20 brukere, lokaler/base for hjemmebaserte tjenester samt et
parkeringsanlegg i kjeller, som også inneholder garderober, arealer for avfallshåndtering og
skittentøy, lager og kjølekapasitet.
Omsorgsboligdelen inneholder alle de fasiliteter som man i dag forventer på et sykehjem. Dette
gjelder bl.a. fellesarealer, anretning, spise og aktivitetsrom, medisinrom,
lege/frisør/fotpleietilbud, skyllerom (reint/ureint). Boenhetene har åpne og oversiktlige
løsninger med god tilgang til utearealer.
Husbankens krav/ønsker om å unngå institusjonspreg er godt ivaretatt, samtidig som ansattes
behov for effektiv logistikk og kommunikasjon/transportveier er hensyntatt. Bygningen
framstår nå på dette stadiet som et hyggelig sted å bo, oppholde seg og arbeide. Det å
designmessig imøtekomme disse krav og ønsker, har ført til en bygningskropp med et stort
gårdsrom/atrie for beboerne, med gode lysforhold og godt beskyttet for vær og vind.
Rådmannen registrerer at kostnadsbilde har endret seg betydelig gjennom skisseprosessen og
grunnene til dette. Tidligere anslag har vært tuftet på grove estimat og tidligere erfaringstall.
Det er lenge siden kommunen har bygd omsorgsboliger. Den valgte utforming av denne
bygningen er i tråd med husbankens føringer i dag, men kostnadsintensiv.
Husbankens krav har ført til at det går med mye areal til såkalte kommunikasjonsarealer, og
hele 48% av nettoarealet skyldes konseptet med indre gårdsrom og mange og lange korridorer.
Skulle man unngått dette, måtte konseptet basere seg på flere mindre bygninger, og forflytning
mellom disse måtte skje utendørs. Dersom man skal ha en fleksibel drift med fleksibel bruk av
ressursene, ville dette være svært vanskelig/utfordrende. Sammenligner man den prosjekterte
løsningen med en «institusjonsblokk» vil man se at arealet med utvendige fasader er langt
større (ikke minst på grunn av det innvendige gårdsrommet som også generere slike fasader)
enn en institusjonspreget bygning. Dette, og rammevilkår og forhold avdekket og belyst i
brukerprosess og prosjektering, har ført til en kostnadskalkyle som strekker seg langt ut over
tidligere foreløpig avsetning. Følgende forhold forsterker dette:

iv

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDVkostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller
riving.
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Det måtte gjennomføres detaljregulering av tomten siden gjeldende plan aldri er politisk
vedtatt. Kostnader til reguleringsarbeidet er nå en del av kalkylen. Krav som er
fremkommet i reguleringsarbeidet er og inne som en del av kalkylen. Disse er i hovedsak
fra Statens vegvesen og fylkesmannen, og avstedkommer kostnader knyttet til påkobling
på vei samt støyskjerm mot senteret langs Heradsbygdveien.



Senteret skal nå romme hele hjemmetjenesten i Hønefoss, mot tidligere ca. en tredjedel.
Dette betyr at flere ansatte og arbeidsbiler må håndteres. Dette påvirker også
trafikkløsningen som statens vegvesen krever.
I kalkylen er det nå lagt inn betydelige beløp for velferdsteknologi og tilrettelegging for
denne. Temaet er omfattende, men stikkordsmessig kan nevnes tilrettelagte bad med
hev/senk teknologi, døgnrytmebelysning og nøkkelfritt bygg. Tilrettelegging ut over dette
betyr at tekniske anlegg bygges med overvåkning og kapasitet til å implementere den
teknologi som ønskes innført.
Ny standard TEK 17 erstatter TEK 10 som var gjeldende da mulighetsstudien ble laget.
Nye standarder for elektro er også blitt introdusert etter at mulighetsstudien ble utarbeidet.
Bygget bygges som passivhus. Miljøklassifisering gjøres iht. «Breeam NOR».,
klassifiseringsnivå GOOD.
Nye seriøsitetskrav vil kunne medføre økte oppfølging fra både entreprenør og byggherre.
Det er innført nødstrøm i omsorgssenteret.
Massiv tre benyttes i bærekonstruksjonen.
Grunnundersøkelser gjort etter rivning av det tidligere Norderhovhjemmet, avdekket bløt
leire i grunnen som kostnadsmessig har påvirket bæresystemet i bygget.
Logistikk rundt smittevern ved intern transport av mat, tøy og avfall er bedre belyst og
implementert.











Rådmannens vurdering er at forprosjektet er gjennomført i henhold til det kommunestyret har
besluttet og den bestilling som administrasjonen har fått. Forprosjektet som er utført omfatter
en komplett leveranse av Heradsbygda Omsorgssenter. De tekniske løsninger som er valgt
tilfredsstiller miljø og klimaplan og for øvrig gjeldende normer og krav angitt i
forprosjektbeskrivelsen.
Brukere og driftere av senteret er i stor grad er blitt involvert i utvikling og beslutninger rundt
utforming, noe som rådmannen mener styrker konseptet.
Rådmannen vil presisere at det fortsatt er variabler vi ikke kan ha kontroll over.
Anbudskonkurransen er ikke gjennomført, og først når denne er klar og entreprenør er valgt,
vil vi ha en langt sikrere prognose i forhold til endelige kostnader. Helt sikre vil vi ikke være
før byggeregnskapet er gjort opp. Prosjektet er i kommunal sammenheng stort, men framstår
nå som så godt gjennomarbeidet og «knadd» i alle retninger at rådmannen ikke ser noen
overhengende fare for at endelig budsjett vil «sprekke», - snarere tvert i mot.
Senteret kan tidligst stå ferdig til bruk våren 2021. Dette vil være meget viktig for kommunen
med tanke på videreutvikling av helse og omsorgstilbudet. En gjenoppbygging av tilbud på
tomta etter tidligere Norderhovhjemmet har lenge vært etterlyst, men har vært utsatt flere
ganger. Dette har ført til frustrasjon i flere instanser, bl.a. Husbanken.
Et positivt vedtak om bygging nå, vil være en viktig premiss for den behovsanalyse som
rådmannen skal gjennomføre og presentere i 2020 når det gjelder framtidens behov for
omsorgsplasser i Ringerike kommune.
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Vedlegg
 Beskrivelse bygg
 Beskrivelse VVS
 Beskrivelse elektro
 Beskrivelse utomhus
 Illustrasjon
 Utomhusplan
 Plan underetasje
 Plan 1. etasje
 Plan 2. etasje
 Plan 3. etasje tak
 Møbleringsplan 1. etasje
 Møbleringsplan 2. etasje
 Fasade sørøst
 Fasade Nordvest
 Fasade sørvest
 Fasade nordøst
 SHA-plan

Ringerike kommune, 01.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
Leder eiendom: Jostein Nybråten
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/
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Forutsatt at Vestre Viken HF gir nødvendige positive tilbakemldinger på framlagt prosjekt, får
rådmannen fullmakt til å realisere «nye Ringerike interkommunale legevakt» innenfor de
føringer som er gitt i saksframlegget.

Innledning
Kommunestyret i Ringerike kommune fattet den 4.5.2017 i sak 54/17 følgende vedtak:
1. Statusrapport for nye lokaler til interkommunal legevakt tas til etterretning.
2. Rådmannen får fullmakt til å ferdigprosjektere et nytt helsebygg på bygslet tomt ved
Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler til interkommunal legevakt og
ambulansestasjon i tråd med saksframstillingen.
I møte 6.9.2018 i sak 92/18 fattet kommunestyret slikt vedtak:
1. Status i forhold til byggeprosjektet «Nye Ringerike interkommunale legevakt», tas til
orientering.
2. Med forbehold om godkjenning av «Intensjonsavtale mellom samarbeidskommunene og
vertskommunen om drift av Ringerike interkommunale legevakt» i samtlige
samarbeidskommuner, godkjennes vedlagte forslag til intensjonsavtale.
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I denne saken ble det angitt en framdriftsplan for prosjektet, dersom samtlige
samarbeidskommuner sluttet seg til endring i ny intensjonsavtale. Denne er nå justert slik:
Handling
Forprosjekt ferdig
Politisk vedtak B2
Kunngjøring
totalentreprise
Kontrahering
entreprenør
Oppstart byggeplass
Bygging
Åpning

2018

2019

2020

Planlagt fremdrift er valgt ut i fra en rekkefølge for gjennomføring av samtlige prosjekter som
gjennomføres av Ringerike kommune med oppstart 2018/ 2019, samt en forutsetning om å
kunne ta nye lokaler i bruk snarest mulig. Prosjektet er foreløpig ca. 6 mnd. bak opprinnelig
tiltenkt fremdrift som tilsa ferdigstillelse rundt desember 2019. Prosjektet har hatt to
hovedaktører på brukersiden (Vestre Viken HF og Ringerike kommune) med respektive
administrative ledd. Enkelte avklaringer har tatt forholdsmessig lang tid, og brukerprosessene
har derfor tatt lengere tid enn beregnet. Disse har vært svært omfattende, men nødvendige for
å eliminere usikkerheter i prosjektet, deriblant avklaring av fremtidige drifts- og leieforhold
samt fordeling av kostnader.
Den 31. oktober 2018 ble det klart at alle samarbeidskommunene sluttet seg til ny
intensjonsavtale, som innebærer at man binder seg til avtalen i en 5-årsperiode. Dette for å
sikre samarbeids-kommunene og vertskommunen nødvendig forutsigbarhet ved en såpass stor
investering, og for å unngå at partene får uforutsette kostnader i fortsettelsen, dersom noen av
dagens samarbeids-kommuner vurderer andre løsninger for egen legevakt. Rådmannen
fremmer derfor nå byggesaken (BP2) for politisk behandling.

Beskrivelse av saken
Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver i §§ 3-1 og 3-2 kommunens ansvar for å tilby hjelp
ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt. Dette spesifiseres i «Akuttmedisinforskriften» § 6 som beskriver kommunens ansvar for å tilby en legevaktordning som sikrer
befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, samt §§ 12 og 13 som beskriver kommunens
ansvar for døgnbemannet legevaktsentral.
Avtalen om interkommunalt legevaktsamarbeid mellom kommunene Ringerike, Hole,
Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå er hjemlet i Kommuneloven § 28 a. Samarbeidet
er et administrativt vertskommunesamarbeid etter § 28 b med Ringerike kommune som
vertskommune.
Dagens situasjon
Ringerike interkommunale legevakt leier i dag lokaler for legevaktsdrift av Ringerike
sykehus/Vestre Viken HF. Legevaktlokalene ble bygd om og driften i de nye lokalene startet
16.11.09. Lokalene er allerede marginale i forhold til dagens drift. Ringerike interkommunale
legevakts leieforhold ved Vestre Viken HF opphører 15.11.19. Sykehuset har varslet at de fra
dette tidspunkt selv kommer til å benytte lokalene.
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Etter drøftinger basert på dagens framdrift av prosjektet, er det allikevel klart at legevakten
fortsetter i dagens lokaler inntil de nye lokalene er ferdigstilt. Slik ferdigstillelse er planlagt til
juni 2020 (se framdriftsplan).
Hensikten med å bygge ny legevakt og lokaler for prehospitale tjenester er å sikre moderne
framtidsrettede lokaliteter med tilstrekkelig kapasitet og optimal nærhet til Vestre Viken HF,
Ringerike sykehus.
Prosjektering
Prosjekteringsarbeidet har så langt basert seg på godkjent intensjonsavtalen mellom Vestre
Viken HF og Ringerikes kommune, samt vedtatt leieavtale mellom samme parter. Disse
oppsummeres slik:
1. Ringerike kommune bygger ny interkommunal legevakt på festet tom, på Vestre Viken HF
sin eiendom Arnold Dybjords vei 1 (Gnr. 38, bnr. 88) i Ringerike kommune. Festeavtalen
gjøres for 40 år og baserer seg på innhentet takst fra «BER Verdivurdering as» av 21.2.2017og
statens kalkulasjonsrente i rundskriv R109/14. Den nye interkommunale legevakten vil da i
praksis ligge der den tidligere sykehusbarnehagen ligger i dag. Festeavtalen er godkjent, og
kostnadene fordeles og legges inn i budsjett fra åpningsdato.
2. Bygningen skal også inneholde ambulansestasjon for prehospitale tjenester ved Vestre Viken
HF, som skal leie disse i en periode over 30 år. Størrelsen på denne er definert til inntil 700 m2
eksklusivt areal. Leien administreres som «finansiell leasing», slik at Vestre Viken HF eier
denne delen av bygningen etter 30 år. Ambulansestasjonen dimensjoneres i henhold til
kravspesifikasjoner fra Vestre Viken HF. Husleieavtalen er i praksis godkjent av begge parter.
3. Bygningen skal ha en overbygget gang/korridor fra legevakten og inn i sykehuset. Likeledes
skal det etableres en felles kursarena. For begge disse fasiliteter skal kostnadene fordeles
mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune (50/50) og størrelsesmessig skal disse
fellesarealene ikke overskride 400 m2.
4. En driftsavtale som dekker det medisinske samarbeidet og andre tjenester som partene kan
levere til hverandre, vil partene komme tilbake til senere i prosjektet. Disse avtalene er definert
og rådmannen kostnadsberegner disse.
Forutsetninger areal og planløsninger
Særlig to variabler vil påvirke areal og kapasitetsbehov; - lovkrav og befolkningsutvikling.
Endringene i «Akuttmedisinforskriften» stiller nye krav til de akuttmedisinske tjenestene
utenfor sykehus, herunder kommunal legevaktordning. Det stilles strengere krav til
kompetansen hos leger i kommunal legevakt samt for helsepersonell/operatører av kommunale
legevaktsentraler. Det vil være en overgangsordning på tre og fem år for å oppfylle disse
kravene. Dette arbeider legevakten med for å være i mål innen fristenes utløp pr. 1.5.2018 og
1.5.2020. Dette arbeidet er «i rute».
Befolkningsvekst vil medføre et økt forbruk av legevakt. I planleggingen av ny legevakt er
utfordringen hvilke prognoser som skal legges til grunn. Det er beregnet at befolkningen vil
vokse i Ringerike kommune med 10.000 innbyggere, fra dagens 30 000 innbyggere til 40.000
innbyggere i 2030. Usikkerheten i forhold til effekt av ny vei og jernbane er også stor. Bl.a. vil
anleggstiden by på større utfordringer for legevakten. Både Jernbaneverket og kommunen selv
tror at antallet innbyggere kommer til å fordobles de neste tretti årene.
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Etter bygging av Ringeriksbanen og ny E16 kan Ringerike (kommunene Ringerike og Hole),
som nå teller 36.568 innbyggere) ha 75.000 innbyggere i 2040. Da kostnadene i det
interkommunale samarbeidet fordeles i forhold til folketall i kommunene, vil den enkelte
kommunes kostnader kunne gå opp/ned fra det ene driftsåret til det andre.
Usikkerheten ligger også i hvilken befolkningsvekst som kan ventes i de øvrige kommunene
som er tilknyttet legevakt-samarbeidet. Likeens endrede trafikale forhold som igjen endrer
innbyggernes oppfattelse av «nærhet» og «avstand». Som eksempel utløste den nye veien
«Sokna-Ørgenvika» at Flå kommune ble en del av legevaktsamarbeidet.
Prosjekteringsgruppen har i skisse- og forprosjektet brukt betydelig tid på å optimalisere og
«kna» planløsninger, med den hensikt å redusere areal til et minimum, uten å gå på kompromiss
med drift og logistikk i bygget. Det har vært gjennomført befaringer til andre sammenlignbare,
nyetablerte legevakter (nybygg), blant annet på Jessheim, Kongsberg og i Tønsberg. I tillegg er
det hentet inn erfaringer fra bygging av andre tilsvarende legevakter, deriblant Lillehammer.
Både prosjektleder, prosjektansvarlig og brukergruppen er av den oppfatning at løsningene
som er forutsatt i dette prosjektet gir en meget god arealutnyttelse og logistikk, sett opp imot
tilsvarende og sammenlignbare bygg. Dette vises og i form av at brutto/ netto faktor v for areal
som ble lagt til grunn før skisseprosjektet (basert på erfaringstall for tilsvarende bygg), har blitt
vesentlig lavere i endelige planer. Det påpekes også at ved å komprimere arealer (legge flere
funksjoner inn på et mindre areal) som vi mener er tilfellet her, vil kostnad pr/ m2 øke noe.
Et av målene med tiltenkt plassering og samarbeid med VVHF var å oppnå gode
synergieffekter med hensyn på drift. Dette er oppnådd gjennom blant annet følgende
forutsetninger:
 Felles garderobeanlegg for ambulanse og legevakt i underetasjen.
 Felles møterom som kan disponeres både av VVHF, RK og samarbeidskommuner.
 Arealbruk som gir en viss fleksibilitet med tanke på omdisponering/ annen bruk.
 Felles gasslager i underetasjen.
 Enkelte tekniske anlegg som nødstrøm og adgangskontroll kan unngå å ha to
separate systemer.
Forutsetninger energi
Alle offentlige bygg over 1000 m2 har pliktig sertifisering i energiklasser. Energiklassene
avgjøres av spesifikt energiforbruk og type energikilde. Prosjektet har foreløpig ambisjon om å
oppnå energimerke A. Det vil i praksis si et energiforbruk som er lavere enn minstekravet i
teknisk forskrift. Mandatet til prosjekteringsgruppa har vært å undersøke hvilke tiltak som
kreves for å oppnå ønsket energimerke. Dette kan være tiltak som: noe økt isolasjon i tak/
vegger, økt u- verdi på vinduer, økt krav til varmegjenvinning på ventilasjon, eller solceller på
taket. Tiltakene skal vurderes ut ifra et kost/nytte perspektiv.
Samtlige tiltak skal være selvfinansierende, med relativt kort nedbetalingstid og ikke medføre
økte leiekostnader. Det er eksempelvis vurdert ikke hensiktsmessig å legge til grunn
«passivhus» standard for dette prosjektet da det vil være fordyrende med tanke på kost/ nytte
og gi lang nedbetalingstid for investeringen.
Forutsetninger byggemetode
v

Brutto netto faktor er et forholdstall som sier noe om arealutnyttelsen i et bygg. Eksempelvis
gir mye «overflødig» areal en høy faktor).
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Bygget forutsettes oppført med bæresystem av stål/ betong og forblending med tegl i fasader.
Samtlige større prosjekter i RK skal vurderes bygget i KL- tre (massivtre). Prosjektleder har
sammen med prosjekteringsgruppen gjort en egnethetsvurdering som tilsier at dette bygget
ikke er særlig egnet for oppføring i massivtre. Dette skyldes blant annet følgende:


Risiko med tanke på kort tid til planlegging i forprosjektet og mulige forsinkelser
ved valg av løsninger som foreløpig ikke er «hyllevare».



Fullverdig «massivtrebygg» anses ikke aktuelt med bakgrunn i ønske om
fleksibilitet.



På grunn av tomtens beskaffenhet bør underetasjen være i betong. Dersom man
skulle valgt en løsning som innebar bruk av massivtre ville det gi liten effekt, men
potensielt fordyre prosjektet.



Krav om fasade/ uttrykk som «matcher» Ringerike sykehus. Teglforblending i
kombinasjon med massivtre anses å kunne være kostnadsdrivende.

Økonomiske forhold
Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad, inkl. mva. og
avsetning for usikkerhet:



Prosjektkostnad (P50vi): 98 MNOK inkl. mva.
Prosjektkostnad (P85): 106 MNOK. inkl. mva.

Anslått prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/ m2 i størrelsesordenen 50.476 kr/ m2.
En vesentlig økning av kostnadsrammen utover P85 anses som lite sannsynlig, gitt normale
forutsetninger i markedet. Prosjektet anses å ha lav rest- usikkerhet med tanke på kostnad etter
endt forprosjekt. Dette skyldes blant annet følgende:





Enkel bygningsdesign og geometri, tomt med god adkomst og gode grunnforhold.
Standardiserte tekniske løsninger og klare forutsetninger.
Tydelige premisser for materialer og tekniske løsninger.
Klare forutsetninger for planløsninger og funksjoner. Liten sannsynlighet for
endringer som kan påvirke areal, plan og tekniske løsninger.

Solceller er beskrevet som en opsjon i prosjektet med kostnad ca. 1,1 MNOK inkl. mva. Denne
er ikke medregnet i total prosjektkostnad. Utløsning av opsjon avhenger blant annet av
støttemidler, total prosjektkostnad og lønnsomhetsberegning.
Det er enighet mellom partene at etableringen skal skje etter «åpen bok-prinsippetvii». Den
endelige kostnadskalkylen, korrigert for interne kostnader, utstyr, prisvekst og justerte reserver

vi

Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er
verdien for anslått prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått
prosjektkostnad beregnet innenfor 85% sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er
det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen. Kostnaden P50
hensyntar alle kostnader i prosjektet inklusiv forventede tillegg (i form av tilleggs krav og
endringer). Kostnaden P85 tar i tillegg til dette høyde for byggherren sin sikkerhetsreserve,
som blant annet inkluderer avsetning for normal usikkerhet i markedet. Etter innhenting av
anbud vil verdiene for P50 og P85 justeres og endelig budsjett vedtas.
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og marginer, gir en samlet investeringskostnad på kr. 106 000 000,- inkl. moms (2020-kroner).
Det gjøres oppmerksom på at dette beløpet inkluderer både reserver/uforutsette utgifter samt
beregnet prisstigning. Det er lagt inn en opsjon i prosjektet med bruk av solenergi. Dette vil
dersom denne blir utløst, vil dette kunne øke investeringskostnadene med 1,1 mill. kroner, men
selvsagt redusere energikostnadene over tid.
Arealfordeling i bygget
Ringerike kommune vil eie bygget, men Vestre Viken HF skal leie underetasjen som innredes
til ambulansesentral. Leieforholdet anordnes slik at Vestre Viken HF eier denne delen av
bygningen etter 30 år. Det er likeledes avtalt at Vestre Viken HF skal dekke inn 50% av
kostnadene til kurs/møtearealer og overgangen mellom sykehuset og legevakten i husleien. I
tillegg kommer andeler av fellesarealer som trapper, tekniske rom, garderober o.l.
Arealfordelingen innvirker på husleiekostnadene.
I utgangspunktet definerte Vestre Viken HF at ambulansesentralen skulle disponere inntil 700
m2 eksklusivt areal i tillegg til 400 m2 overgang mellom bygningene og møterom. Det har vært
gjennomført omfattende brukerprosesser av ekstern konsulent (OEC) høsten 2017 og vinter
2018, med bred medvirkning av representanter fra blant annet Ringerike legevakt,
prosjektansvarlig, prosjekteier (kommunalsjef helse), samt prehospitale tjenester. Arealene er
«presset godt ned» i forhold til de øvre rammer som var skissert. Arealfordelingen nå ser slik
ut:
Areal
Interkommunal legevakt
Ambulansesentral
Garderober inkl. gang og trapp
Felles teknisk areal
Møtesenter og gjennomgang
Totalt

Sum m2
813
583
182
142
380
2 100

Ringerike
kommune
813
51
71
190
1 125

Vestre Viken
HF
583
131
71
190
975

En hovedmålsetning i prosjektet er å utvikle fremtidsrettede lokaler som gir optimal drift, både
med tanke på bemanning og med tanke på lave kostnader til drift og vedlikehold av
bygningsmassen. Samtidig skal bygget ta høyde for en betydelig fremtidig befolkningsvekst.
Forutsetninger om lave kostnader til drift og vedlikehold medfører en høyere
investeringskostnad, da det legges til grunn noe økt kvalitet i forhold til materialer og
løsninger. Eksempler på dette kan være:
- Mengden med innvendige glassflater og skyvedører øker for å gi lokaler med bedre
oversikt.
- Utvidet bruk av dører med elektronisk adgangskontroll (nøkkelfritt bygg), gir vesentlig
enklere drift.
- Antall innervegger øker. Medfører flere rom, men mindre areal (relativt). Bedre
oversikt og logistikk, dermed enklere bemanning.
vii

Det er grunnleggende at alle parter har fullt innsyn i prosjektets økonomi til enhver tid.
Åpen økonomi («åpen bok») er viktig for å skape tillit og motvirke spekulasjoner. For å
motvirke tvister er det viktig at partene til enhver tid har anledning til å skaffe seg kunnskap
om hvordan prosjektets økonomi utvikler seg og hvordan man ligger an i forhold til målpris og
sluttkostnad. En slik oversikt vil motvirke ubehagelige overraskelser og bidra til at
overraskelser kan håndteres så tidlig som mulig.
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-

Fasader med vedlikeholdsfrie materialer. Gir noe økt kostnad, men betydelig lavere
vedlikeholdskostnader.
Solid fendring av vegger i korridorer og utsatte rom. Gir noe høyere
investeringskostnad men medfører lite behov for utbedringer og vedlikehold senere.
Ambisjon om energimerke A, lavere energiforbruk enn minstekrav i teknisk forskrift (se
neste avsnitt). Økt investering i starten, men gir betydelig inntjening over byggets
levetid. Er og i samsvar med Ringerike kommune sine miljø ambisjoner og tiltak
gjennomført på andre nybygg prosjekter i regi av Ringerike kommune.

Leieavtalen mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune konkluderer med at det kan bli
behov for justeringer i arealomfanget, og at arealomfanget forutsettes endelig godkjent av
leietaker før byggestart. De tallene prosjektet nå presenterer, bør ligge innenfor det som kan
godkjennes. Andel fellesareal er noe økt, men dette kommer av at prosjektet realiserer et
innsparingspotensial ved å slå sammen garderober for hele bygningen. Dermed øker det arealet
som må defineres som fellesareal.
Hva vil etableringen koste partene?
Det gjøres oppmerksom på at dette på nåværende tidspunkt er tentative tall. Tallene vil være
mer valide etter at anbudsrundene er ferdige, og endelige når byggeregnskapet foreligger og
alle driftsavtaler er inngått. Det nærmeste konkrete sammenligningsgrunnlaget vi har må være
Kongsberg interkommunale legevakt, som betaler husleie for 1093m2 (Ringerike legevakt
disponerer 1100 m2). Her utgjør en samlet husleie kr. 3 489 336,-/år.
Med et utgangspunkt i 106 mill. kroner, og den beskrevne arealfordeling vil kostnadene, og
dermed grunnlaget for husleien fordeles slik:
Kostnad som skal
betjenes av
Vestre Viken HF
Fordeling av prosjektkostnader
Momsrefusjon
Grunnlag for kapitalkostnader i husleien

49 200 000,-

Kostnad som skal
betjenes av
Interkommunale
legevakt
56 800 000,-

9 840 000,-

11 360 000,-

39 360 000,-

45 440 000,-

Samlet husleie i forhold til vertskommunesamarbeidet estimeres til:
Grunnlag
- Kapitalkostnaderviii
- Bygslingsavgift

Husleie
Bakgrunn
kr. 2 293 000,- Dekker Ringerike kommunes
kapitalkostnader relatert til legevakten.
kr.

103 500,- Bygslingsavgiften er fordelt med 50% på

viii

Bygningen er klausulert til helseformål og ligger på bygslet tomt inne på Vestre Vikens
eiendom. Etter 30 år vil Vestre Viken HF eie ca. halvparten av bygningen, og resterende etasje
vil ikke kunne representere noen markedsverdi. Ringerike kommune velger derfor å nedskrive
investeringen over 30 år. Dette, sammen med en rentefot på 2,5%, er grunnlaget for beregning
av kapitalkostnadene.
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Vestre Viken HF og 50% på Ringerike
kommune.
- FDV-kostnaderix

kr. 1 000 000,- Forvaltning omfatter administrative
oppgaver som kjøp og salg av
eiendommer, utleie av bygninger og
lokaler, husleieadministrasjon,
utarbeiding av forsikringsavtaler,
økonomisk planlegging og styring,
personaladministrasjon med mer.
Drift omfatter alle oppgaver og rutiner
som er nødvendige for at bygninger og
tekniske installasjoner skal fungere som
planlagt. Dette omfatter blant annet
betjening av installasjoner, forsyning av
vann, energi samt renhold og renovasjon.
Vedlikehold er arbeid som er nødvendig
for å opprettholde kvaliteten på
bygningen på fastsatt nivå, dvs. de tiltak
som er nødvendige for å sikre at
bygningen som helhet fungerer etter
hensikten. Det er vanlig å skille mellom
løpende og periodisk vedlikehold

Årlig husleie i nye lokaler
Årlig husleie i dagens lokaler
(ref. budsjett 2018)
Økning i husleien ved
nyetablering

kr. 3 396 500,kr. 433 955,kr. 2 962 545,-

Husleien vil fordeles på samarbeidskommunene i forhold til folketall. Ringerikes andel (basert
på folketall 2017) vil utgjøre 46,8%, som igjen gir kommunen en kostnad på kr. 1 589 500,/år.

Rådmannens vurdering
Som vertskommune for den interkommunale legevakten, tilligger det Ringerike kommune å
sørge for at legevakten har hensiktsmessige og tidsriktige lokaliteter. Kommunestyret i
Ringerike har bedt om at slik bygningsmasse etableres i nybygg i sykehusets umiddelbare
nærhet, når dagens leieavtale utgår.
Den prosjekterte løsningen avviker fra tidligere forprosjekt ved at bygningen reduseres til to
etasjer, der legevakten ligger i 1. etasje og ambulansesentralen i underetasjen. For å redusere
kostnader er det prosjektert felles garderobeanlegg i underteasjen, noe som har ført til at
ix

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDVkostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller
rivning.
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fellesarealet er noe større enn forutsatt. Dette gjør det også enklere å tilpasse anlegget til
kjønnsfordeling blant ansatte til enhver tid.
Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi. Planer fremkommet i
forprosjektet er langt fremskredne og godt forankret i brukergrupper og styringsgruppe hvor
ledelsen fra VVHF og RK har deltatt.
Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte elementer i prosjektet.
Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover P85) som lite
sannsynlig.
Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er
noen usikkerheter med tanke på grunnforhold. Rest- usikkerheten i prosjektet anses å være lav.
Planmessig har man nå kommet så langt at vedtak om bygging (BP2) kan fattes i november
2018, i tråd med framdriftsplanen (se vedlagte plantegninger).
Rådmannen vil bemerke at prosjektet har vært grundig bearbeidet med stort fokus på
kostnadsreduksjoner og kostnadseffektiv drift. Dette prosjektet er et samarbeid der
selvkostprinsippet er bærende for alle kostnader som skal fordeles i årlige driftskostnader. Et
slikt prosjekt utløser ikke investeringstilskudd fra Husbanken. Skulle deler av prosjektet
kvalifisere for slikt tilskudd, måtte det legges et visst antall «kommunale øyeblikkelig hjelpplasser» inn i lokalitetene. Slik de samarbeidende kommuner har organisert disse, er dette ikke
aktuelt.
Rådmannen inngikk i 2017 en intensjonsavtale med Vestre Viken HF om at ambulansesentralen
skulle disponere brutto 700 m2 til eksklusivt bruk, samt 400 m2 som foretakets andel av
overgangen mellom ny bygning og sykehuset. I tillegg til dette kommer andel av bygningens
fellesareal som trapper, tekniske rom o.l. Dette arealet utgjør 202 m2.
Husleieavtalen definerer en øvre prosjektkostnad på kr. 40 000,-/m2. Dersom man hadde lagt
disse forutsetningene til grunn, og ikke gjennomført de brukerprosesser og derav de
kostnadsreduserende tiltak som nå er innarbeidet, ville kostnadsbilde for Vestre Viken HF vist
en investering på kr. 52 080 000,-, som skulle betjenes som del av husleie.
Det framlagte prosjektet viser en investeringskostnad på kr. 49 200 000,- inkl. moms. Da
momsen refunderes vil det endelige beløpet som Vestre Viken HF skal kapitaliseres i husleien
over 30 år være kr. 39 360 000,-. Rådmannen gjør igjen oppmerksom på at dette er kalkulerte
tall, og ikke kontraktsfestede tall, da anbudskonkurransen ikke er gjennomført.
Rådmannen registrerer at det er noe avvik mellom intensjonsavtalen, føringer i husleieavtalen
og det framlagte prosjektet, og kommunen vil avvente en positiv uttalelse fra Vestre Viken HF
før arbeidene iverksettes.
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Vedlegg






Vedlegg 1: perspektiv nord/ øst
Vedlegg 2: perspektiv sør/ vest
Vedlegg 3: plan underetasje
Vedlegg 4: plan 1.etg.
Vedlegg 5: situasjonsplan

Ringerike kommune, 06.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
Leder utbygging: Jostein Nybråten
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Trond Skogdal, prosjektansvarlig/Sveinung Homme seniorrådgiver
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Arkivsaksnr.: 18/4403-1

Arkiv: H43

Hønefoss Krisesenter, - status og utvikling siste fem år
Saksnr.: Utvalg
41/18
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
169/18
Formannskapet

Møtedato
06.11.2018
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Statusrapport og utvikling ved Hønefoss Krisesenter de siste fem år, tas til orientering.
Innledning / bakgrunn
Krisesenteret i Hønefoss er et interkommunalt samarbeid mellom 14 kommuner i Valdres,
Midt-Buskerud og Ringeriksregionene. Samarbeidet er organisert som et
«vertskommunesamarbeid», med Ringerike kommune som vertskommune. Krisesenteret er
lokalisert på Hov.
Beskrivelse av saken
Krisesenteret er et bo- og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler
om vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Hønefoss er dimensjonert for innbyggere i Ringerike,
Hole, Krødsherad, Modum, Sigdal, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal, Vestre Slidre,
Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner.
Det er allikevel slik at det er «fritt krisesentervalg» i Norge, slik at enhver som har behov kan
oppsøke krisesenteret i Hønefoss. Det er ingen refusjonsrett mellom kommunene når så skjer.
Senteret har egen avdeling for menn- og gir råd og veiledning til menn som har blitt utsatt for
vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Senteret har også et botilbud for menn og har 3
rom i første etasje som er forbeholdt menn. Alle rommene har eget bad og et av rommene er
tilpasset funksjonshemming og har egen kjøkkenkrok.
Kompetanse
«Vold i nære relasjoner» er en hovedutfordring for krisesentervirksomheten, både når det
gjelder forebygging og tiltak. Hønefoss Krisessenter har høy kompetanse på dette feltet, og
framstår i dag som samarbeidskommunenes kompetanssenter på området.
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Tidligere ble begrepet «vold i nære relasjoner» ofte oppfattet som at «mannen banker
kjerringa», men samfunnet har blitt langt mer komplekst og sammensatt, - likeså
problemstillingene. Skal man forstå det samlede kompetansebehovet/kravet ved et moderne
krisesenter, er en oppstilling av kompleksiteten i volden nødvendig.
Det finnes mange definisjoner på hva vold er, og volden kan oppleves svært forskjellig for
utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. Mange opplever å ikke ha det greit,
men mange vet faktisk ikke at de blir utsatt for uakseptabel vold før man våger å snakke om
ulike former for vold. De fleste har begreper om fysisk vold/mishandling som inkluderer slag,
sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding,
brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning o.l. Men ofte er den
psykisk volden mer nedbrytende og skadelig over tid.
Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som
kontrollerer, skader eller krenker dine nære realsjoner. Mens mange par kan si ting som de
angrer, defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den
andres følelser. I noen parforhold/familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens
all fysisk mishandling også inneholder i realiteten psykisk mishandling.
Psykisk mishandling inkluderer utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorering,
ydmykelse, framsetting uriktige anklager og forhør. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra
psykisk til fysisk mishandling. Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å
opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie.
Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre maktmidler som krenker
og skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren og handle slik
at partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold. Slik form for kontrollerende
adferd kan være å nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over
pengene (økonomisk kontroll), sette barne opp mot den annen part og true med å kontakte
barnevernet dersom partner vil reise, beskrive partneren på en krenkende måte overfor
barna, utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer samt
true med å sette ut rykter om partner til de samme.
Andre beskriver adferd som er svært dominerende, med konstant kritikk, tar alle avgjørelser i
familien, krenker partner i påsyn av andre og foreta handlinger i det offentlige rom som
ydmyker partneren. Likeens sterk kontroll med hva partneren gjør, hvor partneren er, og
hvem partneren er sammen med og hva man snakker med andre om.
Mange opplever også seksuell vold, en type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den
andre. Dette inkludere uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell
aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre og
påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.
I tillegg til disse formene for vold skal også nevnes materiell vold. Med materiell vold menes
vold som går ut over døde gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge
vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye
for de osv. Mange vil si at dette ikke er vold, fordi det ikke går direkte utover andre
mennesker. Likevel kan det å ødelegger noe som har betydning for andre, og det å se et
annet menneske ødelegge og knuse ting i sinne være svært skremmende og skadelig
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Samlet kompetanse innenfor dette området er sjelden og verdifull, og forsterkes ved
Hønefoss Krisesenter med advokatbistand til klientene en gang/uke (tirsdag kl. 15.00). Dette
kan bl.a. være nødvendig i forhold til råd om politianmeldelser/annen kontakt med politiet,
økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, barnefordeling og husleiekontrakter. Slik bistand er
ved krisesenteret gratis, og omfatter også mennesker i målgruppen som ikke bor fysisk på
krisesenteret.
Åpent bestandig, - hele døgnet året rundt.
Det ligger i et krisesenters natur at belegget volummessig er varierende. Vi har de siste fem
årene sett en nedgang, og dette er gledelig dersom dette speiler en reduksjon innen vold i
nære relasjoner. Årets tall indikerer imidlertid at belegget nå er på vei opp, så det er et alt for
lite grunnlag til å konkludere. Bl.a. er dagbrukergruppen økende.
En reduksjon i belegget har gitt større muligheter for forebyggende arbeid i krisesenterets
regi. Tilgjengelige ressurser har vært nyttet til foredrag ut mot barnehager, skoler og diverse
andre arenaer som barnevern, flyktningstjenester, psykisk helse og
organisasjoner/foreninger, møter i «Aktiv jobb i skolen», møter og arbeid i «Voldsgruppa»,
ungdomsgrupper og ICDPx-grupper.
Hønefoss Krisesenter har 8,5 årsverk, herunder 7,5 årsverk i turnus. Dette oppfattes som
minimumsbemanning, både i forhold til målsetting og turnusutfordringer med å dekke
døgnet hele året. Lokalene og beliggenheten er godt tilrettelagt for formålet når det gjelder
dagens drift og ikke minst i forhold til beredskap.
Belegget på krisesenteret har utviklet seg slik de siste fem år:

x

International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning.
ICDP er et program for foreldreveiledning med målsetning om å understøtte og fremme
psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn. Tiltaket er
gruppebasert og ledes av lokale ressurspersoner som er trent/sertifisert i intervensjonen.
Målsetningen med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å
støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle og å fange opp de
foreldrene som har større utfordringer enn andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
implementerer metoden
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Antall beboerdøgn var uhensiktsmessig for høyt i 2013-2015. Det ble gjort tiltak for å redusere
beboerdøgn fra 2015/2016. Botid nå er inntil/maks 30 døgn per beboer. Per september 2018 er
gjennomsnittlig beboerdøgn 18 døgn. Nedgangen her er en styrt og ønskelig nedgang for
effektiv prosessjobbing.
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Dagbrukere - samtaler på Krisesenteret de
siste 5 år
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Kan Hønefoss Krisesenter øke sitt ansvarområde?
Med bakgrunn i krisesenterets kompetanse vil det alltid kunne diskuteres om andre
beslektede områder kan håndteres av dette. Dette gjelder i særdeleshet områder der
kommunen kjøper tjenester fra andre kommuner. Det er nærliggende å da vurdere
«incestproblematikken», som handler om seksuell vold.
Dagens incestsentre finansieres med 80% statlige tilskudd og 20% fra kommunen. Dersom
midlene overføres til Hønefoss Krisesenter, kan tilbudet greit etableres her med den
kompetanse som i dag forefinnes og som ellers vil være tilgjengelig. De formelle kravene vil
kunne ivaretaes, men vi vil være avhengig av at de samarbeidende kommuner ønsker en
overgang fra henholdsvis Gjøvik og Drammen incestsenter.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen legger denne statusgjennomgang for Hønefoss Krisesenter fram til politisk
orientering.
Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 23.10.2018
Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/4634-1

Arkiv: X43

Kommunal representant til konfliktrådets oppnevningsutvalg
Saksnr.: Utvalg
170/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Som Ringerike kommunes representant i oppnevningsutvalget i konfliktrådet utpeker Ringerke
kommunestyre ………………………………….. .
Innledning / bakgrunn
I henhold til konfliktrådsloven av 2014 skal det utpekes en kommunalt representant til
oppnevningsutvalget i konfliktrådet. Oppnevningsutvalget, som består av én representant utpekt av
kommunestyret, én representant fra politiet og konfliktrådslederen, skal formelt oppnevne meklere
som har fullført konfliktrådets mekleropplæring.
Konfliktrådet i Buskerud ber om at det utpekes en kommunal representant til oppnevningsutvalget
for Ringerike kommune.

Beskrivelse av saken
I konfliktrådsloven av 2014 § 1 står det: «Konfliktrådet skal arrangere møter mellom parter i
konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en
annen krenkelse.»
Konfliktrådet baserer seg på en lekmannsordning som innebærer en innsats på lokalt plan fra
kommunens innbyggere, som meklere både i sivile saker og straffesaker. Mekling i konfliktråd kan
forhindre at konflikter utvikler seg og er dermed et viktig virkemiddel i arbeidet med å forebygge
kriminalitet.
Konfliktrådet foretar intervjuer og opplæring av aktuelle meklere. Dersom de viser seg egnede for
vervet, og de tilfredsstiller kravene til vandel (jf. konfliktrådsloven, § 6), foreslås de oppnevnt av
oppnevningsutvalget som formelt signerer oppnevningsprotokollen. Meklerne oppnevnes for en fire
års periode. Å være oppnevningsrepresentant i konfliktrådet er følgelig ikke en tidkrevende
oppgave.
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Rådmannens vurdering
Konfliktrådet i Buskerud har rekruttert og kurset tre meklere bosatt i Ringerike og det haster med
sluttføring av oppnevningen av dem. Loven sier at dette må skje med medvirkning fra en kommunal
representant, utpekt av kommunestyret. Foreløpig har slik representant ikke vært utpekt.
Loven sier lite annet enn at en person utpekt av kommunestyre skal godkjenne (les: være med å
oppnevne) meklere som bor i kommunen. Erfaringsvis har ikke kommunens representant anledning til å
prioritere deltakelse i rekrutteringen av meklere. Derfor kjører normalt konfliktrådet
rekrutteringsprosessene, og deretter sendes en anbefaling/innstilling til den kommunale representanten
om kandidatene som ønskes oppnevnt som mekler. Med anbefalingen følger en protokoll som den
kommunale representanten signerer og returnerer til konfliktrådet.
De aller fleste kommunale representanter foretrekker denne modellen, dvs. at de godkjenner
konfliktrådets anbefaling ved å signere en protokoll. Av det følger at det er lite arbeid knyttet til vervet.
Det er kommuner som har valgt ordføreren som oppnevningsrepresentant, rådmann eller en som sitter i
kommunestyret, eller en annen betrodd innbygger i kommunen. Det kreves ingen annen kvalifikasjon enn
at kommunestyret tilkjenner vedkommende fullmakt til å oppnevne meklere.

Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 31.10.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 16/4592-147

Arkiv: PLN 424

424 Follummoen - avklaring private grunneiere
Saksnr.: Utvalg
171/18
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med private grunneiere på Follummoen om kjøp av
eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.
En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning.
Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling.

Sammendrag
Saken fremmes på bakgrunn av ordførers svar på interpellasjonen fra Arnfinn Baksvær knyttet til
boligeiendommene innenfor planavgrensingen områderegulering Follummoen.
Rådmannen anbefaler å innlede dialog med grunneierne men henblikk på eventielt kjøp av
eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Innledning / bakgrunn
Ordfører har bedt rådmannen om å fremme en sak med tanke på et tilbud om en frivillig
innløsning av de aktuelle boligeiendommene innenfor planavgrensingen for områderegulering
Follummoen.
I kommunestyret den 3. mai besvarte ordfører representanten Arnfinn Baksværs interpellasjon
med følgende:
Saken er knyttet til områderegulering Follummoen og gjelder boligeiendommer innenfor den
aktuelle planavgrensning. Konkret omhandler interpellantens spørsmål knyttet til eventuell
innløsning av disse eiendommene.
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Av Formannskapets vedtak 20.03.18 sak11/18 fremgår følgende hovedtrekk:
- Arbeidet med områdereguleringen settes i bero.
- Deler av området utvikles etter eksisterende reguleringsplan.
- For økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende område er det avgjørende med avklaringer for
Kihlemoen krysset/16. Rådmannen er nå gitt i oppgave å prioritere å fokusere på tilfredsstillende
løsninger i henhold til dette.

Videre er den konkrete tekst i vedtak nr. 3 i sak 11/18 henvist til i interpellasjonen og gjentas
ikke i ordførerens svar. Interpellanten opplyser om frustrasjoner blant boligeierne som følge
av at det ikke foreligger avklaring om innløsning eller ikke. Det er forståelig og ordfører er
kjent med at møter mellom eierne og kommunen er og vil bli avholdt.
I møte avholdt 23. mars 2018 mellom grunneierne og kommunen ga samtlige grunneiere for første
gang beskjed om at de ønsket innløsning. Rådmannen oppgir å ha vært av den oppfatning at dersom
de private grunneierne ønsker det så skulle kommunen være åpen for en innløsning. Ledningsnett og
vannpumpe hus er det kraftselskapet GLITTRE som oppgis å ha ansvar i henhold til forpliktelser i
forbindelse med kjøp av Follums kraftanlegg/eiendommer. GLITTRE har ovenfor grunneierne nå gitt
uttrykk for at de ikke vil ta dette ansvaret, og bolig-eierne skal ha blitt tilbudt og overta noe de ikke
ønsker. Slik at det ligger noen dilemmaer i saken som bør avklares uansett hvem fremtidige eiere av
eiendommene vil være.

Ordføreren mener dette er en sak som rådmannen må se nærmere på med sikte på løsninger
samtidig som dette med kommunens prinsipper og praktisering av innløsning bør sees
nærmere. Det er viktig at likebehandlingsprinsippet ivaretas og at man ser dette i en helhetlig
sammenheng da det i kommunen ikke er utenkelig med flere tilfeller hvor innløsning kan
være/bli aktuelt.
Konklusjon

Ordføreren ber rådmannen om å fremme en sak med tanke på et tilbud om en frivillig
innløsning av de aktuelle boligeiendommene og som forankres i konkrete prinsipper for
kommunens praktisering ved innløsning. Saken bør fremlegges før sommerferien 2018.
Beskrivelse av saken
Saken omhandler innløsning av tre boligeiendommer og en tomt innenfor planavgrensingen til
områderegulering Follummoen.
Metoder for innløsning

Der hvor kommunen har behov for grunnerverv finnes det i utgangspuntket tre forskjellige
metoder som kan benyttes:



Kommunen kan for det første, på lik linje med private aktører, inngå avtale med
grunneier om kjøp av en eiendom for en gitt sum.
For det andre kan det inngås en avtale med grunneiere om kjøp av eiendommen i
medhold av ekspropriasjonsrettslige prinsipper.
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For det tredje kan eiendom erverves ved ekspropriasjon mot en erstatningssum
fastsatt ved avtale eller ved skjønn.

Plan- og bygningslovens kap. 15 angir reglene for innløsning og erstatning, mens kap. 16 angir
reglene der hvor kommunen går til det skritt at man eksproprierer. Felles for bestemmelsene
om innløsning, erstatning og ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven er at det må foreligge
en vedtatt plan.
I disse tilfellene vil også grunneier kunne kreve seg innløst på visse vilkår. Dette er da også
forutsatt i planprosessen for Follummoen, blant annet omtalt i saksfremlegg til kommunestyret
den 21. juni 2017.
Det er tre boliger innenfor planområdet. Ved etablering av storskala datasenter er det vurdert
at boligene bør innløses. For å gi forutsigbarhet til berørte beboere bør det vurderes om
innløsning tilbys ved eventuelt vedtak av reguleringsplan. Rådmannen har vært i dialog med
de berørte grunneierne siden det første informasjonsmøtet ble avholdt i august 2016, og er
fremdeles i dialog med grunneierne om gjennomføring av områdereguleringen. Det er en
rekke forhold som rådmannen må be om rom til å avklare eller sikre før sluttbehandling av
planforslaget, deriblant atkomst til de tre boligeiendommene innenfor planområdet.
Reguleringsplan for Follummoen
Når det gjelder Follummoen er reguleringsplanen satt i bero inntil kommunen har funnet en
løsning for krysset Kilemoen/E 16. Det er usikkert når rådmannen kan fremme en sak om
kryssløsning.
At en bolig blir «båndlagt» som følge av offentlige reguleringsplaner er det flere grunneiere
som opplever. Siden områdereguleringen er stilt i bero, og det er usikkert når planen eventuelt
kan vedtas, medfører dette stor usikkerhet og merbelastning for boligeierne. De ønsker en
snarlig avklaring for sine eiendommer.
Grunneierne på Follummoen har imidlertid en tilleggsbelastning ved at de står i fare for å
miste drikkevannsforsyningen med mindre de etablerer eget borehull. Ledningsnettet og
pumpehuset som gir vanntilførsel til boligeiendommene ble anlagt for lenge siden av
daværende eier A/S Follum Fabrikker. Dette var i sin tid arbeiderboliger for Follum fabrikker,
slik rådmannen har forstått det. Ved videresalg av kraftstasjonen til nye eiere, som i dag er
Glitre Energi, fulgte drikkevannskilden til de tidligere arbeiderboligene med. Det er ikke kjent
for kommunen hvorvidt Glitre Energi er forpliktet til å videreføre denne drikkevannskilden.
Glitre Energi har selv opplyste at de ikke er kjent med å ha en slik forpliktelse.
Kommunen er gjort kjent med at Glitre Energi ønsker å nedlegge det brønnbaserte felles
drikkevannssystemet nær Hensfoss Kraftverk som følge av de krav som stilles i gjeldende
drikkevannsforskrift.
Kommunen er ikke kjent med hvilke avtaler som foreligger mellom Glitre Energi og
boligeiendommene på Follummoen, men kommunen har foretatt noen undersøkelser relatert til
hvilke muligheter som foreligger for å løse drikkevannsproblematikken.
Hvilke muligheter finnes
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Det første alternativet kommunen har sett på var å knytte boligene til nytt anlegg i Hensveien.
Det er ikke å anbefale å anlegge Elvestad ledning på bakken da dette forutsetter kryssing av
dam/brukonstruksjoner for varig drift og vedlikehold og antas å ha en maksimal levetid på 10
år.
De andre alternativene kommunen har sett på er å knytte seg til eksisterende nett ved
Begnamoen pumpestasjon eller knytte seg til endeledning ved Nedre Kilemoen.
Disse løsningene innebærer lange ledningstrekk, opp mot 1000 meter i avstand, noe som
tilsvarer en totalkostnad tilsvarende 3,5 millioner kroner i investering.
Den løsningen man står igjen med er at det sannsynligvis vil være rimeligere å etablere
grunnvannsbrønner for hver bolig samt for kraftverket.
Boligeierne ønsker ikke å bruke penger på eget borehull all den stund eiendommene er
båndlagt i påvente av vedtatt reguleringsplan.
Juridiske forhold
Selv om innløsning/ekspropriasjon etter pbl. kap 15. og 16. forutsetter en vedtatt
reguleringsplan mener kommunen at et tilbud om innløsning på disse vilkårene må kunne
forsvares også før endelig vedtatt reguleringsplan. Dette begrunnes med den vanskelige
situasjon boligeierne er kommet i som følge av drikkevannsproblematikken kombinert med
båndleggingen.
Økonomiske forhold
Kommunen har ikke innhentet takster på boligeiendommene og det er derfor usikkerhet
relatert til en eventuell innløsningssum. I tillegg følger det av ekspropriasjonsrettslige
prinsipper at kommunen skal dekke advokatkostander for grunneierne. Det legges til grunn at
grunneierne får bistand av en og samme advokat. Det vil også påløpe kostnader til to
uavhengige takstmenn.
Selv om vi ikke har takst vet vi at det vil bli en betydelig kostnad for kommunen.
Dersom kommunen velger å kjøpe boligene vil kommunen måtte borre etter vann, dersom
boligene skal fungere som utleieboliger frem til et eventuelt salg av området.
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Alternative løsninger
Alternativ 1
Rådmannen gis ikke fullmakt til å gå i en dialog om innløsning etter plan- og bygningslovens
system. Dette begrunnes med at plan- og bygningsloven ikke kommer til anvendelse i
foreliggende sak da bestemmelsene vedrørende innløsning først inntrer ved vedtatt
reguleringsplan.
Alternativ 2
Boligene tas ut av reguleringsplanen. I så tilfelle må planen sendes ut på ny høring og det må
utarbeides konsekvensutredning av planen.
Rådmannens vurdering
Innledningsvis vil rådmannen påpeke at kommunen i utgangspunktet forholder seg til plan- og
bygningsloven hva angår bestemmelser rundt innløsning og ekspropriasjon av
boligeiendommer. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen kun vil ta en avbøtende rolle
i de tilfeller hvor en båndleggelse av en eiendom medfører at en privat grunneier kommer i en
uholdbar situasjon som kan vare over lang tid, uten mulighet for salg på det åpne markedet.
Rådmannen har siden oppstarten vært opptatt av å finne en løsning med de private, men
løsningen måtte samtidig forankres i de privates ønske. Vedtak i formannskapet hjemler ikke en
dialog om innløsning på nåværende tidspunkt. Forutsetningen for en innløsning er at
reguleringsplanen er vedtatt.
Administrasjonen ved kommunalsjef og kommuneadvokat har hatt dialog og møter med de
private grunneierne. Formålet med denne dialogen har vært å redegjøre for fremdrift og få
grunneiernes syn på hva de ønsket. De private grunneierne var i starten av prosessen delt i
tilbakemeldingene til kommunen. Noen ønsket om å bli boende ved at arealet ble gjort til
«grøntområde», mens andre hadde et ønske om å bli innløst. Felles fra dialogen har vært at
grunneierne har meddelt at prosessen har vært/og er krevende. De gir uttrykk for at dette går
ut over deres livskvalitet.
Rådmannen har i utganspunktet vært av den oppfatning at dersom de private grunneiere har
ønsket det så skulle kommunen være åpen for en innløsning.
Som tidligere nevnt har de private både gitt uttrykk for et ønske om å bli boende, samt
muligheten for en innløsning. Rådmannen har derfor ikke hatt mulighet til å konkretisere
mulige løsninger for de private hensynstatt at de ikke har hatt ensartede ønsker.
I møte den 23. mars 2018 mellom de private grunneiere og kommunen (kommunalsjef og
kommuneadvokat) ga for første gang samtlige private grunneiere beskjed om at de ønsket
innløsning. Kommunen ble i samme møte gjort kjent med boligeiernes utfordring relatert til
tilførsel av drikkevann. Denne utfordringen ble ansett for å være særlig problematisk som følge
av båndleggelsen av området. Boligeierne anser det som svært urimelig at de i en slik situasjon
skal måtte investerer store beløp i en ny drikkevannskilde.
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Ønsket om innløsning er bekreftet i senere møter med kommunen, senest i møte avholdt 30.
oktober 2018.
Rådmannen ser at boligeierne er i en vanskelig situasjon. Boligene er ikke omsettelig på det
åpne markedet all den stund reguleringsplanen er satt i bero til krysset er løst. Kommunen er
i dialog med Vegvesenet for å finne en løsning på krysset, men det er usikkert når en løsning
vil være på plass. Samtidig har Glitre Energi gitt uttrykk for at de ikke ønsker å stå for
drikkevannstilførselen til boligene. At de private grunneierne selv skal ta en kostand ved å
etablere eget borehull, slik situasjonen er per i dag, synes urimelig.
Sammenlignet med andre tilsvarende saker, eksempelvis boliger som båndlegges i
forbindelse med Ringeriksbanen, er boligeierne på Follummoen i en litt annen situasjon som
følge av usikkerheten rundt drikkevanntilførsel. Det er derfor rådmannens vurdering at en
innløsning av boligene kan forsvares før vedtatt reguleringsplan.
Rådmannens anbefaling er at administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog med de private
grunneierne om innløsning av eiendommene etter prinsippene for ekspropriasjon etter plan og
bygningsloven. En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning.

Ringerike kommune, 08.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Thea Broch

Side 59 av 65

RINGERIKE KOMMUNE

Sak 172/18

Arkivsaksnr.: 18/3546-1

Arkiv: F47

Evaluering av interkommunal barnevernvakt
Saksnr.:
44/18
172/18
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.11.2018
20.11.2018

Forslag til vedtak:



Evaluering av prosjektet interkommunal barnevernvakt tas til orientering
Kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad fortsetter samarbeidet
om en interkommunal barnevernvakt. Driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift.

Innledning / bakgrunn
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får
rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt
for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.
Den interkommunale barnevernvakten er etablert som prosjekt, og var operasjonell fra
03.05.17. Ringerike kommune er vertskommune. Det er etablert en styringsgruppe for
prosjektet bestående av kommunalsjefer for barneverntjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt
barnevernledere i de berørte kommunene.
I perioden mai 2017 til og med mai 2018 har barnevernvakten blitt kontaktet angående 236
barn og deres familier. Det er registrert 1327 hendelser/saker hos barnevernvakten, av disse er
951 tilsyn bestilt av barneverntjenestene.
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Beskrivelse av saken
Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av
midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en
utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal
barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.
I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad
samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og inngikk en avtale om
vertskommunesamarbeid. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 28-1b.Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017
Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved
å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i
tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt en styrking av tjenestetilbudet til barn og
unge i de samarbeidende kommunene. Det er også et formål å begrense belastningen på
barneverntjenestens ansatte og ledere.
Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til barn og unge når
det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten
samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet
jobber med. Barnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd
og veiledning. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag (tilsyn) og
oppfølging etter tilrettelagte avhør. Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må
derfor vike, og utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.
Barnevernvakten hadde i perioden mai-17 til og med mai-18; 376 henvendelser/akutt oppdrag.
Av disse var 45 anonyme. Henvendelsene hadde varierende alvorlighetsgrad. De alvorligste
henvendelsene handlet om seksuelle overgrep, vold og annen alvorlig omsorgssvikt, men det
var også henvendelser knyttet til foreldrekonflikter(samvær), konflikter mellom foreldre og
ungdom, rus og utagering hos barn/ungdom eller andre kriser som oppstod.
En henvendelse til barnevernvakten kan resultere i råd og veiledning på telefonen og evt. en
videresendelse av en bekymringsmelding, men ofte drar barnevernvakten hjem til familien for å
bistå i en krise eller sjekke om det er behov for bistand dersom bekymringen kommer fra andre.
Ved behov følger barnevernvakten familien opp gjennom helgen/juledagene/påsken osv. frem
til barneverntjenesten har kontortid.
Oppsummering av evaluering:
Tilbakemeldinger tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett
tid er innfridd.
Evalueringsrapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det
foreligger indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene og de ansatte ved
barnevernvakten om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med
å få akuttbistand på kveld, natt og helg.
Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendig tilbud. De
opplever at det er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og god
rådgivning.
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Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene fra barnevernet uttrykker at formålet med å
begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte har vært vellykket. Det
fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten i form av bedret
arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til kommunens innbyggere.
Videre oppleves vissheten om at barn og unge er sikret en beredskap til enhver tid som et
uvurderlig gode.
Driften av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige
barneverntjenester. Erfaringstall viser at antall henvendelser til barnevernvakten, totalt, har
vært høyere enn antatt før oppstart. Dette viser at behovet er større enn antatt.
Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge, deres familier, og ute i
de ulike offentlige instanser. Siden tjenesten er fortsatt fersk, er det grunn til å anta at antallet
henvendelser forsetter å øke.

Juridiske forhold
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1
Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn
og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og
trygge oppvekstvilkår.
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 28-1. Samarbeidet er et
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1b.
§ 28-1 b.Administrativt vertskommunesamarbeid
1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra
samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom
fylkeskommuner.
3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget
selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i
vertskommunen.
4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der
delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.
5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte
myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.
6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har
samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første
ledd.

Side 62 av 65

Sak 172/18
Tidligere behandlinger og vedtak
Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og
Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad,
Sigdal og Ringerike
1. Felles barnevernvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune
etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.
2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens §
5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1
b.
3. Barnevernvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 20182019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. januar
2019.
4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.

Økonomiske forhold
Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av
midler til samhandlingstiltak i kommunene.
Utgiftene barnevernvakten fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det
gjeldende driftsår. Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et
mindreforbruk på 929 670,28 kr.
Rådmannens vurdering
Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt, og alle har et ansvar for å
hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn
som lever under skadelige forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har
både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne
utfordringen. Rådmannen er fornøyd med at Barnevernvakten viser til gode erfaringer med
akutthjelp til barn og unge med deres familier utenfor ordinær kontortid for ordinært
barnevern. Rådmann anbefaler at driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift gjennom et
vertskommunesamarbeid.
Vedlegg
evalueringsrapport
Ringerike kommune, 12.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Helle Berget
saksbehandler: Helle Berget
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Arkivsaksnr.: 18/4364-7

Arkiv: U63 &18

Serverings- og skjenkebevilling - FJ Horeca AS
Saksnr.: Utvalg
173/18
Formannskapet

Møtedato
20.11.2018

Forslag til vedtak:
FJ Horeca AS org.nr. 921 088 205 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3
for Værket Industribar, Stabells gate 2, 3510 Hønefoss.
 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september
2020.
 Johan Jørgensen f. 01.04.1962 godkjennes som styrer av bevillingen og Fridthjof
Jørgensen f. 06.09.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar
med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske
vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.

Sammendrag
Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for lokaler og uteareal i Stabells gate 2.
Konseptbeskrivelsen viser at stedet skal driftes med en kombinasjon av bar, matservering,
visning av sport, shuffleboard, spill og ulike events.
Beskrivelse av saken
Det har tidligere vært gullsmed i lokalene det nå søkes bevilling for. Stedet vil ha flere
avdelinger. Første etasje vil bestå av barområde og servering. Andre etasje er tiltenkt
barområde og servering, i tillegg til shuffleboard og visning av sport. På utearealet er det
tiltenkt stoler og bord innenfor et gjerde, slik som andre steder i byen har. Utearealet vil ikke
være til hindring for forbigående. Kjøkkenet baserer seg på at maten i hovedsak skal
varmes/tilberedes og ikke lages. Konseptbeskrivelsen fremmer avslappet og casual atmosfære
og ønsket målgruppe er gjester med en snittalder på 30 år.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
Juridiske forhold
Side 64 av 65

Sak 173/18
Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått
obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Det er ikke fremkommet
merknader fra høringsinstansene som har betydning for søknaden.
Tidligere behandlinger og vedtak
Bevillingssøker har ikke tidligere hatt serverings og/eller skjenkebevilling i Ringerike
kommune. Det fremkommer ikke av søknaden at søker har bevilling i andre kommuner.
Rådmannens vurdering
Rådmannen er positiv til en utvikling av bymiljøet, og anser konseptet å gi bymiljøet et positivt
løft. Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.
Uttrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 22.10.2018.
Obligatoriske vedlegg til søknad, mottatt 22.10.2018.
Brev til høringsinstanser, datert 22.10.2018.
Uttalelsen fra skatteoppkrever i Ringerike, mottatt 23.10.2018.
Uttalelsen fra Skatt Sør, mottatt 26.10.2018.
Uttalelsen fra Rusenheten, mottatt 30.10.2018.
Uttalelsen fra Sør-Øst politidistrikt, mottatt 02.11.2018.

Ringerike kommune, 31.10.2018
Tore Isaksen
rådmann

leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal
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Formannskapet
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SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/4713-1

Arkiv: 150

Økonomirapport september 2018
Forslag til vedtak:
Månedsrapportering september 2018 tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Økonomirapport september 2018 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 30. september
og for øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2018.
Sammendrag
Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 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 25 mill kroner. Sett i forhold til
kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %.
Rapporten for september 2018 er korrigert med budsjettjusteringer vedtatt i 2. tertial-rapport
2018. I rapporten er derfor to tabeller tatt med – en med prognosen sammenlignet med justerte
budsjetter etter 2. tertial og en med prognosen sammenlignet med budsjett før 2. tertial.
Det er ingen endringer i forhold til prognosene for skatt og rammetilskudd.
Antall årsverk pr. september 2018 er 1.809 og antall ansatte er 2.370.
I forhold til september 2017, er det en økning i antallet årsverk og ansatte, samt en økning i
personer som har deltidsarbeid og arbeid på timer/variabel lønn.

Rådmannens vurdering
-

Årsbudsjettet er justert som følge av vedtatte budsjettjusteringer fra 2. tertial 2018. Prognosen
viser derfor små avvik i forhold til årsbudsjettet.
Til tross for økninger i kostnadsbudsjettene til sektorene er ikke forventet «overskudd»
tilsvarende svekket på grunn av tilnærmede tilsvarende økninger i inntektsbudsjettet, spesielt
gjelder dette inntektsutjevningen.

Vedlegg
Månedsrapport økonomi september 2018

Ringerike kommune, 08.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen

-

Månedsrapport
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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 30. september
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 2,1 mill. kroner.
Etter budsjettkorreksjon 2. tertial:

Alle tall i 1000 kr
Ra mmeområ dene

SAMLET RESULTAT

Regns ka p
pr s ept.
2017

Regnskap

Budsjett

hittil 2018

hittil 2018

Avvik
hittil
2018

Årsbudsjett

Avvik

Avvik Avvik forrige
%

rapportering

-202 906

-144 106

2 164

0

-2 164

6 833

6 940

7 922

982

10 694

10 454

-240

-2 %

-480

78 559

98 035

95 658

-2 377

125 198

124 431

-767

-1 %

2 754

Barnehage

134 300

139 660

140 126

466

185 276

185 997

721

0%

293

Grunnskole

213 005

228 260

220 882

-7 378

312 527

312 097

-429

0%

-4 443

Spesielle tiltak barn og unge

-4 421

Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenster

-6 457 137 649

Årsprognose

-5 756

111 289

121 891

123 538

1 647

169 446

169 246

-200

0%

Kulturtjenesten

18 090

17 715

22 182

4 467

27 512

29 899

2 387

8%

2 400

Helse og omsorg

462 414

503 009

517 609

14 600

676 212

672 715

-3 497

-1 %

-18 489
-5 203

Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

54 798

64 133

68 787

4 654

102 978

103 813

836

1%

-80 290

-86 373

-83 971

2 402

-86 290

-86 666

-375

0%

1 651

-1 251 159 -1 289 264 -1 224 759

64 505

-1 643 894 -1 645 012

-1 118

0%

10 882

518

0%

9 300

49 257

51 889

105 570

53 680

122 506

123 024

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til
ca 25 mill. kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 0,9 %.
I formannskapets møte 23. oktober 2018 ble følgende prognose presentert:
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Alle tall i 1000 kr
Ra mmeområ dene

SAMLET RESULTAT

Regns
ka p
pr s ept.
2017

Regnskap

Budsjett

hittil 2018

hittil 2018

Avvik
hittil
2018

Årsbudsjett

Avvik

Avvik Avvik forrige
%

rapportering

-202 906

-144 106

7 020

0

-7 020

6 833

6 940

7 922

982

10 694

10 454

-240

-2 %

-480

78 559

98 035

95 658

-2 377

125 198

126 941

1 743

1%

2 754

Barnehage

134 300

139 660

140 126

466

185 276

185 997

721

0%

293

Grunnskole

213 005

228 260

220 882

-7 378

308 527

304 497

-4 029

-1 %

-4 443

Spesielle tiltak barn og unge

-4 421

Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenster

-6 457 137 649

Årsprognose

-5 756

111 289

121 891

123 538

1 647

169 446

165 046

-4 400

-3 %

Kulturtjenesten

18 090

17 715

22 182

4 467

27 512

29 899

2 387

8%

2 400

Helse og omsorg

462 414

503 009

517 609

14 600

672 212

654 115 -22 097

-3 %

-18 489
-5 203

Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

54 798

64 133

68 787

4 654

102 978

100 315

-2 663

-3 %

-80 290

-86 373

-83 971

2 402

-86 290

-85 016

1 275

-1 %

1 651

-1 251 159 -1 289 264 -1 224 759

64 505

-1 643 894 -1 633 012 10 882

-1 %

10 882

7%

9 300

49 257

51 889

105 570

53 680

131 362

140 762

9 400

4. Kommentarer til årsprognosen
Grunnskole
Samlet avvik på 0,4 mill kroner etter budsjettøkninger i 2. tertial.
Dette er gjenstående avvik som sektoren ikke har klart å dekke opp - knyttet til
undervisningskostnader i privatskoler, lave refusjonsinntekter fra andre kommuner og samtidig høye
refusjonsutbetalinger til andre kommuner.

Spesielle tiltak barn og unge
Samlet avvik i sektoren etter 2.tertial, utgjør 0,2 millioner kr.
Enheten Austjord avlastning /Hvelven har i år hatt økte utgifter grunnet økte vedtak og endringer i
driftssted i sektoren.
Hvelven 87 er overført til Helse som driftssted, to brukere er på grunn av alder og behov igjen i
Hvelven 87. Spesielle tiltak har tatt i bruk Færden 29 som driftssted. I dag er to av tre leiligheter i
bruk i boligen, i november vil alle leiligheter være i bruk.
Endringene i driftssted kan medføre et avvik i sektoren i år som ikke er hensyntatt i prognosen.
Endringene er allikevel å anse som effektive endringer for fremtiden.
Spesialpedagogisk tjeneste opplever økte vedtak i barnehagene som medfører økte kostnader.

Helse og omsorg
Helse og omsorg melder et merforbruk på 3,5 mill. kroner. Merforbruket gjelder i hovedsak
reduksjon i refusjon for ressurskrevende tjenester og hjemmetjenesten.
I forslag til statsbudsjett 2019 ble innslagspunktet for refusjon ressurskrevende tjenester økt med
50 000 kr utover anslått lønnsvekst. Med 40 brukere utgjør dette redusert refusjon på 2 mill.kr. som
nå er lagt i prognosen.
Krokenveien melder om økt merforbruk. Det har i løpet av året kommet brukere med store behov
som fører til oppbemanning.
Det er fortsatt få overliggere på sykehus, og hjemmetjenesten har vært en viktig bidragsyter for å få
til det.
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Samfunn
Etter budsjettkorrigeringer etter 2. tertial sikter Samfunn på å levere prognose i samsvar med
budsjett for 2018. Det er stor fokus på kostnadsbesparende tiltak, og det jobbes kontinuerlig med å
finne løsninger for å ikke overskride budsjettrammen for sektoren.

Avsetninger, overføringer
Kostnader til pensjoner er stramt budsjettert, og i henhold til beregninger fra KLP, er det
tilstrekkelige budsjetterte midler til pensjon i 2018. Reguleringspremien ble noe lavere enn
budsjettert, men endelig tall for pensjon foreligger ikke før til regnskapsavslutningen for 2018.
KLP hadde ett godt år i 2017, og fordeler 25 mill. kroner til Ringerike kommune av dette overskuddet.
I forhold til budsjett, er dette 19 mill. kroner mer, men påvirker ikke kostnadene, kun likviditeten.
Med høyere strømpriser og større volum, vil konsesjonsinntektene fra Ringerikskraft øke med 1 mill.
kroner.

Skatt og rammetilskudd
Ringerike kommune er tildelt 1 mill. kroner i ekstraordinære skjønnsmidler for 2018 fra
Fylkesmannen.
Skatteinngangen for 2018 så langt er i henhold til budsjett, men Ringerike kommune har lavere vekst
i skatteinngangen enn landet for øvrig.
Skatteinngangen for landet for øvrig er god, noe som gir Ringerike kommune økte inntekter fra
inntektsutjevningen.

Finans
Prognosen er omtrent lik regulert budsjett.
Ved utgangen av september 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 145.054.436. Hittil i år er
avkastningen kr 4.222.907, som tilsvarer 3,05 %.

5. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette inn til 40 flyktninger i 2018, hvorav 2
enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger.
Per 1.november er det bosatt 36 flyktninger i kommunen, hvor 2 er enslige mindreårige.
1 person er bosatt som familiegjenforening.

6. Likviditetssituasjonen
Ved utgangen av september har kommunen ca. 492 mill. kroner i likvide midler på bankkonto.
Gjennomsnittlig innestående på konsernkontoen i september var til sammenligning 462 mill. kroner.
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7. Investeringer
Det er i 2018 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 624 mill. kroner
for året. Tabellen viser et utdrag av disse:
Prosjekt
nummer
10001
10004
10006
10015
14015

Prosjektnavn
Ikke rentable investeringer
Ullerål skole
Benterud skole
Heradsbygda omsorgssenter
Ny legevakt
Trygg skolevei Benterud skole

15006
15008
15013

Rentable investeringer
Ringerike vannverk
Overføringsledninger Åsa - Monserud
Monserud renseanlegg

Årsbudsjett
2018*

Regnskap hittil
2018

Årsprognose
2018

72 506 169
179 502 733
30 278 232
1 330 062
15 105 177

27 894 580
125 769 614
8 594 220
1 738 795
7 178 957

70 000 000
173 900 000
13 800 000
3 200 000
16 500 000

21 729 239
38 601 102
163 391 407

16 975 028
5 580 418
100 581 456

28 500 000
31 900 000
165 800 000

*Årsbudsjett er det samme som rapportert i 2. tertial, dvs. FØR budsjettjusteringer foreslått i 2. tertialsaken

Ullerål skole med
idrettshall

Bunnledninger er lagt i del 1 mot Elling M Solheims vei. Oppfylling og
komprimering utført. Støp av fundamenter og ringmur utført og innvendig
oppfylling under gulv på grunn påbegynt, alt i henhold til fremdriftsplan.
Prosjektet følger oppsatt fremdrift og økonomiplan i henhold til
oppdragsbestilling fra skolesektoren.

Benterud skole

Ny skole er overtatt av Ringerike kommune. Jobbes med noe
komplettering av utomhusanlegget. Frem mot 30.12.2018 skal skolen
testkjøres, og inventar og kunst skal på plass.
Følger oppsatt fremdrifts og økonomiplan i henhold til oppdragsbestilling.
Gjenstår sluttoppgjør. Vil levere skolen til budsjett.

Heradsbygda
omsorgssenter

Heradsbygda omsorgssenter er 3 mnd. forsinket på grunn av endring i
bestilling samt krav fra husbanken som har gjort at prosjektet har måttet
bearbeides på nytt.
Nytt konsept har vært til politisk behandling. Prosjektet sendes ut på
anbud nå.
Totalrammen må oppjusteres på grunn av indeksregulering og
endringsbestillinger.
Prosjektet vil ha BP2-sak høst 2018.
Byggestart er vår/sommer 2019.

Ringerike legevakt
og ambulansesentral

Prosjektet har fått en fremdriftskonsekvens som følge av gjentatte
endringer i forhold til opprinnelig bestilling.
BP2-sak høst 2018.
Forventet ferdigstillelse er høst/vinter 2019/2020.

Trygg skolevei
Benterud skole

Anleggsdrift i full gang. Kiss-n-ride, fortau i Harald Hardrådesgate og
venstresvingefelt i Osloveien er ferdigstilt.
5
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Fortau langs Eikliveien er nær opparbeidet ferdig.
Følger oppsatt økonomi og fremdriftsplan i henhold til oppdragsbestilling
med ferdigstillelse i løpet av oktober 2018.
Ringerike vannverk

Ringerike vannverk er ferdigstilt og overtatt til produksjon og drift. Det har
vært branntilløp i forbindelse med arbeidene og det er usikkerhet i
omfang av skadene. Det er ikke sikkert at arbeidene blir ferdigstilt i
inneværende år.

Overføringsledninger Det er forsinkelser i prosjektet. Det er inngått kontrakt for utførelse fra
Åsa – Monserud
Framdal mot Hønekrysset, og anlegget er under utførelse. Prosjektet
forventes avsluttet i løpet av 2019.

8. Antall ansatte og årsverk – utvikling 2017 – 2018 sett
Antall årsverk pr. september 2018 er 1.809, det er 27 årsverk flere enn september 2017.
Antall ansatte pr. september 2018 er 2.370, det er 110 flere enn september 2017.
Det er en større økning i antall ansatte enn i antall årsverk, noe som indikerer at flere arbeidet deltid
i september.
Arbeid på timebasis / variabel lønn utgjør 291 årsverk i september 2018, det er 31 flere enn i
september 2017.
Rammeområder

Årsverk
2017

Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellesutgifter
herav lærlinger
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Variabel lønn

2
89
12
162
430
146
19
695
227
1 782
260

Ansatte
2018

2
119
12
152
401
144
24
733
223
1 809
291

2017

2
88
24
193
490
200
32
989
242
2 260

2018

2
122
23
181
503
198
38
1 059
244
2 370
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9. 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.
Årsbudsjett før korreksjon 2. tertial:
Alle tall i 1000 kr

Regnskap
2017 (sept)

Regnskap
hittil 2018

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

AVVIK
i kroner

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

6 833

6 940

10 694

10 454

-1 153

-1 098

-1 142

-440

-240

7 985

8 038

11 836

10 894

-942

78 559

98 035

125 198

126 941

1 743

1%

-9 041

-10 111

-16 680

-15 055

1 625

-11 %

87 600

108 146

141 878

141 996

118

0%

134 300

139 660

185 276

185 997

721

0%

-22 500

-25 080

-31 359

-31 242

117

0%

156 800

164 740

216 635

217 240

605

0%

213 005

228 260

308 527

304 497

-4 029

-1 %

-56 061

-57 576

-70 370

-67 517

2 853

-4 %

269 065

285 836

378 897

372 015

-6 883

-2 %

111 289

121 891

169 446

165 046

-4 400

-3 %

-22 749

-26 001

-24 199

-24 281

-82

0%

134 038

147 892

193 645

189 327

-4 318

-2 %

18 090

17 715

27 512

29 899

2 387

8%

-3 611

-12 747

-5 656

-4 944

712

-14 %

21 700

30 462

33 167

34 843

1 676

5%

462 414

503 009

676 212

654 115

-22 097

-3 %

-149 950

-168 860

-180 211

-219 251

-39 040

18 %

612 364

671 869

856 423

873 366

16 943

2%

-2 %

-480

702 -160 %
-9 %

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

2 754

Barnehage
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

293

Grunnskole
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

-4 443

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

-4 421

Kulturtjenesten
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

2 400

Helse og omsorg
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

-18 489

Samfunn
Driftsregnskap
Inntekter

54 798

64 133

102 978

100 315

-2 663

-3 %

-172 064

-173 131

-207 850

-204 803

3 048

-1 %

Utgifter

226 862

237 263

310 828

305 118

-5 710

-2 %

-80 290

-86 373

-86 290

-85 016

1 275

-1 %

-70 185

-77 429

-200 580

-198 930

1 650

-1 %

-10 105

-8 944

114 290

113 914

-375

0%

-1 251 159 -1 289 264

-5 023

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

1 651

Skatt og rammetilskudd
-1 643 894

-1 633 012

10 882

-1 %

-1 287 491

-1 326 127

-1 691 894

-1 681 012

10 882

-1 %

36 331

36 863

48 000

48 000

-

0%

Driftsregnskap
Inntekter

49 257

51 889

131 362

140 762

9 400

7%

-77 792

-26 806

-34 457

-31 757

2 700

-9 %

Utgifter

127 049

78 696

165 820

172 520

6 700

4%

Driftsregnskap
Inntekter
Utgifter

10 882

Finans
9 300
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3999-17

Arkiv: 145

Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
Forslag til vedtak:
Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Formannskapet behandlet Budsjett for 2019 og Handlingsprogram for 2019-2022 i møte 23.
oktober 2018.
I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2019 og Handlingsprogram 20192022 samt Betalingsreglement for 2019 lagt ut til offentlig høring i perioden 24. oktober til 9.
november 2017.
Beskrivelse av saken
Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 33 høringssvar. I tillegg har saken vært til politisk
behandling i 5 ulike utvalg.
12 av høringssvarene er knyttet til barnehagesektoren.
10 av uttalelsene er knyttet til idrett og friluft og tilskudd til anlegg og driftstilskudd.
Fagforbundet er kritiske til effektiviseringskrav på 0,7% og 2,2%, men er positive til
heltidskultur og satsing på kompetansehevende tiltak og lærlinger.
Utdanningsforbundet er kritiske til effektiviseringskravet på 0,7%, og ser positivt på fortsatt
satsing på kompetansehevende tiltak.
Tillitsvalgte på Teknisk drift er skeptiske til effektiviseringskravet på 2,2%.
Ergo- og fysioterapeutene og Norsk Sykepleierforbund bekymret for bemanningen i de
kommunale tjenestene.
Fagforbundet ved de bibliotekansatte er bekymret for effekten av 0,7% effektiviseringskrav.
Bibliotekforbundet foreslår ny tekst til flere tiltak innenfor kultursektoren.
Ett høringssvar kommenterer prisøkningen i SFO på 40% plass.
Fontenehuset ønsker indeksregulering av tilskuddet de får fra Ringerike kommune.
Rådmannens vurdering
Rådmannen tar til orientering de høringssvar som er kommet inn, og legger de fram
som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2029.

-

Vedlegg:
 5 saksprotokoller fra utvalg
 33 høringssvar

Ringerike kommune, 07.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-

Høringsuttalelsebudsjett 2019
Kommentarfra ergo- og fysioterapeutenefor barn i Ringerikekommune

Barnog ungeshelsemå tas på alvor. Kommunenesfolkehelseprofilskårerlavt på alt av psykososiale
forhold. 1.og2. kvartal 2018var det 88 164 tapte dagsverkpå grunn av legemeldtsykefraværi
Ringerikekommune. I Norgei dag er det særligde ikke-smittsommesykdommenesom er i
fremmarsj,som for eksempellettere psykiskeplager,muskel/skjelettlidelserog livsstilssykdommer.
Disselidelseneoppstår ikke etter fylte 18 år! Ergoterapeuterog fysioterapeuteri helsestasjon
- og
skolehelsetjenestener viktige bidragsytere for å forebyggedisseplagene. Ungdataundersøkelsen
viser til at barn og ungesliter med stressog bekymringer,hodepine,smerter og nakke og skulder.
Stillesittingog påfølgendelidelserer det vanskeligå medisineresegut av. Inaktivebarn og unge
bidrar til sosialulikhet. Vi ser dagligen uheldigutvikling blant mangebarn og ungei vår kommune.
Den godenyhetener at det er relativt lett å forebygge, men da må helsefremmendeog
forebyggendearbeid prioriteresså tidlig som mulig. Ergoterapeuterog fysioterapeuterhar
spesialkompetanse
på kropp, aktivitet og deltagelse,og ser sammenhengenmellom fysiskog psykisk
helse.Fysiskaktivitet er veldokumentertog velkjent i forebyggingav fysiskeog psykiskelidelser.
Dagenstilbudet for barn og unge0-18 år i Ringerikekommune:
100%barnefysioterapeut0-5 år
100%fysioterapeuti 6-18 år
80%ergoterapeutsom skaldekke0-18 år
Kommunenliggerunder helsedirektoratets anbefaltenormtall i skolehelsetjenesten
. Per100 barn er
normtallet 7%fysioressurs.Det er i dag ca. 4400 skolebarni Ringerikeog en skolefysioterapeut.Om
vi følger normtalleneskullevi vært minst 3 fysioterapeuteri skolen. Pr dagsdato må barn med
spesiellebehovog henvisningerprioriteres. Det forebyggendearbeidet må vike.
Ringerikekommunesier at de satserpå forebyggendearbeid for barn & unge,men vi stiller spørsmål
til hvordandenne satsningengjøresi praksis.Med økt investeringog fokus på tidlig innsats,
helsefremmendeog forebyggendearbeid vil vi få en samfunnsøk
onomiskgevinst.For å nå barn i alle
sosialelag er det viktig med tiltak i barnehageog skole.Vi ønskermer fokus på barn og ungeshelse. I
dag jobber vi mye med å kompenserefor helseutfordringer.Vi ønskeri større gradå forebyggedisse
utfordringene. I et lengresamfunnsøkonomisk
perspektiver det svært kostbart å ikke prioritere
dette.

Påvegneav ergoterapeutenog fysioterapeutenei Forebyggendehelsetjenesterbarn &
unge/Folkehelse,
Eir Kvernstuen,barnefysioterapeutog tillitsvalgt
LeneKalvik, ergoterapeutog tillitsvalgt

Høringsuttalelse i forbindelse med budsjettbehandlingen 2018.

Hønefoss barnehage sitt budsjettet er ikke et romslig budsjett per i dag. Det å dekke innkjøp av
kjøkkenmøbler og dampovn fra eget budsjett er ikke mulig innenfor dagens rammer. Nødvendige
innkjøp av møbler til barnehagen er for å lukke et avvik fra tilsynsmyndigheten i kommunen. Avviket
kan ikke lukkes ved å ta penger fra barnehagens budsjett. Avviket er gitt på kjøkkenmøbler og andre
møbler på grunn av utilfredsstillende overflate i forhold til smittevern.
Inventarløftet de andre kommunale barnehagene var en del av ble dekket av annet budsjett.
Hønefoss barnehage var aldri en del av det løftet.
I denne barnehagen er veldig mye av utelekeplassapparater arvet fra andre barnehager. Som
eksempel kan nevnes lekehusene, og klatrestativene. De sto også i gamle Hønefoss barnehage på 80
– tallet, og klatrestativene er arvet fra Hvalsmoen barnehage da denne ble nedlagt.
Rammeplanen sier «Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og skal bidra
til å utjevne sosiale forskjeller». Barnehagen er en flerkulturell barnehage. I den forbindelse kan en
dampovn være med å utjevne noen av de sosiale forskjellene som for eksempel et måltid gir. Gode
kostholdsvaner legges i førskolealder og muligheten for å påvirke gjennom erfaring og kunnskap er
noe som på sikt er helsefremmende for barna.
I kommentaren» Oppgraderingsprosjekt Hønefoss barnehage» skrives det at «en del av saken er
nødvendige tiltak etter avvik, den største delen av tiltaket er kun en kvalitetsforbedring».
SU ser det på en annen måte og mener at det i større grad omhandler tiltak i forhold til barnas
sikkerhet og i forhold til å skape et arbeidsmiljø som er helsefremmende og forebyggende for
ansatte. Foreldregruppa er avhengig av at personalet er på jobb og at helseperspektivet ivaretas i det
daglige arbeidet. Dessuten omhandler noen av tiltakene effektivisering av driften.
Hønefoss barnehage har et høyt snitt på sykefraværet og su mener at noen tiltak i planen vil være en
måte å jobbe forebyggende rundt sykefravær på.

Hilsen
SU i Hønefoss barnehage v/ Anne Marthe Eilertsen.

postmottak@ringerike.kommune.no

Høringbudsjett 2019

Ringerikeidrettsråd ønskerå gi noen bemerkningtil budsjett 2019. Rådmannenikke finner
mulighetertil å finansiereet tilskudd på kr 3 mill. til snøproduksjonsanlegget
på Ringkollenmed
driftsmidler, men vil kommetilbake til finansieringeni disponeringenav regnskapsresultatetfor
2018.
For osssynesdette som en noe usikkerfinansieringav dette høyt ønskedeanlegget.Skiforeningenog
andre er villige til å investerekr. 8.441.295mensrådmannenkvier segfor de siste3 mill. slik at
anleggetkan bli en realitet. Dette er et anleggikke bare for idrettsutøveremen for alle til å komme
segut på ski selvi snøfattigevintere. Dett e vil ogsågavneden kommunalt eide Ringkollstua.
Når vi ser på budsjettforslagetfra kulturtjenestenviserdet segat alle poster for idrett er fjernet med
unntak av støtten til lag og foreningersom videreførespå 2018-nivå. Dette nivået er det sammesom
i 2003 da støtten kom for første gangfor å kompenserefor de økendeutgiftene for hallidrettenei
forhold til utendørsidrettene.Pådisseårenehar timepris for halleieøkt betrakteligmenstilskuddet
har stått stille.
Idrettsrådet ba kulturtjenestentidligere i år å se på muligheter for å redusereavgiftenfor arenaleie
med bakgrunni at barn og ungehar trent gratis i gymnastikksaler
. Må ogsåde betale for å trene
sidende nå flyttes til hallene? I kulturtjenestenbudsjettforslagvar dette med som en gradvis
nedtrappingover år men dette men vi kan ikke se at dette er med i rådmannensforslag.
Vi er klar over at kommunensøkonomiikke er så god men med tanke på at det pr. 1.1.2018er 9.375
personersom har medlemskapi ett av kommunens57 idrettsklubber. Det var 30.380innbyggerei
Ringerikei 2. kv i år, altsåer 30,85%av innbyggernetilknyttet en idrettsklubb. Vi mener idrett er
viktig med tanke på folkehelsenmen med dette budsjettforslageter svært det svært lite å gledeseg
over for disse og de frivillige som leggerned en stor jobb for så mangeavkommunensinnbyggerne.

Hønefoss9. november2018

Bjørn Marseth

TrudeØdegaard
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ffunefoss, 8.11.2018

Innspill til Budsjett 2019 iRingerike kommune

DNT Ringerike viser til muligheten for uttalelse til budsjett for 2019, og vi ønsker å komme med noen
innspill i saken om etablering av snøkanonanlegg på Ringkollen.

Vi

er kjent med at det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber for etablering av et snøkanonanlegg på
Ringkollen. Vi mener dette prosjektet er av så stor betydning for distriktet at detbør komme med i
budsjettet for 2019 ved at Ringerike kommune bevilger midler til dette.

Et snøkanonanlegg er viktig for å fremme folkehelsa i distriktet, og vil være et godt alternativ spesielt
for utvikling av skiglede og aktivitet hos barn og unge i snøfattige vintre. Skiskolen har gjennom
mange ar bidratt positivt til dette arbeidet, og med tilglengelig kunstig snø vil dette tilbudet også være
mulig å gjennomføre selv med grørfie vintre. Anlegget skal være åpent for alle og vil derfor favne om
muligheter for både trening, mosjon og lek for barnefamilier, aktive og turfolk generelt.
Ringkollen er et kjent sted for både turgåere og skigåere, og med dette tilbudet vil man også kunne
oppnå stor aktivitet selv de vintrene skiføret svikter. Ringkollstua vil kunne oppnå synergieffekt av
snøkanonanlegget, og driften vil bli mindre sårbar om mulighetene for vinteraktiviteter ivaretas med
kunstig snø.

DNT Ringerike arangerer hvert år turer og aktiviteter på Ringkollen giennom vinteren. Med variable
snøforhold er aktivitetene ikke alltid mulig å giennomføre, og med mulighet for produksjon av snø vil
man kunne giennomføre alle aktiviteter som planlagt.
Et snøkanonanlegg vil i tillegg bety ytterligere utvikling av Ringerike som attraktivt bosted og blir et
godt supplement til våre allerede flotte natur-og friluftsområder for friluftsliv, trening og idrett.
Med hilsen
DNT Ringerike

Uht.-ho,^.Vibeke Ijøm
daglig leder

I

Ringerike kommune
Postboks 123 – Sentrum
3202 Hønefoss

Høringsuttalelse - budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 -2022
NSF erfarer at dagens rammer i Pleie og omsorg er stramme. NSF ser med bekymring på
ytterlige innstramming på 0,7 %. Sykefraværet i helse og omsorg for 3. kvartal 2018 ligger
1,2 prosentpoeng høyere enn 3. kvartal 2017. Dette kan være et uttrykk for en sliten
ansattgruppe.
NSF støtter forslaget om å styrke hjemmetjenesten med 5 mill.
NSF støtter forslaget om å styrke tjenester til Rus og psykiatri og tilskudd til Ringerike
interkommunale legevakt.
I Handlingsprogrammet, side 73 «Helsetjenester til Flyktninger» står det skrevet at det skal
sees på mulighetene for å effektivisere helsetjenestene ved Smittevernkontoret og Hvalsmoen
helseavdeling. Dette på grunn av mindre mottak av flyktninger.
NSF vil gjøre oppmerksom på at Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner har
bestått av 5,1 årsverk. I november 2018 ble staben redusert med 18 % Det er riktig at
flyktningestrømmen har avtatt, men det er viktig å huske på at de skal tas vare på de som
allerede har kommet. NSF mener derfor at det ikke bør skjæres ytterligere ned ved
Helsekontoret som også gir et godt vaksinetilbud til hele befolkningen kommunen vår.

Hønefoss, den 8. november 2018

Sølvi Bergerud
HTV i NSF

Fra: Pelle Gangeskar [pelle@gangeskar.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 08.11.2018 22:24:49
Emne: Høring budsjett 2019
Vedlegg:
Ytterligere utsettelse av eventuelt kommunalt tilskudd til snøproduksjon på Ringkollen utsetter i praksis
prosjektet til 2020 i beste fall, og vi kan miste mye av fremdriften som er skap av Skiforeningen, grunneiere,
NVE, Sparebankstiftelsen, frivillige og gode krefter som vil sikre vinteren i fremtiden for Ringerike.
Mulighetene for å få med private investorer på laget svekkes og av enda flere utsettelser.
Det er synd om en positiv innstilling til et godt prosjekt skal settes i så stor fare av budsjettekniske hensyn.
Ringkollen er Oslomarkas høyestliggende og mest snøsikre utfartssted, men skiføret vil ifølge klimaforskere
reduseres sterkt i området i fremtiden. Heldigvis kan lave temperaturer og kaldt vann fra Røstjern redde vinteren,
men da må alle bidra sammen når det trengs, og det er nå det trengs, ikke «kanskje om et halvt år hvis vi har
penger da».
Jeg håper politikerne i Ringerike ser verdien av arbeidet som er lagt ned til nå og tør å satse på hvit vinter i
fremtiden og gjennom å støtte snøproduksjon på Ringkollen med midler avsatt i budsjett 2019, slik at prosjektet
kan realiseres i 2019!
MVH
Pelle Gangeskar
Snøentusiast

De ansatteved Ringerikebibliotek som er medlemmerav FagforbundetavdelingRingeriketakker for
mulighetentil å kommentereRingerikekommuneshandlingsprogramfor kulturtjenestenfor
perioden2019-2022.
Vi er bekymret for hva kommunenvil oppnå ved å måle «antall brukeremed Meråpent-avtale».
Dersomkommunenvil måle effekten av meråpent bibliotek, må den undersøkehvor mangesom
bruker biblioteket i selvbetjenttid, men ogsåbruken i betjent tid. Enbibliotekbrukerkan i prinsippet
skrivemeråpentavtale,men likevel velgeå kun benytte segav biblioteket i betjent tid. Indikatoren
«antall meråpentavtaler»gir IKKEsvarpå bruk av meråpentbibliotek.
Ringerikekommunev/ biblioteket har en samarbeidsavtalemed Buskerudfylkesbiblioteksom
basererseg
på Bibliotekstrategifor Buskerud2015-2020.Den overordnedevisjonenfor bibliotekenei Buskerud
er «Mer liv i biblioteket - bedre liv med biblioteket». De fem satsingsområdene
i strategiener: aktiv
formidling, læring 0-100, møteplassog debattarena,digitale tjenester samt delingskulturog
samarbeid.(Bibliotekstrategifor Buskerud2015-2020 er forlenget inntil ny strategi foreliggeri
Viken.)Vi ser verkenat visjoneneller satsningsområdene
blir målt med indikatoren «økeantall
brukere med Meråpent-avtale».Vi mener kommunenshandlingsprogrammå inneholdemer
ambisiøsemål som for eksempel«økeutlån og besøki betjent og ubetjent åpningstid».
For å måle aktiviteten i et folkebiblioteker det bred enighetom at man må måle både besøk
og utlån. «Besøk»viser til antall personersom bruker bibliotektjenesteni betjent og
ubetjent åpningstid,inkludert deltakelsepå arrangementer.«Utlån»visertil antall
materialerav alle typer som lånesut i biblioteket, bådefysiskeog digitale medier.
For å nå målet om bedre ressursutnyttelsehar høringsutkastetmed arrangementerog aktiviteter i
nytt sceneområde
. Det krever store ressurserbåde i form av ansattesarbeidstidog honorarertil
bidragsyterefor å gjennomføredisse.
Arrangementerog aktiviteter er viktig, men disseer bare en begrensetdel av bibliotekenes
virksomhet.Det er kvaliteten på den dagligedriften av biblioteket som er avgjørendefor hvor mange
som bruker tjenesten.Personaleter en avgjørendefaktor for verdienav biblioteket. Verdienav et
bibliotek beståri stor grad av personaletskompetanseinnen blant annet veiledning,litteratur - og
informasjonssøking.
Uten bibliotekpersonaleter biblioteket kun en materialsamling.Gjennomsitt
arbeid med samlingsutvikling,t ilretteleggingav bibliotekrommet,utstillinger og andre
formidlingstiltaksikrer de ansatteat bibliotektilbudet holder høy kvalitet. Godsamlingsutvikling
krever kasseringav utdatert materiell og innkjøpav nytt. Bibliotekets innhold må opplevessom
levende,relevantog nyttig for brukerne.Uten midler til kjøp av nytt materialeer dette vanskelig.
Kulturplanfor Ringerike(2016-2024)sier at biblioteket skalværeen sentral litterær formidlingsaktør,
med spesiellfokus på barn og unge,som fremmer aktivitet, opplevelseog leselyst.
Vi mener et effektiviseringskravpå 0,7%vil rammebiblioteket uforholdsmessigmye da biblioteket
alleredehar mye mindre midler til disposisjonenn andre bibliotek i kommunerdet er naturlig å
sammenlignesegmed. Dette viserKostra-tallene for gruppe13 som biblioteket hører inn under.
Med hilsen
PlasstillitsvalgtRingerikebibliotek
Kari Gustavson

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3999-28

Arkiv: 145

Sak: 35/18
Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring
Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget:
Høringsuttalelse fra AMU:
AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 i ekstraordinært
AMU-møte 8.11.018.
1. For å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø mener AMU at det er positivt at Ringerike
kommune over år satser på kompetanseutvikling for ansatte. Økt kompetanse gir økt
mestring, bedre arbeidsmiljø og bedre tjenestetilbud. Kompetanseutvikling må involvere
alle nivåer og alle sektorer. Økt grad av digitalisering stiller større krav til digital
kompetanse hos medarbeidere i Ringerike kommune. AMU er positive til at det forslås
avsatt ekstra midler til styrking av digital kompetanse hos alle ansatte.
2. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter i arbeidsmiljøarbeid. Økt innsats og
kompetanse for lokale verneombud i Ringerike kommune er et arbeid AMU er tilfreds med
prioriteres. AMU mener derfor at styrking av HMS-budsjettet er nødvendig og vil bidra til
at det kan arbeides med ytterligere kompetanse-tiltak for vernetjenesten. AMU ønsker
fortsatt oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-gruppene på ulike nivå.
3. AMU mener det er bra at Ringerike kommune skal være en tobakksfri arbeidsplass. At det
prioriteres midler til tiltak for ansatte, for eksempel i forbindelse med røykavvenningskurs
mener AMU er nødvendig.
4. AMU registrerer at det er en økning i sykefraværet etter at sykefraværet de siste årene har
hatt en nedgang. Det er nødvendig å ha fortsatt oppmerksomhet på sykefraværet og følge
dette tett. Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil være sentrale tiltak for å unngå
vedvarende økning av sykefraværet.
5. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på
at dette gir økte utgifter i form av økte renter og avdrag og AMU er bekymret for at det
vil påvirke driften.

RINGERIKE KOMMUNE
6. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i
flere nybygg. AMU er positiv til investeringene og mener at dette vil sikre bedre
arbeidsforhold og arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.
7. En del av investeringsprogrammet er oppgraderinger av eksisterende bygg, for eksempel i
Rådhuset. AMU mener det er viktig at det i forbindelse med oppgraderinger er
oppmerksomhet på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. AMU er også positiv til at det
avsettes midler til oppgradering av Rådhuset.
8. AMU ser med bekymring på at det også i årets budsjett er lagt opp til et
effektiviseringskrav. Effektiviseringen har over tid gått utover bemanningen. Bemanningen
har nå nådd et kritisk nivå, dette er bekymringsfullt sett i forhold til sykefravær og
arbeidsmiljø.
9. Effektivisering i budsjettet kan påvirke arbeidsmiljøet. AMU ber om at det gjennomføres
en risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 08.11.2018:
«Høringsuttalelse fra AMU:
AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 i ekstraordinært
AMU-møte 8.11.018.
1. For å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø mener AMU at det er positivt at Ringerike
kommune over år satser på kompetanseutvikling for ansatte. Økt kompetanse gir økt mestring,
bedre arbeidsmiljø og bedre tjenestetilbud. Kompetanseutvikling må involvere alle nivåer og alle
sektorer. Økt grad av digitalisering stiller større krav til digital kompetanse hos medarbeidere i
Ringerike kommune. AMU er positive til at det forslås avsatt ekstra midler til styrking av digital
kompetanse hos alle ansatte.
2. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter i arbeidsmiljøarbeid. Økt innsats og
kompetanse for lokale verneombud i Ringerike kommune er et arbeid AMU er tilfreds med
prioriteres. AMU mener derfor at styrking av HMS-budsjettet er nødvendig og vil bidra til at det
kan arbeides med ytterligere kompetanse-tiltak for vernetjenesten. AMU ønsker fortsatt
oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-gruppene på ulike nivå.
3. AMU mener det er bra at Ringerike kommune skal være en tobakksfri arbeidsplass. At det
prioriteres midler til tiltak for ansatte, for eksempel i forbindelse med røykavvenningskurs
mener AMU er nødvendig.

RINGERIKE KOMMUNE
4. AMU registrerer at det er en økning i sykefraværet etter at sykefraværet de siste årene har hatt
en nedgang. Det er nødvendig å ha fortsatt oppmerksomhet på sykefraværet og følge dette tett.
Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil være sentrale tiltak for å unngå vedvarende
økning av sykefraværet.
5. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på at dette
gir økte utgifter i form av økte renter og avdrag og AMU er bekymret for at det vil påvirke
driften.
6. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i flere
nybygg. AMU er positiv til investeringene og mener at dette vil sikre bedre arbeidsforhold og
arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.
7. En del av investeringsprogrammet er oppgraderinger av eksisterende bygg, for eksempel i
Rådhuset. AMU mener det er viktig at det i forbindelse med oppgraderinger er oppmerksomhet
på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. AMU er også positiv til at det avsettes midler til
oppgradering av Rådhuset.
8. AMU ser med bekymring på at det også i årets budsjett er lagt opp til et effektiviseringskrav.
Effektiviseringen har over tid gått utover bemanningen. Bemanningen har nå nådd et kritisk
nivå, dette er bekymringsfullt sett i forhold til sykefravær og arbeidsmiljø.
9. Effektivisering i budsjettet kan påvirke arbeidsmiljøet. AMU ber om at det gjennomføres en
risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak.

Avstemming:
Punktvis avstemming:
Pkt. 1 – 4 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 5 ble delt i 2 avstemminger:
Ordet kan oppnådde 3 stemmer (Ståle Skjønhaug (AP), Trude Bredal Steinmo og Gyrid Løvli)
og falt.
Ordet vil oppnådde 6 stemmer og ble vedtatt.
Pkt 5. Ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 6 – 7 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 8 ble vedtatt mot 2 stemmer (Trude Bredal Steinmo og Gyrid Løvli).
Pkt. 9 ble enstemmig vedtatt.

Høringsuttalelse budsjettforslag Ringerike Kommune 2019

Heggen 24.10.18

Lei av å bli lurt… For det er faktisk det vi føler at vi har blitt…
Vi ansatte i Heggen Barnehage har sett på budsjett forslag for 2019, og det er med stor
bekymring vi ser at dere tenker at Heggen Barnehage skal legges ned fra høsten 2019.
Det er nå ca et år siden dere beslutta at Heggen skulle være permanent, det etter fem år
som prosjekt barnehage og mye usikkerhet, så det var stor glede da dere bestemte at vi
skulle være permanent. Det er veldig ustabilt for oss ansatte at dere nå tenker at
barnehagen skal legges ned, dere lar oss aldri få roen og tryggheten som en arbeidsplass skal
ha, ikke muligheten til å tenke langsiktig.
Å ja, det er mye som trenger å vedlikeholdes på Heggen, men det kan da umulig være noe
overraskelse?? Det er jo Ringerike Kommune som har eid og «vedlikeholdt» bygget i alle år,
(eller kanskje ikke vedlikeholdt det), at det nå koster penger er vel ikke så rart. Vi kunne
skjønt argumentet om dere hadde kjøpt bygget og det hadde hatt skjulte mangler som
trengte oppgradering. Og at bygget vurderes å selges??? Det er vel en grunn til at det ikke
blei solgt forrige gang det blei forsøkt?? Vi tenker det fortsatt blir vanskelig å selge med
tanke på at dere ikke har brukt penger på det som virkelig holder verdien på et bygg.
Og at det er uproblematisk å legge oss ned sier vel bare noe om deres holdninger til saken,
det er snakk om barn som har vært her siden de var bittesmå, de må kanskje bytte
barnehage unødvendig før skolestart (Mange barn takler disse utfordringene, men absolutt
ikke alle).
Vi tenker dere bør gå inn for det dere vedtok for et år siden og beholde Heggen barnehage
og gjøre den oppgraderingen som bygget trenger. Vi tror at dere vil vise innbyggerne i
kommunen at dere faktisk står for det dere vedtar selv etter et år. Vi ønsker forutsigbare
pålitelige politikere som gir trygghet til sine innbyggere og til sine ansatte. Dette kan også
øke antall søkere til Heggen Barnehage.
Selv om det er ledige barnehageplasser i kommunen, så har dere stadig håp/ønsker om at
det skal komme flere barn til kommunen; vi har alltid stått parate og operert etter prinsippet
barnehageplass på dagen, med kort køfri reisevei, så løpende opptak og enorm
endringskapasitet kan vi vise til. Og i så måte snakker vi god reklame og omdømmebygging.
Gi oss ansatte i Heggen Barnehage den tryggheten vi fortjener ved å beholde arbeidsplassen
vår!

På vegne av medlemmer i Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Heggen Barnehage.
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Høring budsjett 2019
Det vises til forslag til årsbudsjett for 2019 med høringsfrist 9. november.
Hønefoss Skiskytterklubb anmoder om at det i budsjett for 2019 settes av midler i
kommunebudsjettet for støtte til snøproduksjonsanlegg på Ringkollen.
Et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen vil sikre gode skiforhold for hele Ringeriksregionen
fra tidlig vinter. Gode skiforhold betyr mye for skiinteresserte generelt, for folkehelsen i
distriktet, og ikke minst spesielt for de mange skiløpere og skiskyttere som har behov for
gode og sikre snøforhold for trening og konkurranser hele vinteren igjennom.
Hønefoss Skiskytterklubb har eget skiskytteranlegg i Hovsmarka, men ikke desto mindre har
vi som skiskytterklubb stort behov for å kunne trene på ski i hjemlige trakter når sesongen
nærmer seg. Det er lenge mellom hver vinter vi kan trene på ski i Hovsmarka fra november til
april, slik vi kunne i forgående sesong. I en «normalsesong» må vi til Ringkollen for å trene
på ski 2/3 av skisesongen, fordi det ikke er snø i Hovsmarka. Da er vi avhengig av at det i
hvert fall er skiføre på Ringkollen for å kunne forberede oss til konkurranser.
Derfor vil vi i Hønefoss Skiskytterklubb anmode sterkt om at prosjektet med etablering av
snøproduksjonsanlegg på Ringkollen blir tilgodesett i budsjettet for 2019.

Med skiskytterhilsen
For Hønefoss Skiskytterklubb
Knut Aas (sign)
Leder

leder@hssk.no

Høring på budsjettet 2019 - tilbakemeldinger fra SU i Haug barnehage
Su i Haug barnehage er bekymret for effektiviseringskravet på 0.7 % som er
lagt inn for kommunale barnehager og andre enheter i kommunen. Dette
tilsvarer en sum på ca. 1.5 million kroner. Su i Haug barnehage ønsker at
denne effektiviseringen ikke skal fortsette over flere år.
Det ble vedtatt en pedagognorm 1/8-18 og en bemanningsnorm som gjelder
fra 1/8-19. Dette gjør at det ikke kan spares på ansatte i barnehagen noe
som er veldig bra.
Barnehagene har ett lite vikarbudsjett og det er viktig at man ikke
gjennomfører sparetiltak her. Dette kan medføre høyere sykefravær blant
ansatte. Vet man at det ikke settes inn vikar kan det være at man yter ekstra
slik at man tilslutt ender opp med en langtidssykemelding.
Hvordan kan den gode kvaliteten opprettholdes om det eks kuttes i
vikarbudsjett? Hva da med at Ringerike kommune skal være en attraktiv
kommune og flytte til? Barnehagen drives på en effektiv møte eks ved at vi
har åpent hus på morningen og ettermiddagen slik at man kan være
sammen på tvers av avdelingene. Barnehagen har ikke 100 % oppdekning
av voksne fra vi åpner 730 til vi stenger 1700. Personalet går vakter og har
8 timers arbeidstid. Det skal også avvikles planleggingstid og ulike møter i
løpet av denne arbeidstiden.
Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen trekkes også frem i
handlingsplanen for barnehagen. Hvordan skal personalet i barnehagen få
til et samspill hvor voksne er lyttende, omsorgsfulle og tilgjengelige når det
ikke er nok voksne på jobb? Klarer vi å beholde de godt kvalifiserte
medarbeiderne eller vil de velge seg bort til andre stillinger eller private
barnehager? Vi ønsker at det ikke skal effektiviseres mer i barnehagen. Det
er små barn vi har med og gjøre og barn som er i barnehagen fra morgen til
kveld. Det er jo fokus på tidlig innsats og denne starter i barnehagen når
barna er 1 år.
Hilsen SU i Haug barnehage

FAU v/ Heggen barnehage
v/ Kim Modalen og Siri Simensen
Heradsbygdveien 260

03.11.18

3518 Hønefoss
kim.modalen@hotmail.com
siri.simonsen@hotmail.com

Kommunestyret i Ringerike kommune
Hovedsakelig v/ Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre
(med kopi til resterende representanter)
Rådhuset, Osloveien 1
3502 Hønefoss

Angående forslag om nedleggelse av Heggen Barnehage

Hei. Viser til sak 152/18 i Budsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-2022 og forslag fremmet av Runar
Johansen på vegne av Ap, H og V om nedleggelse av Heggen barnehage.

Vi i foreldrearbeidsutvalget ved Heggen barnehage er ikke enig i dette forslaget og håper med dette å
kunne overbevise dere om å endre mening i saken.

Her er våre argumenter og syn på saken:



Det virker veldig som at nedleggelsen er økonomisk betinget. Et forslag er at utgiftene i
forbindelse med vedlikeholdsbehovet kan fordeles over flere år, det er etter vårt syn ikke
noe prekært som må utbedres med en gang.
Man vil ikke spare noe på mannskap da alle de ansatte i Heggen barnehage må flyttes i likhet
med ungene for å tilfredsstille bemanningsnormene.
De knappe 200 000 som man da sparer på driftsbudsjettet burde ikke være et argument nok
til å legge ned noe så viktig som en barnehage. I så fall burde man heller så på muligheten for

å avvikle en privat barnehage da dem har et høyere tilskudd. Det vil også virke positivt inn på
fordelingen av private og kommunale barnehager som i dag er 17 mot 11.
Videre vil vi påpeke at selv ved nedleggelse så må bygningsmassen vedlikeholdes. Således
forfaller et tomt bygg fortere en et som er i bruk.
Ved et eventuelt salg av bygningen vil et stort vedlikeholdsbehov gi et betydelig verditap i
forhold til hva bygningen er verdt.
Et annet forslag er å selge bygningen så noen andre får ansvaret for vedlikehold for så å leie
den tilbake med tanke på videre barnehagedrift.



Foreldrene i Heggen barnehage ønsker som alle andre foreldre å ha en barnehage i sitt
nærmeste miljø.
Ikke alle barnehager kan sentraliseres og vil påpeke viktigheten av at også folk som bor litt
mer landlig har barnehager i sitt lokalmiljø. Dessuten er fordelen med spredte barnehager at
man unngår mer kø og bilkjøring i byen. Det er jo ønskelig.
I Heggen barnehage sitt tilfelle bidrar barnehagen med mye positivt i lokalmiljøet. Ikke bare
fungerer den som et viktig sosialt samlingspunkt der folk i nærmiljøet blir kjent med
hverandre, men barnehagens ressurser som for eksempel gymsalen blir aktivt brukt av lokale
klubber og foreninger. Dette bidrar positivt til folkehelsen i kommunen.
I små barnehager opplever foreldre ofte enda tettere kontakt med både andre foreldre,
ansatte og barna i mellom. Det oversiktlig og godt å være barn under mindre forhold.
Få om ingen andre barnehager i Ringerike har et så stort potensial som Heggen barnehage
slik vi ser det. Med sitt store uteareal, masse bygningsmasse, en stor gymsal, (som muliggjør
lek og aktiviteter innendørs når det er for kaldt ute) mange turmuligheter i absolutte nærhet,
plassering ca 300m fra avkjøring hovedveien (RV7) og beliggenheten 10-15 min unna
sentrum er det kanskje heller på tide å se på Heggen barnehage som et satsningsområde?



Ved fjorårets budsjettforhandling ble det vedtatt fra dere at Heggen Barnehage skulle bestå
som permanent barnehage. Vi kan ikke si annet en at vi føler oss veldig lurt og føler på et
veldig tillitsbrudd når dere nå, knappe året etterpå, går inn for nedleggelse.



Overkapasitet har blitt sett på som viktig, og brukt som et argument for, i saker som:
Oppgradering av Monserud kloakkrenseanlegg, bygging av storskolene Ullerål og Benterud
og bygging av Hønefoss kirke. Hvorfor skal det nå da brukes som et argument imot, når det
gjelder overkapasitet av barnehageplasser?
Samme gjelder for uttalelsene til Marianne Mortensen i ringblad 28.OKt. Når det snakkes om
at barn fra Heggen Barnehage kan flyttes til andre barnehager er det positivt, mens når det
snakke om at Heggen har ledig kapasitet er det negativt vinklet.

Det er jo et uttalt ønske om løpende opptak i kommunen. For å få til det er man avhengig av
litt overkapasitet i barnehagesektoren.



Stikk i strid med Runar Johansens uttalelser i ringblad om å ta kuttet et sted i stedet for å
fordele det over alle barnehagene så mener vi at kuttene må fordeles over alle barnehagene
da en nedleggelse av Heggen virker urettferdig ovenfor de som i dag benytter Heggen som
sin barnehage. Optimalt burde det ikke kuttes i noe så viktig som barnehagebudsjettet i det
hele tatt.
Penger for å etterkomme barnehagenes behov burde hentes inn fra kulturbudsjettet. Som i
en hvilken som helst familie må de viktigste regningene betales før man bruker penger på lek
og moro.



Det lukter også litt av at Heggen barnehage muligens ofres til fordel for oppdatering av
Hønefoss barnehage. Vi mener i så fall det ikke er riktig at en av kommunens nyeste
barnehager blir prioritert før dem som virkelig har behov for vedlikehold og at løsningen da
heller blir å eventuelt legge ned Heggen Barnehage.

Dette ble litt sparking i alle retninger. Håper virkelig noen av argumentene våre treffer.

Med vennlig hilsen:

For FAU v/ Heggen barnehage,
Kim Modalen, Siri Simonsen

Ringerikekommune,
Postboks123 Sentrum,3502Hønefoss

Samarbeidsutvalget
i Veien barnehagehar følgende uttalelsetil budsjett2019:
God kvalitet i barnehagene
er positivt og nødvendigmed tankepå mer tilflytting til Ringerike.
Det sisteårethar det vært fokus på kompetanseutviklingi barnehagene.
Dennesatsningen
medførerøkt kvalitet i barnehagen,
og det er positivt at satsningenvi dereføres.
Profilen som er beskreveti Handlingsprogrammet
vektleggerat Ringerikekommunehar
fokus på forebyggingog tidlig innsats.En forutsetningfor dette er nok voksnei barnehagene
,
ogsåved periodermedsykdom.
Effektiviseringstiltaket på 0,7% er tenkt videreførtde nesteårene.Samarbeidsutvalget
ser det
blir utfordrendefor barnehagesekt
oren å gjennomføredettekravetog samtidigbeholde den
pedagogiskekvalitetensom fastevoksnegir.
Det er positivt med varmmat fra Ringerikeskjøkken,det er viktig at ordningenvidereføresog
gjerneutvides.Samarbeidsutvalget
menerimidlertid at det ikke er mulighet for dekningav
dampovnerinnenforsektorenbarnog unge.
I forhold til drift har rammene til barnehagene
over flere år har medførten helhetssituasjon
hvor det er liten mulighet for ytterligereeffektivisering- driftsbudsjettethar i løpet av de
sisteåreneblitt betydeligreduserti barnehagen
; fra 149.000i 2009 til 68.000i 2018.

Sekretærfor Samarbeidsutvalget
i Veien barnehage
Nina Iversen

Veienbarnehage
: Glede,
Trygghet
ogRespekt

Ringerike kommune
Heggen barnehage

Ordfører
Ringerike kommune,
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage vedrørende
Formannskapets forslag til årsbudsjett 2019 og Handlingsprogram 20192022.
Opplevelsen av å føle seg lurt er fremtredende både hos foreldre og ansatte i vår barnehage
når vi fikk vite om flertallspartienes forslag til nedleggelse. At vårt kommunestyre med
samme politiske representanter ved forrige budsjettbehandling som nå, valgte å gjøre Heggen
barnehage permanent fra 2018, for nå å foreslå å legge oss ned føles ikke godt. Å gjøre en
barnehage permanent skaper en forventning om trygghet og forutsigbarhet for barn, foreldre
og ansatte.
Denne forutsigbarheten skulle gi oss arbeidsro til å kunne la foreldrene fremsnakke og
ansatte markedsføre barnehagen på en god måte. Den sjansen fratas vi med engang det er
snakk om mulig nedleggelse. Samarbeidsutvalget stiller seg undrende til at alle
vedlikeholdskostnader knyttet til vår barnehage er så store og akutte at de ikke kan tas over en
lang sammenliknet med forslaget rundt oppgradering av Hønefoss barnehage?
Vi tenker at vår kommune har hatt nok av «popups» barnehager, vi nevner Åsbygda,
Hvalsmoen og Paviljongen, er det ikke på tide å tenke på varighet av vedtak, og
forutsigbarhet for foreldre og ansatte?
Konsekvensene er store for barn og foreldre som kjenner på betydningen av å ha en barnehage
i nærmiljøet med store uteområder både innenfor og utenfor barnehagen, som innbyr til
allsidig og variert aktivitet med akebakker, skiløyper og unike turmuligheter. I tillegg har vi
store lokaler, godkjent for 50 barn jmf MHV og til og med egen gymsal og scene som hyppig
brukes. Samtidig som vi ligger landlig til, er det allikevel kort vei til byen med buss, så i så
måte opplever barna at vi er en bynær barnehage hvor det er greit å ta en tur til byen å delta på
de tilbud vi har der. Vi er også en køfribarnehage hvor vi slipper «å stå i stampe i kø» for å
rekke og lever og hente i barnehagen.
Heggen barnehage er samlingspunktet i bygda og brukes til både barn- og foreldretrening,
gymsalen er ofte i bruk på kveldstid og er et sosialt møtepunkt som også er betydningsfullt i et
folkehelseperspektiv.
Vi stiller oss spørrende til om det ikke er andre barnehager som heller kan legges ned, med
mindre gode uteområder og med liknende vedlikeholdsbehov?
For oss oppleves det ikke som uproblematisk, når vi har valgt nettopp denne barnehagen
for barna våre og håper at her skal de gå «hele løpet» med de vennene de har og de varme og

Ringerike kommune
Heggen barnehage

trygge ansatte som møter både oss foreldre og barna, denne oversiktlige verden som gir ro til
oss alle. Da kan en ikke kalle det uproblematisk når hverdagen kanskje snus opp ned for
det kjæreste vi har og det trygge rikkes ved!
Når det gjelder KS sak 105/18 vedrørende dampovner til alle barnehager og KS sak 106/18
oppgradering av Hønefoss barnehage ønsker vi at dette ikke skal tas innenfor respektiv sektor
da vi har et driftsbudsjett som er på et minimum og som ikke er prisindeksregulert.
Selve effektiviseringskravet 0,7 % skal løses innenfor sektoren, allikevel burde det være
mulig å kunne skåne barnehagene med en lavere prosentsats da vi snakker forebyggende og
tidlig innsats. I så måte bør også bemanningsnormen for barnehager innfris fra 01.01.2019, i
stedet for 01.08.2019.
Pust og tell til 3, vi vil ikke legges ned!

Heggen 05.11.2018
Vennlig hilsen
Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage

UTTALELSE TIL FORMANNSKAPETS HØRINGSUTKAST ANGÅENDE
ÅRSBUDSJETT 2019 - HANDLINGSPROGRAM 2019-2022
Det er foreslått at barnehagesektoren skal ha ett effektiviseringskrav på 0,7% det vil si 1 466 000,SU i Hallingby barnehage mener at barnehagesektoren ikke kan gjennomføre dette
effektiviseringskravet.
Barnehagebehovsanalysen anslår at det vil bli noe færre barn i alderen 1-5 år i en periode fremover,
før antallet igjen vil stige rundt 2023. Barnehagen vil i disse årene være innstilt på å justere driften ut
fra antall barn, slik at bemanningen er tilpasset antall barn og bemanningsnormen som trådte i kraft
01.08.18.Men for å kunne nå målet, som står i handlingsprogrammet 2019-2022, om å kunne tilby
barnehageplasser på 1-årsdagen, vil det i perioder likevel måtte være noe høyere bemanning enn det
barnetallet i barnehagene tilsier. Det å kunne få barnehageplass på 1-årsdagen skaper godt
omdømme for kommunen, men det gir økte kostander for sektoren.
Utover det å justere bemanning ut fra barnetallet ser vi ingen mulighet for innsparing i den enkelte
barnehage. Så å si hele budsjettet til barnehagen går til lønn. Hallingby barnehage har
innkjøpsbudsjett på 98 000,- som skal dekke alt fra innkjøp av leker og formingsmateriell til 65 barn,
desinfeksjonssprit, telefonabonnement, drift av skrivere, kurs for 18 ansatte, transport når
barnehagen er på tur m.m. Kutt i innkjøpsbudsjettet vil senke kvaliteten på barnehagetilbudet, og
gjøre det vanskelig å gjennomføre driften.

Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage

Fra: Jannicke Røgler [jannicke.rogler@bibforb.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
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Med vennlig hilsen
Jannicke Røgler
forbundsleder
Bibliotekarforbundet
Mobil: 990 14 288
Epost: jannicke.rogler@bibforb.no
Post: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo
Nett: www.bibforb.no
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HØRING BUDSJETT2019
HØRINGSINNSPILLTIL BUDSJETTE
T FOR2019 VEDRØRE
NDESAK77/18 –
TIL BEHANDLING I FORMANNSKAPET
20. NOVEMBER2018 OGI
KOMMUNESTYRE
T 29. NOVEMBER 2018 –
SØKNAD OM TILDELI
NG AV KOMM UNALEMIDLERTIL BYGGI
NG AV
FOTBALLH
ALLI HERADSBYGDA
Vi visertil vår søknadom tildeling av kommunalemidler til byggingav en fotballhall i Heradsbygda
datert 5. marsi år.
Vi forstår det slik at rådmannenhar innstilt på å tildele midler først under budsjettet for 2020og ikke
budsjettet for 2019som i realiteten innebærernok en utsettelse og usikkerhetrundt realiseringenav
prosjektet med byggingav en fotballhall for distriktet vårt.
Vi må på vegneav et stort antall idrettsklubberog aktive og engasjertefotballspillerei regionenfå
beklageossover innstillingenfra rådmannen.Vi henstiller formannskapetsog kommunestyrets
medlemmertil å revurdereinnstillingenfra rådmannen.
Bakgrunnenfor denne sterkehenstillingenbyggerpå følgendeviktige hensyn:
Enutsettelseav behandlingenav vår søknadvil medføreat distriktets aktive fotballspillere
må vente minimum to år til og gå to nye vintre i møte uten tilf redsstillendetreningsfasiliteter
vinterstid.
Sett i lys av utviklingeni fotballen i distriktet vårt de siste åreneer en utsettelseog økt
usikkerhetknyttet til å realisereprosjektetdet sistedistriktet trenger for å kunneleggetil
rette for å snu interessenog goderammer for utvikling av fotb allidretten.
Enutsettelseav prosjektet vil også medføreusikkerhetknyttet til prosjektetstotale
kostnadsomfangsett i lys av økte råvarepriserog valutaendringer samt at det må gjøreset

omfattende nytt anbudsarbeide.Dette vil nødvendigvisogsåskape usikkerheti forhold til
den totale rammenfor finansieringenav prosjektet.
Fasilitetenefor å utøve vår fremste og størstebreddeidrett i distriktet på vinterstid er
prekært dårlig og lite forsvarlig. Vi belagerossfor øyeblikket på å trene vinterstid ute på AKA
Arenasom alleredeer sprengtpå kapasitet.Å holde AKAArenavinteråpent er lite
miljøvennlig i segselvmed hensyntil bådeoppvarmingog avrenning av gummi. Kommunen
har i tillegg lite eller ingen ressursertil å holde dennefri for snøetter kl. 16 på hverdager,og i
helger.
Vårt prosjekt om byggingav en ren fotballhall har en total kostnadsrammepå MNOK13,3
hvoravvi har klart å skaffetil veie finansiering av MNOK9,8. Det står såledesnå kun på om
kommunener villig til å bevilgeMNOK3,5. Dette utgjør ca. 25 % av den totale finansieringen
av fotballhallen.
Vi har jobbet med prosjektet sidenvåren2017i tett samarbeidmed
kommuneadministrasjonenved Magnar Ågotnesog Kari Gustavson.Tilbakemeldingen fra så
vel kommunensrepresentanter,RingerikeIdrettsråd og idrettsklubbenei distriktet er at
prosjektet er realistiskog godt fundert.
HeradsbygdaIdrettslaghar sidenprosjektgruppenble etablert våren 2017investert flere
hundre timer i planleggingav prosjektet,arbeid som nå delvismå gjørespå ny dersom
prosjektet blir utsatt. HILhar ogsåinvestert i underkantav kr 100.000 av egnemidler i
prosjekteringog byggesakknyttet til planleggingav hallen.
Planlegging
en av en mulig fotballhall i Heradsbygdaer utelukkende basertpå frivillig
dugnadsarbei
de blant prosjektmedlemmenefor å ivareta et fellsskapsanliggend
e som det
foreliggeret skrikendebehovfor i hele regionen.Det er viktig for det frivillige idretts Norge
at dennetyper initiativ, tiltak og investeringerverdsettesog at politikerne i dennesakenpå
nåværendetidspunkt markererat de vil støtte prosjektet.
Vi oppfatter at nok en utsettelseskaperytterligere usikkerhetrundt mulighetentil å realisere
prosjektet. Det er såledesvanskeligå kunne forsvareytterligere investeringerfremover for
HILog prosjektgruppen basert på de signalersom foreliggerfra politikerne på nåværende
tidspunkt.
Vår søknadble for øvrigfremmet i 2017,men da ble videre behandling utsatt i påventeav
tilbakemeldingpå idrettsfunksjonellforhåndsgodkjenning.Dennefikk vi januar 2018,som
den første klubben i Norge,men med krav som gjorde at vi måtte gå gjennomtallgrunnlaget
nøyeen gangtil, for å kvalitetssikregrunnlagetfor søknaden.
Påbakgrunnav ovenstående,oppfordrer vi formannskapetsog kommunestyretsrepresentantertil å
revurdererådmannensinnstilling og heller stemmefor å støtte vårt etterlengtedeprosjekt slik at
regionenfår dra nytte av et sårt og etterlengtet tilbud om innendørsfotballfasiliteter alleredefra
vinteren 2019/2020.

Med vennlighilsen

Kjell Ivar Jevne
LederHeradsbygdaIL
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Vedtak i Ungdomsrådet:
Ungdomsrådet ser av Årsbudsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-2022 at læringssenteret har
ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike i flyktningers to-årige
introduksjonsprogram. Ungdomsrådet mener at to års oppfølging er i minste laget – unge
flyktninger med tre måneder koranskole og fem års grunnskole fra hjemlandet, vil trenge mer
oppfølging- inkludert mer språkopplæring og bedre integrering.

Ungdomsrådet stiller seg negativt til innsparinger tiltaket for enslige mindreårige flykninger.
Vi som ungdommer ser tydelig at elevene med lite allmennkunnskap allerede sliter på
ungdomskolen. Ungdomsrådet mener at det bør bevilges mer penger, slik at de elevene som
skal ut i videregående skole, skal få bedre norskopplæring.
Ringeriksskolen har et resultatmål om å gjenspeile at man er et nasjonalt nivå eller bedre. Det
handler om bedre læring i Ringerikskolen. Ungdomsrådet ønsker ikke reduksjon på 0,7 % som
foreslått i skolene, dette for å ha god læring og nå målet for Ringeriksskolen.
Ungdomsrådet stiller seg kritisk til at det skal kuttes ned i Grunnskolen. Vi mener at
grunnskolen er en så viktig periode i livet, som skal legge grunnlaget for skole og utdanning
videre. Vi ser tydelige tall på at ungdommer dropper ut av vgs hvis grunnskolen ikke har vært
optimale for eleven. Når kommunen nå legger inn forslag om lønnskutt i grunnskolen, mener
ungdomsrådet at det vil føre til en større begrensing i undervisningen i forhold til det den er
per i dag. Dette vil få konsekvenser for vgs og elevene senere.
Behandling i Ungdomsrådet 30.10.2018:
Et samlet ungdomsråd fremmet følgende kommentar til Årsbudsjett 2019Handlingsprogram 2019-2021:
«Ungdomsrådet ser av Årsbudsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-2022 at læringssenteret har
ansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike i flyktningers to-årige
introduksjonsprogram. Ungdomsrådet mener at to års oppfølging er i minste laget – unge
flyktninger med tre måneder koranskole og fem års grunnskole fra hjemlandet, vil trenge mer
oppfølging- inkludert mer språkopplæring og bedre integrering.

Ungdomsrådet stiller seg negativt til innsparinger tiltaket for enslige mindreårige flykninger.
Vi som ungdommer ser tydelig at elevene med lite allmennkunnskap allerede sliter på
ungdomskolen. Ungdomsrådet mener at det bør bevilges mer penger, slik at de elevene som
skal ut i videregående skole, skal få bedre norskopplæring.
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Ringeriksskolen har et resultatmål om å gjenspeile at man er et nasjonalt nivå eller bedre. Det
handler om bedre læring i Ringerikskolen. Ungdomsrådet ønsker ikke reduksjon på 0,7 % som
foreslått i skolene, dette for å ha god læring og nå målet for Ringeriksskolen.
Ungdomsrådet stiller seg kritisk til at det skal kuttes ned i Grunnskolen. Vi mener at
grunnskolen er en så viktig periode i livet, som skal legge grunnlaget for skole og utdanning
videre. Vi ser tydelige tall på at ungdommer dropper ut av vgs hvis grunnskolen ikke har vært
optimale for eleven. Når kommunen nå legger inn forslag om lønnskutt i grunnskolen, mener
ungdomsrådet at det vil føre til en større begrensing i undervisningen i forhold til det den er
per i dag. Dette vil få konsekvenser for vgs og elevene senere».
Avstemning:
Ungdomsrådets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Integreringsrådet:
Midler til IKAR-arrangement 2019 videreføres i budsjett for 2019
på samme nivå som for 2018.
Behandling i Integreringsrådet 29.10.2018:
Intergreringsrådet fremmet følgende forslag til høringen:
«Midler til IKAR-arrangement 2019 videreføres i budsjett for 2019
på samme nivå som for 2018.»
Leder Stein Roar Eriksen (AP) foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemning:
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Eldrerådet:
Eldrerådet tar formannskapets innstilling til etterretning og bifaller at dette er Eldrerådets
forslag til vedtak.
Behandling i Eldrerådet 29.10.2018:
Rådmannen presenterte kort «Årsbudsjett 2019 – handlingsprogrammet 2019-2022» med
fokus på Helse og omsorgssektoren.
Leder Ole Einar Dalen foreslo at «Eldrerådet tar formannskapets innstilling til etterretning og
bifaller at dette er Eldrerådets forslag til vedtak».
Leder Ole Einar Dalen foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemning:
Leder Ole Einar Dalens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3999-12

Arkiv: 145

Sak: 10/18
Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring
Vedtak i Råd for funksjonshemmede:
Råd for funksjonshemmede mener økningen av egenandelen av pleie- og omsorgstjenester fra
under 2G til over 4G er usolidarisk og diskriminerende da de rett over 2G betaler en egen på
kr 23 580 pr år, mens de som er over 4G må betale en egenandel på kr 37 980. Det er stor
oppmerksomhet på å få funksjonshemmede ut i jobb for å bidra mer i samfunnet med blant
annet skatteinntekter. Dette hindrer mange fra og ut i arbeidslivet, da det blir straffet hardt
med økte egenandeler for hjemmebaserte tjenester.
Rådet anbefaler kostnad på hjemmebaserte tjenester slik:
Hjemmebaserte tjenester under 2G blir kr. 200 pr måned, totalt 2400 pr år.
Hjemmebaserte tjenester fra 2G til 4G kr 700 pr måned, totalt 8400 kr pr år.
Hjemmebaserte tjenester over 4G kr 1200 kr pr måned, totalt 14 400 pr år.
Dette ser rådet som et solidarisk egenandelstak da dette gjelder alle som har egendeler på
fysioterapi, lege, medisiner og aktivitetshjelpemidler.
Råd for funksjonshemmede oppfordrer politikerne i Ringerike kommune til å ta en grundig
gjennomgang, og se på disse egenandelene for å utjevne disse til å bli mer solidariske slik at
personer med assistanse behov kan få dette, og allikevel være delaktige i samfunnet.
Behandling i Råd for funksjonshemmede 29.10.2018:
Leder Harald Mælingen fremmet følgende høringssvar:
«Råd for funksjonshemmede mener økningen av egenandelen av pleie- og omsorgstjenester fra
under 2G til over 4G er usolidarisk og diskriminerende da de rett over 2G betaler en egen på
kr 23 580 pr år, mens de som er over 4G må betale en egenandel på kr 37 980. Det er stor
oppmerksomhet på å få funksjonshemmede ut i jobb for å bidra mer i samfunnet med blant
annet skatteinntekter. Dette hindrer mange fra og ut i arbeidslivet, da det blir straffet hardt
med økte egenandeler for hjemmebaserte tjenester.
Rådet anbefaler kostnad på hjemmebaserte tjenester slik:
Hjemmebaserte tjenester under 2G blir kr. 200 pr måned, totalt 2400 pr år.
Hjemmebaserte tjenester fra 2G til 4G kr 700 pr måned, totalt 8400 kr pr år.
Hjemmebaserte tjenester over 4G kr 1200 kr pr måned, totalt 14 400 pr år.
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Dette ser rådet som et solidarisk egenandelstak da dette gjelder alle som har egendeler på
fysioterapi, lege, medisiner og aktivitetshjelpemidler.
Råd for funksjonshemmede oppfordrer politikerne i Ringerike kommune til å ta en grundig
gjennomgang, og se på disse egenandelene for å utjevne disse til å bli mer solidariske slik at
personer med assistanse behov kan få dette, og allikevel være delaktige i samfunnet.»
Leder Harald Mælingen foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemning:
Rådets forslag til høringssvar ble enstemmig vedtatt.

Høringsnotat
Handlingsprogram 2019-2022

Vi leser med skepsis og undring kuttene som er foreslått for perioden da det som påpekt er et
sammensatt bilde av utfordringer som et mer ekstremt vær. En lang og snørik vinter, varme og
ekstrem tørke i sommer og kraftig nedbør i høst. Dette krever mer ressurser til snørydding.
Energiforbruket øker til varme om vinteren og kjøling om sommeren. Vi har hatt en ekstrem
skogbrannfare og flom, og ekstrem nedbør stiller krav til nye type flomveier og overvannshåndtering.
Med sist vinters kostnader frisk i minne, og med etterslepet som ikke blir mindre vil dette være 2
skritt tilbake i en kommune som både skal og vil frem.

Enhetene er mange og har viktige oppgaver i samfunnet vårt og et kutt vil bety dårligere tjenester og
økte etterslep som igjen blir krever mer når det skal rettes opp.
Vi stiller oss derfor uforstående til dette kuttet.
For tillitsvalgte i teknisk drift
Bjørn Eivind Thoen

HØRINGSUTTALELSE TIL BUDSJETT 2019
HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 RINGERIKE KOMMUNE
Fagforbundet Ringerike har behandlet forslag til budsjett 2019 og
Ringerike kommunes handlingsprogram 2019-2022.
Fagforbundet Ringerike er fortsatt svært bekymret for bemanningen i Ringerike kommune. Etter flere
år med innsparinger og nedbemanning er det altfor lav grunnbemanning i kommunen, noe som fører til
stor slitasje på de ansatte.
Det legges opp til effektiviseringstiltak på 0,7% i de fleste enheter og hele 2.2 % i administrasjon og
samfunn. Dette er vi sterkt kritiske til. Allerede pressede tjenester må da finne løsninger for
innsparinger, som vil gå på bekostning av våre medlemmers arbeidshverdag. Vi er svært urolige for
hvordan sektor samfunn skal kunne klare å finne løsninger for et så stort effektiviseringstiltak.


Fagforbundet Ringerike ønsker at grunnbemanningen styrkes, og vi mener det er viktig at det
settes i gang prosesser som sørger for dette.

Heggen barnehage er foreslått nedlagt. Denne barnehagen ble endret fra midlertidig til varig for et år
siden. Dette skaper usikkerhet og utrygghet for våre medlemmer.
Det er veldig positivt at satsingen på kompetanse foreslås videreført, og at det skal jobbes med
kompetanseheving i alle sektorer og på alle nivåer. Dette er avgjørende for at tjenestene som leveres er
gode, at de ansatte får økt sin yrkesstolthet og for fremtidig rekruttering. Det jobbes også godt med
lærlinger, og det er gledelig at det legges opp til å øke antall lærlinger med 6 stykker.
Det er også positivt at Ringerike kommune arbeider godt med heltidskultur. Det vil stille store krav til
politikere, administrasjonen og tillitsvalgte, og ikke minst til de ansatte. Vi har mange ansatte som
jobber ufrivillig deltid, og som dermed har en viktig kompetansereserve som må brukes.
Fagforbundet Ringerike er urolige for konsekvensene de store låneopptakene gir i løpet av
handlingsprogramperioden. Når Ringerike kommune må begynne å betale avdrag på de store lånene,
må disse pengene finnes et annet sted i budsjettet. Vi er svært bekymret for at det da må kuttes
ytterligere i drift i fremtiden.

For Fagforbundet Ringerike
Bente Anita Bråthen
Leder

Ringerike Venstres høringsuttalelse til handlingsplan og budsjett 2019 – 2021
Vi foreslår at FN`s 17 bærekraftmål implementeres i kommuneplanen slik som en del andre
kommuner allerede har gjort.

Rehabilitering
Vi mener kommunen må jobbe for å få flere kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter for på
sikt få en bedre rehabilitering i kommunen.
Rus og psykiatri. Herunder Fontenehuset
I forhold til punktet om Rus og psykiatri i Handlingsplan for helse og omsorg burde Fontenehuset bli
sett på som et aktuelt tiltak.
Fontenehuset har et helhetlig tilbud til denne gruppen og har gode resultater å vise til. De siste 2
årene har 55 av Fontenehusets medlemmer kommet ut i arbeid. Dette innebærer stadig økende
skatteinntekter til kommunen. En statistisk undersøkelse på huset viser en stor reduksjon når det
gjelder bruk av 1. linjetjenester som miljøarbeider, psykiatrisk sykepleier noe som innebærer
besparelser for kommunen. Det viser også reduksjon i innleggelser ( kommunen har betydelige
kostnader etter endt innleggelse). Bevilgningen fra kommunen har imidlertid stått stille på 1 million
siden 2010. Dette er ikke blitt indeksregulert. Hvis Fontenehuset Hønefoss hadde vært et nytt
fontenehus ville det kostet kommunen 3 millioner i året. Det er en betydelig risiko for at det statlige
tilskuddet reduseres eller faller helt bort hvis ikke kommunens dekningsgrad økes innen 2020, da
Fontenehus i kommuner som oppfyller bidragskravet vil bli prioritert. Det vil i realiteten være kroken
på døren for Fontenehuset Hønefoss. Ringerike Venstre Foreslår at bevilgningen øker fra 1 til 2
millioner i året.

Kultur
Ringerike kommune må ha en helhetlig strategi når det gjelder kultur, og kulturminner må få økt
fokus.
Vi er positive til at korps i skolen videreføres, og er positive til lignende løsninger når det gjelder
andre former for musikk.

Miljø
Vi foreslår belysning i Søndre Park. Viktig at grønne lunger i byen gjøres tilgjengelig og lys skaper
trygghet og målet må være økt bruk av parken.
Vi foreslår videre at det legges til rette for å etablere en frisbeepark, det vil si tilrettelegging i en av
de eksisterende byparkene, for frisbeebruk. En slik park vil være lite utstyrskrevende, rimelig og
forårsake lite støy og nå grupper som ikke deltar i annen organisert idrett eller andre organiserte
fritidsaktiviteter.
Oljefyring må reduseres gradvis fram mot det nasjonale forbudet i 2020.

Passivhus, Nullhus, Plusshus og eventuelle andre miljøvennlige bygg må prioriteres som et ledd i mer
miljøvennlig byutvikling. Vi ønsker i tillegg å utvide gateområder og få fungerende sykkelstier
gjennom sentrumsområdet,

Næringsutvikling
Det er fremdeles behov for nye og flere arbeidsplasser i regionen. Vi ønsker at kommunen går
sammen med andre aktører ta initiativ til å opprette et såkalt såkornfond. Det vil hjelpe flere
gründere til å komme videre i utviklingen og skape arbeidsplasser for flere enn en selv. Det er
generell mangel på risikovillig kapital og det demper viljen til å satse i vårt distrikt.

Barnehage
Barnehage er i likhet med kultur og skole satt opp med et effektiviseringskrav på 0,7% selv om
rammene for barnehage ikke er økt for perioden 2020-2022.
Budsjett for barnehage er rett nok konsekvensjustert for budsjett 2019, men dette blir spist opp av
effektiviseringskravet selv om andelen barn i barnehage er høyere enn i andre sammenlignbare
kommuner.
Det bekymrer oss i Ringerike Venstre som vil sette folk først. Det å ha nok ressurser til å forebygge og
løse eventuelle problemer på et tidlig tidspunkt i et barns liv kan være med på å spare et menneske
for problemer senere i livet.
Barnehagen er det beste stedet for å gjøre dette i felleskap, lek og samspill med andre barn.
Vi vil samtidig rose rådmannen og formannskapet for den jobben de har lagt ned. Vi ser at
satsningene på arbeidsmiljø som ble vedtatt i 2018 følges opp, og det er positivt.

Ringerike Venstre

Ringerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no

UTTALELSE BUDSJETT 2019
Av Bjørg Sonja og Einar Kristiansen, Maurhaugveien 13, 3518 Hønefoss
9. november 2018
I ”Høring budsjett 2019” er ikke Heggen barnehage foreslått nedlagt. Derimot har det i media
vært uttalt muligheten for nedleggelse som ledd i sparing, der innsparte midler skal gå til
andre barnehager.
Barn som nå går i barnehagen på Heggen, er tenkt omplassert til forskjellige andre
barnehager, for å fylle disse opp. Dette blir vurdert som ”uproblematisk”.
Flytting av barn på denne måten er ikke uproblematisk verken for barna eller deres foreldre.
Barn er små mennesker. Det er lett å forestille seg at det kan bli traumatiske opplevelser for
små barn som håndteres som pakker for å få kommunens ”kabal” til å gå opp. Den samme
negative opplevelsen rammer også foreldre som kan få en problematisk hverdag med kjøring
på kryss og tvers før og etter arbeidstid, for å plassere eller hente barna, i verste fall i
forskjellige barnehager.
Befolkningsvekst
Ringerike kommune forventer en ekstrem befolkningsvekst, der det bør være ønskelig at det
også kommer mange barnefamilier. Sett ut fra den infrastrukturen som nå prioriteres i
Ringerike, er hovedtyngen av nye boliger tettliggende blokker. Behov for alternative
bomiljøer blir sterkt ettertraktet. Mange familier ønsker at barna skal oppleve natur og en
oppvekst der også dyr og dyrking av jord er inkludert. Veme er nettopp et slikt sted som både
er attraktivt bosted nå, og også etter hvert vil bli blant Ringerikes ”gulrøtter” når det gjelder å
få bymennesker til å flytte til Ringerike.
I denne sammenheng er det viktig å kunne gi tilbud som er helt nødvendig for dagens
barnefamilier.
Barnehagen
Heggen barnehage har sine lokaler i tidligere Heggen skole i et bygg som vi personlig
gjennom mange års tjeneste som lærere og rektor kjenner som et meget solid bygg, der
elevene av besøkende fikk ros for at de tok vel vare på skolen sin. Etter at skolen ble lagt ned
og barnehagen startet opp, har den i tillegg blitt rustet opp for den nye funksjonen. Dette
gjelder tiltak i forbindelse med bedring av luftkvalitet, vann og innredningsmessige tiltak.
Barnehagen startet 2012 og de kostnadene som i perioden er lagt inn i bygget, er en ressurs
som ikke må sløses bort ved nedleggelse. Vi antar at Heggen barnehage er eneste barnehage
med gymsal på 150 m2.
Nevnes må også barnehagens landlige beliggenhet med frisk luft og spesielt flotte leikearealer
både for sommer og vinter. I gangavstand er det lavvo med mulighet for kos, naturopplevelser
og observasjon av vekster og dyr.

Miljømessig har barnehagen en beliggenhet ca. 10 min fra Hønefoss, der transporten kan
foretas på r.v.7 eller f.v. 174 uten hindrende kø og dermed unødig forurensing av eksos…
Politisk lovnad
I møte 25. november 2017, i Veme kirkestue, i forbindelse med behandling av Ringerike
kommunes arealplan 2017- 2030 var politikere fra AP, Venstre, Krf og Sp representert i
panelet. I dette møtet kom en politiker fra AP med den gledelige nyhet at Heggen barnehage
var foreslått gjort permanent. Opplysningen ble mottatt med stor applaus. Endelig skulle
kretsen få en velfortjent oppmerksomhet etter år med kamp for bygdas skolested og nå
barnehage. Vi setter nå vår lit til at vi kan stole på det som der ble sagt.
For øvrig er det nå kjent at barnetallet i kretsen øker, åtte barn ble 2017 døpt i Veme kirke,
Dette kan bety at kommunalsjefens prognose for barnetall er for lav.

Fra: Øystein Olsen [Oystein.Olsen@tekna.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Løbben, Ole Petter [opl@viken.skog.no]; kjellericandersen@gmail.com [kjellericandersen@gmail.com]
Sendt: 09.11.2018 21:11:40
Emne: Høring budsjett 2019 - gjelder Haugsbygd Arena
Vedlegg:
Høringsuttalelse til formannskapets budsjettforslag for 2019 angående Haugsbygd Arena
Gjennom 2018 har det blitt jobbet godt og målrettet med å planlegge bygging av Haugsbygd Arena, et anlegg som både skal betjene skolenes,
idrettslagets og korpsets behov. Framdriften har vært god, noe som ikke minst skyldes en løpende og god dialog med kommunens
administrasjon. Det er enighet om selve anleggskonseptet for Haugsbygd Arena:
- Haugsbygd Arena vil bygges, eies og driftes av en stiftelse etablert av Haugsbygd Idrettsforening og Vang Skoles Musikkorps.
- Haugsbygd Arena blir plassert der dagens to gymsaler står i dag.
- Et skisseprosjekt med kostnadsanalyser er utarbeidet og revidert for å hensynta kommunens og frivillighetens ønsker og behov på en god
måte
- Arbeidet med å innhente egenkapital til prosjektet er i godt gjenge. Eiernes bidrag, inkludert gaver og tippemidler som følger et godkjent
anlegg ligger an til å dekke ca 40% av den totale byggekostnaden på 59 millioner kroner. Resterende kapitalbehov vil bli dekket gjennom
lån i Kommunalbanken, garantert for av Ringerike Kommune.
- Forprosjektet er så langt gjennomført med assistanse fra SG Arkitektur, og kostnadsrammen på 1 million kroner er dekket gjennom
støttebeløp fra Ringerike Kommune, Follum Fabrikkers Hjelpefond, Sparebankstiftelsen Ringerike, samt penger og arbeidsinnsats fra
tiltakshaverne. Forprosjektfasen vil løpe fram til planlagt byggestart sommeren 2019.
Gjennom høsten er det jobbet med å avklare følgende forhold:
- Klasserombehov: De opprinnelige planene omfattet også bygging av tre klasserom i Haugsbygd Arena. Etter at RK konkluderte med at det
ikke var et framtidig behov for disse, er planene revidert i henhold til dette.
- Dagens garderobeanlegg som også har funksjon som bomberom, må oppgraderes. Denne delen av prosjektet knytter det seg både risiko
og økonomisk usikkerhet til. Det er derfor, gjennom dialog mellom Ringerike kommune og DSB klargjort at det kan gis tillatelse til å fjerne
bomberommene. Tiltakshaverne har vurdert at dette gir prosjektet flere fordeler:
o Lavere teknisk risiko og økonomisk usikkerhet
o Større fleksibilitet i plassering og utforming av anlegget, herunder større mulighet til å hensynta naboenes eventuelle innspill og
skolenes ønsker.
o Ryddigere eierforhold med kun en eier

o

-

Ringerike kommune slipper de oppgraderingsforpliktelsene som allerede ligger i dagens garderobe-/bomberomsanlegg, uten at
dette gir økte kostnader for Haugsbygd Arena
Skolene må finne løsninger for sine behov i byggeperioden. Det antas at de kostnadene som evt følger av dette ikke vil overstige sparte
driftskostnader for gymsalene i byggeperiode (strøm, varme, renhold, mv).
Det er utarbeidet et driftsbudsjett og skisse for driftskonsept for Haugsbygd Arena, men det gjenstår å drøfte dette med RK. Dette kan
imidlertid påbegynnes når det måtte passe.
Foreløpige kostnadsestimater og vurderinger tilsier at RK vil få en årlig leiekostnad i størrelsesorden 2,5-2,9 millioner kroner, med dagens
kostnads og rentenivå. Av dette beløpet utgjør løpende driftskostnader ca 1 million kroner. Vår vurdering er at dette beløpet «ligner på»
dagens driftskostnader om man også tar med helt nødvendige oppgraderinger som må gjøres i overskuelig framtid. Hele anlegget
framstår i dag som nedslitt, og det er knyttet konkrete forbedringskrav til garderobe-/bomberomsanlegget.

Tiltakshaverne bak Haugsbygd Arena, Haugsbygd Idrettsforening og Vang Skoles Musikkorps, har et klart og tydelig ønske om å videreføre
prosjektets gode framdrift i henhold til de planer som foreligger, og ber i forbindelse med Ringerike kommunes budsjettprosess for 2019, om at
det gjøres vedtak som støtter følgende anmodninger:
- Det stilles garanti for byggelån i Kommunalbanken for Haugsbygd Arena.
- Det bes om at nødvendige avtaler mellom RK og Haugsbygd Arena inngås i løpet av Q1 2019
- Det fremskaffes snarest mulig en formell rivetillatelse for bomberommene.
- RK støtter planene om byggestart medio 2019
- For ordens skyld gjøres oppmerksom på at budsjettering av leiekostnader først vil være aktuelt i kommunens 2020-budsjett (fra
2.halvår).
I de kommende avtalediskusjonene med RK, vil det være naturlig også å berøre varighet på avtaler og framtidig eierskap til Haugsbygd
Arena. Initiativtakerne til dette prosjektet er først og fremst motivert av å få dette til, nå, og ikke om 10-15 år. Anlegget planlegges nedbetalt
over 30 år. Haugsbygd Arena er åpne for å avtalefeste en framtidig overdragelse av anlegget til Ringerike Kommune mot en symbolsk pris, f.eks
når anlegget er nedbetalt.

Med vennlig hilsen,
Prosjektgruppen for Haugsbygd Arena
Ole Petter Løbben, Vang skoles musikkorps
Kjell-Eric Andersen, Håndballgruppen Haugsbygd IF
Øystein Olsen, Haugsbygd IF

Fra: Anette Bjerke Kolderup [anette.bjerke.kolderup@skiforeningen.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
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Kjære kommunestyrerepresentant i Ringerike kommune.
Skiforeningen har søkt Ringerike kommune om investeringsstøtte på 3 millioner kroner til nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Dessverre er
rådmannens innstilling til budsjett 2019 ikke å prioritere dette.
Snøproduksjon på Ringkollen er et viktig tiltak for å sikre snø i nærheten av der folk har valgt å bygge og bo. Anlegget er en attraktiv arena for lokale
skiklubber og Skiforeningens skiskole – hvert år går mange tusen barn på ski her. Det er populært blant hytteeiere og er ofte førstevalget for skiløpere som
kommer langveisfra.
Private grunneieravtaler og NVE-konsesjon er på plass, og vi må understreke hvor viktig kommunens støtte nå er for å få prosjektet i havn.
Vi ber derfor kommunestyret i Ringerike om å prioritere Skiforeningens søknad, tross rådmannens innstilling.
Med vennlig hilsen
Skiforeningen

Foreningen til Ski-Idrettens Fremme
Kongeveien 5, 0787 Oslo
Tel: 22 92 32 00
www.skiforeningen.no

Følg oss på Facebook for siste nytt fra Marka: https://www.facebook.com/Skiforeningen

Fra: Ski Haugsbygd Idrettsforening [ski@haugsbygd.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 09.11.2018 19:13:49
Emne: Høring budsjett 2019
Vedlegg:
Høringsinnspill: Vedrørende snøproduksjonsanlegg på Ringkollen

Skigruppen i Haugsbygd IF (HIF Ski) er svært glad for at det er vilje til å finne økonomisk
løsning slik at det kan etableres snøproduksjonsanlegg på Ringkollen.
Vi er imidlertid bekymret for at vedtaket til budsjettforslaget 2019 med handlingsprogram
2019-2022 kan medføre at muligheten for tilskudd faller bort.
Dersom det ikke viser seg mulig å disponere midler fra årsresultatet for 2018, risikerer saken
å bli utsatt på ubestemt tid.
Vi håper det er mulig at vedtak om budsjett for 2019 kan gi en entydig formulering som sikrer
at arbeidet med etablering kan starte snarest.
Spesielt i lys av at alt nå er klart for iverksetting, idet dispensasjonen fra Markaloven nylig
kom på plass. Dette var den nest siste brikken i puslespillet.

HIF Ski har deltatt med representant i arbeidsgruppen som har stått for planleggingen.
Vi har også gitt positivt signal om at vi er villige til å bidra ifm driften av anlegget, f eks når
det er behov for mannskap til å gjennomføre snølegging.
For tiden har vi rundt 60 barn på barmarkstrening som håper det blir like gode forhold denne
sesongen som den forrige.

Med vennlig hilsen
Knut Magne Mork
Leder Haugsbygd IF Ski
www.haugsbygd.no - www.haugsbygd.no/ski

Fra: Siri Strømmen [Siri.Strommen@ringerike.kommune.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Ann-Kristin Torp [annjovang@hotmail.com]; Signe Maurtvedt
[Signe.Maurtvedt@ringerike.kommune.no]; Linn Grete Sandum [linn.grete@gmail.com];
linda_st1srud@hotmail.com [linda_st1srud@hotmail.com]; Ingrid Hovi
[Ingrid.Hovi@ringerike.kommune.no]; Heidi Johnsrud
[Heidi.Johnsrud@ringerike.kommune.no]; Johanne Walsø
[Johanne.Walso@ringerike.kommune.no]; Henriette Espegren
[Henriette.Espegren@ringerike.kommune.no]; Kari Amlien
[Kari.Amlien@ringerike.kommune.no]
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Emne: Merket: Høring Budsjett 2019
Vedlegg:
Høringsuttalelse fra Vang skoles samarbeidsutvalg (SU):
SU reagerer på Betalingsreglement for SFO. Uforholdsmessig stor prisøkning på 40% sfoplass; økning på kr 300,-. Ønskelig med lik prisøkning på alle delplasser på SFO.
Med unntak av overnevnte, støtter Vang skoles SU Formannskapets forslag til Årsbudsjett
2019 samt Handlingsprogram 2019-2022.

På vegne av Vang skoles SU:
Vennlig hilsen

Siri Strømmen,
rektor, Vang skole
mob. 93 48 47 20
mailadresse: siri.strommen@ringerike.kommune.no

Fra: Henning Strøm [streama@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
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Vedlegg:
Hei.
Jeg håper virkelig kommunen finner midler til kunstsnøanlegg på Ringkollen i budsjettet for
2019.
Ringkollen er en destinasjon som brukes av hele regionen, uansett alder. Vi hadde en flott
vinter i fjor, men ser man lenger tilbake så har vintrene vært ganske så snøfattige og ustabile.
Med snøkanoner og kunstsnø vil man slippe denne usikkerheten og ski- og akeglade barn og
voksne vil kunne boltre seg i et av distriktets flotteste rekreasjonsområder fra ultimo
november til påsketider.
Håper dere ser de verdier og synergier denne innvesteringen gir, vi ønsker vel alle en "aktiv,
frisk og rask" lokalbefolkning.
Mvh
Henning Strøm
Haugkollen 6
3514 Hønefoss

Foreldrerådet i Tyristrand Barnehage
Ordfører, Ringerike Kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Tilbakemelding på budsjett 2019
At driftsbudsjettet for barnehagene fra 2018 videreføres i 2019 synes Foreldrerådet i
Tyristrand Barnehage er bra. Etter en gjennomgang av budsjettet for 2019 har vi allikevel
merket oss følgende:


Tyristrand barnehage vil med foreslått budsjett fortsatt ha redusert bemanningen med
20 % stilling frem til 01.08.19. Regjeringen innførte ny bemanningsnorm i
barnehagene fra høsten 2018, med en overgangsordning i ett år fram til 1. august
2019. Foreldrerådet bemerker at kommunen utsetter iverksettelsen til maksdato, og
ønsker at vedtatt bemanningsnorm iverksettes fra 01.01.19. Videre bemerkes det at
det ikke er tilført tilstrekkelig midler i budsjettet 2019 for å innfri kravet i
bemanningsnormen.



0,7 % effektiviseringskrav må tas av et allerede presset driftsbudsjett. Foreldrerådet
mener at driftsbudsjettet bør fordeles likt mellom barnehagene og at Tyristrand
barnehage fritt kan vurderer hvilke investeringer de har behov for, jfr. KS- sak 105/18
og 106/18.



Tyristrand barnehagen har vært i drift i 30 år og bygningene bærer preg av mange
års slitasje. Foreldrerådet i Tyristrand barnehage er fornøyd med de oppgraderingene
som er gjort de siste årene. Foreldrerådet ber om at samme kartlegging som er gjort i
Hønefoss barnehage gjennomføres også i Tyristrand, der alle brukergrupper
involveres. Kartleggingen legges dermed som utgangspunkt for fremtidige
investeringer, som følger en oppsatt prioriteringsliste. Dette vil øke forutsigbarheten
for Tyristrand barnehage og sikre forsvarlig drift i mange år fremover.

Tyristrand
Foreldrerådet i Tyristrand Barnehage

Kaja Solbakken Bjerke

Silja Langslet

Leder

Sekretær

Fra: Lars Erik Stangstuen [lstangst@hotmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Knut Oppenhagen [kao@fsubsea.com]; Augdal Dagfinn
[Dagfinn.Augdal@norconsult.com]; ggroen2@online.no [ggroen2@online.no];
augd@online.no [augd@online.no]; Steinar.Aasnass@usn.no [Steinar.Aasnass@usn.no];
inger@praksis.as [inger@praksis.as]
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Emne: Høring budsjett 2019 - Ringkollen skiklubb
Vedlegg:
Ringkollen skiklubbs uttalelse gjelder punkt om snøproduksjonsanlegg på Ringkollen.
Innledningsvis er klubben svært fornøyd med både arbeidet som prosjektgruppen har gjort,
og mottagelsen prosjektet har fått hos Ringerike kommune og andre sentrale
samarbeidspartnere som Skiforeningen og Sparebankstiftelsen. Man kunne håpet på rom i
kommunens budsjett allerede i 2018, men med den relativt korte tiden man har brukt fra
oppstart til der man er i dag er det innenfor forventningene.
Videre støtter klubben helhjertet rådmannens innstilling om i alt 3 mill kroner i støtte
gjennom 2019-budsjettet. Dog ser vi en reell risiko for at vi ikke kommer i gang med
byggeprosessen i 2019 hvis en endelig beslutning om støtte tas for sent. Etter det vi forstår
ligger det en reell risiko for at man ikke avklarer disponering av 2018-overskudd før
sommeren 2019 - noe som sannsynligvis vi utsette prosjektet ytterligere et år. Vi håper
derfor kommunen klarer å finansiere midlene som driftsmidler, alternativt sikre en tidlig
avklaring på disponering av overskudd.
Hva betyr så kunstsnø på Ringkollen for klubben og skimiljøet på Ringerike?


Vi ønsker alle at flest mulig kan drive skiaktiviteter. Jo flere barn som kan "leke" i
nærmiljøet, jo bedre. Med endrede snøforhold er det en reell risiko for at færre gjør
dette. Man ser store forskjeller på aktivitet og rekruttering mellom snørike og
snøfattige vintre. Et anlegg vil være med på å stabilisere på et høyere aktivitetsnivå.
Siden Ringkollen m/stadion, lysløype og skileik i stor grad benyttes av skoler,
Skiforeningen og barnefamilier i tillegg til skiklubbene, vil svært mange få glede av
sikre snøforhold. Kort sagt har en stor andel av Ringerikes innbyggere glede av at
snøen på Ringkollen er sikret.



Ringkollen har et godt rykte på seg i langrennsmiljøene for å være snøsikkert. Med
kunstsnø sikres dette ytterligere, og man vil ha mulighet for å ta på seg større
arrangementer innenfor langrenn. Allerede til vinteren arrangerer Haugsbygd og
Ringkollen KM for Buskerud, og med sikre snøforhold kan man se for seg enda større
arrangementer i fremtiden. Eksempelvis Norgescup. Uten kunstsnø har man reelt
sett få muligheter til få å denne type arrangementer.



Ringkollen skiklubb er i dag en klubb som tilbyr et kunnskapsrikt treningsmiljø for
barn og voksne fra 14 år og oppover. Vi er fullstendig avhengige av at rekrutteringen i
de andre lokale klubbene, og at mange barn synes det er så kult å drive med langrenn
at de fortsetter inn i tenåra. En viktig del av dette er å kunne drive idretten lokalt, og
slippe mye reising. Med kunstsnø på Ringkollen tror vi sjansen for å holde på

utøverne øker merkbart.
Vi skal heller ikke glemme dugnadsgjengen som bistår skiforeningen med
vedlikehold, og som i stor grad kommer fra klubbens seniorgruppe. Gruppa holdes
sammen av felles interesse for ski og fysisk aktivitet, og gir mye tilbake til
lokalmiljøet.
Til slutt vil vi bekrefte at vi helhjertet vil delta i dugnadsdrift av anlegget sammen med de
andre klubbene i området og Skiforeningen. Vi er helt sikkert klare til passe kalde vannrør
allerede om et år!!
Vennlig hilsen
Styret Ringkollen skiklubb v/Lars Erik Stangstuen

Høringsuttalelse til Forslag fra Rådmannens , til budsjett for 2019 , i Ringerike kommune.

Fontenehuset Hønefoss er glad for at Rådmannen foreslår 1 000 000 kr. til Fontenehuset Hønefoss
også i 2019.
Det er beløpet , som er beskrevet i samarbeidsavtalen mellom Fontenehuset Hønefoss og Ringerike
kommune datert 18.11.2010.
Denne summen er ikke indeksregulert fra 2010 og frem til i dag.
Det betyr i realiteten at 1 000 000 kr. i 2010 tilsvarer ca. 820 000 kr. i 2018.Fontenehusets kostnader
har selvsagt økt tilsvarende konsumprisindeksen, mens kommunen reelt har bidratt tilsvarende
mindre . I hovedsak har våre medlemmer , før de hadde Fontenehuset Hønefoss som et tilbud,
brukt kommunale tjenester som har påført kommunen utgifter. Veldig mange har ikke lenger bruk
for disse tjenestene etter at de begynte på Fontenehuset, fordi de har fått sin livskvalitet forbedret
gjennom bruk av dette tilbudet. Det sparer Ringerike kommune for utgifter som er større enn
tilskuddet Fontenehuset Hønefoss får fra kommunen.
Vår kommentar til budsjettet for 2019 er derfor at tilskuddet til Fontenehuset Hønefoss bør
indeksreguleres til dagens kroneverdi . Det betyr at tilskuddet økes til minimum kr. 1 180 000.
Vennlig hilsen
Annlaug Nielsen
Daglig leder.

Høringsuttalelse– RingerikeKommune2018
I kommunenshandlingsplanfor 2018-2021står blant annet velferdsteknologi,demensog
hverdagsrehabiliteringnevnt som satsningsområder.Det er ikke skrevetnoe om hvilkenrolle
kommunalergoterapeuteller fysioterapeutskalha i dennesatsningen,på tross av at dette
er en stor del av våre dagligearbeidsoppgaver.
I hverdagsrehabiliteringer ergoterapeutog fysioterapeutviktige rollepersoner.Vi er
ansvarligefor kartleggingsverktøy,
oppstart og evaluering av hverdagsrehabiliteringsammen
med hver enkelt bruker, i henholdtil kommunensvalgav modell – integrert modell. I
stortingsmelding15 – Levehele livet står det at «hverdagsrehabilitering
er like fullt mer
kostnadseffektivt enn vanligomsorg»(s. 127). Sammenmed hjemmetjenestenjobber vi
med å endre fokus fra hjelpekultur til mestringskultur.For å fremme tverrfagligsamarbeider
fysioterapeuterog ergoterapeuter for voksneorganisertunder hjemmetjenesten.
Ergoterapeutenei kommunenmottar henvisninger om kognitiv kartlegginghos brukere hvor
det er mistankeom demenssykdom.Vi har kjernekompetansenom kognitiv funksjon,
aktivitet og kartleggingi menneskerkjente miljø. Vi har kompetansesom gjør at vi på
bakgrunnav kartleggingkan igangsettekvalitetsikredetiltak, herundervelferdsteknologi,
som er et viktig og økendetiltak.
Velferdsteknologihandlerblant annet om å ivareta blant annet brukere innen demens,
hverdagsrehabiliteringog forebyggendearbeid.Kunnskapenfor å kunnesøkeom ulike
velferdsteknologiskehjelpemidlerer i dag ivaretatt av ergoterapeuti kommunen.Det kan
for eksempeldreie segom kognisjonog kommunikasjonshjelpemidler
eller
varslingssystemer
ved epilepsi.Det opplevessom nødvendigmed personalsom har både
helsefagligog tekniskkompetanse,for å implementeretiltak som velferdsteknologi.
HPH– teamet er dannet for å kunneoptimalisereog styrke brukersopplevelserav
overgangenei tjenestenevåre. Teameter per i dag representertved en faggruppe.For å
dekkehverdagsrehabiliteringog hverdagsmestringperseptivter det behovfor flerfaglig
deltakelse,for og igjen kunne jobbe tverrfaglig.Tverrfagligjobbing er viktig for tidlig
intervensjonhos hver enkelt bruker. F.eks.fysio- og ergoterapeuterbruker daglige
aktiviteter som kartleggingfor å finne hver enkelt personsineressurser.

Ergoterapeuterog fysioterapeuterskjernekompetanseer kropp, aktivitet og deltakelse.
Dissetre faktorene vil ha en sentral rolle i en kommunesom har følgendestrategi:
«Selvhjulpneinnbyggeresom mestrerhverdageni vante omgivelserlengstmulig»
(Handlingsprogramfor 2018-2021).

Påvegneav ergoterapeutenog fysioterapeutenefor voksne.

Eir Kvernstuen,fysioterapeutog tillitsvalgt
LeneKalvik,ergoterapeutog til litsvalgt

Ringerike

Ringerike kommune

9.november 2018

Formannskapet.

Høringsuttalelse vedrørende budsjett 2019.
Utdanningsforbundet har ved de senere års budsjetthøringer uttrykt stor bekymring for at
skole – og barnehagesektoren i Ringerike gjennom flere år har vært utsatt for store
nedskjæringer. Ringerike kommunes netto driftsutgifter til grunnskole har gått nedover de
siste 3 årene og i 2017 var utgiftene betydelig lavere i Ringerike enn i Kostragruppe 13 og
landet utenom Oslo. Effektiviseringskravene har over tid gått utover bemanningen og
kvaliteten på tjenestene, og har etter vår mening nådd et kritisk lavt nivå. Driftsbudsjettene
er slanket inntil beinet, og med ytterligere kutt mener vi tjenestene driftes på grensen av det
forsvarlige.
Vi er derfor svært kritiske til at det i budsjettet for 2019 foreslås en ytterligere
effektivisering på 0,7 %. Vi er også kritiske til at det foreslås flate kutt uten risikovurdering
og uten å vite hvilke konsekvenser dette vil få for skole- og barnehage tilbudet, og ikke
minst hva det vil bety for sykefraværet og arbeidsmiljøet for de ansatte.
Utdanningsforbundet ser at det er nødvendig å oppgradere slitte skole- og barnehagebygg
og at det bygges for fremtiden, men vi er bekymret for at økte utgifter i form av renter og
avdrag vil svekke tjenestene i skole og barnehage ytterligere i årene som kommer.
Utdanningsforbundet er positive til forslaget om å videreføre satsningen på
kompetanseutvikling for ansatte i kommunen. Dette gir både økt mestring og bedre
tjenestetilbud.

For Utdanningsforbundet Ringerike
Gerd Solli
Leder/hovedtillitsvalgt

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3999-18

Arkiv: 145

Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
Forslag til vedtak:
1. Målene i handlingsprogramdokumentet skal prege arbeidet i 2019.
2. Driftsbudsjettet for 2019 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.534,636 mill. kroner, netto avsetninger 35,5 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 20,7 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

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

Regnskap
2017

Rev. bud.
2018

2019

2021

2022

10 334
103 781
188 776
297 169
165 562
25 288
641 601
127 106
-89 045
0
550

10 307
119 063
178 249
293 854
156 422
28 905
610 485
89 342
6 522
0
0

11 788
125 400
188 576
299 948
149 576
28 156
622 722
91 396
22 362
0
0

11 788
123 892
189 736
298 785
140 027
30 761
615 572
70 528
20 968
0
0

11 788
124 578
189 736
298 342
140 027
26 876
615 322
58 001
19 573
0
0

11 788
123 308
189 836
298 342
140 027
26 876
615 322
75 113
19 573
0
0

1 471 120

1 493 150

1 539 924

1 502 057

1 484 243

1 500 185

3. Det avsettes 35,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2019.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

-

Økonomiplan
2020

Beløp i 1000
Regnskap
2017

Rev. bud.
2018

2019

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

-781 820
-737 801
-54 148
-24 538

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

-836 150
-783 000
-60 000
-20 800

Sum frie disponible inntekter

-1 598 306

-1 633 812

-27 113
-11 493
36 143
74 087
-600

Økonomiplan
2020

2021

2022

-836 150
-784 700
-60 000
-20 466

-836 150
-785 200
-60 000
-20 126

-836 150
-785 200
-60 000
-19 861

-1 699 950

-1 701 316

-1 701 476

-1 701 211

-25 757
-6 000
44 200
95 800
0

-31 450
-7 000
53 662
109 250
0

-26 650
-7 000
67 862
126 150
0

-26 650
-7 000
77 262
136 150
0

-26 650
-7 000
82 662
140 750
0

71 023

108 243

124 462

160 362

179 762

189 762

70 166

32 320

35 464

38 797

37 371

11 164

-52 179

0

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

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

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

0

0

0

0

0

0

17 987

32 320

35 464

38 797

37 371

11 164

1 080
100
-1 508 216 -1 493 150
1 471 120 1 493 150

100
-1 539 924
1 539 924

100
-1 502 057
1 502 057

100
-1 484 243
1 484 243

100
-1 500 185
1 500 185

0

0

0

0

Overført til investering

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

-37 095

0

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2019 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 739,2 mill. kroner,
fordelt med 629,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 109,9 mill. kroner på
rentable investeringer for 2019. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15
og 16 i Handlingsprogram 2019-2022) og finansiering (side14 i Handlingsprogram
2019-2022).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 693,3 mill. kroner, herav kr. 109,9 mill. kroner
til rentable investeringer.
 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag
på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån
 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 100,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2019.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,55 %
-

12. Eiendomsskatt: Takstgrunnlaget økes med 10% ved kontorforretning for alle
eiendommer, med 3 promille og 5 promille som satser.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste
årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år
av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene
basert på kommuneplanens langsiktige del.
Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler
og anvendelsen av disse i budsjettåret.
Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.
Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og
bygge opp egenkapital til investeringer.
Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.
Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til
alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte
forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er
kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året.
Beskrivelse av saken
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt
handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer
gjennom statsbudsjettet.
Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019- 2022
for formannskapet i møte 25.09.2018.
Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser.
Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 23.10.2018.
Budsjett- og handlingsprogram har vært ute til offentlig høring og partibehandling i perioden
24.10. – 09.11.2018. Endelig behandling i formannskapet 20.11.2018 med innstilling til
kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 29.11.2018.
Økonomiske forhold
Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter
skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet.
I forslag til vedta er det tatt inn følgende fra formannskapets behandling:
 Reduserte inntekter makssats barnehager kr 600.000 og ressurskrevende tjenester kr
2.000.000 innarbeides i handlingsplanen innenfor den respektive sektor.
 Endringer som følge av vedtak KS- sak 105/18 kr 225.000 pr. pr i 5 år og KS- sak
106/18 kr 62 500 over 10 år innarbeides i handlingsplanen innenfor den enkelte sektor
 Investeringer innarbeides i handlingsplanen.
 Heggen barnehage nedlegges grunnet overkapasitet av barnehageplasser og store
vedlikeholdsbehov. Eiendommen selges eller utvikles i egen regi.
I tillegg er det lagt inn følgende:
-




Videreføring av Holtenutvalgets tiltak – 3 mill. kroner (møteplassen «Ungdommens
hus» og tiltak for sosialhjelpsmottakere
Økt husleie Vikenbygget – 2 mill. kroner

Behov for informasjon og høringer
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges
ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder
likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet.
Rådmannens vurdering
Mer enn 2,3 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2019. Rådmannens forslag
til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er
gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs og bygger infrastruktur og
kompetanse.
Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby
barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Barnevern og PP-tjenesten prioriteres, og
det er et økt fokus på å bedre kvaliteten i Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag
videre i livet.
Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling. Prosjekter
som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er spesielt interessante å være en del av.
Rådmannens forslag innebærer en forsvarlig investeringsprofil. Investeringene er nødvendige
for å kunne effektivisere og øke kvaliteten i tjenestene. For å unngå å måtte gjøre store og
uventede grep i driftsbudsjettene i årene som kommer benytter kommunen rentebinding på
store deler av låneopptakene. Dette får å utnytte et lavt rentenivå.
I budsjett 2019 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke
kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere
er gitt.
Vedlegg:
Handlingsprogram 2019-2022, årsbudsjett 2019
Betalingsreglement 2019

Ringerike kommune, 07.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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1 Forord
Betalingsreglementet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.
Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli innarbeidet i dette
dokumentet.
For å orientere om eventuelle endringer vises også satsene for 2018 i tabellene.
Betalingsreglement med satser kun for 2019 vi være tilgjengelig på kommunens nettside
www.ringerike.kommune.no/prisliste.
Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:
Deflator 2,4 – 3%
Sammenligning med nabokommuner
Statlige satser
Selvkostprinsippet
Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med
Servicetorget, tlf. 32 11 74 00 eller e-post servicetorget@ringerike.kommune.no,
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2 Barnehager
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager. Satsene vil
kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.
Pris pr måned i 11 måneder pr år:
Plass -størrelse i %

2018

Fra 1. januar 2019

Fra 1. august 2019

100

2 910,-

2 990,-

3 040,-

80

2 560,-

2 630,-

2 670,-

70

2 240,-

2 300,-

2 340,-

60

1 920,-

1 970,-

2 000,-

50

1 600,-

1 640,-

1 670,-

40

1 280,-

1 310,-

1 340,-

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.
Betaling for kost kommer i tillegg til tillegg ordinær betaling for plass. Kostprisen er i barnehagene er
kr. 250,- for 100 % plass.
Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den delen av
plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden.
Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere.
Dersom søsknene har ulike plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike
eiere.
Ordninger det kan søkes om
Makspris for første barn for perioden 01.01.2019 – 31.07.2019 er 2 990 kr. Makspris for første barn for
perioden 01.08.2019 – 31.12.2019 er 3 040 kr, totalt 33 140 kr pr år.
Husholdninger med en samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 533 500 kan søke om redusert
foreldrebetaling i barnehage, da ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin
for en barnehageplass.
Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger
med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen gjelder for
husholdninger med en samlet inntekt under 533 500 kr.
Søknadene behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser og regler i statlige
forskrifter.
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3 Skolefritidsordning

og ferietilbud

Sats pr måned i 10 måneder pr år:
Plass -størrelse

2018

2019

Hel plass – 5 dager pr uke

2 860,-

2 930,-

4 dager pr uke

2 510,-

2 570,-

3 dager pr uke

1 890,-

1 930,-

Halv plass – 2/3 dager pr uke

1 570,-

1 610,-

2 dager pr uke

1 260,-

1 560,-

Morgentilbud SFO

650,-

670,-

Kjøp av ekstra dag(er)

165,-

170,-

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.
Betaling av kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass.
Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsken har ulik
plass-størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller moderasjon.

3.1 Aktiv ferie
Sats pr uke

2018

2019

1 070,-

1 100,-

4

4 Kultur
4.1 Bibliotek
2018

2019

Overdagsbetaling
1. purring

40,-

40,-

2. purring

80,-

80,-

3. purring

Erstatningskrav

Erstatningskrav

Erstatning tapt lånekort
Voksne

20,-

20,-

Barn

20,-

20,-

Kopiering *
A4 svart/hvit
A4 farge
A3 svart/hvit

3,- pr. ark

3,- pr. ark

10,- pr. ark

10,- pr. ark

5,- pr. ark

5,- pr. ark

20,- pr. ark

20,- pr. ark

6,- pr. ark

6,- pr. ark

13,- pr. ark

13,- pr. ark

8, pr. ark-

8,- pr. ark

23,- pr. ark

23,- pr. ark

3,- pr. ark

3,- pr. ark

20,- pr. sending

20,- pr. sending

A3 farge
Kopiering o g «rett kopi» *
A4 svart/hvit
A4 farge
A3 svart/hvit
A3 farge
Utskrift *
A4 svart/hvit
Sk anne / sende dokumenter *
Pr. sending

*) Prisene på kopiering mv. av dokumenter gjelder også Servicetorget

4.2 Kulturskole
2018

2019

Kontingent
Kontingent pr halvår

1 790,-

1 790,-

Kontingent bilde inkl. materiell, pr halvår

2 150,-

2 150,-

710,-

710,-

Organisasjoner, barn

510,-

510,-

Organisasjoner, voksne

590,-

590,-

Tilleggs-kontingent samspillgruppe, pr halvår
Refusjonssatser, tjenester pr time

Søskenmoderasjon
1.
2.
3.
4.

Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
Søsken nr. 2 får 30% rabatt
Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt
Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud

Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt

på under kr 290.649,- (3G)
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Voksne elever
1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5)
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon

4.3 Hall -leie
Leiepris pr time

2018

2019

Hønefoss Arena
Hallflate, lag opp til 19 år

205,-

205,-

Hallflate, lag over 19 år

410,-

410,-

Kamppris

410,-

410,-

Hallflate, lag opp til 19 år

205,-

205,-

Hallflate, lag over 19 år

410,-

410,-

Stor hall

410,-

410,-

75,-

75,-

155,-

155,-

75,-

75,-

Skytebane, lag over 19 år

155,-

155,-

Kamp-pris

410,-

410,-

Hallflate, lag opp til 19 år

205,-

205,-

Hallflate, lag over 19 år

410,-

410,-

Kamppris

410,-

410,-

Ringerikshallen

Kampsport-rom, lag opp til 19 år
Kampsport-rom, lag over 19 år
Skytebane, lag opp til 19 år

Tyristrandhallen
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5 Pleie - og omsorgstjenester , og vaksiner
Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt iht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, samt dette
reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune.
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige sats. Satsene vil kunne bli endret fra
årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.
Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede skattbare
nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 år, ved siste avlagte
ligning.
Hjemmebaserte tjenester
Kommunens selvkostpris for hjemmebaserte tjenester er for 2019 beregnet til kr 394,- pr time .
Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 210,- pr. måned , uansett hvor mange
timer som mottas.
Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas, men likevel aldri mer pr. måned enn
maksbeløpet - se tabell nedenfor.
Maksbeløp å betale i forhold til inntekt fremkommer i eget vedtak fra Tjenestetildelingskontoret, og
revideres en gang pr. år.
I husstander med ektepar/samboer e hvor hjelp kun blir gitt til èn av disse, legges begge ektefellers
inntekt til grunn.
Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Redusert betaling
Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av dårlig økonomi,
forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med funksjonshemming, sykdom
eller andre grunner.
En slik søknad må være skriftlig, og dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge vedlagt. Søknaden
vil bli vurdert i hht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Søknaden sendes til Ringerike kommune v/Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2018 kr 96 883
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2017 kr 93 634
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5.1 Egenandeler for pleie - og omsorgstjenester
Nr. Tekst
1

Hjemmetjenester

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G *)

2019

2018
kr

kr
205,- pr mnd

219,- pr mnd

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 4 G

1 910,- pr mnd

1 965,- pr mnd

1.3 Maks å betale ved inntekt over 4 G

3 075,- pr mnd

3 165,- pr mnd

0,-

0,-

3.1 Tilkjørt kald middag pr porsjon

80,-

80,-

3.2 Middag i servicesentrene, pr porsjon

97,-

100,-

3.3 Middag i servicesentrene, liten porsjon

82,-

85,-

3.4 Dessert/suppe

26,-

27,-

160,- pr døgn

165,- pr døgn

80,- pr dag

85,- pr dag

242,- pr mnd

300,- pr mnd

296 pr mnd

360,- pr mnd

2

Hjemmesykepleie

2.1 Hjemmesykepleie
3

4

Matombringing

Oppholdsbetaling institusjon

4.1 Korttidsopphold i institusjon *)
4.2 Dagopphold i institusjon *)
5

Trygghetsalarm

5.1 Leie av digital trygghetsalarm pr måned for
brukere med inntekt under 2 G, inkl. direkte
brannvarsling
5.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for brukere
med inntekt over 2 G, inkl. direkte
brannvarsling.
5.3 Varsling utenfor sikkert område og ved fall

25,- pr mnd
50,- pr år

50,- pr mnd

6.1 Salg krykker uten pigger

325,-

335,-

6.2 Salg av krykker med pigger

425,-

435,-

50,-

50,-

5.3 Leie av nøkkel boks
6

Salg av krykker mm

6.3 Gummiknotter til krykker

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester
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5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens
sykehjem
Omsorgsboliger med bemanning
I disse boligene dekker leietaker selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene i forhold til
de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker leietaker alle personlige utgifter
som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet.

Sykehjem
Her krever kommunen 75 % av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1G) , fratrukket et
fribeløp på kr 8 400,- pr. år . *)
Av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Med inntekter menes trygdeytelser
og alle andre netto inntekter som renteutbytte, aksjeinntekter og lignende. Kommunen dekker alle
utgifter til mat, medisiner og lignende for pasienter på sykehjem.
Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom, får redusert
egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 40 400,-. *)
*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester

5.3 Vaksiner
2019

2018
Konsultasjon, voksen
Påfyll av vaksine, voksen

245,185,-

251,190,-

Konsultasjon, barn

185,-

190,-

Påfyll av vaksine, barn

123,-

126,-

Konsultasjon

185,-

190,-

Påfyll av vaksine

123,-

126,-

50,-

50,-

100,-

100,-

50,-

50,-

Gebyr ikke møtt

300,-

308,-

Kommunens ansatte som vaksineres i jobben, initiert av arbeidsgiver

100,-

110,-

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Utstyrskostnad pr vaksine
Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort
Resept

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk

drift

6.1 Vann og kloakk
2018

2019

2019

uten mva.

uten mva.

inkl. mva.

Tilknytningsavgifter
Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk)

18 000,-

18 000,-

22 500,-

Bare vann

9 000,-

9 000,-

11 250,-

Bare kloakk

9 000,-

9 000,-

11 250,-

Vannavgift pr m³

21,-

24,-

30,-

Kloakkavgift pr m³

35,-

41,-

51,25

Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1.
purring
Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
klokken 07:00-15:00
Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler
etter klokken 15:00
Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning

500,-

550,-

550,-

500,-

550,-

687,50

770,-

800,-

1000,-

620,-

650,-

812,50

Gebyr rørleggeranmeldelse

400,-

450,-

Septik rensekostnad pr. m³

355,-

392,-

490,-

Fett, trefiber m.m. pr m³

355,-

392,-

490,-

Transport septik inntil 3m³

705,-

705

881,25

Transport septik pr m3 over 3m³

183,-

183

228,75

Septik/fett fra andre kommuner pr m³

387,-

387

483,75

1 350,-

1400,-

1750,-

Andre gebyrer

Septik

Transport *

Innmåling vann - og avløp
Innmåling av vann- og avløpsinstallasjoner pr time
*) Prisene er satt av underleverandør.

6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt -/varslingsplaner
2018

2019

Gravemelding klasse A

1 750,-

1 800,-

Gravemelding klasse B, C og D

2 200,-

2 250,-

Godkjenning av varslingsplan

1 150,-

1 200,-

Utsetting og oppfølging av skiltplan

3 250,-

3 300,-

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen

1 150,-

1 200,-

850,-

900,-

Utvidet gravesøknad - frist
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I saker der arbeider er påbegynt uten godkjenning, tas vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 %
påslag.

6.3 Parkering
Parkering

2019

2018

uten mva.

uten mva.
Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time

22,-

22,-

Parkering ytre parkeringssone pr time

20,-

20,-

Døgnpris ytre parkeringssone

45,-

45,-

Leie av parkeringsplass til annet formål

Etter avtale

Etter avtale

P-avgift x timer x dag(er)

6.4 Parker og friområder
2019

2018
Utleie til arrangementer

Etter avtale

Etter avtale

Utleie til byggeprosjekter

Etter avtale

Etter avtale

6.5 Gang - og veiarealer
2019

2018
Utleie til arrangementer

Etter avtale

Etter avtale

Utleie til byggeprosjekter

Etter avtale

Etter avtale

6.6 Torg -avgift m.v.
2018
Torgplass 16 m² (4x4m), årsavgift

2019

4 700,-

4 800,-

Tilfeldig torgplass 16 m² (4x4m), pr. dag

450,-

500,-

Strømtilkobling, pr dag

300,-

350,-

40,-

45,-

Fast installasjon til handelsvirksomhet eller uteservering, pr m ² pr
mnd
Større kommersielle arrangement
Manglende opprydding

Etter avtale
Etter medgått tid Etter medgått tid
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7 Eiendomsskatt
Promillesats

2019

2018

Bolig- og fritidseiendom

3‰

3‰

Næringseiendom og bruk/verker

5‰

5‰

8 Brann - og redningstjenesten
8.1 Feiing og tilsyn
Feie - og tilsynsavgift:

2018

Feie- og tilsynsavgift, pr pipeløp

2019

350,-

Andre tjenester fra feiervesenet:

2018

Feiing av fyrkjele i boligenhet, større fyringsanlegg, etasjeovn/vedovn,
kamerakontroll av skorstein eller røyktesting av skorstein, pr. time
Fresing av skorstein, pr. time

371,2019

650,-

650,-

1 000,-

1 000,-

8.2 Undervisning og andre tjenester
2019

2018
Kurs i varme arbeider (inkl. lærebok og sertifikatavgift)

2 000,-

2 500,-

Kurs for brannvernansvarlig, 1 dag (inkl. formiddagsmat)

2 500,-

2 500,-

2 500,-

2 500,-

1 000,-

1 000,-

Håndslokker til øvelse, pulver/skum

250,-

250,-

Håndslokker til øvelse, CO2

650,-

650,-

0,-

0,-

Ansatt (brannmannskap/undervisning) dagtid hverdager (08:00 - 15:30)
pr. time

900,-

920,-

Tillegg for ansatt, kveld, natt og helg

350,-

350,-

2 500,-

2 500,-

Kurs for brannvernansvarlig, 2 timer. Gruppe inntil 12

personer1

Tillegg pr. 6 ekstra kursdeltagere (inntil 30 personer)

Brannvernforedrag for lag og foreninger, 1,5 time

Bruk av mannskapsbil, tankbil (vannfylling) og stigebil pr. time

3

Båt eller UTV pr. time 3

1 650,-

1 650,-

Utleie slanger (25 m) og armatur (stender, grenrør, strålerør) pr. stk. pr.
døgn.

200,-

200,-

Lenser (pr. m), oljeabsorberende bark (pr. sekk) og absorberingsmiddel
(pr. sekk)

650,-

700,-

Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år
Gebyr for behandling av søknad, pyroteknisk vare (inkludert
administrative utgifter ved første tilsyn)

4.200,2 000,-

2 000,-

Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn)

650,-

650,-

Gebyr for 2. gangs tilsyn

900,-

900,-

1

Håndslokkere med pulver/skum inkludert i kurspris.
Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer.
Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift, undervisning er uten mva.
2
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9 Eiendomsforvaltning
9.1 Leie av lokaler
2018

2019

Politiske partiers virksomhet

0,-

0, -

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring

0,-

0,-

Virksomhet rettet mot barn under 16 år

0,-

0,-

Arrangement i institusjonens ordinære drift

0,-

0,-

Møtelokaler pr time

250,-

250,-

Gymnastikksal pr time

400,-

400,-

Gymnastikksal m/garderobe pr time

460,-

460,-

Garderober pr time

400,-

400,-

Leie av spesialrom/ undervisningslokaler pr time

550,-

550,-

Årsleie møtelokaler

Etter avtale

Årsleie gymnastikksal

Etter avtale

Årsleie gymnastikksal m/garderobe

Etter avtale

Årsleie garderober

Etter avtale

Årsleie av spesialrom/ undervisningslokaler

Etter avtale

Fra kl. 16 til kl. 21 betales vask og tilsyn i tillegg til leieprisene.
For bruk etter kl. 21 avtales pris basert på kostnadsdekning.
Ved større arrangementer, overnatting, bruk av spesialrom eller næringsvirksomhet avtales pris basert
på kostnadsdekning.

9.2 Tilsyn og renhold
2019

2018
Tilsyn pr time

490,-

490,-

Renhold pr time

460,-

460,-

Vedlikehold pr time

490,-

490,-

Prisene er justert i forhold til konsumprisindeksen for tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor, og
justering mot kostnadsdekkende satser. Prisene gjelder på hverdager mellom kl. 07:00 og 15:00. Bruk utover
disse tidene medfører tillegg for overtid etter gjeldende satser.
Prisene er oppgitt uten mva.

9.3 Gebyrer idrettshaller og skoler
Se også eget reglement for utleie av haller, gymsaler og skoler
2018

2019

Manglende avfallshåndtering innendørs

3 000,-

3 000,-

Manglende rydding innendørs

3 000,-

3 000,-

Manglende renhold innendørs

6 000,-

6 000,-

Manglende opprydding utendørs

Etter medgått tid Etter medgått tid

Prisene er oppgitt uten mva.
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1 0 Miljø - og arealforvaltning
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet.

10.1 Saksbehandling, tilsyn og kontroll av utslippssaker
Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §
16 og Plan- og bygningsloven § 33-1.

Timesats
I saker der gebyr beregnes etter medgått tid, settes timesatsen til kr 1 100,Søknader om utslippstillatels e for små avløpsanlegg
2018
Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13
forurensningsforskriften:
for anlegg mindre enn 15 PE

2019

5 200,-

6 500,-

for anlegg 15

PE > 50

10 400,-

13 000,-

for anlegg 50

PE > 2 000

28 000,-

35 000,-

for anlegg mindre enn 15 PE

1 400,-

1 700,-

for anlegg 15

PE > 50

2 400,-

3 000,-

for anlegg 50

PE > 2 000

5 200,-

6 500,-

for anlegg mindre enn 15 PE

4 000,-

5 000,-

for anlegg fra 15

PE > 50

6 800,-

8 500,-

for anlegg fra 50

PE > 2 000

11 200,-

14 000,-

Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen

For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av
anlegg med konstruksjoner

Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad , tas
samme gebyrer som ved behandling av søknad.
Dispensasjon
Behandling av dispensasjoner med hjemmel i Plan- og bygningsloven (fra arealplan, kommuneplan,
reguleringsplan, bebyggelsesplan m.m.) eller Forurensningsloven (f.eks. lokal forskrift).
2018
Behandling av dispensasjon

3 200,-

2019
4 000,-

Ulovlig utslipp
For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om utslipp fra mindre
avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningsloven § 20-1 tas dobbelt gebyr,
likevel minst kr 26 500,- (21 200,- i 2018).
Mangle nde ferdigattest
For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er tatt i
bruk uten midlertidig brukstillatelse e ller ferdigattest, tas inntil kr 2 300,- (1 840,- i 2018).
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Kontroll
Ved gjennomføring av ulike kontrolltiltak, (som f.eks. befaring, gjennomgang av driftsinstruks,
gjennomgang av interne driftsrutiner etc.) i forbindelse med merknader eller ulovlighetsoppfølging, tas
et engangsgebyr.
Gebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter medgåtte timer, men minst 2 timer .
Tilsyn og k artlegging av små avløpsanlegg
Årlig tilsynsgebyr for anlegg

50 PE (små avløpsanlegg): kr 400,- (kr 400,- i 2018).

Anleggseiere som har blitt belastet med gebyr for enkelttilsyn i 2012, 2013, 2014 eller 2015 vil få
motregnet et tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr.
Fo r enkelt tilsyn i for b i nd el s e m ed ka r t l egg i ng av anlegg som er omfattet av
forurensningsforskriften
kapittel 13
2018
for anlegg 50

PE > 2 000

3 600,-

2019
4 500,-

Tilsyn på oljeutskillere
Med forbehold om politisk godkjenning tas tilsynsgebyr på oljeutskillere som flatt årlig gebyr. Beløp vil
bli fastsatt i egen sak.

Utslippstillatelse for oljeutskiller
Ved søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller tas et engangsgebyr på kr 5 250,- (ingen endring
fra 2018).

Behandling av tiltaksplaner ved opprydning i forurenset grunn
Gebyret ved behandling av saker tilknyttet opprydning i forurenset grunn vil bli belastet ut ifra
tidsbruken ved saksbehand ling. Kr 1 100,- per medgått time (ingen endring fra 2018). Gebyrer og
kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, kommer i tillegg.

Diverse
For behand ling av klage over tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.
For av s l ag s v edtak tas et gebyr tilsvarende 75 % av normalt gebyr, likevel minst kr 11 500,- (9 200,- i
2018).
Hvis tiltaket er av en slik art at det ikke omfattes av de tiltak som er nevnt under gebyrregulativ for
utslippssaker, tas gebyr i henhold til ge byrregulativ for byggesaksbehandling.

10.2 Diverse varsling og kunngjøring
For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver kreves gebyr fra
tiltakshaver for:
2018
Offentlig kunngjøring
Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner o.l.

1 600,3 200,-

2019
2 000,4 000,-

Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret når det er få
involverte parter. Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak
etter annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor.
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10.3 Byggesaksbehandling
Hvordan gebyret beregnes
Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. F or flere små arbeider på en eiendom, beregnes
gebyret under ett.
Gebyret gjelder kommunens (bygningsmyndighetens) behandling i forbindelse m ed tiltaket. Gebyrer og
kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, sakkyndig bistand etc.,
kommer i tillegg.
Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i till egg når arealoverføring eller deling gjennomføres. Ved
behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette i tillegg.
For arealberegning brukes i dette regulativet b r uk s are al beregnet etter «Forskrift om tekniske krav til
byggverk» (”byggteknisk forskrift”) av 26.03.10 med ikrafttredelsesdato
01.07.10 og med senere endringer 9. des ember 2014 som trådte i kraft 1. jan uar 2015.
I tillegg beregnes bruksareal under terreng fullt ut, og åpent areal etter NS 3940 for det areal som
ligger mer enn 1,0 m innenfor ytterkanten av utkraget takoverdeknin g, f.eks. carporter, overdekkede
terrasser og lignende. Men arealer for mulige fra mtidige etasjer for hver 3. m eter, tas ikke m ed, altså
areal og rom med høyde 4,9 m eller mer, jf. veiledning om grad av utnytting figur 2 -20.
«Plan og bygningsloven» er forkortet med «pbl» og ved henvisning til «forskrift om byggesak» er det
nedenfor angitt” Byggesaksforskriften”.
Gebyrene beregnes for det betalingsregulativ som gjelder på det tidspunkt bygningsmyndigheten
anser saken for å være komplett og derved klar til behandling.

Søknader
For behand ling av bygningsmessige arbeider i medhold av pbl § 20-3, jf. § 20-1, beregnes gebyr etter
samlet areal for alle etasjer sam t loft og kjeller og diverse konstruksjoner som gir bruksareal med:
2018

2019

Per påbegynt 50 m² for de første 200 m²*

4 000,-

5 000,-

For de neste arealer, fra 200 m²* til 1000 m², per påbegynte 50 m²

2 400,-

3 000,-

For de neste arealer, fra 1 000 m² til 2 000 m ²,
per påbegynte 50 m²

1 600,-

2 000,-

2018

2019

8 000,-

10 000,-

18 000.-

22 000,-

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten/hytteenhet (regnes fra 2. til 10. bruksenhet)

9 000,-

11 000,-

- fra den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og det regnes
følgende sats per bruksenhet

5 400,-

6 600,-

- fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % rabatt, og det regnes
følgende sats per bruksenhet

3 600,-

4 400,-

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas kr per påbegynte 50 m²
For lagerhaller ol. tas 50 % av normalt gebyr. For bygninger med både
lagerarealer og arealer som ikke kvalifiserer for fullt gebyr, regnes først
gebyr for arealer som kvalifiserer for fullt gebyr, og deretter lagerarealer.
Minstepriser ved søknadsbehandling
Minstepris for alle søknader
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet/hytteenhet
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-fra den 31. bruksenheten og utover gis det 70 % rabatt, og det regnes
følgende sats per bruksenhet

2 700,-

3 300,-

-fra den 51. bruksenheten og utover gis det 80 % rabatt, og det regnes
følgende sats per bruksenhet

1 800,-

2 200,-

-endring fra enebolig til enebolig med bi-leilighet under 80 m²

9 000,-

11 000,-

-for hybelbygg er minimumsgebyr per hybel/hybelleil. inntil 30 m²

1 800,-

2 200,-

-for skogshusvære, seterhusvære o.l.

8 000,-

10 000,-

Dersomdet forut for søknadom ny hytte er tatt fullt gebyrfor utslippstillatelse,tas det 75 % av det gebyrsom
eller skullevært tatt.

Anlegg etter § 20-1 med fyllinger og m asseutt ak
Vo l um re gn es ut o g d et tas gebyr p er påb egynt 1000 m 3

2018

2019

For de første 50 000 m³ (per påbegynt 1000 m³)

1 600,-

2 000,-

likevel m i n s t

6 400,-

8 000,-

For de neste mengder, fra 50 000 m³ til 100 000 m³

800,-

1 000,-

For mengder over 100 000 m³

176,-

200,-

For mengder over 200 000 m³

140,-

175,-

I tilfeller der det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr.
Veg -, kabel - og ledningsanlegg
-

p er påb egynt 100 m

2018

2019

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m

1 600,-

2 000,-

likevel m i n s t

6 400,-

8 000,-

Minstepris på stikkledninger inntil 100 m

1 600,-

2 000,-

For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m, per påbegynte 100 m

800,-

1 000,-

For de neste lengder over 2 000 m, per påbegynte 100 m

176,-

200,-

For de neste lengder over 4 000 m, per påbegynt 100 m

140,-

175,-

1 600,-

2 000,-

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m
For sjøkabel tas 75 % av gebyrene angitt ovenfor.
Deling (§ 20-1 m. fl.)

2018

2019

For nye tomter

9 000,-

11 000,-

for tilleggsareal inntil 500 m²

2 400,-

3 000,-

for tilleggsareal inntil 1000 m²

4 800,-

6 000,-

for tilleggsareal inntil 5 000 m²

7 200,-

9 000,-

for tilleggsareal inntil 15 000 m²

9 000,-

11 000,-

for tilleggsareal over 15 000 m²

10 000,-

13 000,-

3 000,-

3 000,-

For arealer som skifter eier mellom landbrukseiendommer
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Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av eiendommene og i tillegg
halvt gebyr for hver av de andre eiendommene. Hvis mer enn 5 nye eiendommer opprettes, tas 25 %
gebyr fra og med nr. 6.
Separat sø k nad om igangsettingstillatelse

etter pbl § 21-2
2018

2019

For hver igangsettingstillatelse

4 800,-

6 000,-

For hver igangsettingstillatelse for tiltak større enn 1000 m² BRA allikevel

9 600,-

12 000,-

For eneboliger tas kr 3 000,- (kr 2 400 i 2018) for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv.
Dispensasjoner: Dersom det i samme vedtak godkjennes flere dispensasjoner, tas fullt gebyr for 1.
dispensasjon, halvt gebyr for andre dispensasjon og minimumsgebyr for ytterligere dispensasjoner.
Dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og
bygningslov og lignende:
2018
Per dispensasjon

6 000,-

2019
8 000,-

Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag, med areal på
inntil 50 m² og der det ikke trengs innhenting av uttalelser( -r) og/eller politisk behandling, tas halvt
gebyr for dispensasjoner nevnt ovenfor, dvs. kr 4 000,- (kr. 4 000,- i 2018).
For terrasser, plattinger, o.l. med bruksareal mindre enn 15 m², der det ikke trengs innhenting av
uttalelser(-r) og/eller politisk behandling og for ansvarsrett tas for dispensasjoner nevnt ovenfor kr
2000,- (kr 1 600,- i 2018).
Ved dispensasjoner fra kommuneplanens byggeforbud i både vanlig LNF -område og i område langs
vann og vassdrag, tas gebyr som for bare 1 dispensasjon.
Dispensasjoner fra forskrifter til plan- og bygningsloven (pbl § 19), dispensasjoner fra vegloven eller
fra andre lover samt fra parkeringsforskriften:
2018
Per behandling

3 000,-

2019
4 000,-

10.3.1 Ansvarsrett for selvbyggere
For behandling av søknad om ansvarsrett e tter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 (selvbygger), jf.
pbl § 23, tas for hver enkelt selvbygger:
2018
Per søknad

1 600,-

2019
2 000,-

10.3.2 Ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for foretak med mangelfull kompetanse
Søknad om godkjenning av ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 11-4, 6. ledd for foretak som ikke
har forskriftsmessig utdanning og/eller praksis:
2018
Per søknad

1 600,-

2019
2 000,18

10.3.3 Søknader som kan forestås av tiltakshaver
For behand ling av søknader etter plan- og bygningslovens § 20-4, beregnes gebyr etter samlet areal
for alle etasjer samt loft og kjeller:
Per påbegynt 50 m²
-

likevel m i n s t

2018
1 600,-

2019
2 000,-

5 000,-

6 000,-

For tiltak etter § 3-2 (driftsbygninger i landbruket) er installasjoner inkludert i gebyret. For
driftsbygninger som mangler oppdeling på samme vis som en lagerhall, tas 50 % av gebyrene nevnt
ovenfor, men det tas ikke gebyr mindre enn minstegebyret angitt ovenfor .
For diverse mindre tiltak tas reduserte gebyrer, se videre i dette reglementet.
Det vises for øvrig til byggesaksforskriftens § 3-1 (m i n d r e t il t ak på bebygd eiendom) og § 3-2
(alminnelige d r i f t s bygn i ng er i landbruket) og pbl § 20-4 c og § 30-5 (midlertidige bygninger,
konstruksjoner eller anlegg for i nnt i l 2 år ).

10.3.4 Spesielle saker
Rivning av bygninger:
2018
1 600,-

2019
2 000,-

mellom 50 m² og 100 m²

3 200,-

4 000,-

mellom 100 m² og 500 m²

6 400,-

8 000,-

mellom 500 m² og 1 000 m²

10 000,-

16 000,-

mellom 1 000 m² og 5 000 m²

12 000,-

24 000,-

større enn 5 000 m²

16 000,-

32 000,-

Bygningens størrelse:
inntil 50 m²

Gebyr for evt. ansvarsrett(-er) for søknader etter § 20-1 e) kommer i tillegg.
Mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og lignende/bruksendring inntil 20 m², mindre
fasadeendring småhus, sanering av radon, skilt og reklamer etter byggesaksforskriftens § 3 -1
d, innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og uttalelser :
Per behandling

2018
1 600,-

2019
2 000,-

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for evt. godkjenning av ansvarsrett i
tillegg.
Pipe r , oljet an k er , m i nd r e søk n ad s p li k t i g e anlegg med flytende brensel eller gas s som i kke
i nng år i ann en søk n ad:
Gebyr

2018
1 600,-

2019
2 000,-

For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for evt. ansvarsrett i tillegg.
Installasjoner i større fyringsanleg g, s o m i kke i n n g år i ann en s økna d , for mer enn èn boenhet
eller for mer enn èn landbrukseiendom :
Gebyr

2018
6 400,-

2019
8 000,-

Gebyr for eventuellgodkjenningav ansvarsrett kommer i tillegg.
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Ar b ei d er m ed il d s t ed so m i kke er unnt at t fr a k r av et o m s ak s b eh and li n g ett er
bygg es ak sfors k r i f t ens § 4-1 c) 5:
Gebyr inkludert evt. godkjenningav ansvarsrett

2018
800,-

2019
1 000,-

2018

2019

Heis, rullet r app, rullefortau, trappeheis,løfteinnretning o. l .:
Med mindre de inngår i nye bygninger som behandles samtidig m ed
installasjonen

3 200,-

4 000,-

Trappeheis

1 600,-

2 000,-

Diverse tilta k , blant annet etter pbl § 20-1 som s k ilt, re k l ame, større fasadeendringer,
ventilasjon, murer, le ve gger, støys k jermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinge r ,
brygger og li gn end e k o n s t r uk s j o n er , s am t ba sse ng , b rø n n o g dam , vå r b ehand li n g i f or b i nd el s e
m ed ann et l o vverk, bruk av nabogrunn og bru k sendring som ikke gir nye bruksenheter :
Pr behandling

2018
4 800,-

2019
6 000,-

Brygger i henhold til bryggeveilederen vedtatt 12.5.15 i gjeldende områder i Randselva og
Storelva eller brygger i henhold til senere versjoner/kommuneplanbestemmelser:
2018
2 400,-

2019
3 000,-

2018
4 800,-

2019
6 000,-

Per påbegynte 100 m² for de første 500 m²

4 000,-

5 000,-

For de neste arealer fra 500 til 1 000 per påbegynte 100 m²

2 400,-

3 000,-

For de neste arealer fra 1 000 til 2 000 per påbegynte 100 m²

1 600,-

2 000,-

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas per påbegynte 100 m²

800,-

1 000,-

8 000,-

11 000,-

Gebyr
Bruksendring av bygninger:
Størrelsen på arealet som bruksendres:
Minstepris for alle søknader

Bruksendring fra hytte til bolig

Dersom bruksendringen inkluderer nye bruksenheter/boenheter, tas minstegebyr for dette i fra punkt 2
dersom dette gir høyere gebyr enn i tabellen over
Uteservering :
Midlertidig inntil ett års varighet
For lengre varighet.

2018
1 600,-

2019
2 000,-

4 800,-

6 000,-

For behandling av revidert sø k nad beregnes 50 % av normalt ge byr.
For behandling av endret plassering av en bygning: kr. 2.000,-
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For m un t li g/skriftlig å av k lar e om et tiltak etter annet lovverkk rever søknad eller ingen behandling jfr.
Byggesaksforskriftens § 4-3 og pbl § 20-6, og for brakkerigg på byggeplass, tas ikke gebyr.
For sk r i f t li g b ek ref t el s e på unntak fra saksbehandling og kontroll, med henvisning til
saksbehandlingsforskriftens § 4-1 og/eller pbl § 20-5 eller andre lover/bestemmelser tas ikke gebyr,
men det tas gebyr for eventuelle dispensasjon(-er).
For b ehand li n g av k la ge over et tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.
Kostnader for engasjering av sa kk yndig hjelp for spesifiserte utrednings- og kontrolloppgaver
belastes etter medgåtte utgifter pluss 10 % i administrasjonstillegg.
I av slags v ed t ak tas et gebyr tilsvarende 75 % av normalt gebyr, likevel m inst kr 12 000,- (10 000,- i
2018) for behandling av søknader om dispensasjon(-er) for tiltak som førøvrig er unntatt etter pbl § 205 samt for søknader og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20 -4 å gjøre. Det tas
likevel minst kr. 24 000,- (20 000,- i 2018) for avslagsvedtak for søknader om tillatelse og/eller
dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20-1 / 20-3 å gjøre.
Dersom s øk n aden t r ekk es ett er at det er gjort vedtak i saken, må det ved eventuell anmodning om
reduksjonav gebyret sendes søknad til Miljø- og arealforvaltning, slik at bygningsmyndigheten kan
avgjøre om hele gebyret skal opprettholdeseller om gebyret skal reduseres.
I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t emm el se r eller utført i
strid med disse, tas for behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3 vanlig
saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr 20 000,- (16 000,- i 2018).
I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t emm el se r eller utført i
strid med disse, tas for behandling av andre tiltak enn etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3
vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr. 10 000,- (8 000,- i 2018).
For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er
tatt i bruk uten midlertidig brukstill atelse eller ferdigattest, tas
kr 10 000,- (8 000,- i 2018).

10.4 Parkeringsforskrift

– Frikjøp

Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 150 000 (150 000 i
2018) per parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

10.5 Kart - og oppmålingsarbeider
Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven).
Søknad om oppretting av matrikkelenhet og arealoverføring behandles både etter jordloven (i LNF områder) og plan og bygningsloven (PBL). Denne søknadsbehandlingen er gebyrbelagt, og kommer i
tillegg til gebyr etter matrikkelloven. Dette gjelder ikke innenfor allerede behandlet reguleringsplan med
godkjent tomteinndeling. Ved innkreving av gebyr tas utgangspunkt i dato for innkommet rekvisisjon av
oppmålingsforretning, eller krav om seksjonering ved vurdering av hvilket års gebyrsats som gjelder.
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1.

Oppr etting av matrikkelenhet

1.1

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal i m 2

Fra og med

2018

2019

Til og med

0

1 500

24 500,-

1 501
Deretter pr. overskytende daa

3 000

29 500,600,-

25 700,31 000,1 000,-

Det gis rabatt for regulerte felt der tomtene grenser inntil
hverandre. Rabatt regnes pr. tomt uavhengig av størrelse:

1.2

5 tomter eller flere, pr. tomt

22 000,-

22 000,-

10 tomter eller flere, pr. tomt

20 000,-

20 000,-

20 tomter eller flere, pr. tomt

17 000,-

30 tomter eller flere, pr. tomt

15 000,-

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon:
Areal i m 2:
Fra og med
0
51
251
501
Deretter pr. overskytende daa

2018
Til og med
50
250
500
2 000

3 100,4 600,11 100,14 600,600,-

2019
5 000,8 000,11 000,15 000,1 000,-

1.3
Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.
1.4
Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

2.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 100,- ( 2 000,- i 2018).
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.
2.1
Avbrudd i op pmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

3.

Grensejustering

3.1

Grensejustering grunneiendom

Grensejustering gjøres mellom to eiendommer. Det er bare mindre areal som kan overføres mellom
de aktuelle eiendommene. Arealet for involverte eiendommer kan økes eller minkes med inntil 5%,
men maksimalt 500 m2. Summen av tidligere gjennomførte grensejusteringer tas med i vurderingen av
arealgrensene. En grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte
eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
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Dersom grensejusteringen ikke kan gjennomføres innenfor kravene gitt i matrikkelforskriften § 34
anbefales at den ønskede justeringen gjennomføres som en arealoverføring:
Areal i m 2
Fra og med
0
151
301
3.2

2018
Til og med
150
300
500

6 500,9 000,11 500,-

2019
6 800,9 500,12 000,-

Grensejustering anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den
maksimale grensen settes til 1 000 m³ og verdi på 1G.
Volum i m ³
Fra og med
0
251

4.

2018
Til og med
250
1 000

2019
9 500,12 500,-

Arealoverføring/tilleggsareal

Ved arealoverføring/tilleggsareal skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring/tilleggsareal utløser tinglysingsgebyr og dokumentavgift:
4.1

Arealoverføring grunneiendom

Areal i m 2
2019
2018
Fra og med
Til og med
0
150
9 000,9 500,16 300,151
300
15 500,301
500
20 500,21 500,Arealoverføring/tilleggsareal pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med kr 1 000, 4.2

Arealoverføring anleggseiendom

Areal i m 2
2018
2019
Fra og med
Til og med
12 500,0
500
501
2 000
21 000,Arealoverføring/tilleggsareal pr. nytt påbegynte 1 000 m² medfører en økning med kr 1 000,-

5.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt

2018
6 000,700,-

2019
6 300,750,-
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6.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /
eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt

2018
9 500,1 750,-

2019
10 000,1 850,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7.

Gebyr for kartforretning over punktfeste

For kartforretning over punktfeste
Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka

8.

2018
13 000,9 000,-

2019
13 650,9 500,-

2018
8 000,4 000,-

2019
8 400,4 200,-

Gebyr for plassering av bygg

1. gangs utsetting
2. gangs utsetting
Merverdiavgift kommer i tillegg.

9.
Gebyr for oppmålingsforretning til landbruk - eller allmennyttige formål
For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks - eller allmennyttige formål, betales
etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 1, 3, 4, 5 og 6. Eksempelvis areal til
infrastruktur.

10.
Medgått tid
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter
foranstående satser, beregnes etter medgått tid:
Pr. time
Feltarbeid
Kontorarbeid

2018
1 350,1 100,-

2019
1 400,1 150,-

For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. For fradeling av festetomter
med målebrev, men målt i lokalt nett i sin tid, faktureres etter medgått tid, begrenset til maks. halvt
gebyr etter punkt 1.1.
Merverdiavgift kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighetsoppgave.

11.

Megleropplysninger

Standard meglerpakke
Merverdiavgift kommer i tillegg.

2018
2 200,-

2019
2 300,-
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12.
Seksjonering
Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)
12.1

Oppretting av eierseksjoner

1 – 3 seksjoner
4 – 8 seksjoner
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon*
*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 – 8 seksjoner
12.2

2018
6 500,6 500,-

2019
7 000,10 000,650,-

2018
6 500,6 500,-

2019
12 000,15 000,1 000,-

Reseksjonering

1 – 3 seksjoner eller fellesareal endres
4 – 8 seksjoner eller fellesareal endres
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. ny endret seksjon*
*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 – 8 seksjoner

12.3
Befaring
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret
kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 12.1 og 12.2: Kr. 3 500,-

12.4
Sletting/oppheving av seksjonert sameie
Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom:

Kr. 3 500,-

12.5

Saker som ikke blir fullført. Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden
eller søker trekker søknaden
Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er på begynt: Lavest gebyr av ½ av gebyrsatsene etter
12.1 eller gebyr etter anvendt tid.
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10.6 Kartkopier mm.
2019

2018
Papir A4
Papir A3
Papir A2
Papir A1
“
“
Polyesterfilm
A4
A3
A2
A1

21,0 x 29,7
29,7 x 42,0
42,0 x 59,5
59,5 x 84,0
61,0 x 76,0
70,0 x 90,0

20,20,40,50,50,50,-

20,20,40,50,50,50,-

61,0 x 76,0
70,0 x 90,0

40,50,100,120,120,140,-

40,50,100,120,120,140,-

Utplotting av digitale kart - og plandata:
2018
A4
A3
A2
A1
61,0 x 76,0
70,0 x 90,0

40,50,100,120,120,140,-

2019
40,50,100,120,120,140,-

10.7 Planbehandling
1.
Beregnings - og faktureringstidspunkt
Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende betalingsreglement på faktureringstidspunktet.
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Gebyr faktureres når planforslaget har vært til
politisk 1.gangsbehandling. Gebyr for mindre endringer faktu reres etter vedtak. I saker som avsluttes
underveis i planprosessen, faktureres gebyret når saken avsluttes.
2.
Gebyrfritak
Det beregnes ikke gebyr for følgende formål:
Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse
Grønnstruktur
Forsvaret
Landbruks-, natur- og friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 544 400,- (544 400,- i 2017).
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3. Gebyrpliktige plansaker
a)
Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl. § 12-14, 2. ledd)

1
2
3
4

Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold,
sendes ikke til regionale myndigheter)
Mindre endring
(sendes til regionale myndigheter)
Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis
negativt vedtak
Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak

2018
12 800,-

2019
12 800,-

33 200,-

33 200,-

6 500,-

6 500,-

16 500,-

16 500,-

b)
Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12-12)
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Ved politisk oppstartssak faktureres gebyret
etter politisk behandling. Oppstartsgebyret faktureres uavhengig av om kommunen anbefaler oppstart
eller ikke anbefaler oppstart. Videre faktureres gebyr etter politisk 1.gangsbehandling og vedtak om å
fremme planforslaget, etter summen av punkt 2-4 i tabellen nedenfor. Ved vedtak om å ikke legge
planforslaget til offentlig ettersyn (avslag) så regnes det et halvt enhetsgebyr.
2018
1

2

3
4

Oppstartsgebyr
Detaljregulering uten politisk oppstartsak
Detaljregulering med politisk oppstartsak
Enhetsgebyr for sakstype
Detaljregulering u/ planprogram og endring av
reguleringsplan
Detaljregulering m/ planprogram og KU
Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)
For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2
Arealgebyr for bebyggelse og anlegg
Det beregnes gebyr for areal både over og under terreng.
Parkering under bakken medregnes ikke. Det beregnes ikke
gebyr for den del av nytt areal som overstiger 100.000 m 2
BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende
areal som overstiger 50.000 m 2 BRA.
For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m 2 BRA
beregnes for hver m 2 BRA
For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m 2 BRA
beregnes for hver m 2 BRA

2019

30 000,40 000,-

30 000,40 000,-

69 000,-

69 000,-

138 500,-

138 500,-

4,00 ,-

4,00 ,-

8,00 ,-

8,00 ,-

5,50 ,-

5,50 ,-

4.
Enhetsgebyr for avslag
For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme planforslaget,
beregnes et enhetsgebyr for avslag.
2018
Gebyr

40 000,-

2019
40 000,-

For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget, men
avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for avslag.
2018
Gebyr

45 000,-

2019
45 000,-
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5.
Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12-11:
For saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planforslag (kun saksframlegg
mangler) faktureres et halvt enhetsgebyr for sakstype jf. pkt. 3 b) punkt 2.
Dette gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende
oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller
innen 3 måneder etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende
faktura.
6.
Justering av gebyrer etter sak sbehandlingsmengde
Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling. Gebyrer i
forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, kan reduseres eller oppjusteres ut fra
saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre endringer av reguleringsplaner.
Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet:
Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder om eventuelle interessekonflikter
er avklart i forkant av planarbeidet eller ikke.
Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert.
Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene.
Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er «vanlig») kan det
også tas gebyr for medgått tidsbruk. Timesats er kr . 1 100,-

7.
Refusjon
Gebyr for behandling av refusjonssaker fastsettes etter en prosentsats på 2,5 som beregnes av
godkjent regnskap iht. plan- og bygningslovens § 18-9. Minstegebyret settes til kr. 30 000,-

10.8 Landbruk
Konsesjon/konsesjonssaker
2018
For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast
eiendom - enkle/kurante saker
Der kjøpe- eller leiesum overstiger 2 millioner
Der kjøpe- eller leiesum overstiger 3,5 millioner
I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller
boplikten

2019

2 000,-

2 000,-

3 000,-

3 000,5 000,-

5 000,Ingen gebyr

Ingen gebyr

Deling/delingssaker : For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000,Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt
2018

2019

Voksen elg
Elgkalv

510,220,-

Voksen hjort
Hjortekalv

350,210,-

Rådyr

Ingen avgift

510,220,350,210,Ingen avgift

For hjortevilt blir avgiften politisk bestemt for hver år. Fellingsavgift betales etterskuddsvis.
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11 Salgs - og skjenkeavgifter alkohol
Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr.
alkohollovens § 1-7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig
drikk. Satsene fastsettes i statlige forskrifter i november/desember hvert år, gjeldende fra 1. januar
påfølgende år. Ringerike kommune følger de til en hvert tid gjeldende maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1 630,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en
skjenkebevilling er kr. 5 100,- pr. år (2018).
Gebyret betales etter følgende satser:

11.1 Salg
0,21 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).
0,57 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).

11.2 Skjenking av alkoholholdig drikk
0,47 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
1,24 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold
over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).
4,09 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22
volumprosent alkohol).

11.3 Ambulerende skjenkebevilling

og kunnskapsprøve
2017

2018

Skjenking ved ambulerende bevilgning

350,-

360,-

Kunnskapsprøve

400,-

400,-

2019

Satser fastsettes ved statlig forskrift i desember hvert år, gje ldende fra og med 1. januar påfølgende år.
Når satsene er klare innarbeides de i dokumentet.

12 Tilsynsavgift tobakkutsalg
Kommunen er fra 2019 pålagt å føre tilsyn med tobakkutsalg. Tilsynet skal særlig omfatte
aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll. Det skal føres tilsyn så ofte som behovet tilsier.
Hvert sted skal kontrollers minst en gang årlig.
Kommunen kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter
tobakksskadeloven § 9.
Virksomhetene som har utsalgssteder i kommunen ilegges en årlig kommunal tilsynsavgift:
2019
Årlig kommunal tilsynsavgift kr 4500 for registrerte salgssteder

4 500,-

Årlig kommunal tilsynsavgift kr 1200 for midlertidige salgssteder

1 200,-
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1 3 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v.
Prisene fastsettes av Ringerike kirkelige fellesråd.
2017

2018

2019

Kommunens innbyggere
Preludering (ca. 20 min før seremoni)

550,-

560,-

Akkompagnement til solist/ solospill
Utenbys innbyggere / Ikke medlem av DNK

700,-

710,-

Leie av kirke/ krematoriet til seremonier
Organist

3 900,2 200,-

3 990,2 250,-

Kremasjonsavgift v/kapasitet
Nedsetting urne

5 700,1 350,-

5 830,1 380,-

Nedsetting kiste
Frakt av urne som skal sendes

5 500,740,-

5 630,750,-

Preludering (ca. 20 min før seremoni)
Akkompagnement til solist
Feste av gravsted

550,700,-

560,710,-

Festegrav og grav etter friperioden (20 år)

210,-

215,-

Festeavgiften innkreves forskuddsvis hvert 3. år
Festeavgift fra 1. dag for utenbys avdød (årsavgift)

630,210,-

645,215,-

Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år
Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende
Stell av graver
Inkluderer planting av vår- og sommerplanter og vanning/luking

7000,4300,-

7 160,4 400,-

Årspris
Høstplanting

1 250,250,-

1 280,250,-

Krans til jul
Arbeid på kirkegården

250,-

250,-

260,260,-

Oppretting av standard gravminne, minimum
Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter
medgått tid

600,-

610,-

620,-

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel
Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter
medgått tid
Timepris for kirketjener fastsettes til

950,-

970,-

1 050,-

500,900,-

510,920,-

525,-

130

135

Timepris for maskin med fører fastsettes til
Administrasjonsgebyr

580,730,3 000,2 320,6 400,1 420,5 700,790,580,730,220,660,220,7 380,4 540,-

1 290,-

980,-

13.1 Utleie av kirkebygg til ikke -kirkelige handlinger
A rrangementer som arrangeres av menighetsrådet
Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal minimum
fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon dekkes.
Konserter og andre arrangement som menighetsr ådet ikke arrangerer
Leie tilsvarende 20 % av billettinntektene.
Minimumsleie hverdager er kr 4.900,-. Minimumsleie lørdag/søndag er kr 5.500,-
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Arrangement utført av kun lokale aktører fra Ringerike kommune med kun amatører (ingen
profesjonell gjesteopptreden) gis en rabatt på 30%.
Minimumsleie hverdager er kr 3.430,-.Minimumsleie lørdag/søndag er kr 3.850,For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr. 2.
Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn konsertdagen.

1 4 Renovasjon
Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et interkommunalt
aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke.

Renovasjonsgebyr, husholdning 140 l dunker
Renovasjonsgebyr, husholdning 240 l dunker/ 140 l sekk
Renovasjonsgebyr, husholdning 360 l dunker / 140l sekk
Gangtillegg 10 – 30 m
Gangtillegg 30 – 50 m
Gangtillegg 50 – 100 m
Fradrag for hjemmekompostering av matavfall
Hytterenovasjon

2019
2 733,4 373,8 199,324,594,864,200,1 080,-

Priser er eks. mva. Det faktureres to ganger i året, 15. april og 15. oktober.
Fullstendig prisoversikt finnes på www.hra.no
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Nyskapende– Ærlig- Respektfull
Infrastruktur og kompetansefor bedre tjenester

Handlingsprogrammetfor 2019 til 2022og budsjett for 2019bygger på vedtatt samfunnsdel
av kommuneplanenfor perioden2015 til 2030.
Handlingsprogrammetstøtter opp under målenesom er vedtatt i kommuneplanenssamfunnsdel.

Bådehandlingsprogramog budsjett byggervidere på de vedtakeneog målenekommunestyretsatt for
handlingsprogrammet2018-2021.
Driftsnivåetfor 2019 er i hovedsakvidereført på det sammenivået som i 2018.

Utfordringer
For 2018 ser vi økonomiskeutfordri nger i driften innenfor enkeltområder.Innenfor helseog omsorger
det høyerebehovenn det budsjettet leggeropp til, blant annet innenfor økonomisksosialhjelpog
hjemmetjenesten
Vi ser at rammefaktorerutenfor våre tjenester har økt mer enn vanliglønns- og prisvekstogsåi 2018.
Eksempelvishar kostnadertil skyss,betalingfor barn i andre kommunerog innslagspunktetfor
ressurskrevendetjenester økt utover vedtatt budsjett.
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Dette har ikke budsjettet for 2018 tatt høydefor og vi ser at det fører til overforbruk innenfor de
aktuellesektorene.
I forbindelsemed budsjettet for 2019 har rådmannenderfor fokusert på å få frem de reelle kostnadene
for dennetypen utgifter. Påden måten ivaretar budsjettforslagetfor 2019 dennekostnadsveksteni
tjenestene.
Budsjettforslagetfor 2019 leggeropp til en stabil ressursinnsatspå nivå med tjenesteproduksjoneni
2018.Endringeri tjenestetilbudetog effektiviseringskravmå løsesgjennominnovasjonog omstillingi
den enkeltesektor.

Kompetanseheving
Rådmannenforeslår å styrke den brede satsningenpå kompetansefor ansatte.Tilbakemeldingenefra
organisasjonenog fagforeningeneer svært positiveog det er et bredt ønskeom videreføringog
forsterkningav tiltak for kompetanseutvikling.Dette vil være avgjørendefor organisasjonens
muligheter
til å utvikle tjenestetilbudetmed hensyntil endredebehovhos brukerne.
Vi opplevernå at kommunenhar blitt en mere attraktiv arbeidsgiver.Satsningenpå kompetanse,ledelse
og synlighetbidrar sterkt til dette.

Ledelse
Gjennom arbeid med lederutviklingog økt nærværav ledelseser rådmannenflere positiveeffekter.
Blant annet har Ringerikekommunehatt en jevn nedgangi sykefraværettil og med 2017.
Rådmannenvil videreføreutviklingenav organisasjonengjennomfortsatt satsningpå ledelse.

Vekst
Målet om veksti kommuneplanenssamfunnsdelpregernaturligvisrådmannensprioriteringer i forslaget
til handlingsprogramog budsjett for 2019.
Økt kapasiteti planavdelingenog opprettelsenav utviklings- og strategiavdelingeni 2018 videreføresi
2019.

Investeringog fornying
Rådmannenvidereføreri sitt forslagtil investeringsprogramde satsningenekommunestyrethar vedtatt
tidligere. Investeringenesvareropp behovetfor fornying og behovetfor økt kapasitetpå kort sikt.
Med hensyntil fornyingsprogrammetknyttet til inventar og utstyr, avsluttesdette i 2019.Innenfor de
store tjenesteneer utdatert inventar og utstyr nå i all hovedsakskiftet ut.
Ved utgangenav periodenfor handlingsprogrammetvil det meste av bygningsmasse
n fremstå som
moderneog godt tilpasseteffektive tjenester.
Budsjettforslagetleggeropp til økt bruk av digitale løsningerog teknologiskehjelpemidleri utførelsenav
tjenesteneog i dialogenmed innbyggere.
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God kontroll
Rådmannenmener kommunenved inngangentil 2019har god kontroll på driften. Opparbeidelsenav
disposisjonsfondgjør kommunenmer robust og bedre i standtil å kunne møte uforutsette hendelser.
Budsjettforslagetfor 2019videreførerog byggerytterligere opp under dette, gjennomet stramt, men
forsvarligbudsjett.
Det har i forslagetvært viktig å leggevekt på å finne en god balansemellom eksisterende
tjenestetilbud og å møte endredebehovhos brukerne.
For å løsefremtidensutfordringer vil det være behovfor å gjennomførenødvendige omstillinger,øke
brukerdialogog avstemmeforventningermed hensyntil det tjenestetilbudetkommunenfaktiskkan yte
overfor innbyggerne.

Økonomiskstatus ved utgangenav 2018
Regnskapsresultatfor årene 2016 og 2017
Regnskapene
for 2016og 2017 viste et netto driftsresultat (overskudd)etter finansposterpå til sammen
163 millioner kroner. Etter overføringtil investeringsregnskapet,
avsetningerog bruk av avsetningerble
det et regnskapsmessig
mindreforbruk(overskudd)i de to årenepå 89 millioner kroner.
Etter avlagtregnskapfor 2017,er disposisjonsfondetpå 165,5mill. kroner. Dette er med på å gjøre
kommunensøkonomimer robust, og bedre i stand til å takle økonomiskesvingninger.
Prognosenefor netto driftsresultat for 2018viser at vi har utfor dringer i driften som gir høyere
kostnaderenn budsjettert.
I hjemmetjenestenog integrerte tjenester er det større behovfor tjenester enn det er forutsatt i
budsjettet for 2018,noe som gir ett merforbruk innenfor dissetjenestene.Økonomisksosialhjelphar
ogsåstørre utbetalingerenn budsjettert i 2018.
Dette sammenmed høyekostnadertil brøyting i en snørikvinter med kulde som ga et høyt
strømforbrukog høyestrømprisersom har holdt segutover i 2018,samt høyerekostnadertil eleveri
private skole og andre kommuner,gir ett lavere netto driftsresultat enn budsjettert.
Noe av kostnadsøkningen
oppveiesav god skatteinngangfor landet som gir Ringerikekommune
inntektsutjevningsom en merinntekt, samt at vi ogsåhar høyereinntekter fra konsesjonskr
aft på grunn
av høyt volum på strømproduksjonog høyerestrømpriser.
Prognosenfor 2018 viserett driftsresultat i størrelsesorden20 til 25 millioner kroner.

Økonomiskeutfordringer i perioden 2019-2022
Handlingsprogram2019-2022 viserat for å kunne dekke økte rente- og avdragsutgifter,samt stabilt
høyepensjonskostnader,
må de nye løsningenefinnes innenfor eksisterenderammer. Det er behovfor
regnskapsmessig
overskuddslik at kommunenselvkan finansiereen del av kommendeinvesteringer
etter 2020og ha økonomiskhandlefriheti forhold til uforutsette hendelser.
Avdragpå lån stiger hvert år i periodensidennye låneopptaker høyereenn det som betalesi avdrag.
Fra2018til 2019stiger renter og avdragmed 23,2 millioner kroner. Fra2019 til 2022er økningenpå
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59,3 millioner kroner dersominvesteringsplanenfølgesog alle investeringerlånefinansieres.Endel av
denne kostnadsøkningen
vil bli oppveidav leieinntekter fra beboerei omsorgsboliger,VestreVikenfor
ny ambulansestasjon,
kommunenesom er i med i legevaktsamarbeidetgjennomhusleieog gjennom
gebyrerfor vann og avløp.
Siden2002har etterslepetpå pensjonskostnadersom ikke er kostnadsførti regnskapeneakkumulerttil
151 millioner kroner (per 01.01.18).Med en redusertnedbetalingstidpå fremtidige premieavvik,vil det
være økt behovfor å dekkepensjonskostnaderi budsjettenefor åreneframover.For 2018 vil vi få ett
positivt premieavvik34,5 millioner kroner slik at det akkumulertepremieavviketvil øke til 160,5mill.
kroner.
Driftskostnadenei Ringerikekommuneligger fortsatt noe høyt i forhold til kommunensinntekter, og
innsatsenfor å effektivisereog omstille må fortsette. Slikblir det rom for nye tjenester og nye løsninger.
Rådmannenmå ha spesielloppmerksomhetpå tjenester hvor Ringerikekommuneliggerhøyereenn
sammenlignbarekommuneri KOSTRA
for å finne handlingsrom.
KOSTRA
-tallene for 2017 er innarbeideti sektoromtalen.Det visestil utviklingenfor Ringerike
kommune,sammenligningmed andre kommunersom ligner ossog gjennomsnitteti KOSTRA
-gruppe
13. Dissesammenligningenegir god informasjonom hvordanvi prioriterer og drifter Ringerike
kommune.

Forutsetninger for Handlingsprogrammet2019-2022
Det økonomiskeoppleggetfor kommunesektoreni 2019
I kommuneøkonomiproposi
sjonener veksteni samledeinntekter mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i
frie inntekter.

Skatteøren2019
Skatt på alminneliginntekt fra personligeskatteyteredelesmellom staten, kommuneneog
fylkeskommunene.Fordelingenbestemmesved at det fastsettes maksimalsatserpå skattørenfor
kommunerog fylkeskommuner.

Vekst i frie inntekter
Veksteni de frie inntekteneer ment å dekkedemografi- og pensjonskostnaderi tillegg til satsingpå rus
og opptrappingsplanfor habiliteringog rehabilitering.
Ringerikekommunevil ha en vekstpå 4 % i frie inntekter, noe som tilsvarer 62 millioner kroner.

Utvikling i skatteinntekter
I budsjettet for 2018er det budsjettert med skatteinngangpå 800 millioner kroner. Skatteinngangenfor
2018 dannerutgangspunktfor beregningenav forventet skatteinngangi 2019.Ved utarbeidelseav 2.
tertialrapport (månedsrapportfor august2018)viser prognosenfor skatteinngangat vi i 2018vil motta
800 mill. kroner i skatteinntekt.Usikkerheteni prognosener på +/ - 0,4%.
I budsjett for 2019 er kommunensskatteinntekterberegnettil 836 millioner kroner. Dette er en økning
på 36 millioner kroner, som er en økningpå 4,5 % i forhold til vedtatt budsjett for 2018.
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Ringerikekommunehar de sisteårene hatt en betydeligbedre skatteinngangenn budsjettert, slik som
mangeandre kommunerhar hatt. Dette har gitt goderegnskapsmessige
resultater for kommunene
disseårene.
For 2018,er bildet noe annerledes- Ringerikekommuneser ut til å få skatteinntektersvært nær
opprinneligbudsjett. Men sidenskatteinngangeni resten av kommune-Norgeer bedre enn
forventningenei Kommuneøkonomiproposisjonen,
får Ringerikekommunehøyereinntektsutjevning
enn budsjettert.
For 2019har rådmannenbrukt KSmodell for beregningav skatt og rammetilskudd som ble utarbeidet
etter at Kommuneøkonomiproposisjonen
ble lagt fram i mai 2018.Enav forutsetningenei denne
modellenbyggerpå forutsetningi Revidertnasjonalbudsjettfor 2018om vekst i skatteinntektenefor
landet som helhet på 1%.Skatteveksten så langt i 2018er på 4%.Rådmannenhar derfor økt
skatteanslagetfor 2019utover KS-modellenmed 7 mill. kroner. Rådmannenvil gjøreen ny vurderingav
skatteinntektenenår statsbudsjettetfor 2019foreligger,samt ny modell fra KSfor beregningav skatte
og inntekstutjevning.

Nøkkeltall for Handlingsprogramperioden2019-2022
Rådmannensforslagtil budsjett for 2019-2022 tar utgangspunkti et 2%"resultat" for avsetningtil
disposisjonsfond.
Det er ikke lagt inn nye store investeringsprosjekterut fra prinsippetom at gjeldsgradenikke skaløke
ytterligere i perioden.

Ringerikekommune som arbeidsgiver
Ringerikekommuneer i gangmed et langsiktigarbeid hvor satsningpå tiltak innen organisering,ledelse
og medarbeiderskaper sentralt.
Ny arbeidsgiverpolitikk ble utarbeidet og vedtatt i 2018 og vil gjeldefor perioden2018 - 2022.
Kommunensoverordnedemål og satsningerer lagt til grunn. Prioriterte satsningsområderer
arbeidsmiljø,ledelse,kompetanse,kommunikasjonog tenke nytt
(innovasjon).Arbeidsgiverpolitikkenpeker på sentraleinnsatsområdersom skalgjøre Ringerike
kommunetil en attraktiv arbeidsgiver:

Side7 av 120

Handlingsprogram2019-2022

Utgangspunktetfor arbeid med å realiserevedtatt arbeidsgiverpolitikker gjeldenelov- og avtaleverk,
Ringerikekommunesverdigrunnlagog arbeid gjennomtrepartssamarbeid(politikere,
tillitsvalgte/vernetjenesteog ledelse).
I forbindelsemed ny arbeidsgiverpolitikker det besluttet nye verdier for Ringerikekommune,
Nytenkende,Ærlig, Respektfull(NÆR).
Ringerikekommunehar i flere år prioritert arbeid med utvikling av medarbeidereskompetansenivå,
både for ledere og medarbeidere.Gjennomøkt oppmerksomhetog øremerkederessurserser vi
resultater av arbeidet. Tiltakenehar vært mangeog effektene gode.Dette arbeidet vil bli videreført.
I 2019skaldet igangsetteset arbeid med å utarbeideen overordnet strategiskkompetanseplanfor
Ringerikekommune.Planenskalblant annet inneholdeen vurderingav kommunensbehov for
kompetansei årenefremover.

Den viktigste ressursen
De ansatteer kommunensviktigsteressurs.Ved å etablere godeog interessantefagmiljøermed
mulighet for utvikling og innovasjonøker mulighetenfor å tiltrekke og beholdegodefagfolk. Stimulere
fagutvikling,videreutdanningog kompetansehevende
aktiviteter øker kvaliteten på de tjenestene
kommunenyter overfor befolkningen.
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Lærendeorganisasjon– fagligenettverk
Læringog kunnskapsdelinger nødvendigfor å møte krav til endringog tjenesteinnovasjoni
virksomheter.Dette er særligutfordrende i komplekseorganisasjone
r som en kommune.Enkommune
er en organisasjonmed høy intensitet og kompleksitetbåde hva gjelder kunnskapog praktiskarbeid.
Det er behovfor kunnskapsdelingbåde innenfor og mellom faggrupper.Det er derfor viktig å få på plass
gode arenaerfor læring. Fagligenettverk og tverrfagligeteam er eksemplerpå godelæringsarenaersom
kan bidra til å videreutviklekommunensom en lærendeorganisasjon.Bådeinnenfor skole,barnehage
og helseog omsorger det derfor etablert nettverk.

Utvikle attraktive arbeidsplasser
Arbeidsbetingelser,karrieremuligheterog spennendefagmiljøerer faktorer som påvirkerbåde
rekruttering til og stabilitet i kommunen.Interessantekarrieremulighetermed fagutviklingog fordyping
vil medvirketil å gjøre Ringerikekommunetil en attraktiv arbeidsplass.Tiltak som styrker kommunens
renommésom attraktiv arbeidsplassvil reduserelekkasjetil andre.Konkurransedyktiglønn er en viktig
faktor i den stadigtøffere konkurransenom høyt spesialisertarbeidskraft.
Satsningensom Ringerike kommunegjør på kompetanseer et sentralt rekrutteringstiltak.Trygghetfor
at det gis fagligstøtte og utvikling for nye medarbeidereer et
rekrutteringsmiddel. Introduksjonsprogramfor alle nyansattevil skapeforutsigbarhetog trygghet i de
første månedene.

Kommunensom utdanningsinstitusjon
Kommunenhar i dag et samarbeidmed flere utdanningsinstitusjoner,og det er avgjørendeat dette
samarbeidetutvidesog videreutvikles.Et sentralt områdeer å gi mulighet til våre egneansattesom
ønskerhøyereutdanning.I 2017/2018har det innen helseog omsorgvært etablert stipendordningerfor
ansattesom starter i grunnutdanningsykepleieeller vernepleie.Dette videreføresi 2019.Det er også,
innen alle sektorerordninger,ansattesom får økonomiskstøtte til videreutdanning.Dette er støtte til
masterutdannelserinnen ledelse,fagspesifikkeområderog ellers studiepoenginnenfor områder hvor
kommunenhar særligebehov.
Kommunensatserpå praksis- og lærlingeplasser.I 2018har Ringerikekommunehatt 43 lærlinger
innenfor helse-, barne- og ungdomsarbeider,IT-, kokk- og anleggsgartner
-faget. Det er ønskeom økt
satsningpå lærlingerog fra høsten2019 foreslåsdet i budsjettet å ta inn ytterligere 6 nye lærlinger,
3 lærlingerinnen barne- og ungdomsarbeiderf
aget og 3 lærlingerinnen helsefag.
I tillegg til lærlingersom tas inn på ordinærelærlingplasserhar kommunenprioritert å sikreat flere av
våre egnemedarbeideretar fagbrev.Enrekke av kommunensansatte,innenfor helseog omsorg,
barnehagene,SFOog renhold har praksistilsvarendeat de kan få godkjentfagprøveved å ta teoretisk
eksamenog praktiskfagprøve.Dette gjennomføresi samarbeidmed OPUSRingerike.Arbeidet vil
videreføresi handlingsprogramperioden.

Digitalisering
Alle tjenesteneer i stadig endringmed ny forskningsbasertkunnskap,mer effektive
behandlingsmetoderog ny teknologi.Dette utløserkrav om at ny og relevantkompetanseer
tilgjengelig.Vedtatt digitaliseringsstrategifor Ringerikekommunepeker på behovfor økt kompetanse
blant de ansatte.Alleredevedtatte satsningerinnen IKTi barnehageog skole(temaplanfor digital

Side9 av 120

Handlingsprogram2019-2022
barnehage- og skolehverdag)i tillegg til utviklingeninnenfor velferdsteknologivil kreve at de ansatte
forholder segtil en ny digital hverdag.
I 2018 er det igangsattet arbeid med å utarbeidetiltak for å øke kompetanseninnen bruk av digitale
verktøy.Målet for arbeidet er:
skapeengasjementog digital forståelseblant ledere og ansatte
utvikle og vedlikeholdedigital kompetanse
bidra til at de ansatteskalha god og riktig digital kompetanse
fastsettegenerellekrav til digital kompetansefor ledere og ansatte

Lederutvikling
I 2019 er det planlagtå starte et nytt to-årig lederutviklingsprogramfor alle ledere med
personalansvar.Programmetvil baseresegpå tidligere gjennomførtlederutviklingsprogramog vil ta
utgangspunkti resultater fra evalueringsom er gjort.
Hovedtemai lederutviklingsprogrammetvil blant annet værestyring,relasjonsledelse,utvikling og
digitalisering.Det vil fortsatt være sentralt å utvikle og styrke det enkelte team i enheteneog gi ledere
støtte og veiledningetter behov.
Lederneer nøkkelpersonerfor at kommunenskalfortsette det godearbeidet som er skisserti
Handlingsprogrammet.Godefagfolk og godeledere utvikleshvis de gis de rette forutsetningerfor
personligvekstog et tilstrekkelighandlingsrom.

Mangfold og inkluderende arbeidsliv
Inkluderendearbeidsliv(IA)
Satsningpå kompetansefor kommunensmedarbeidereog ledere er viktige tiltak som støtter godt
under vår IA-avtale.Økt oppmerksomhetpå kontinuerligforbedring og kvalitet er sentraletiltak.
Opplevelsenav mestringi eget arbeid gjennomøkt kompetanseer sentralevirkemidlerfor å fremme
nærværog hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.
Arbeid med å redusere sykefraværfortsetter og ambisjonenom ytterligere reduksjonav sykefraværet
videreføres.Økt ledertetthet sikrer bedre oppfølgingav de sykemeldteog et bedre forebyggende
arbeid. Videreer den økte satsningenpå kompetansefor de ansattesentralt for å nå målenei IAavtalen.
Samarbeidmed NAV,arbeidslivssenteretog bedriftshelsetjenestenfungerersvært godt og gir positive
resultater.
Ringerikekommunehar i dag et stort omfangav praksis- og arbeidstreningsplasser.
I 2018er det tatt
initiativ til et samarbeidsprosjektmellom Ringerikekommune,NAVog Arbeidslivssenteret.Prosjektetvil
gå over en 2 års periode og skalbenytte en metodikk utarbeidet av NAVog
Arbeidslivssenteret.Prosjekteter kalt "Innsats"og skalsikre at personersom bor i Ringerike kommune
og som har nedsatt funksjonsevne(delmål2 i IA-avtalen),gis mulighet til arbeidstreningi kommunen.
Prosjektetvil ogsåleggetil rette for flyktninger/minoritetsspråkligesom har behovfor språkpraksis.
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Heltidskultur
I Ringerikekommuneer andeldeltidsansatte50,6 % (per 13.9.2018).I tråd med heltidserklæringensom
er inngått mellom KS,Fagforbundet,Sykepleierforbundetog Delta har kommunenstartet et 3-parts
samarbeidmed mål om å redusereandel ansattesom arbeiderdeltid. Arbeidet er et omfattende
kulturutviklingsprosjektsom krever strategisksamarbeidover tid.
Bakgrunnener blant annet demografiskeutfordringer som møter alle kommuneri årene som kommer.
Færreansatteskalgi omsorgtil flere brukere.
I arbeidet er det helt sentralt at tjenesteneskvalitet og brukernesperspektiverfår høy prioritet. Arbeid
med heltid er brukerorientert kvalitetsarbeid.Innsatsfor å øke antall ansattei heltidsstillingervil også
føre til bedret arbeidsmiljøfor ansatteog økt effektivitet for kommunen som helhet. Dette vil kreve
innsatsog vilje fra alle parter, og godeprosesserog forankringhos de folkevalgtevil væreavgjørende
for å lykkesi arbeidet.
I 2017/2018ble det etablert et forprosjekt innenfor Helseog omsorgmed utgangspunkti ambulerende
hjemmetjeneste.Dette arbeidet tar utgangspunkti analyserog kartleggingerav dagens
arbeidstidsordningersom skalleggetil rette for større stillinger.Det er etablert nye
arbeidstidsordningerhvor det er tatt utgangspunkti bedre kvalitet for brukerne.Prosjekteter fortsatt
under utprøvingog det er for tidlig å evaluereeffektene av endringene.Prosessenog foreløpige
resultater gir likevel godt utgangspunkti arbeidet med å utvikle en heltidskultur i kommunen.

Målformuleringerog status
Område
Medarbeiderperspektiv
Fraværsprosent

2017

Status
2018

2019

Mål
2020-2022

7,7 %

8,0 % *)

7,5 %

7,0 %

Resultater10-faktor -undersøkelse
(skala1 – 5)
Oppgavemotivasjon
Mestringstro

4,3
4,3

4,4
4,4

4,4
4,4

Selvstendighet
Brukav kompetanse
Mestringsorientertledelse
Rolleklarhet
Relevantkompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon

4,2
4,2
4,0
4,3
3,6
4,4
4,0
4,7

4,2
4,3
4,2
4,3
4,0
4,4
4,1
4,7

4,3
4,4
4,3
4,4
4,2
4,5
4,3
4,7

*) basert på en prognoseper 1. halvår2018
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Budsjettvedtak
Nedenforfølger budsjettvedtakenefor drifts- og investeringsbudsjettetfor 2019og for
Handlingsprogramperioden
2019-2022.

Budsjettskjema1A - Driftsbudsjettet
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

Skattpå inntekt og formue
Ordinærtrammetilskudd
Skattpå eiendom
Andregenerellestatstilskudd

-781 820
-737 801
-54 148
-24 538

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

-836 150
-783 000
-60 000
-20 800

Sumfrie disponibleinntekter

-1 598 306

-1 633 812

-27 113
-11 493
36 143
74 087
-600

Økonomiplan
2020

2021

2022

-836 150
-784 700
-60 000
-20 466

-836 150
-785 200
-60 000
-20 126

-836 150
-785 200
-60 000
-19 861

-1 699 950

-1 701 316

-1 701 476

-1 701 211

-25 757
-6 000
44 200
95 800
0

-31 450
-7 000
53 662
109 250
0

-26 650
-7 000
67 862
126 150
0

-26 650
-7 000
77 262
136 150
0

-26 650
-7 000
82 662
140 750
0

71 023

108 243

124 462

160 362

179 762

189 762

70 166

32 320

35 464

38 797

37 371

11 164

-52 179

0

0

0

0

0

Frie disponibleinntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
Renteutgifter,prov. og andre fin.utgifter
Avdragpå lån
Mottatte avdragpå utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetningerog bruk av avsetninger

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

0

0

0

0

0

0

17 987

32 320

35 464

38 797

37 371

11 164

1 080
100
-1 508 216 -1 493 150
1 471 120 1 493 150

100
-1 539 924
1 539 924

100
-1 502 057
1 502 057

100
-1 484 243
1 484 243

100
-1 500 185
1 500 185

0

0

0

0

Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sumfordelt til drift (fra skjema1B)
Merforbruk/mindreforbruk

-37 095

0

Kommentarertil budsjettskjema1A - driftsbudsjettet
Budsjettskjema1A viser hvordanvi kommer fra frie disponibleinntekter via finansinntekter/-utgifter og
avsetninger/brukav avsetningertil hvor mye som er disponibelttil fordeling til sektorene.
Skatteinntekteneer i 2019-priser, og blir ikke justert i HP-perioden.Rammetilskuddethar en svakpositiv
utvikling ut fra hvordaninnbyggertilskuddetøker i takt med økingi antall innbyggere.
Skatteinntekteneer beregnetmed basisi KS-modellenfor skatt og rammetilskudd,og baserersegpå
kommuneøkonomiproposisjonen
som ble lagt fram i mai 2018.Rådmannenhar økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslagetfra KS-modellen.
Skatteinngangener en av områdenehvor det er risiko i budsjettet. Ringerikekommunesskatteinngang
avhengerav kommunensegneskatteytereog at disseopprettholder eller får en økt skattbarinntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangenfor landet forøvrig,sidenvi
kompenseresmed inntektsutjevningopp til ca 95%av landsgjennomsnittetfra vårt egenskatteinngang
på ca 85%av landsgjennomsnittet.
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Skatt på eiendomer økt med 5,8 mill. kroner fra 2018til 2019med bakgrunn i at skattegrunnlagetøkes
med 10%(kontorforretning)istedenforå gjennomførealmentaksering.I tillegg antar vi at
skattegrunnlagetfor kraftverk vil øke,sidenverdsettingav disseer avhengigav kraftprisene.
Finansinntekter/utgifterviser økte renteinntekter og utbytte. Ringerikekommunehar ved inngangentil
2019 bedret likviditet, noe som gir utslagi at vi får høyererenteinntekter.Utbyttet fra RingerikskraftAS
er økt fra 2018med bakgrunni at det forventesat eierne vil få utbytte på 30 mill. kroner i 2019 på
bakgrunnav et svært godt driftsår i 2018 for RingerikskraftAS.Videreer det budsjettert med utbytte fra
Fossveien7-9 ASi 2019.
Det er budsjettert med økt avkastningpå Fossefondeti 2019med bakgrunni at forvaltningskapitalener
høyereenn i 2018.
Rente- og avdragsutgifterer beregnetut fra finansieringsbehovet- vi lånefinansiereri
handlingsprogramperioden
våre investeringer100%,men vil få tilskudd fra Husbanken,samt
salgsinntekterfra beboeresom vil reduserelånenetil flere av de store prosjektene.Viderevil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene
til omsorgsboligerog legevaktnår disseer
ferdige.
Renterog avdrager beregneti Kommunalbankens
låneportal,og basertpå hvordanKommunalbanken
mener at rentemarkedetvil utvikle segde nesteårene.I renteutgiftene er det kalkulert en økningi
rentenivået.
Rentenivåeti Norgehar vært unormalt lavt over en lengreperiode.Vi ser nå at rentenivåetstiger,og at
det i periodenfram til 2022kan øke med 1,5%.Vi vil da ha renter på mellom 3,5 og 4%på våre lån som
er tatt opp med flytende rente.
Ringerikekommunehar balansertlåneporteføljensin slik at ca 50%av låneneer fastrentelån.Mangeav
disseer tatt opp med svært gunstigefastrenter, som vi være på dette nivået i 3 til 6 år framover.Vi har
ogsånoen fastrentelånsom er på mer enn 4%som skalfornyesde nesteårene.Restgjeldfastrentelån
var per 30.4.2018888 mill. kroner. Øvrigelån har flytende rente.
Enberegningvåren2018viserat vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskuddi bank eller i Fossefondet,slik at en renteøkningvil gi ossøkte renteinntekter som vil kunne
være med å dekkeopp for økte rentekostnader.Fossefondethaddeper 31.82018markedsverdi på 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavereenn 200 mill. kroner, per 30.4.2018var
beholdningenav likvide midler på 370 mill. kroner.
All gjeld som er tatt opp for å finansieresgebyrfinansierteinvesteringerhar flytende rente. Renteøkning
på disselånenevil finansieresgjennomendringav gebyrenei henholdtil selvkost.Totalt er
renterisikoenfor Ringerikekommunelav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivåvil merkesbest.
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Budsjettskjema1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

2021

2022

10 334
103 781
188 776
297 169
165 562
25 288
641 601
127 106
-89 045
0
550

10 307
119 063
178 249
293 854
156 422
28 905
610 485
89 342
6 522
0
0

11 788
125 400
188 576
299 948
149 576
28 156
622 722
91 396
22 362
0
0

11 788
123 892
189 736
298 785
140 027
30 761
615 572
70 528
20 968
0
0

11 788
124 578
189 736
298 342
140 027
26 876
615 322
58 001
19 573
0
0

11 788
123 308
189 836
298 342
140 027
26 876
615 322
75 113
19 573
0
0

1 471 120

1 493 150

1 539 924

1 502 057

1 484 243

1 500 185

Folkevalgteog revisjon
Administrasjonog fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielletiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helseog omsorg
Samfunn
Avsetninger,overføringer
Skattog rammetilskudd
Finans
Til fordeling drift (fra budsjettskjema1A)

Økonomiplan
2020

Kommentarertil budsjettskjema1B - driftsbudsjett
Budsjettskjema1B viser hvilkenbudsjettrammeden enkeltesektor har i handlingsprogramperioden.
Tabellenviserogsåbudsjett for 2018og regnskapfor 2017.
Det er sektor for Spesielletiltak barn og ungesom har %-messigstørst nedgang,med bakgrunni
nedbyggingav tjenester til ensligemindreårigeflyktninger.
Detaljert beskrivelseav endringeneinnenfor hver sektor framkommerunder kapitlenefor den enkelte
sektor.

Budsjettskjema2A – Investering
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

460 545
65 347
6 343
14 150
0
36 905

745 680
35 000
6 700
8 500
0
200

739 180
100 000
7 300
9 500
0
200

580 200
35 000
7 800
10 500
0
200

583 291

796 080

856 180

633 700

2022

2019 -2022

223 500
35 000
8 300
12 000
0
200

156 000
35 000
8 800
0
0
0

1 698 880
205 000
32 200
32 000
0
600

279 000

199 800

1 968 680

Finansieringsbehov

Investeringeri anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøpav aksjerog andeler
Avdragpå lån
Dekningav tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Eksternfinansiering

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salgav anleggsmidler
Tilskuddtil investeringer
Kompensasjonfor merverdiavgift
Mottatte avdragpå utlån og refusjoner
Andreinntekter
Sumekstern finansiering

-465 393
-11 510
-8 753
-48 005
-28 771
-3 245

-680 182 -693 283 -479 627 -122 426 -165 460 -1 460 796
0 -13 500
0
0
0
-13 500
0
-9 600 -30 500 -97 500
0
-137 600
-100 498 -122 797 -105 073 -38 574 -25 540
-291 984
-5 600
-6 100
-6 700
-7 500
0
-20 300
-200
-200
-200
-200
0
-600

-565 677

-786 480

-845 480

-622 100

-266 200

-191 000

-1 924 780

-1 080
0
-16 534

0
0
-9 600

0
0
-10 700

0
0
-11 600

0
0
-12 800

0
0
-8 800

0
0
-43 900

-17 614

-9 600

-10 700

-11 600

-12 800

-8 800

-43 900

0

0

0

0

0

0

0

Intern finansiering

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sumintern finansiering
Udekket/udisponert
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Kommentarertil investeringerog finansieringsbehov
Budsjettskjema2A viser hvordande totale investeringenefinansieres.Av denne tabellen framkommer
lånebehov,kompensasjonfor M VA,Husbankenstilskudd og salgsinntekter.
Lånebehoveter størst i 2018og 2019 samt 2020,deretter blir det betydeliglavere.

Budsjettskjema2B – per område
Beløpi 1000
Tjenesteområde

Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

Økonomiplan
2020
2021

2019

Sum
2019- 2022

2022

Administrasjonog fellestjenester

IKT- Investeringer
Prosjektmangler

45
5 990

3 800
2 900

3 000
7 000

0
0

0
0

0
0

3 000
7 000

Sum

6 035

6 700

10 000

0

0

0

10 000

Oppgraderingbarnehager
IKT- barnehage
Prosjektmangler

701
0
0

1 000
0
0

1 000
600
1 500

1 000
500
0

0
0
0

0
0
0

2 000
1 100
1 500

Sum

701

1 000

3 100

1 500

0

0

4 600

-148
6 424
2 864
0
27 089
-35
111 485
5

3 000
5 000
7 600
0
75 000
2 500
171 000
5 000

3 000
4 800
7 000
0
158 600
5 000
4 000
5 000

0
0
2 000
0
90 000
50 000
0
6 000

0
0
0
0
0
180 000
0
0

0
0
0
50 000
0
65 000
0
0

3 000
4 800
9 000
50 000
248 600
300 000
4 000
11 000

147 683

269 100

187 400

148 000

180 000

115 000

630 400

0

0

0

0

0

0

0

Barnehage

Grunnskole

Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
IKT- Skole
Idrettshall Hov ungdomsskole
Ullerål skolemed idrettshall
Hov ungdomsskole
Benterudskole
Nesskoleny barneskolefløy
Sum
Spesielletiltak barn og unge
Sum
Kulturtjenesten

Oppgraderingog sprinklingRiddergården
Tilskuddtil RKF- Oppgraderingog utvikling
kirker
Prosjektmangler

96

6 500

4 500

0

0

0

4 500

850

700

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

0

0

7 000

0

0

0

7 000

Sum

947

7 200

16 500

5 000

5 000

5 000

31 500

Oppgraderinghelse- og omsorgsbygg
Helse- Inventar/medisinskutstyr
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
Ny legevakt
ParkeringAustjord
Ringerikskjøkken
ny produksjonsmåte

836
1 989
6 138
273
827
467
0
0

1 500
5 000
83 000
10 000
11 500
46 500
0
0

1 500
4 300
207 700
27 500
50 000
50 000
3 180
7 500

0
2 500
273 200
0
54 000
43 500
0
0

0
0
1 500
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1 500
6 800
482 400
27 500
104 000
93 500
3 180
7 500

Sum

10 529

157 500

351 680

373 200

1 500

0

726 380

36
1 596
3 876
3 230
91 176
79
0

4 000
5 000
3 000
33 000
148 000
8 800
0

4 000
4 000
2 100
22 100
36 600
12 200
7 500

0
0
0
0
0
0
7 500

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4 000
4 000
2 100
22 100
36 600
12 200
15 000

0

1 000

9 000

10 000

0

0

19 000

Helseog omsorg

Samfunn

Energi,inneklima,overvåkning,sikring
BRR- Biler og redningsverktøy
Tekniskdrift - Maskinpark
Overføringsledninger
Åsa- Monserud
Monserudrenseanlegg
SaneringNesi Ådaletappe 2
StyresystemNesRAog MonserudRA
OvervannskulvertStorjordetSt.Hanshaugen
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Tjenesteområde

Digitalevannmålere
Kjøpav Hensmoveien19
VARforvaltning- Utskiftingvannledninger
VARforvaltning- Utskiftingavløpsledninger
VPI- Kommunaleveier
VPI- Sykkelbysatsing
Prosjektmangler
Sum

Suminvesteringer

Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

Sum
2019- 2022

0
0
0
0
9 771
66
175 825

0
0
0
0
12 000
1 000
80 380

4 500
30 000
9 000
9 000
17 000
1 000
2 500

4 000
0
9 000
9 000
12 000
1 000
0

4 000
0
9 000
9 000
15 000
0
0

3 000
0
9 000
9 000
15 000
0
0

15 500
30 000
36 000
36 000
59 000
2 000
2 500

285 654

296 180

170 500

52 500

37 000

36 000

296 000

451 548

737 680 739 180 580 200 223 500 156 000 1 698 880

Kommentartil budsjettskjema2B - investeringerper prosjekt
Tabellenviser investeringenefordelt på sektor, og viser rammenpå hvert enkelt prosjekt. Nærmere
beskrivelseav hver enkelt investeringkan finnes under hver sektor. Tabellenskiller ikke på gebyr- og
ikke-gebyrfinansierteinvesteringer.
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Budsjettskjema3 – OversiktDrift
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

-70 123
-200 887
-255 011
-737 801
-149 331
-1 232
-781 820
-54 148
-342

-76 440
-186 370
-230 852
-756 800
-129 766
0
-800 000
-54 200
0

-78 940
-197 890
-230 942
-783 000
-119 354
0
-836 150
-60 000
0

-2 250 695

-2 234 428

1 130 946 1 120 267
308 251
335 906

Økonomiplan
2020

2021

2022

-78 940
-229 935
-231 211
-784 700
-119 020
0
-836 150
-60 000
0

-78 840
-234 527
-231 211
-785 200
-118 680
0
-836 150
-60 000
0

-78 740
-234 527
-231 211
-785 200
-118 415
0
-836 150
-60 000
0

-2 306 276

-2 339 956

-2 344 608

-2 344 243

1 122 317
348 132

1 115 091
348 004

1 111 956
348 004

1 110 686
348 004

Driftsinntekter

Brukerbetalinger
Andresalgs- og leieinntekter
Overføringermed krav til motytelse
Rammetilskudd
Andrestatligeoverføringer
Andreoverføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andredirekte og indirekte skatter
Sumdriftsinntekter
Driftsutgifter

Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøpav varer og tjenester som inngåri
kommunenstjenesteproduksjon
Kjøpav tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelteutgifter
Sumdriftsutgifter
Brutto driftsresultat

389 136

372 450

390 810

388 891

378 152

377 452

231 749

210 588

225 430

225 030

225 030

225 030

155 658
79 856
-102 083

163 379
98 000
-94 730

168 961
113 000
-94 730

169 887
123 000
-95 324

169 587
123 000
-95 919

169 587
123 000
-95 919

2 193 513

2 205 860

2 273 920

2 274 579

2 259 810

2 257 840

-57 182

-28 568

-32 356

-65 377

-84 798

-86 403

-27 680

-26 237

-31 930

-27 130

-27 130

-27 130

-11 493

-6 000

-7 000

-7 000

-7 000

-7 000

Finansinntekter

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte avdragpå utlån

-879

-650

-650

-650

-650

-650

-40 052

-32 887

-39 580

-34 780

-34 780

-34 780

Renteutgifterog låneomkostninger
Tapfinansielleinstrumenter(omløpsmidler)
Avdragpå lån
Utlån

36 438
0
74 087
408

44 202
0
95 800
1 000

53 702
0
109 500
1 000

67 902
0
126 400
1 000

77 302
0
136 400
1 000

82 702
0
141 000
1 000

Sumfinansutgifter

110 934

141 002

164 202

195 302

214 702

224 702

70 881

108 115

124 622

160 522

179 922

189 922

Sumfinansinntekter
Finansutgifter

Resultateksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

Motpost avskrivninger

-79 856

-98 000

-113 000

-123 000

-123 000

-123 000

Sumavskrivninger

-79 856

-98 000

-113 000

-123 000

-123 000

-123 000

Netto driftsresultat

-66 157

-18 454

-20 735

-27 856

-27 877

-19 482

-52 179

0

0

0

0

0

0
-31 129

0
-19 215

0
-24 798

0
-22 801

0
-20 041

0
-20 041

-83 308

-19 215

-24 798

-22 801

-20 041

-20 041

1 080

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundnedriftsfond
Sumbruk av avsetninger
Avsetninger

Overført til investering
Avsatttil dekningav tidligere års
regnskapsmessige
merforbruk
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Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

Avsatttil disposisjonsfond
Avsatttil bundnedriftsfond

70 166
41 123

32 320
5 249

35 464
9 969

38 797
11 760

37 371
10 447

11 164
28 259

Sumavsetninger

112 369

37 669

45 533

50 657

47 918

39 523

Regnskapsmessig
merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

-37 095

0

0

0

0

0

2021

2022

Budsjettskjema4 – OversiktInvestering
Beløpi 1000
Regnskap
2017

Rev.bud.
2018

2019

Økonomiplan
2020

-11 510
-3 042
2 217
-48 005
-8 753
0
-203

0
0
0
-100 498
0
0
-200

-13 500
0
0
-122 797
-9 600
0
-200

0
0
0
-105 073
-30 500
0
-200

0
0
0
-38 574
-97 500
0
-200

0
0
0
-25 540
0
0
0

-69 296

-100 698

-146 097

-135 773

-136 274

-25 540

560
173

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

409 153

744 980

611 383

470 127

179 926

125 460

46

0

0

0

0

0

50 985
24
-395

700
0
0

127 797
0
0

110 073
0
0

43 574
0
0

30 540
0
0

460 545

745 680

739 180

580 200

223 500

156 000

Avdragpå lån
Utlån
Kjøpav aksjerog andeler
Dekningav tidligere års udekket
Avsatttil ubundneinvesteringsfond
Avsatttil bundneinvesteringsfond

14 150
65 347
6 343
0
10 875
26 030

8 500
35 000
6 700
0
0
200

9 500
100 000
7 300
0
0
200

10 500
35 000
7 800
0
0
200

12 000
35 000
8 300
0
0
200

0
35 000
8 800
0
0
0

Sumfinanstransaksjoner

122 745

50 400

117 000

53 500

55 500

43 800

Finansieringsbehov

513 995

695 382

710 083

497 927

142 726

174 260

-465 393
0
-30 988
-1 080
0
0
0
-6 343
-10 191

-680 182
0
-5 600
0
0
0
0
-6 700
-2 900

-693 283
0
-6 100
0
0
0
0
-7 300
-3 400

-479 627
0
-6 700
0
0
0
0
-7 800
-3 800

-122 426
0
-7 500
0
0
0
0
-8 300
-4 500

-165 460
0
0
0
0
0
0
-8 800
0

-513 995

-695 382

-710 083

-497 927

-142 726

-174 260

0

0

0

0

0

0

Investeringsinntekter

Salgav driftsmidler og fast eiendom
Andresalgsinntekter
Overføringermed krav til motytelse
Kompensasjonfor merverdiavgift
Statligeoverføringer
Andreoverføringer
Renteinntekterog utbytte
Suminntekter
Investeringsutgifter

Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøpav varer og tjenester som inngåri
kommunenstjenesteproduksjon
Kjøpav tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifterog omkostninger
Fordelteutgifter
Sumutgifter
Finanstransaksjoner

Finansiering

Bruk av lån
Salgav aksjerog andeler
Mottatte avdragpå utlån
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundnedriftsfond
Bruk av ubundneinvesteringsfond
Bruk av bundneinvesteringsfond
Sumfinansiering
Udekket/udisponert
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Befolkningsutvikling
Demografi
0 - åringer
Barnehage(1-5 år)
Grunnskole(6-15 år)
Videregående(16-19 år)
Voksne(20-66 år)
Eldre(67-79 år)
Eldre(80-89 år)
Eldre(90 år og eldre)
Total

2018

2019

2020

2021

2022

257
1 472
3 375
1 378
18 499
3 793
1 200
309
30 283

278
1 491
3 393
1 324
18 580
3 914
1 249
306
30 535

281
1 505
3 430
1 309
18 645
4 039
1 257
301
30 767

284
1 493
3 424
1 345
18 702
4 170
1 267
316
31 001

286
1 514
3 423
1 364
18 745
4 295
1 294
315
31 236

Prognosetype : Middelsnasjonalvekst
Prognoseperiode: 4

Prognosetype : Middelsnasjonalvekst
Prognoseperiode : 4

Befolkningsanalysefor perioden 2018til 2022
Befolkningsanalysen
byggerpå SSB'sprognosemed middel vekst.For Ringerikekommunebetyr det at vi
vokserfra 30 379 per 1. juli 2018til 31 236 innbyggereper 2022.Dette er en vekstpå 857 personer,eller
2,8%.
Grafen/tabellenvisertall fra 1. januar 2018og de neste4 årene.Vekstener størst for gruppeneldre
mellom 67 og 79 år, som utgjør 502 personereller 13,2%.I gruppen80 år og eldre, viserprognosenen
vekstpå 100 personer,som er 6,6%.
For gruppenvoksenmellom 20 til 66 år, er vekstenliten - 246 personereller 1,3%vekst.Vi ser at det er
en ubalansemellom veksteni antall innbyggeresom er den alderenhvor de deltar i arbeidslivet,og
vekstenav eldre som kan trenge tjenester fra kommunen.
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Befolkningsanalysefor perioden 2018til 2028

Befolkningsanalyse
for perioden2018til 2028
Dersomvi ser 10 år fram i tid, vil befolkningenøke med 2 203 innbyggerei henhold til SSB'sprognose.
Dette er en vekst i 10-årsperiodenpå 7,3%.
Igjen er vekstenstørst i de eldste gruppene,gruppen80 år og eldre voksermed 655 personereller
43,4%.
Gruppeni yrkesaktivalder øker med 441 personereller 2,4%.
Pålengresikt ser vi at det relativt sett blir flere eldre enn personeri yrkesaktivalder.
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Investeringeri økonomiplanen
Ikke-gebyrfinansierteinvesteringer
Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Samledeprosjektbeløp
Ferdig
Netto
år
prosjekt
utgift

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

Sum
2019-22

Administrasjonog fellestjenester
IKT- Investeringer
Intranett/nettside
Oppgraderingav Rådhuset
Rådhusetombygging1. etg.
SumAdministrasjonog fellestjenester

2019
2018
2019
2018

6 800
900
7 000
2 000
16 700

3 000
0
7 000
0
10 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3 000
0
7 000
0
10 000

2019

1 000

1 000

0

0

0

1 000

2019

500

500

0

0

0

500

2020
LØPENDE
2018

3 100

600
1 000
0
3 100

500
1 000
0
1 500

0
0
0
0

0
0
0
0

1 100
2 000
0
4 600

2019
2022
2022
LØPENDE
2019
LØPENDE
2019
2018
2020

353 000
300 000
50 000

24 000
16 000
350 000
1 104 350

4 000
5 000
0
7 000
5 000
3 000
4 800
0
158 600
187 400

0
50 000
0
2 000
6 000
0
0
0
90 000
148 000

0
180 000
0
0
0
0
0
0
0
180 000

0
65 000
50 000
0
0
0
0
0
0
115 000

4 000
300 000
50 000
9 000
11 000
3 000
4 800
0
248 600
630 400

2018

700

0

0

0

0

0

2019

6 500

4 500

0

0

0

4 500

2019

8 030

7 000

0

0

0

7 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

16 500

5 000

5 000

5 000

31 500

4 300
207 700
27 500
50 000
0
50 000
1 500
3 180
7 500
351 680

2 500
273 200
0
54 000
0
43 500
0
0
0
373 200

0
1 500
0
0
0
0
0
0
0
1 500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 800
482 400
27 500
104 000
0
93 500
1 500
3 180
7 500
726 380

0
4 000
4 000
2 500
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
4 000
4 000
2 500
0

Barnehage
Dampovnerbarnehager
Hønefossbarnehage(inventarog
oppgradering)
IKT- barnehage
Oppgraderingbarnehager
Sovearealbarnehage
SumBarnehage

3 500
8 100

Grunnskole
Benterudskole
Hov ungdomsskole
IdrettshallHov ungdomsskole
IKT- Skole
Nesskoleny barneskolefløy
Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
TryggskoleveiBenterudskole
Ullerålskolemed idrettshall
SumGrunnskole

11 350

Kulturtjenesten
Brannteknisketiltak i Nes
samfunnshus
Oppgraderingog sprinkling
Riddergården
Schjongshallen
Tilskuddtil RingerikeKirkelige
fellesråd- Oppgraderingog utvikling
kirker
SumKulturtjenesten

LØPENDE
15 230

Helseog omsorg
Helse- Inventar/medisinskutstyr
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
IKT- PilotprosjektVelferdsteknologi
Ny legevakt
Oppgraderinghelse- og omsorgsbygg
ParkeringAustjord
Ringerikskjøkken
ny produksjonsmåte
SumHelseog omsorg

LØPENDE
2020
2020
2020
2018
2020
LØPENDE
2019
2019

402 500
5 400
79 900
12 600
99 000
3 180
8 500
611 080

Samfunn
Bibrannstasjonerpå Nesog Sokna
BRR- Biler og redningsverktøy
Energi,inneklima,overvåkning,sikring
FDV-system
Fossveien7-9 AS

2018
LØPENDE
LØPENDE
2019
2018

17 000

2 500
2 500
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Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Kjøpav Hensmoveien19
Tekniskdrift - Maskinpark
VPI- Kommunaleveier
VPI- Sykkelbysatsing
SumSamfunn

Samledeprosjektbeløp
Ferdig
Netto
år
prosjekt
utgift
2019
LØPENDE
LØPENDE
LØPENDE

30 000

Sum

Økonomiplan
2020
2021

2019

2022

Sum
2019-22

52 000

30 000
2 100
17 000
1 000
60 600

0
0
12 000
1 000
13 000

0
0
15 000
0
15 000

0
0
15 000
0
15 000

30 000
2 100
59 000
2 000
103 600

1 807 460

629 280

540 700

201 500

135 000

1 506 480

2022

Sum
2019-22

Gebyrfinansierteinvesteringer
Beløpi 1000
Investeringsprosjekter

Samledeprosjektbeløp
Ferdig
Netto
år
prosjekt
utgift

2019

Økonomiplan
2020
2021

Samfunn
Digitalevannmålere
Monserudrenseanlegg
Overføringsledninger
Åsa- Monserud
OvervannskulvertStorjordet St.Hanshaugen
Ringerikevannverk
SaneringNesi Ådal etappe2
StyresystemNesRAog MonserudRA
VARforvaltning- Utskifting
avløpsledninger
VARforvaltning- Utskifting
vannledninger
SumSamfunn

2022
2019
2019

15 500
318 000
68 000

4 500
36 600
22 100

4 000
0
0

4 000
0
0

3 000
0
0

15 500
36 600
22 100

2020

20 000

9 000

10 000

0

0

19 000

2018
2019
2020

100 686
13 000
15 000

0
12 200
7 500

0
0
7 500

0
0
0

0
0
0

0
12 200
15 000

LØPENDE

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

LØPENDE

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

550 186

109 900

39 500

22 000

21 000

192 400

550 186

109 900

39 500

22 000

21 000

192 400

Sum

Hovedtallenei budsjettforslaget
Sentraleinntekter
Budsjett
Beløpi 1000

Skattpå inntekt og formue
Ordinærtrammetilskudd
Skattpå eiendom
Andregenerellestatstilskudd

Sumsentrale inntekter

Økonomiplan

2018

2019

2020

2021

2022

0
-756 000
-32 400
-6 634

-836 150
-782 200
-60 000
-20 800

-836 150
-783 900
-60 000
-20 466

-836 150
-784 400
-60 000
-20 126

-836 150
-784 400
-60 000
-19 861

-795 034

-1 699 150

-1 700 516

-1 700 676

-1 700 411

Skatteinntekteneer beregnetmed basisi KS-modellenfor skatt og rammetilskudd,og baserersegpå
kommuneøkonomiproposisjonen
som ble lagt fram i mai 2018.Rådmannenhar økt skatteinntektene
med 7 mill. kroner utover anslagetfra KS-modellen.
Skatteinngangener en av områdenehvor det er risiko i budsjettet. Ringerikekommunesskatteinngang
avhengerav kommunensegneskatteytereog at disseopprettholder eller får en økt skattbarinntekt.
Men i tillegg er det risiko forbundet med at vi ikke kjenner skatteinngangenfor landet forøvrig, sidenvi
kompenseresmed inntektsutjevningopp til ca 95%av landsgjennomsnittetfra vårt egenskatteinngang
på ca 85%av landsgjennomsnittet.
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Skatt på eiendomer økt med 5,8 mill. kroner fra 2018til 2019med bakgrunni at skattegrunnlagetøkes
med 10%(kontorforretning)istedenforå gjennomførealmentaksering.I tillegg antar vi at
skattegrunnlagetfor kraftverk vil øke,sidenverdsettingav disseer avhengigav kraftprisene.

Finansinntekterog -utgifter
Beløpi 1000

Renteinntekterog utbytte
Gevinstfinansielleinstrumenter
Renteutgifter,prov. og andrefin.utgifter
Avdragpå lån
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifteri tjenesteområdene
Totale finansutgifter

Budsjett
2018

2019

-7 507
0
4 800
0
-2 707
-128
108 115

-31 450
-7 000
53 662
109 250
124 462
160
124 622

Økonomiplan
2020
2021
-26 650
-7 000
67 862
126 150
160 362
160
160 522

-26 650
-7 000
77 262
136 150
179 762
160
179 922

2022
-26 650
-7 000
82 662
140 750
189 762
160
189 922

Finansinntekter/utgifterviser økte renteinntekter og utbytte. Ringerikekommunehar ved inngangentil
2019 bedret likviditet, noe som gir utslagi at vi får høyererenteinntekter.Utbyttet fra RingerikskraftAS
er økt fra 2018med bakgrunni at det forventesat eierne vil få utbytte på 30 mill. kroner i 2019på etter
et svært godt driftsår i 2018for RingerikskraftAS.Videreer det budsjettert med utbytte fra Fossveien79 ASi 2019.
Det er budsjettert med økt avkastningpå Fossefondeti 2019med bakgrunni at forvaltningskapitalener
høyereenn i 2018.
Rente- og avdragsutgifterer beregnetut fra finansieringsbehovet- vi lånefinansiereri
handlingsprogramperioden
våre investeringer100%,men vil få tilskudd fra Husbanken,samt
salgsinntekterfra beboeresom vil reduserelånenetil fl ere av de store prosjektene.Viderevil husleie
være med på å betale en andel av finansieringskostnadene
til omsorgsboligerog legevaktnår disseer
ferdige.
Renterog avdrager beregneti Kommunalbankens
låneportal,og basertpå hvordanKommunalbanken
mener at rentemarkedetvil utvikle segde nesteårene.I renteutgiftene er det kalkulert en økningi
rentenivået.
Rentenivåeti Norgehar vært unormalt lavt over en lengreperiode.Vi ser nå at rentenivåetstiger,og at
det i periodenfram til 2022kan øke med 1,5%.Vi vil da ha renter på mellom 3,5 og 4%på våre lån som
er tatt opp med flytende rente.
Ringerikekommunehar balansertlåneporteføljensin slik at ca 50%av låneneer fastrentelån.Mangeav
disseer tatt opp med svært gunstigefastrenter, som vi være på dette nivået i 3 til 6 år framover.Vi har
ogsånoen fastrentelånsom er på mer enn 4%som skalfornyesde nesteårene.Restgjeldfastrentelån
var per 30.4.2018888 mill. kroner. Øvrigelån har flytende rente.
Enberegningvåren2018viserat vi har like mye i lån eller mindre som har flytende rente som vi har
innskuddi bank eller i Fossefondet,slik at en renteøkningvil gi ossøkte renteinntekter som vil kunne
være med å dekkeopp for økte rentekostnader.Fossefondethaddeper 31.82018markedsverdi på 145
mill. kroner, og likvide midler har i 2018 ikke vært lavereenn 200 mill. kroner, per 30.4.2018var
beholdingenav likvide midler på 370 mill. kroner.
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All gjeld som er tatt opp for å finansieresgebyrfinansierteinvesteringerhar flytende rente. Renteøkning
på disselånenevil finansieresgjennomendringav gebyrenei henholdtil selvkost.Totalt er
renterisikoenfor Ringerikekommunelav, det er ved opptak av nye lån av økt rentenivåvil merkesbest.

Avsetningerog årsoppgjørsdisposisjoner
Beløpi 1000

Til ubundneavsetninger
Bruk av ubundneavsetninger
Netto avsetninger
Netto avsetningeri tjenesteområdene
Totale avsetninger

Budsjett
2018

2019

0
0
0
-13 966
18 354

35 464
0
35 464
-14 829
20 635

Økonomiplan
2020
2021
38 797
0
38 797
-11 041
27 756

37 371
0
37 371
-9 594
27 777

2022
11 164
0
11 164
8 218
19 382

Det er i budsjettforslagettil 2019satt av 35,5 mill. kroner til disposisjonsfond.Dette er 1,5% av
budsjetterte driftsinntekter, noe som er lavereenn formannskapetsforutsetningfor "resultatet" i
budsjettet. Målet var 2%,noe som utgjør 46,1 mill. kroner.
Rådmannenanserat resultatgradpå 1,5% er noe svakt,men i ett år hvor vi utbetaler 10 mill. kroner i
driftstilskuddtil byggingav kryssved universitetet for å oppfylle vår del av avtalenmed Statsbyggog
Buskerudfylkeskommune, er det akseptabelt.
For årene2020og 2021er resultatgradenpå 1,9%og 1,8%.Resterendedel av tilskudd til kryssutbetales
i 2020,og uten dette, ville resultatgradenvært god.
For 2021 er resultatgradenfor lav, og sammenmed 2022hvor resultatgradener 0,7%,må det arbeides
med å finne godeløsningerinnenfor driften for å kunnestyrke resultatgraden.

Disponeringav driftsrammen
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringerper tjenesteområde i årsbudsjettet
Beløpi 1000

Tjenesteområde
10 Folkevalgteog revisjon
20 Administrasjonog fellestjenester
30 Barnehage
31 Grunnskole
32 Spesielletiltak barn og unge
33 Kulturtjenesten
40 Helseog omsorg
50 Samfunn
70 Avsetninger,overføringer

Sumnetto driftsutgifter

Vedtatt Prisjustering
Nye tiltak og
budsjett
og diverse
realendringer
2018
endringer Effektivisering
budsjett
10 307
0
-75
1 556
119 063
4 727
-2 946
4 556
178 249
3 835
-2 666
9 158
293 854
5 827
-8 528
8 795
155 622
3 912
-18 612
7 854
28 905
-328
-2 637
2 216
610 485
7 099
-12 308
17 446
89 342
9 499
-10 415
2 970
6 522
-4 789
8 190
12 439

1 492 350

29 782
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-49 997

66 990

Årsbudsjett Realendringi
2019
%
11 788
15,1 %
125 400
3,8 %
188 576
5,1 %
299 948
3,0 %
148 776
5,0 %
28 156
7,7 %
622 722
2,9 %
91 396
3,3 %
22 362
190,7%

1 539 124

4,5 %
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Driftsbudsjettet - forslag til rammendringerper tjenesteområdei økonomiplanperioden
Beløpi 1000

Vedtatt
Tjenesteområde
budsjett 2018
10 Folkevalgteog revisjon
10 307
20 Administrasjonog fellestjenester
119 063
30 Barnehage
178 249
31 Grunnskole
293 854
32 Spesielletiltak barn og unge
155 622
33 Kulturtjenesten
28 905
40 Helseog omsorg
610 485
50 Samfunn
89 342
70 Avsetninger,overføringer
6 522

Sumnetto driftsutgifter

Prisjustering
Nye tiltak og
og diverse
realendringer
Realendringi
endringer Effektivisering
budsjett Budsjett 2022
%
0
-75
1 556
11 788
15,1 %
3 043
-2 946
4 148
123 308
3,5 %
4 995
-2 666
9 258
189 836
5,2 %
4 941
-8 528
8 075
298 342
2,7 %
3 912
-28 161
7 854
139 227
5,0 %
-892
-2 637
1 500
26 876
5,2 %
399
-12 308
16 746
615 322
2,7 %
-31 917
-10 415
28 103
75 113
31,5 %
-4 789
8 190
9 650
19 573
148,0%

1 492 350

-20 308

-59 546

86 890

1 499 385

5,8 %

Økonomiskutvikling i planperioden
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2014
1,6 %

2015
4,5 %

2016
4,5 %

2017
3,0 %

2018
0,8 %

2019
0,9 %

2020
1,2 %

2021
1,2 %

2022
0,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Formannskapetvedtok at budsjettet for 2019 skulleha 2%«resultat».Grafenovenfor viserdet mest
vanligenøkkeltalletsom norskekommunervurderesut fra. Rådmannenhar i sitt budsjettforslagtatt
utgangspunkti «resultat»,det vil si avsetningtil disposisjonsfond.
Hovedårsakenfor 2019og 2020er tilskudd til byggingav kryssved universitetet i Hønefoss,som er på
10 mill. kroner per år.
Men ogsåuforutsette utgifter som påleggeskommunenav staten eller andre kommunergjør det
vanskelig å oppnå ønsket«resultat».
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Rådmannenser at den størsterisikoeni budsjettet for perioden2019til 2022er dissekostnadene,
enten de kommer i form av bemanningsnormersom ikke er 100%finansiert,eller kostnadertil
alarmsentraler,nødnett og lignende, eller økte kostnadertil eleveri private skolereller i andre
kommuner.
For 2021og 2022ser rådmannenat det er nødvendigmed ytterligere omstillingerfor å nå målet på 2%.
Enav faktorenesom gjør det krevendeå oppnå ett godt driftsresultat er kostnadenetil pensjon,som i
2019er på over 6%,noe som er dobbelt så mye som forventet lønnsvekst.Ved å effektiviseredriften vil
det værenødvendigå tilpassebemanningen.Dette vil sikrestørre forutsigbarheti lønns- og
pensjonskostnadene.

Disposisjonsfondi prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2014
0,0 %

2015
1,5 %

2016
3,6 %

2017
6,5 %

2018
8,1 %

2019
9,3 %

2020
10,9 %

2021
12,4 %

2022
12,9 %

Disposisjonsfondi prosent av brutto driftsinntekter
Disposisjonsfondethar siden2015hatt en god utvikling,spesieltårene2016og 2017 bidro til gode
avsetningertil disposisjonsfondet.
Ogsåi perioden2019til 2022vil disposisjonsfondetøke,og i 2020vil det værepå over 10%,som er
anbefalt nivå for å ha en buffer mot uforutsette kostnaderog svikt i inntektene.
Det gir muligheterfra 2021å benytte deler av driftsresultatet til egenfinansieringav investeringer.
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Netto lånegjeldi prosent av brutto driftsinntekter

Ringerike

2014
42,5 %

2015
48,4%

2016
55,5 %

2017
68,6 %

2018
95,1 %

2019
111,6%

2020
123,5%

2021
121,2%

2022
120,8%

Netto gjeld i % av brutto driftsinntekter
Grafenviserat gjeldsgradentil Ringerikekommunei 2018fortsatt er under 100%,men på tilsvarende
nivå som landet forøvrig og Kostragruppe13, som Ringerikekommuneofte sammenlignersegmed.
Gjeldsgradenvil værehøyereenn 100%i 2019og i resten av handlingsprogramperioden,
med høyeste
gjeldsgradi 2020.Med mottatt av tilskudd fra Husbankenfor omsorgsboligerpå Norderhovgår
gjeldsgradenned.
Gjeldsgradenvil synkeogsåi 2022med det investeringsprogrammetsom liggeri forslagettil
handlingsprogram.
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Kommunenstjenesteområder
Folkevalgteog revisjon
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

6 806

7 067

8 248

8 248

8 248

8 248

1 455

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

2 340

2 215

2 515

2 515

2 515

2 515

15
885
11 501

100
119
10 747

100
119
12 228

100
119
12 228

100
119
12 228

100
119
12 228

-340
-818
-1 168
10 334

-420
-20
-440
10 307

-420
-20
-440
11 788

-420
-20
-440
11 788

-420
-20
-440
11 788

-420
-20
-440
11 788

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020 2021
2022
10 307 10 307 10 307 10 307
10 307 10 307 10 307 10 307

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Formannskapet- økt møtegodtgjørelse
Varaordførerredusertstilling
Beredskapsordning
for fallvilt - 24 t vakt og utrykning
RevisjonshonorarBKRog kontrollutvalget
HovedutvalgMiljø- og arealforvaltning- frikjøp leder
HovedutvalgOppvekstog kultur - frikjøp leder
HovedutvalgHelseog omsorg- frikjøp leder
Kommunestyret- økt møtegodtgjørelse
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

-75
-75

-75
-75

-75
-75

-75
-75

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

1 100
-550
306
300
100
100
100
100
1 556
1 481

11 788 11 788 11 788 11 788

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav0,7%
Folkevalgtesandel av effektiviseringskravetpå 0,7%er kr 75.000.

Nye tiltak
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Formannskapet- økt møtegodtgjørelse
Formannskapetøker antall møter fra 1 til 2 pr. måned,noe som øker kommunensutgifter til
møtegodtgjøring.
Varaordførerredusert stilling
Varaordførergikk over fra 100 til 50%stilling fra høsten2018.
Beredskapsordningfor fallvilt - 24 t vakt og utrykning
24 t vakt og avtaleom beredskap.Utrykningog avtaleom godtgjørelsefor oppdragog utrykning.
Lovpålagt.Kommunenskalha beredskapved skadet/påkjørtvilt. Godberedskapforebyggerog
redusererdyrelidelser.
RevisjonshonorarBKRog kontrollutvalget
EndretrevisjonshonorarBKRsamt tidligere ikke budsjettert honorar til KUBIS
(Kontrollutvalgsekretariateti Buskerud).
Kommunestyret- økt møtegodtgjørelse
Det er behovfor å styrke budsjettet for å dekkeøkningi løpendemøtegodtgjørelse.
HovedutvalgOppvekstog kultur - frikjøp leder
Lederav hovedutvalgfor Oppvekstog kultur frikjøpes1 dag pr. uke. Kommunenskostnaderøkes
tilsvarendedekningav tapt arbeidsfortjeneste.
HovedutvalgHelseog omsorg - frikjøp leder
Lederav hovedutvalgHelseog omsorgfrikjøpes1 dag pr. uke. Kommunenskostnaderøkes
tilsvarendedekningav tapt arbeidsfortjeneste.
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Administrasjonog fellestjenester
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

78 177

89 219

94 610

94 746

95 696

94 426

35 228

41 951

41 636

40 261

39 997

39 997

4 448

2 164

2 815

2 815

2 815

2 815

79
45
117 977

781
2
134 117

781
2
139 844

781
2
138 605

781
2
139 291

781
2
138 021

-5 796
-8 059
-341
-14 195
103 781

-9 457
-5 137
-460
-15 055
119 063

-9 657
-4 327
-460
-14 445
125 400

-9 657
-4 596
-460
-14 714
123 892

-9 657
-4 596
-460
-14 714
124 578

-9 657
-4 596
-460
-14 714
123 308

Om sektor
Strategi- og utviklingsenheten
Strategi- og utviklingsenhetener operativ høsten2018og ledesav assisterenderådmannog
har nytilsatt næringssjef,byplansjefog klima- og miljøsjef.
Planavdelingener flyttet fra Miljø og areal fra 1. januar 2018.

HRog fellestjenester
HR(HumanResources)skalbidra med kompetansefor ansatteog sikreat organisasjonensHR-verktøy
og prosesserbyggeropp under organisasjonensoverordnedemål, mandatog strategi.Sentraleområder
HRskalleggetil rette for er god personalforvaltning,organisasjonsutvikling,
lederutvikling,lederstøtte,
rekruttering, kompetansestyring,medbestemmelsesprosesser
og kvalitet.
I 2018ble ny arbeidsgiverpolitikkvedtatt, denne gir føringerfor arbeid HRskalprioritere i årene
fremover. HRskaltilretteleggeog bidra til at satsningsområdene
blir realisert.Satsningpå kompetanse
og lederutviklinger områdersom er høyt prioritert. Gjennomføringav tiltak for ledere og ansatte i alle
sektorerer primæroppgaver.Gjennomtilsetting av ny kvalitetssjefvil det bli gjennomførttiltak for å
etablere et systematiskkvalitetsarbeidi alle sektorer.Viderevil HRtilretteleggefor tiltak som skalsikre
økt digital forståelseog kompetansei alle sektorer.
Fellestjenesterbestår av servicetorg,politisk sekretariatog dokumentsenter.Det skalvære stor grad av
åpenhetut mot innbyggere,bådegjennomtilgangtil politiske sakersom behandlesog annen
administrativsaksbehandling.
Det skal gjennomføresen anskaffelseav nytt arkiv- og
saksbehandlingssystem.
Dette skalvære på plassi løpet av våren2019.
Det skalgjennomføreskommunevalghøsten2019,fellestjenesterhar ansvarfor å tilretteleggedette på
en god og forsvarligmåte.
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Økonomi og innkjøp
Økonomifunksjonenskalleggetil rette for at enhetenehar god oversiktover sine ressurserfor å kunne
disponeredissepå best mulig måte. Det gjøresved at enhetenefår godeverktøytil budsjettoppfølging,
planleggingav budsjettrammenog støtte til å benytte verktøyenepå en god måte.
Økonomifunksjonensørgerogsåfor at kommunensinntekter blir fakturert og innbetalt raskt og
effektivt.
Økonomifunksjonenvil ha stor fokus på digitaliseringav sineprosesser,og gjennomdigitaliseringen
gjøre prosessenemer effektive til nytte for enheteneog med høy kvalitet.
Innkjøpsfunksjonenstøtter enheteneslik at dissegjør sine innkjøpog anskaffelseri henhold til lover og
forskrifter om offentlige anskaffelser,ved å ha goderutiner, opplæringog framforhandlegode
rammeavtaler,samt følgeopp kontrakter med leverandørerog sikre at Ringerikekommuneer lojale
ovenfor de avtaler som vi har inngått.

Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen
er kommunensressursinnen intern og eksternkommunikasjon, håndtering
av media,merkevare- og omdømmebygging.Avdelingener organisertfor å ivareta rådgivningog
praktiskbistandmed arbeidsoppgaverknyttet til dette, overfor alle nivåeri hele organisasjonen.
Hovedfokuseti kommendeperiode vil være å videreutvikle dialogenmed innbyggernemed vekt på økt
innsyn,større åpenhetog brederemedvirkning.Selvom vi har gjennomførten oppgraderingav våre
digitale kanalerfor kommunikasjon,vil vi fortsette å benytte tradisjonellekanalerfor dialogmed og
informasjonoverfor innbyggereog andre målgrupper.

Kommuneadvokatkontoret
Advokatkontoreter kommunensprosessfullmektigi sakerfor fylkesnemndog domstolene.Kontoret er
kommunensrådgiveri sakersom reiser juridiskeproblemstillinger.
Kontoret dekkerkommunensjuridiskebehovinnen sentralefagområder.
Et sterkt juridisk fagmiljøbidrar til god internkontroll. Kontoret skalgjennomsitt arbeid bistå tjenestene
slik at riktige juridiskevurderingerblir foretatt, slik at det bidrar til at kommunener profesjonell.

IT-enheten
IT-enhetenskalsørgefor sikkerdrift av kommunensIT-systemer,og væreen god støttespilleri arbeidet
med å digitalisereprosesserog leverenye tjenester hvor IT er en del av leveransen.

Utfordringer og viktige tiltak
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Utfordringer
Administrasjoneni kommunenhar ansvarfor å leggetil rette for godeprosesserslik at alle sektorenei
kommunenoppfyller de krav som vil bli stilt, og at det er god samhandlingpå tvers av sektorenetil det
beste for innbyggerne.

Viktige tiltak
Ringerikekommunesatserspesieltpå digitalisering,kompetanseutviklingog samhandling.
Videreutviklingav kommunensnye nettsider og ny kommunikasjonsløsning
internt skalsikregod digital
samhandling,både mellom ansatteog mot innbyggerneog øvrigemålgrupper.
Generelldigitaliseringav arbeidsprosesser
innen det administrativevil prioriteres.

Kostra-analyse- Adm, styring og fellesutgifter
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Brutto driftsutgifter til
administrasjonog styringi kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
100 Politiskstyring , i kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
110, Kontroll og revisjon,i kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
120 Administrasjon,i kr. pr.
innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
121, Forvaltningsutgifteri
eiendomsforvaltningen,i kr. pr.
i(B) *) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
130 Administrasjonslokaler,
i kr.
pr. innb(B)*) **)
Brutto driftsutgifter til funksjon
180 Diversefellesutgifter,i kr. pr.
innb(B)*) **)

4 785

4 715

4 638 5 138

5 525

4 655

5 054

4 655

305

332

308

574

589

237

419

325

83

79

84

75

202

119

127

96

3 832

3 727

3 408 3 883

3 990

3 819

3 816

3 507

144

146

462

127

562

309

275

304

423

431

376

480

182

171

416

424

4

12

215

251

61

18

173

152

Driftsbudsjettmed endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
119 063 119 063 119 063 119 063

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

3 577
1 150
4 727

Konsekvensjustertramme

3 577
-214
3 363

3 577
736
4 313

3 577
-534
3 043

123 790 122 426 123 376 122 106

Innsparingstiltak
Ytterligereeffektivisering1,5%
Effektiviseringstiltak0,7%

-2 000
-946
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2019

Beløpi 1000

SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Helårseffektlønn strategiavdelingen
Reduserteutgifter til forsikringer
Trainee-ordning
Microsoft lisenskostnader- 3 års prisstigningog nye funksjoneri ny avtale
Styrkingav intern digital kompetanseog klar språk
HMS-arbeid - styrkingav vernetjenestenskompetanseog tiltak til
røykeavvenning
Økt satsningpå lærlinger
Styrkingav ressursog kapasitettil det politiske arbeidet
Helårseffektlønn ny informasjonssikkerhetssjef
Kjøptjenester - personvernombud
Økte KSkontingenter
Økte utgifter til skjenke- og salgskontroller
Økt frikjøp av hovedverneombud
Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte
Økt husleieVikenbygget
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Økonomiplan
2020
2021

2022

-2 946

-2 946

-2 946

-2 946

2 676
-2 500
983
500
500

2 676
-2 500
264
500
500

2 676
-2 500
0
500
500

2 676
-2 500
0
500
500

400

400

400

400

390
320
320
300
195
166
111
110
85
4 556
1 610

965
320
320
300
195
166
111
110
85
4 412
1 466

965
320
320
300
195
166
111
110
85
4 148
1 202

965
320
320
300
195
166
111
110
85
4 148
1 202

125 400 123 892 124 578 123 308

Tekniskejusteringer
Reduserteinntekter til lærlingeordningen
Refusjonsinntekterfor lærlingervil ikke være på sammenivå i 2019 som i 2018.
Det var innvilget ekstratilskudd fra KSpå bakgrunnav søknadi 2014og 2015 på bakgrunnav ekstra
lærlinger.Ekstraordinærttilskudd er gitt til navngittelærlingerog utbetalesnår disselærlingenehar
bestått sin fagprøve.Midlene skalmest sannsynliginnhentespr august/september2018og er en inntekt
i 2018som ikke kan videreføresi HP2019-2022.
KS74/18 Rammekorreksjonlønnsmidler
Korreksjonsom følge av budsjettkorreksjonetter 1. tertial 2018.Flyttingav lønnsmidlerfra Samfunntil
Adm. 0 effekt for kommunen.
Ny tilsynsavgift og nye tilsynsutgifter - utsalgsstedertobakk
Økte utgifter som følge av ny statlig ordning for tilsyn av utsalgsstederfor tobakk.Ordningeninnebærer
ogsånye inntekter i form av tilsynsavgiftfra utsalgsstedene.

Vedtak forrige periode
Valg
2021er valgårog det budsjetteresmed utgifter til dette på sammenivå som 2017og 2019.
Avslutningav trainee-kandidater som har fullført sitt løp
Eksisternedetrainee-ordningblir avsluttet og erstattet av ny traniee-ordning.
Barne- og ungdomsarbeiderlærling
Videreføringav tidligere års tiltak.
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Innsparingstiltak
Ytterligere effektivisering 1,5%
Kommunensadministrasjonskali 2019 gjøre tiltak for å effektiviserestøtten til de øvrigesektorerog
innbyggeresom gir innsparingeri budsjettet på 2 mill. kroner gjennomå se gjøre arbeidsprosessene
så
effektive og hensiktsmessige
som mulig.
Effektiviseringstiltak0,7%
Admistrasjonsin andelav effektiviseringskravpå 0,7%.

Nye tiltak
Reduserteutgifter til forsikringer
Ny avtale på kommunensforsikringerfremforhandlet fra april 2018 gir reduserteutgifter, med
helårsvirkningfor 2019
Trainee-ordning
Etter avtale med Ringerikenæringsforeninghar kommunentatt inn to nye trainee fra høsten2018.
Dissearbeiderinnen miljø- og arealenheten.
Styrkingav intern digital kompetanseog klar språk
I tråd med vedtatt digitaliseringsstrategiskalden digitale kompetanseblant alle ansattestyrkes.I tillegg
er det behovfor å styrke kompetansepå klart språki forvaltningen.Det er gitt tilskudd fra KStil dette
arbeidet på kr 200.000,det vil være behovfor interne midler i tillegg.
HMS-arbeid - styrking av vernetjenestenskompetanseog tiltak til røykeavvenning
I tråd med føringer fra AMU (arbeidsmiljøutvalget)skaldet være økt kompetanseinnen HMSarbeid
både for ledere og verneombud.Det skalgjennomføreslovpålagtearbeidsmiljøkurs,
verneombudsamlingerm.m. Det er videre behovfor midler til gjennomføringav tiltak i forbindelsemed
innføringav røykfri arbeidsplass(røykesluttkursmm).
Økt satsningpå lærlinger
Ringerikekommuneønskerå øke ambisjonenom å ta inn flere lærlinger.Det foreslåsat det tas inn 6
nye lærlingerfra høsten2019.Fortrinnsviser det ønskeom å ta inn 3 nye lærlingerinnen barne- og
ungdomsarbeiderfagetog 3 nye lærlingerinnen helsefag.
Styrkingav ressursog kapasitet til det politiske arbeidet
Omfangav politiske sakerer økende, og det gjennomføresmangepolitiske møter og utvalg.Det er
politisk sekretariatsom i dag har ansvarfor den administrativetilretteleggingav sakerog gjennomføring
av politiskemøter. Det foreslåså styrke kapasitetentil det politiske arbeidet med 50 % stilling.
Helårseffektlønn ny informasjonssikkerhetssjef
Informasjonssikkerhetssjef
vil bli tilsatt høsten2018.I budsjettet for 2018er det lønnsmidlertil 2/3 av
året. Helårseffektav budsjett 2018leggesinn i 2019.
Kjøp tjenester - personvernombud
I løpet av 2018 har vi gjennomførtprosjekt GDPRi Ringerikekommune.Vi har kartlagt våre persondata
og laget handlingsplanfor de områdenedet er nødvendigå bli bedre ut fra en GAP-analyse.Ringerike
kommunehaddefør GDPRtrådde i kraft, ett frivil lig personvernombud.Vi ønskerå kjøpte tjenesten
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"personvernombud"i ett til to år for å se omfangetav arbeidet en slik rolle vil ha, se på muligheterfor
samarbeidmed nærliggendekommunerog se om vi kan kombineredennerollen med andre roller i
kommunen.
Økte KSkontingenter
Utgifter til KS-kontingentsamt kontingent til FOUog OU øker i 2019.
Økte utgifter til skjenke- og salgskontroller
Økte utgifter pr. skjenkekontrollog salgskontrollsom følge av prisøkningeri nytt anbud.
Økt frikjøp av hovedverneombud
Ringerikekommunehar hatt et hovedverneombudi frikjøp på tilsvarende100 % stilling. I 2018ble det
besluttet å frikjøpe ytterligere et hovedverneombudeti 20%stilling.
Økt frikjøp av hovedtillitsvalgte
Med bakgrunni hovedavtalenog ordninger for frikjøp av hovedtillitsvalgte,er frikjøp for
Fellesorganisasjonen
(FO)økt fra 15 % til 20 % og for Norsksykepleieforbund(NSF)økt fra 40 % til 50 %
fra september2018,helårseffekter beregnetfor 2019.

Investeringsbudsjett
Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Administrasjonog fellestjenester
IKT- Investeringer
Oppgraderingav Rådhuset
SumAdministrasjonog
fellestjenester

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

2019
2019

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

6 800
7 000

3 000
7 000

0
0

0
0

0
0

3 000
7 000

13 800

10 000

0

0

0

10 000

13 800

10 000

0

0

0

10 000

IKT- Investeringer
IKT-investeringerbenyttestil kommunensdatasenterog serverrom,IKT-sikkerhet,investeringi og utvikling av ITprosjektersom kommer hele kommunentil gode,både internt og ut mot kommunensinnbyggere.

Oppgraderingav Rådhuset
Tiltaket er i hovedsakoppgraderingav toalettrom og bøttekott på RingerikeRådhusslik at rommenefår
et nødvendig«løft» som gir et mer hygieniskog tidsmessiginntrykk.
Brannalarmsystemeter utdatert og endringav rom og utskifting av sensorervil medføreat hele
brannalarmanleggetmå oppgraderestil et nytt system.
I 2018er det planlagtå utarbeidehandlingsplanfor rådhuset.Det er forskuttert midler til å gjøre tiltak
fra handlingsplan.
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Barnehage
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

97 008

93 736

95 105

95 105

95 105

95 105

7 261

3 272

3 272

3 272

3 272

3 272

116 601

109 183

115 533

115 533

115 533

115 533

648
440
221 958

3 300
0
209 492

6 720
288
220 918

7 880
288
222 078

7 880
288
222 078

7 880
288
222 078

-21 199
-9 786
-1 973
-225
-33 183
188 776

-21 825
-8 537
-850
-30
-31 242
178 249

-22 925
-8 537
-850
-30
-32 342
188 576

-22 925
-8 537
-850
-30
-32 342
189 736

-22 925
-8 537
-850
-30
-32 342
189 736

-22 825
-8 537
-850
-30
-32 242
189 836

Om sektor
Ringerikehar 11 kommunaleog 19 private barnehager.Barnehageneskalgi barn muligheterfor lek,
livsutfoldelseog meningsfylteopplevelserog aktiviteter, samtidigsom det jobbespedagogisk,
helsefremmendeog forebyggende.
Ringerikekommunehar som mål å være en attraktiv bokommunespesieltfor familier i etableringsfasen.
For småbarnsfamilierer det avgjørendeat barnehagetilbudeti Ringerikeholder god kvalitet, og at de får
barnehageplass
når de trenger det – helst i nærhetenav der de bor. Det jobbessærskiltfor å få barn av
flyktningfamiliertil å benytte segav barnehagetilbudet,dette som et forebyggendetiltak i forhold til
integreringog språk.
Riktigkapasiteti forhold til befolkningsvekstog bosettingsmønstresamt kostnadseffektivdrift er ønsket
utviklingsretning.

Strategi,utvikling og satsing
BarnehagensHandlingsplanvedtatt i 2015viser strategiensom skalvære retningsgivendeog
understøtteprioriteringer i den enkelte barnehage.
Ønsketutviklingsretninger at barnehageneskalleggetil rette for et godt grunnlagfor videre utvikling og
læring.Målet er en trygg barnehagemed kvalifiserteog omsorgsfulle voksne.
Hovedfokuseter tidlig innsatsi samarbeidmed foresatte og andre samarbeidspartnere.De ansatteer en
viktigsteressursog god kompetansehos de ansatte,både opplevdog definert, er prioritert. Alle
barnehageneleggertil rette for faglig utvikling, refleksjonover og forbedring av egenpraksis.
Satsningsområder
for barnehageneer:
lek
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vennskap
psykososialtmiljø
danning
læringsmiljø
kommunikasjon
matematikk
Sektorenbruker verktøysom bruker- og medarbeiderundersøkelser
til å ha et kreativt og kritisk blikk på
egenpraksisog endrer og utvikler der sektorenhar utfordringer.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Kapasitet
Kommunestyrethar hatt en barnehagebehovsanalyse
til orientering.Analysenpeker på behovfrem i tid.
Kommunenleggeropp til at utbyggingav nye barnehagerskalfordeleshensiktsmessigmellom
kommunenselvog private aktører.
Prognosenviserat det vil være en moderat økningav antall barn i førskolealderfra år 2022.I denne
handlingsplanperiodenviserprognoseneat det vil væreen svaknedgangav antall barn i
førskolealder.Det vil da væreunder 1500førskolebarni alderen1-5 år. Prognosenforventer en stabil
utvikling for antall førskolebarnde neste 6-7 årene,til tross for at det er høy boligbyggingi kommunen.
Dette skyldeshovedsakeligen økendealdrendebefolkningi kommunen.
Påmellomlangsikt vil økt tilflytting og økt boligutbygging,drevet fram av baneog vei, gi forventninger
om veksti antall førskolebarni kommunen.Prognosenviserat antall førskolebarni Ringerikekommune
passerer1800barn rundt 2028.
Ringerikekommunehar i dag tilbud til alle med lovmessigrett til plass,og har i tillegg gitt tilbud til flere
barn som fyller ett år i løpet av året. Målet er å tilby barnehageplass
på 1-årsdagen.Kirkeskolen som et
alternativ til nestebarnehage,er tatt ut av fjorårets handlingsprogram.Dette på bakgrunnoppdatert
prognose.For å planleggebarnehagestrategifrem til 2033 vil Rådmannenta initiativ til et
trepartssamarbeidi løpet av 2019.
Barnehagekapas
iteten som helhet må økespå sikt. De overordnedegrep for barnehagevirksomheten
er
etableringav større barnehagermed god utnyttelse av arealog lederressurs,et likeverdigog helhetlig
barnehagetilbud,tidlig innsatsog mestringsperspektiv,samt samhandling og samarbeid.

Viktige tiltak
Kompetanse
Vi har organisertkompetansetiltakenei formell kompetanse,basiskompetanse,
fagdagerog lærende
nettverk.
For å oppnå tilfredsstillendeandel av fagarbeiderei de kommunalebarnehagenehar Ringerike
kommunei samarbeidmed OPUSRingerikegitt tilbud om fagarbeiderutdanningtil assistenter.Jf. mål i
handlingsplanperiodenskalvi oppnå tilfredsstillendeformell kompetansefra 25%i 2015til 30%i 2020.
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Det er kontinuerligkompetansekartlegging
i alle kommunalebarnehager.Kartleggingensammenmed
nasjonaleog politiske føringer,er utgangspunktetfor valgte og prioriterte tiltak.
Alle de kommunalebarnehagenei Ringerikekommuneskaldelta i kompetanseløftet«Væresammen»
som ble startet høsten2017.Hovedmålsettingen for deltakelsei kompetanseløfteter å heve
kompetansentil alle de ansattei barnehagene,slik at kvaliteten i det dagligearbeidet med barna
styrkes.Kompetanseløftetomfavnermangeviktige mål i Folkehelsemeldingen,
Fraord til handling
(2015-2020) og forskrift til ny rammeplanog barnehagelov.Fokusområdervil væreimplementeringav
den varmeog grensesettendevoksne(autoritative),forebyggenegativatferd og fokus på danningog
tidlig innsats.De private barnehagenei Ringerikekommuneer invitert til å delta i dette
kompetanseløftet.

Digitalisering
I Ringerikekommuneshandlingsprogram2018-2021har et av målenevært å videreutvikleog fremme
læringi barnehagerog skolerved brukt av digitale verktøyinnen alle fagområdene.For å sikre at barn
og ansattei de kommunalebarnehagenehar tilstrekkeligdigitale ferdigheterer det i samarbeidmed
skoleutarbeidet «Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag».
Temaplanenomfatter mål og tiltak ovenfor barn, ansatte,enhetsledereinnen barnehage,skoleog
rådmann/skoleeier.Temaplanenfølgesopp gjennomkommunensrapporteringssystemer,lederdialoger
og lederavtaler.«Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag»tar utgangspunkti målenei
Rammeplanenfor barnehagensinnhold og oppgaver.Den bygger ogsåpå IKTplan.nosom er utarbeidet
av Senterfor IKTi utdanningen.
For å nå måleneer det nødvendingmed hevingav ansattesdigitale kompetanseog en forpliktende plan
med mål for læringen,tiltak og krav til oppfølgingog ledelse.

Kostra-analyse- Barnehage
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Netto driftsutgifter
barnehagesektoreni prosent av
kommunenstotale netto
driftsutgifter(B)

13,4 %

13,3 %

13,3 % 12,9 %

13,1 %

14,3 %

14,4 %

15,4 %

86,7 %

84,8 %

80,6 % 84,8 %

74,2 %

78,2 %

83,0 %

83,6 %

43,9 %

44,6 %

49,7 % 44,0 %

69,7 %

55,0 %

49,4 %

40,2 %

17,1 %

18,1 %

10,5 % 16,5 %

15,3 %

14,0 %

15,6 %

17,3 %

77,0 %

72,1 %

69,2 % 82,3 %

80,7 %

75,0 %

81,4 %

83,0 %

Dekningsgrad
Andelbarn 1-2 år med
barnehageplass
i forhold til
innbyggere1-2 år(B)
Andelbarn i kommunale
barnehageri forhold til alle barn
i barnehage(B)
Andelminoritetsspråkligebarn i
barnehagei forhold til alle barn
med barnehageplass(B)
Andelminoritetsspråkligebarn i
barnehagei forhold til
innvandrerbarn1-5 år(B)
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Høy barnehagedekning
Ringerikekommunehar en høy andel barnehagedekningsett opp mot andre sammenligningskommuner
og landsgjennomsnittet(uten Oslo).Enhøy dekningsgradvil ogsågi en dyrere drift.
Det justerte utgiftsbehovetfor barnehagesektorenviser at netto driftsutgifter per innbyggerer 8.501kr
i Ringerikekommune,som er en økningfra 2016 hvor netto driftsutgifter per innbyggervar 8.244kr.
Overføringertil private barnehager
Det var store overføringertil de private barnehagene,hvor det i snitt ble overført 48 kr pr korrigerte
oppholdstimeri 2017.Dette er 2 kr mer enn gjennomsnitteti Kostragruppe13. Forskjellenmellom
Ringerikekommuneog Kostragruppe13 utgjør en kostnadpå om lag 5 millioner kroner.
44,6 % barn går i kommunalebarnehager
55,4 % barn går i private barnehager
Dyre førskolelokaler
Ringerikehar dyrere lokaler enn sammenligningskommuner,
som blant annet skyldeshøyereantall
kvadratmeterper barnehageplass,
og at prisenper kvadratmeterer høyere.
Utgiften per kvadratmeteri Ringerikeer 235 kr dyrere enn Kostragruppe13.
Rimeligestyrkingstiltak
Ringerikehar rimeligeretiltak enn sammenligningskommunene.
Ringerikehar en besparelsepå om lag 2,6 millioner kroner sammenlignetmed gjennomsnitteti
kommunegruppe13, til styrkingstiltaki barnehage.20,6 % av barn i barnehagei Ringerikefikk ekstra
ressurseri 2017.Det er 1,4 prosent mer enn gjennomsnitteti kommunegruppen.
Hvert tiltak koster gjennomsnittlig44 000 kr, som er 6 000 kr mindre enn gjennomsnitteti
kommunegruppen,og 33 000 kroner mindre enn Ringsakerkommune.Det var 288 barn som fikk styrket
tiltak i Ringerikei 2017.Det vil si at Ringerikehaddeen besparelsepå 1,8 millioner kroner sammenlignet
med gjennomsnitteti Kostragruppe13.

Mål

Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode
Bruker-medvirkning God
Brukerundersøkelse
brukermedvirkning
Formellkompetanse Oppnå
Andelfagarbeidere
tilfredsstillende
andel
fagarbeidere.
Minoritetsspråklige Økeandelen
Andel
barn i barnehage
minoritetsspråkligeminoritetsspråklige
barn i barnehagen barn i barnehagei
forhold til
innvandrerbarn1-5 år

Siste
måling

68,3 %
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Mål
2019

Mål
2020
5

Mål
2021

Mål
2022
5

27,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

77,0 %

80,0 %

80,0 %

83,0 %
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Mål
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode
Dekningsgrad
Tilstrekkelig
Andelbarn 1-2 år med
barnehageplasser barnehageplasserbarnehageplass
i
etter brukernes forhold til innbyggere
behov
1-2 år
Andelbarn 3-5 år med
barnehageplass
i
forhold til innbyggere
3-5 år

Siste
måling
82,9 %

Mål
2019
88,0 %

Mål
2020
88,5 %

Mål
2021
90,0 %

Mål
2022
90,0 %

96,0 %

98,0 %

98,0 %

98,0 %

98,0 %

Virkemiddel for å nå mål
Virkemidleneer kvalitet, tidlig innsats,kapasitetog samarbeidinnad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
178 249 178 249 178 249 178 249

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
Konsekvensjustertbudsjett

3 835
3 835

Konsekvensjustertramme

4 995
4 995

4 995
4 995

4 995
4 995

182 084 183 244 183 244 183 244

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,7%
Økt foreldrebetaling- makspris
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Tilskuddtil private barnehager,økningi kommunalsats
Pedagognormi kommunalebarnehager
Dampovnerbarnehager- renter og avdrag
Redusertforeldrebetaling
Oppgraderingav Hønefossbarnehage
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

-1 466
-1 200
-2 666

-1 466
-1 200
-2 666

-1 466
-1 200
-2 666

-1 466
-1 200
-2 666

6 350
2 420
225
100
63
9 158
6 492

6 350
2 420
225
100
63
9 158
6 492

6 350
2 420
225
100
63
9 158
6 492

6 350
2 420
225
200
63
9 258
6 592

188 576 189 736 189 736 189 836

Tekniskejusteringer
Ny bemanningsnormi kommunalebarnehager
Regjeringeninnfører ny bemanningsnormi barnehagenefra høsten2018,med en overgangsordningi
ett år fram til 1. august2019.
Stortingethar bedt regjeringenom å leggefram en finansieringsplanfor bemanningsnormensom skal
dekkemerkostnadeneden medfører,bådefor offentlige og private barnehager.Dette vil først være
klart når statsbudsjettetfor 2019 legges fram. Det er fremdelesuklart hvordan,eller om det vil væreen
statlig finansieringav normen. Det er derfor ikke tatt høydefor eventuelleøremerkedetilskudd til
normen i beregningenfor den økonomiskekonsekvensenfor Ringerikekommune.
I de kommunale barnehagenei Ringerikevil det værebehovfor å tilsette 4,2 årsverktotalt, fra 1. august
2019.

Innsparingstiltak
Økt foreldrebetaling - makspris
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Det er beregneten økningenav foreldrebetalingssatsen
for 2019 på ca 6,5 %.Den prosentviseøkningen
begrunnesmed fjorårets økningpå 6,6 %.Det er dermed tatt utgangspunkti at økningenvil stige med
tilsvarendenivå i 2019.
Hvisdette er tilfelle, vil satsenøke fra 2 910 kr til 3 100 kr pr måned.
Totalt vil dette gi en økt inntekt på 1,2 millioner kroner for kommunen.

Nye tiltak
Tilskuddtil private barnehager,økning i kommunal sats
Det er behovfor å øke budsjettet med 3,7 mill kroner som følgeav foreløpigberegnet tilskuddssatser
for 2019.Driftstilskuddssatsenøker som følgeav høyerekostnaderpr. plassi de kommunale
barnehagenei 2017(somdannergrunnlagetfor beregningav tilskuddssats2019).I tillegg til
driftstilskuddet,gir kommunentilskudd til dekningav kapitalutgifter og til pedagogtettheti hht. statlige
satser.Satsenefor 2019er ennå ikke klare og det er her gjort et deflator-justert anslag.
Videremå budsjettet økesmed 2,6 mill kroner som følgeav for lavt budsjett i 2018,en ramme som er
videreført i 2019.
Samletbehovfor styrkninger 6,3 mill kroner, med forbehold om nye føringer i statsbudsjettet.
Pedagognormi kommunalebarnehager
I januar 2018ble det vedtatt at kravenetil pedagogiskbemanningi barnehageneblir skjerpet.
Normentrer i kraft fra 1. august2018.
Regjeringenhar bevilget424 millioner kroner for å finansierenormen i 2018.Av disseer andelentil
Ringerike2 millioner kroner. Bevilgningenskalfordelespå både de kommunaleog de private
barnehagene.For de kommunalebarnehagenei Ringerikevil dette utgjøre om lag 800 000 kr.
I de kommunalebarnehagenetrengsdet 5 årsverkfor å oppnå normen.Påbakgrunnav den statlige
bevilgningenog de økte kostnadene,vil det være behovfor 2,420mill. kroner til de kommunale
barnehagenei 2019.
Redusertforeldrebetaling
Husholdningermed en samletinntekt lavereenn kr. 533 500 kan søkeom redusertforeldrebetalingi
barnehage.Ingenhusholdningerskalbetale mer enn 6 prosent av sin inntekten for en barnehageplass.

Investeringsbudsjett
Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Barnehage
Dampovnerbarnehager
Hønefossbarnehage(inventar og
oppgradering)
IKT- barnehage
Oppgraderingbarnehager
SumBarnehage

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

2019

1 000

1 000

0

0

0

1 000

2019

500

500

0

0

0

500

3 100

600
1 000
3 100

500
1 000
1 500

0
0
0

0
0
0

1 100
2 000
4 600

2020
LØPENDE

4 600
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Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift
4 600

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

3 100

1 500

0

0

4 600

Dampovnerbarnehager
Det har vært gjennomførtet prosjekt våren2018,hvor det er prøvd ut varmmat fra
Ringerikskjøkken.
Foreldrenehar ønsketvarmmat over tid – seesigjen i brukerundersøkelsen.
Det er
utfordrerne å kunnetilberede varmmat i barnehagenepå grunn av begrensedekjøkkenfasiliteter.
Alle barnehageneønskerå tilby varmmat,forslageter en investeringpå dampovner(ca.50 000kr pr
ovn) for å kunneta imot vakuumpakketmat som de selvkan varmeopp – ikke væreavhengigav
kjørereruterog kapasitetentil Ringerikskjøkken.
I tillegg til innkjøp av dampovner,vil det være behovfor mindre ombyggingerpå kjøkken.
IKT- barnehage
Det foreslåsavsatt1,1 millioner kroner i total i 2019og 2020for å sikreat barn og ansattei de
kommunalebarnehagenehar utstyr til å bedre sine digitale ferdigheter.
Oppgraderingbarnehager
Det avsettes 1 million kroner i 2019.Midlene skali hovedsakbenyttestil akutte bygningsmessige
tiltak
innen brann og HMS.Disponiblemidler utover dette vil fordelespå generelletiltak for oppgraderingav
bygningsmassen.
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Grunnskole
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

329 478

317 405

313 734

313 734

313 734

313 734

32 020

30 038

33 103

31 940

31 497

31 497

15 928

13 061

17 561

17 561

17 561

17 561

381
381 662

696
361 200

696
365 094

696
363 931

696
363 488

696
363 488

-22 677
-35 122
-25 197
-84 493
297 169

-21 819
-27 683
-17 844
-67 346
293 854

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
299 948

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
298 785

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
298 342

-22 319
-24 983
-17 844
-65 146
298 342

Om sektor
Skolenegir opplæringstilbudtil 3 260 barn og ungeog driftes og utviklesetter nasjonaleføringerog
kommunaltvedtatte planer.

Lovhjemler
Innholdet i grunnskolener hjemlet i lov, forskrift og læreplaner.Lovom grunnskolenog den
vidaregåandeopplæringa(opplæringsloven)gir barn og ungeplikt og rett til grunnskoleopplæring.
Formåletfor skolener blant annet å utvikle «i samarbeidog forståingmed heimen,opne dører mot
verda og framtida, og gi elevanehistoriskog kulturell innsikt og forankring.»
Læringssenterets
virksomheter i tillegg til opplæringslovenogsåhjemlet i Lovom voksenopplæring
(voksenopplæringsloven)
og Lovom introduksjonsordningog norskopplæringfor nyankomne
innvandrere(introduksjonsloven).

Grunnskole
Handlingsplanenfor grunnskolen2017-2021,«Sammenskapervi Ringeriksskolen»,
har konkrete
utviklingsmålsom beskriverønsketpraksis.Det forventesat Ringeriksskolen
har fokus på elevenes
læringog læringsmiljø.Samhandlingmed de foresatte og lokalsamfunnetunderstrekes.
Når det gjelder konkreteresultater,skalresultatenei Ringeriksskolen
gjenspeileat man er på nasjonalt
nivå eller bedre. Dette gjenspeilesi måleindikatoreneog i sektorenstiltak og innsatsområder.

Skolefritidsordningen(SFO)
Skolefritidsordningen(SFO)er et frivillig tilbud som leggertil rett for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med
utgangspunkti alder og interesserhos barna.SFOer åpent alle skoledagene.Skolenesamarbeiderom
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tilbud i skolensferier og fra 2019 leggesferietilbudet fast til Benterudskole. Handlingsplanfor SFOer
utarbeidet i 2018.Planengjelder for perioden2018-2022.

Læringssenteretfor voksne
Læringssenterethar ansvarfor opplæringav voksnefra Ringerike, Hole og Jevnakerkommune.Skolen
tilbyr opplæringpå grunnskolensområdeog i norskog samfunnsskapfor innvandrere.Læringssenteret
har og ansvaretfor bosettingog oppfølgingav flyktninger i Ringerikei flyktningenesto -årige
introduksjonsprogram
.
Den store variasjoneni antall flyktninger gir utfordringer for Læringssenteretog de andre tjenestene
som arbeidermed flyktninger.Målet er å få til en god oppstart og integreringslik at flest mulig
nyankomnegår videre i utdanningog jobb etter to år. Skolenfortsetter med arbeidsnorsk,med større
praktiskeinnslag,som et alternativ for deltakernemed liten skolegangfra før.

Utfordringer og viktige tiltak

I dokumentene«Sammenskapervi Ringeriksskolen»
er det utarbeidet utviklingsmålfor grunnskolen i
Ringerike2017– 2021.Dissevil tydeliggjøresi handlingsplanerog rapporter, og det er satt opp noen
målindikatorerfor læring og læringsmiljø.
Det fagligefokuseti 2019 er god læringog godt læringsmiljø,kvalitet og kompetanseutviklingi
grunnskole og SFO.Handlingsplanerfor grunnskolenog SFOsamt ny sektorplanfor IKTvil, sammenmed
ny overordnet del av Læreplanfor grunnutdanningen,dannebasisog gi retning for det fagligearbeidet
de nesteårene.

Viktige tiltak
Et hovedgrepi skolesektorener investeringeri skolebygg.Nye Benterudskoleåpner 01.01.2019.Nye
Ullerål skolehaddebyggestarti august2018og ferdigstilles01.08.2020.Nesskoleog Hov ungdomsskole
skalfornyesi handlingsprogramperioden.
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Samarbeidpå tvers av sektorene
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og ungesutvikling. Skolenehar derfor tett samhandling
med barnehagene,de videregåendeskoleneog sektor for barn og unge.Det er særligfokus på
systematiskforebyggendearbeid.
For konkretetilt ak visestil sektor for spesielletiltak barn og unge,som i handlingsprogramperioden
vil
fokuserepå barnefattigdom,tverrfagligemiljø-team, forebyggingog tidlig innsats,
spesialundervisning
og tiltak mot vold og seksuelleovergrep.
Bådebarnehage- og skolesektorenvil i planperiodensatsepå å gi assistentermulighet til å ta fagbrev
som barne- og ungdomsarbeidere.

Ledelseog kompetanseutvikling
Ledernedeltar i kommunallederutviklingog i regionaltledernettverkmed fokus på sentraleelementeri
skoleledelseog skoleutvikling.Nyansatteledere har gjennomført,eller oppfordrestil å gjennomføre,
«rektorskolen».Fokusi 2019vil være å lede utviklingsarbeidinnen satsningsområdene,
forberede
læreplanreformen"Fagfornyelsen"og praktisere«vandringsledelse»,ledere som er tett på og følger opp
sine medarbeidere.
Den skolebasertekompetanseutviklinginnebærerat skolen,med ledelsenog alle ansatte,deltar i en
utviklingsprosesspå egenarbeidsplass.Det skaljobbesmed satsingsområdene
over tid, og gjennom
refleksjonerfaringav ny praksisover tid utviklesundervisningen.Fokusområdenei 2019 er Språkløyper
og IKT.
Innen kompetanseutviklingfortsetter videreutdanningav lærere.23 lærere tar skoleåret2018 2019 kompetansegivende
videreutdanningetter en nasjonalstrategi.Ordningenbidrar til økt
kompetanseog kvalitet. Dette videreføresi 2019.Regionenhar avtalemed Universiteteti Sør-Øst Norge
(USN)om årligelokalevidereutdanningsstudierog støtte til det skolebaserte
kompetanseutviklingsarbei
det. Høsten2018startet 33 lærere fra regionenvidereutdanningi norsk
ved USN.Dette er et toårig løp som gir 30 studiepoeng.14 deltakereer fra Ringerikekommune.

Godt læringsmiljø
Arbeidet for et godt læringsmiljøfor elevenefortsetter. Trivselsplanfor Ringeriksskolen
ble revidert i
2018 i tråd med endringenei lovverket.Det forebyggendeopplegget«Mitt Valg»benyttespå
barnetrinnet ved alle skoleri kommunen.
Videreutviklingskjer ved kursing,kompetanseutviklingbåde i egenregi og i samarbeidmed bl.a.
Fylkesmannenog Mobbeombudet.

Grunnleggendeferdigheter - Språkløyper
Grunnleggendeferdigheterstår i fokus for satsingeni Ringerikskolende nesteårene.Dette gjelder lesing
og skriving,og arbeid med digitale ferdigheter. Alle skolenearbeider med Språkløyperutarbeidet av
Lesesenteret.
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Digitalisering
For å sikre at eleverog ansattei Ringerikskolenhar tilstrekkeligdigitale ferdigheter,er det utarbeidet
en «Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag».Temaplanenomfatter digital kompetanseheving
i skolen,oppgraderingav infrastruktur og antall digitale enheter samt. valgav teknologiskplattform.
Den viserhvilke resultatersom skaloppnåsog forplikter skoleeier,enhetsledereog
ansatte.Oppfølgingenskjer gjennomkommunensrapporteringssystemer,lederdialogerog lederavtaler.
Arbeidet med kompetanseutviklingfortsetter i 2019og følger opplæringspakkene
i IKT-plan.no,som er
utarbeidet av Senterfor IKTi utdanningen.I løpet av 2019vil alle eleveri Ringeriksskolen
ha en egen
digital enhet, en Chrome-book.

Kostra-analyse- Grunnskole
Ringerike RingerikeRingsaker Gjøvik JevnakerModum
Landet Kostragruppe
2016
2017
uten Oslo
13
Prioritet
Netto driftsutgifter til
grunnskole(202),per
innbygger6-15 år *) **)
Netto driftsutgifter til
skolelokaler(222),per
innbygger6-15 år *) **)
Netto driftsutgifter til
skoleskyss(223),per
innbygger6-15 år *) **)

77 651,0

77 592,3

92 173,5 87 564,1 91 072,3 90 512,7

85 547,8

81 889,4

15 020,9

13 807,7

17 551,9 17 381,6 14 283,7 18 677,6

17 683,9

16 361,3

2 874,7

2 848,8

2 256,2

1 588,3

14,3

14,5

13,2

14,3

3 897,1 1 863,8

2 765,2 3 232,0

Kvalitet
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse,1.10.årstrinn

11,7

12,6

12,4

13,3

Ringerikekommunesnetto driftsutgifter til grunnskoletotalt, har gått ned de siste3 årene.
I 2017er utgiftene betydeliglaverei Ringerikeenn i Kostragruppe13 og landet utenom Oslo.

Mål

Overordnet mål
Brukermedvirkning

Mål
Indikator/målemetode
Elevundersøkelsen
- Elevunders.10. trinn trivsel, mestring,
Andeleleversom har
mobbing,
opplevdmobbing2-3
elevdemokratiog
gangeri månedeneller
medvirkningsamt oftere (pros
støtte hjemmefra.
Elevunders.10. trinn Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.10. trinn Mestring
Elevunders.10. trinn Støtte hjemmefra
Elevunders.10. trinn Trivsel
Elevunders.7. trinn Andeleleversom har
opplevdmobbing2-3

Siste
måling
2,6

Mål
2019
4,5

Mål
2020
4,0

Mål
2021
3,8

Mål
2022
3,8

3,3

3,5

3,5

3,5

3,5

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

4,0

4,1

4,1

4,1

4,2

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5

3,1

4,0

3,8

3,8

3,8
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Overordnet mål

Tilstrekkelig
kvalitet

Mål

Indikator/målemetode
gangeri månedeneller
oftere (prose
Elevunders.7. trinn Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.7. trinn Mestring
Elevunders.7. trinn Støtte hjemmefra
Elevunders.7. trinn Trivsel
Grunnskolepoeng- Grunnskolepoeng
målet er å heve
gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Nasjonaleprøver: Nasjonaleprøver 5.
målet er at
trinn: Lesing
Ringerikselevene
skalliggeover
landsgjennomsnittet
med henholdtil
mestringsnivåi
lesing,regningog
engelsk.
Nasjonaleprøver 5.
trinn: Regning
Nasjonaleprøver 8.
trinn: Lesing
Nasjonaleprøver 8.
trinn: Regning
Redusereandel
Andeleleveri
elevermed
grunnskolensom får
spesialundervisningspesialundervisning

Siste
måling

Mål
2019

Mål
2020

Mål
2021

Mål
2022

4,0

4,1

4,2

4,2

4,2

4,1

4,5

4,5

4,5

4,5

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

41,5

41,5

41,5

41,5

48,0

50,0

50,0

50,0

50,0

49,0

51,0

51,0

51,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

49,0

51,0

51,0

51,0

51,0

8,1 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

Mål
Overordnet mål
Omfangpå
tjenester tilpasset
brukernesbehov

Mål
Indikator/målemetode
Alle skolebyggi Andelgodkjente
kommunener skolebygg
godkjent.

Siste
måling
64,0 %

Mål
2019
85,0 %

Mål
2020
89,0 %

Mål
2021
92,0 %

Mål
2022
92,0 %

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
293 854 293 854 293 854 293 854

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

6 257
-430
5 827

Konsekvensjustertramme

6 257
-873
5 384

6 257
-1 316
4 941

6 257
-1 316
4 941

299 681 299 238 298 795 298 795

Innsparingstiltak
Redusertelønnskostnader,Flyktningetjenesten
Effektiviseringskrav
0,7%Grunnskole
Reduserteinntekter til grunnskoletilbudsom følgeav færre asylsøkere
Nedleggelseav velkomstklasseved Hov ungdomsskole
Effektiviseringskrav
0,7 % - Læringssenteret,Norskfor fremmedspråkligeog
Flyktningetjenesten
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-6 000
-2 136
1 500
-1 500

-6 000
-2 136
1 500
-1 500

-6 000
-2 136
1 500
-1 500

-6 000
-2 136
1 500
-1 500

-392

-392

-392

-392
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2019

Beløpi 1000

SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Økte utgifter til dekningav opplæringstiltaki andrekommuner
Opprettelseav forsterket avdelingpå Benterudskole
Økt spesialundervisning
i private skoler
Lavereinntekter fra andrekommunertil dekningav opplæringstiltak
ReelleleiekostnaderpaviljongerUllerålskole
Økte utgifter til skoleskyss
SFO,økte satser
Økt husleieVikenbygget
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Økonomiplan
2020
2021

2022

-8 528

-8 528

-8 528

-8 528

3 300
2 000
1 200
1 200
720
700
-500
175
8 795
267

3 300
2 000
1 200
1 200
0
700
-500
175
8 075
-453

3 300
2 000
1 200
1 200
0
700
-500
175
8 075
-453

3 300
2 000
1 200
1 200
0
700
-500
175
8 075
-453

299 948 298 785 298 342 298 342

Innsparingstiltak
Redusertelønnskostnader,Flyktningetjenesten
Bemanningenreduseresmed 3,8 årsverk.Færreprogramdeltakerevil gi en reduksjoni
introduksjonsstønadfor 2019.
Effektiviseringskrav0,7%Grunnskole
Grunnskolesandel av 0,7 % effektiviseringskrav.
Reduserteinntekter til grunnskoletilbudsom følge av færre asylsøkere
Færreasylsøkeregi lavereinntekter/refusjonerfra staten.
Nedleggelseav velkomstklasseved Hov ungdomsskole
Færreasylsøkereførte til nedleggelseav skoletilbudet"velkomstklasse"ved Hov ungdomsskolei 2018.

Nye tiltak
Økte utgifter til dekning av opplæringstiltaki andre kommuner
Utgiftene til dekningav opplæringstiltakfor våre barn bosatt i andre kommunerøker. Fra2017 til
2018 er økningenpå om lag 13 %.Det er behovfor en styrkningpå 3,3 millioner kroner i forhold til 2018,
for å dekkeen forventet utgift på omlag12,7 millioner kroner.
Opprettelseav forsterket avdelingpå Benterud skole
I 2019opprettes det en ny avdelingfor elevermed store og sammensattebehov ved Benterud skole.
Økt spesialundervisningi private skoler
Antallet privatskolerhar økt og utgifter til dekningav spesialundervisning
har økt med 68%fra 2018til
2018.Det er anslått en utgift på 3,2 millioner kroner til dissetiltakene i 2019 og deravet behov for 1,8
millioner kroner i budsjettøkningi forhold til 2018.
Lavereinntekter fra andre kommuner til dekning av opplæringstiltak
Refusjonsinntektertil dekningav opplæringstiltakfor barn fra andre kommunerreduseres.Fra2017til
2018 er reduksjonenpå omlag23 %. Det er behovfor en styrkningav budsjettet for å dekke
et inntektstappå 1,2 millioner kroner.
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Reelleleiekostnaderpaviljonger Ullerål skole
Anslått budsjett før avtaleinngåelse/anbuder for lavt i 2018og 2019.Det er nødvendigå styrke
budsjettet i 2019med kr 720 000.
Økte utgifter til skoleskyss
Kommunensutgifter til skoleskyssøker i 2019som følge av prisjusteringer.
SFO,økte satser
Brukerbetalingeni SFOer økt med 2,4 % i 2019,og budsjetterte inntekter økesmed 0,5 million kroner.
SFOdriftes til selvkostog inntektene vil dekkebemanningog øvrig drift. Utover selvkoster det avsatt1
million kroner til gratisleksehjelp.

Investeringsbudsjett
Investeringsbehovene
i skolebyggfortsetter. Dette er viktig, bådefor å ta igjen etterslep og for å
forberede for vekst.Den bygningsmessige
opprustningenfortsetter i tråd med tidligere vedtatte planer
og forslagenefra skolebehovsanalysen.
Hovedgrepeneer ferdigstillingav nye Benterudskole01.01.2019,ferdigstillingav Ullerål høsten 2020og
Hov ungdomsskolei 2022.Når dissetre skoleneer ferdigstilte har en i hovedsakgod dekningog
funksjonelle,godeskolerfor elevenei Ringerikekommunei flere år. I tillegg skalinventaret på Hallingby
skoleog Tyristrandskolefornyes.
Det bevilges7 millioner kroner i 2019og 2 millioner kroner i 2020for å gjennomføre"Temaplanfor
digital skolehverdag".Da når vi målet om 1:1 dekningav digitale enheter til alle eleverog ansattei
Ringeriksskolen.
Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Grunnskole
Benterudskole
Hov ungdomsskole
IdrettshallHov ungdomsskole
IKT- Skole
Nesskoleny barneskolefløy
Oppgraderingskolebygg
Skoler- Nytt inventar
Ullerålskolemed idrettshall
SumGrunnskole

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

24 000
350 000
1 088 350

4 000
5 000
0
7 000
5 000
3 000
4 800
158 600
187 400

0
50 000
0
2 000
6 000
0
0
90 000
148 000

0
180 000
0
0
0
0
0
0
180 000

0
65 000
50 000
0
0
0
0
0
115 000

4 000
300 000
50 000
9 000
11 000
3 000
4 800
248 600
630 400

1 088 350

187 400

148 000

180 000

115 000

630 400

2019
2022
2022
LØPENDE
2019
LØPENDE
2019
2020

353 000
300 000
50 000
11 350

Benterud skole
Skolenferdigstillesi 2018og skaltas i bruk fra 1. januar 2019.
Hov ungdomsskole
Fra2018er det satt av midler til planleggingav nye Hov ungdomsskole.Bådetekniskeog pedagogiske
vurderingerav skolebyggetbyggetfra Bygganalyse
og Norconsultanbefalerat eksisterendebyggrives.

Side49 av 120

Handlingsprogram2019-2022
Beliggenhetog skoletomt blir vurdert som god. Planleggingav ny skolemå ta høydefor elevtallsveksti
HønefossNord, og skolenmå ha mulighetertil å utvidespå sikt. Byggestarter planlagti 2020med
ferdigstillingi 2022.Paviljongeroppsatt under byggingav Ullerål skolevil kunnebenyttesav Hov
ungdomsskoleetter at Ullerål er ferdigstilt. Strategivalgfor utbyggingav Hov ungdomsskoleleggesfram
som egensak.
Idrettshall Hov ungdomsskole
Det er planlagtå byggeidrettshall i forbindelsemed byggingav nye Hov ungdomsskole.Byggestarter
planlagti 2020med ferdigstillingi 2022.Strategivalgfor utbyggingav idrettshall ved Hov ungdomsskole
leggesfram som egensak.
IKT- Skole
Det bevilgespå 7,6 millioner kroner i 2018,7 millioner kroner i 2019og 2 millioner kroner i 2020til å
gjennomføre«Temaplan for digital skolehverdag».Det mesteav midlene brukestil innkjøp av
Chromebooksfor å oppnå 1:1 dekningav digitale enheter til alle eleverog ansattei Ringeriksskolen.
Dette innebæreren stor økningfra tidligere år de to første årenei planperioden, mensdet fra år 3 vil
være en betydeligreduksjoni årlig investering.
Nesskole ny barneskolefløy
Det avsettes11 millioner kroner til om- og utbyggingav Nesskolei 2019-2020.Ulike alternativer
utredes,og det avklaresom barnehageskalsamlokaliseres med skolen.
Oppgraderingskolebygg
Det gjøresen årlig avsetningtil oppgraderingav skolebygg.Det er satt av 3 millioner kroner i 2019.
Midlene benyttesi hovedsaktil akutte bygningsmessige
tiltak innen brann og HMS.Disponiblemidler
utover dette dekkermindre utbedringerav bygg,tekniskeanleggog funksjonellebehov.
Skoler- Nytt inventar
Det bevilges4 millioner kroner i 2019 til en helhetliginnvendigfornying på enkelte skolerslik at de
framstår som «nye»og oppdaterte på inventarsiden.Oppgraderingenpå dette feltet skalbidra til økt
trivsel og læringog kompenserefor et langt etterslep på området.
De skolenesom fornyesi 2019er Hallingbyskoleog Tyristrandskole.
Ullerål skole med idrettshall
Det er i perioden2016-2020avsatt til sammen 350 millioner kroner til prosjekteringog utbyggingav
Ullerål skolemed idrettshall.Den nye skolenvil romme 550-600 elever.Byggestartvar sommeren2018,
og skolenskaletter planenferdigstilles1. juli 2020.

Side50 av 120

Handlingsprogram2019-2022

Spesielletiltak barn og unge
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Regnskap Budsjett
2017
2018

Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
SumDriftsinntekter

Sum

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

146 680

144 769

136 769

127 220

127 220

127 220

22 973

23 559

24 713

24 713

24 713

24 713

16 994

16 576

16 576

16 576

16 576

16 576

5 560
194 947

-5 001
179 903

-5 001
173 057

-5 001
163 508

-5 001
163 508

-5 001
163 508

-1 000
-23 431
-2 870
-29 385
165 562

-2 202
-21 279
-800
-24 281
155 622

-2 202
-21 279
-800
-24 281
148 776

-2 202
-21 279
-800
-24 281
139 227

-2 202
-21 279
-800
-24 281
139 227

-2 202
-21 279
-800
-24 281
139 227

Om sektor
Sektorspesielletiltak, barn og unge0-23 år har ansvarfor tjenester som gis
innenfor barnevernstjenesten,forebyggendehelsetjenesterbarn og unge,folkehelse,
avlastningstiltak/barneboliger,
spesialpedagogiske
tjenester og botiltak for ensligemindreårige
flyktninger.
Tjenesteri dennesektorenbidrar til å gi barn og ungetryggeoppvekst- og opplæringsvilkårsammen
med barnehageog skole.Sektorenoverordnedemål er å se barnslæring,mestringog selvhjulpenheti
et livslangtperspektiv.Barn,ungeog deresfamilier skalgis hjelp og bistandtil rett tid, på rett sted, med
riktig hjelp og så tidlig som mulig.
Avlastningstjenestertil funksjonshemmedebarn
Avlastning F/G er et avlastningstilbudtil multifunksjonshemmedebarn med stort medisinskbehov.
Skolen/barnehagener en integrert del av avlastningen.Avlastningstilbudetgis til foreldre/foresatte til
barn og ungdommed stort omsorgsbehovi alderen0-18 år. Tildelingskontorettildeler vedtak.Det har
siden2013vært arbeidet for at de barnamed omfattende hjelpebehovsom skalmotta avlastningi
institusjon og de med lette og moderateutfordringer får privat avlastning.Avtalemed private
avlastningstiltakom gruppeavlastninghar vist segkvalitetsmessiggodt og mindre ressurskrevendeenn
institusjonsplassering.
Ringerikekommunetilstreber og følger omsorgstrappenfor avlastning,altså lavestetrinn først.
Erfaringertilsier at ved vedtak fra 0-18 år er det fort satt behov for tjenester hos sektor Helseog Omsorg
etter 18 år. Det er en markant økningi yngrebrukere med diagnoserinnenfor autismespekteretsom får
vedtak på avlastningsenheten/bofelleskap.
Fellesfor dissebrukerneer høy grad av uønsketadferd,
selvskadingog et dårlig søvnmønster.
Ringerikekommunehar et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede,deriblant avlastningtil
barn/ungdomsammenlignetmed andre kommuner.
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Forebyggendehelsetjenesterbarn og unge
Oppgavenetil enhetener overveiendeforebyggendeog helsefremmendetjenester til barn, ungeog
deresfamilier. Tjenestenomfatter helsestasjon0-6 år, jordmortjeneste,skolehelsetjenestei
grunnskolenog videregåendeskole,egenhelsestasjonfor ungdom,fysioterapiog ergoterapitil barn og
unge,frisklivsarbeidog folkehelse,migrasjon,smittevernog vaksinasjoner.

Folkehelseog Friskliv
I Ringerikekommuneer det lavt utdannings- og inntektsnivå,høy andelungeuføre og en relativt høy
grad av sykeligheti befolkningensammenliknetmed landsgjennomsnittet.Fokuspå gode levekårog
utjevning av helseforskjelleransessom viktig i kommunensfolkehelsearbeid,og vektleggestungt i
Folkehelsemeldingen
2012-2030.
Folkehelsehandlerom hvordanvi som enkeltpersonerhar det og alle faktorene som påvirker dette.
Ringerikekommunevil i 2019 leggefram en plan som har som mål å gi en oversiktover hvilke
utfordringer og hvilke ressurserkommunenhar i arbeidet for å bedre folkehelsenog utjevne sosiale
ulikheter i helse.Planenvil tydeliggjøreutfo rdringene,anbefaleen passenderesponsog komme med
forslagtil tiltak. Planener en overordnet plan, som ikke har mål å påleggetiltak direkte på
enkeltenheter,men ansvarliggjørepå ledernivåi kommunenog skapefelles mål for folkehelsearbeidet
på tvers av enheter og fagfelt.
Ringerikekommunehar egenfrisklivskoordinator.Frisklivskoordinatorhar ansvaretfor Frisklivssentralen
og bidrar med tiltak og prosjekterrettet mot folkehelse.Frisklivssentralenhar blant annet
aktivitetsgrupperutendørs, kurs i depresjonsmestringog bra-mat-kurs. Flereav tiltakene gjennomføresi
samarbeidmed Hole og Jevnakerkommune.

Barnevern
Barneverntjenestenskalnår det er særligebehovfor det iverksettetiltak ved å styrke
foreldreferdigheterog utvikle samspillvia strukturerte tiltak som PMTO(ParentManagementTrainingOregon) og TIBIR(TidligInnsatsfor BarnI Risiko)rådgivning.Tradisjonelleog kompenserendetiltak som
besøkshjem,støttekontakt,hjemmekonsulentog/eller fritidsaktiviteter kan væremed på å bidra til
positive endringerhos barnet og/eller familien. Barneverntjenestenbistår ogsåi forbindelsemed
adopsjon,institusjon og fosterhjemsplassering.
Barnevernstjenestenhar startet med et
tjenestedesignprosjektfor å forbedre og effektivisereinterne strukturer.

Barnevernvakt
Barnevernvaktenshovedoppgaveer å være i beredskapog yte raskbistandtil og barn og unge når det
oppstårakutte kriser utenom barnevernstjenestens
åpningstid.
Barnevernvaktendriftes som et interkommunaltsamarbeidhvor Hole,Jevnaker,Modum, Krødsheradog
Sigdaler deltakere,og Ringerikeer vertskommune.
Barnevernvaktensamarbeidermed politiet når barn og ungeer involvert i sakerav akutt karaktersom
politiet jobber med. Tjenestenskalvære tilgjengeligfor familier og samarbeidspartneresom trenger råd
og veiledningtil barn og unge,og deressituasjoner.
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Ensligemindreårigeflyktninger
Ringerikekommunebygdeopp tjenester for mottak og bosettingav ensligemindreårigei 2016 og 2017,
men nå er dissetjenestenebygd ned igjen på grunn av at for lite bosettingsbehovpå dette området.
Enhetenhar ansvarfor å bosette og følgeopp det antall ensligemindreårigeflyktninger som
kommunestyretvedtar. Enhetenbeståri 2018av en oppfølgingsavdeling
for de som er bosatt i eget
botiltak. Målet for enhetener å følgeopp oppvekstbetingelserfor ungdommeneslik at de blir rustet til å
mestre en selvstendigtilværelseog skapeseget meningsfyltliv. Det miljøterapeutiskearbeidet
fokusererpå god og kvalifisertomsorg,skoleog kvalifisering,og selvstendiggjøring.
Enhetenomstiller og
nedbemannerogsåi 2019på grunn av at flyktningsituasjonener endret.

Spesialpedagogiske
tjenester
Spesialpedagogiske
tjenester består av PPT(pedagogisk
-psykologisktjeneste),Logopedtjenesten,
Spesialpedagogisk
- og Barne- og ungdomsarbeiderteamet.Tjenestenskalivareta store deler av den
spesialpedagogiske
tiltakskjeden,inkludert henvisningerom spesialpedagogisk
hjelp i barnehageog
spesialundervisning
i skole.PPTer den sakkyndigeog utredendeinstansi dette arbeidet,mensteamene
arbeiderder det er gjort vedtakom spesialpedagogisk
hjelp. Logopedtjenestenjobber med henviste
saker,bådedirekte med språk- og talevansker,men ogsåsom veiledendeinstansfor barnehager,skoler
og foresatte.Tjenesten har som mål å dreie mer mot systemrettetarbeid,inklusiveveiledningfor
barnehagerog skoler.
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og ungesliv. Tett samhandlingmed bådebarnehageog
skoleer viktig for de spesielletiltakene. I handlingsprogramperiodenvil spesielletiltak for barn og unge
ha et spesieltfokus på antimobbearbeid,kompetansehevingfor å forebyggenegativutvikling for enkelt
barn/ungdomog grupper,tverrfagligsamhandlingknyttet til stress,mestring,skjevutviklingog
spesialundervisning.
SPTstarter et tjenestedesignprosjektsenhøst2018.Formåleter forbedringinternt
og i samarbeidmed andre.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Det er godeoppvekstsvilkårfor de fleste barn og ungei Ringerikekommune,men det er ogsåmange
som faller utenfor og strever i hverdagen.
Forebyggendearbeid på tvers av sektorerog enheter har som målsettingå hjelpe flest mulig barn og
familier på et tidlig stadium.Påden måten unngåslangvarigepåkjenninger.Målet er å snu
ressursbrukenfra sent til tidlig i barnetslivsløp.
Å væretilstede på de arenaeneder barn og ungeer, er en forutsetningfor å styrke barn og unges
mestringav egneliv. Ringerikekommunevelgertiltak som er utformet med bakgrunni erfaringerog
kunnskap,dette på grunn av at man med større sikkerhetkan vite om innsatsenskaperde positive
endringeneman er ute etter.
Ringerikekommunestjenesteutviklingskalleggetil rette for at alle barn og ungeskalbli sett, stilt krav til
og opplevegledenav å lykkesmed noe.
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Folkehelseprofilenfor Ringerikeviseren høy andel av barnefattigdomog lavinntektsfamilier.Vi har
kunnskapom at sosialulikhet i barneåreneforplanter segtil dårligerehelseog livskvalitetsenerei livet
(Folkehelsepolitiskrapport 2017).
Fattigdomsbekjempelse
krever samarbeidmellom sektorerog mellom det offentlige og frivilligheten.

Viktige tiltak
Forebyggingog tidlig innsats
Målet er å snu ressursbrukenfra sent til tidlig i barnetslivsløp.Et av de valgteverktøyeneer TIBIR(Tidlig
Innsatsfor BarnI Risiko),et kunnskapsbasertprogram
for forebyggingog behandlingav atferdsvansker
hos barn tilpassetdet kommunaletjenestenivået.Kommunenhar som mål å etablere et systemfor
opplæringog oppfølgingav intervensjonerfor barn og familier med atferdsproblemerrettet mot
risikogrupperog de som alleredehar identifiserte atferdsproblemer.

Oppfølgingav Ungdata-undersøkelsen
Ringerike,Hole,Krødsheradog Fylkeskommunenhar igangsattet prosjekt for å utvikle
samarbeidspraksis
mellom grunnskole,videregåendeskole,foreldre og foresatte,og forebyggende
tjenester.

Tiltak mot vold og seksuelleovergrep
Kommunenskalsørgefor at berørte av vold får helhetligoppfølging,gjennomsamordningav tjenester.
Det er etablert en prosjektgruppefra ulike tjenester for berører barn og unge.Prosjektgruppafikk i
mandat å utarbeideen langsiktigplan for implementeringav tiltak mot vold og seksuelleovergrep.

God helhet og samhandling
Det vil i 2019arbeidesvidere med tverrfagligsamarbeid,tid lig innsats,kulturforståelseog
brukermedvirkning.Samarbeidpå tvers av sektoreneblant annet med tiltak som tverrfagligmiljøteam
blir viktig i 2019.
Deltagelsei Oppfølgingsprogram
for lavinntektsfamilier,et programunder utvikling av Arbeids- og
velferdsdirektoratet,er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingeni prosjektet er å jobbe helhetlig,og
samordnetjenestenerundt de ulike aktørenei familiene.
TIBIR,Frisklivssentralog Inntaksteamer arenaerfor erfaringsutvekslingog utvikling.Det vil i tillegg
arbeidestverrfagligmed skolefraværog trivsel. Stort fravær i barnehageog skolefører i mangetilfeller
til lav selvfølelseog dårlig selvbildeog kan føre til store fagligehull og isolering.
Spesialpedagogisk
enhet og forebyggendehelsetjenester spiller en viktig rolle i arbeidet med å redusere
frafallet i videregåendeskoleblant annet med å bidra til en klarerer grensegangmellom
spesialundervisning
og tilrettelagt opplæringinnenfor rammenav ordinær undervisning.
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Nødvendigkompetanse
Kompetanseutviklingenskalbidra til styrket samhandlingog dreiningmot systemrettetarbeid og
forebygging.I sektorenskaldet ivaretasgenerellog spesifikkkompetanse.Ringerikekommunevil
fortsette arbeidet med å utdannerådgivereinnenfor adferdsvanskeri behandlingsmetodenParent
managementtraining oregon(PMTO),øke kunnskappå områdenemobbingog seksuelleovergrep,
flerkulturelt arbeid,relasjonsledelseog IKT.

Kvalitet
For å øke kvaliteten vil det i kommendeperiodeværeet særligfokus på godt samarbeid med foresatte.
Dette er avgjørendefor å lykkesmed kommunenstjenester og tiltak for barn og ungdom.
Implementeringav FNsbarnevernkonvensjonregler om barnsrett til medvirkning,er et viktig
satsningsområdei alle tjenester til barn og ungdom.

Kostra-analyse- Barnevern
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Dekningsgrad
Andelbarn med tiltak som er
plassert(funksjon252) ift. ant
innb. 0-17 år(B)
Barnmed undersøkelseift.
antall innbyggere0-17 år(B)

1,9

2,1

4,6 %

5,2 %

1,7

2,6

1,5

2,5

1,7

1,6

5,4 % 6,0 %

6,3 %

5,3 %

4,9 %

4,7 %

Omfanget øker
Omfangetav barneverntjenestenehar økt de sisteårene.Blant annet ser vi at flere
bekymringsmeldingerfører til undersøkelse.Antall meldingerhar ikke økt fra tidligere år, men det tyder
på å ha vært en endringi hvordanbarneverntjenestenvurderer hver enkelt melding.
Store kostnadertil tiltak
Justertutgiftsbehovfor barnevernstjenestenviserat netto driftsutgifter pr. innbyggerer 2 805 kr i
Ringerikekommune.Dette er 730 kr mer enn Kostragruppe13. Sammelignetmed gjennomsnitteti
Kostragruppe13 har Ringerikeet innsparingspotensial
på 21,5 millioner kroner totalt i sektoren.
I Ringerikeer brutto driftsutgifter per barn 75 751 kr i 2017.Utgiften har nærmestdoblet segsiden
2015.Vi ser ogsåat tiltakene er dyrere enn i sammenligningskommunene
(Drammenog Sandefjord).
Det er en høy andel barn som er plassertav barneverneti Ringerike.Fra2016 til 2017 har det vært en
økning av plasseringer.
Det er verdt å merke segat dette nøkkeltalletinkludereralle barn som er plassert,ogsåettervern og
bosatte mindreårigeflyktninger.I 2017var 16,13% av alle barn med tiltak som er plassertav
barnevernet,ensligemindreårige.Det har vært en nedgangpå 2,43 prosent siden2016.
Levekårutfordringer
Ringerikekommunehar ogsånoe høyereforekomstav levekårutfordringer.Flerebarn i Ringerikehar
foresatte som er eneforsørgere,enn Drammen,Sandefjord,fylket og landet. Det er ogsåen høy andel av
befolkningensom er mottakere av uføretrygdog arbeidsavklaringpenger
(18-44 år).
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Levekårutfordringenei Ringerikekan tilsi at kommunenkan ha noe høyereandel barneverntiltakenn
landsgjennomsnittet.Sammenlignetmed Drammen,som ogsåhar levekårutfordringer,ligger Ringerike
høyere.Entenkan dette skyldessakenei segselv,eller det kan skyldesat Ringerikehar en lavereterskel
for å fatte barneverntiltakenn sammenligningskommunene.

Kostra-analyse- Kommunehelse
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons
- og skolehelsetj.
pr. innb 0-20 år(B)

2 486

3 054

2 464 2 244

2 156

2 217

2 440

2 258

101,7%

81,2 %

122,0% 104,0
%

97,1 %

85,8 %

97,8 %

99,4 %

6,5

7,3

6,8

8,4

8,8

8,6

Dekningsgrad
Andelbarn som har fullført
helseundersøkelse
ved 4 års
alder(B)
Årsverkav leger pr. 10 000
innbyggere.Funksjon241

8,4

9,1

Helsestasjonog skolehelsetjenesten
Det har vært en økningi netto driftsutgifter til forebyggendetiltak i helsestasjon
- og skolehelsetjenesten
per innbygger0-20 år fra 2016til 2017.Ringerikehar høyereutgifter enn Kostragruppe13 og landet
uten Oslo.Blant annet skyldesdette en prioritering av ressursertil helsestasjon
- og skolehelsetjenesten.
Flere legeårsverk
Det er i 2017flere legeårsverkper 10.000innbyggereenn i 2017.Totalt er det økt med 1,2 årsverkfra
2016til 2017.Det er fremdelesnoe lavereenn landsgjennomsnittetog Kostragruppe 13, men vi ser at
vekstenhar vært svært lav for disseog at Ringerikestadignærmer seglandssnittet.

Mål

Overordnet mål Mål
Dekningsgrad
Tidliginnsats
barnevernstiltak
ift. innebyggertall
0-17 år

Indikator/målemetode
Andelbarn med
barnevernstiltakift.
innbyggere0-17 år

Siste
måling
5,3 %

Mål
2019
5,4 %

Mål
2020
5,4 %

Mål
2021
5,2 %

Mål
2022
5,1 %

Siste
måling
44,4 %

Mål
2019
48,0 %

Mål
2020
45,0 %

Mål
2021
45,0 %

Mål
2022
45,0 %

Siste
måling
98,0 %

Mål
2019
99,0 %

Mål
2020
100,0%

Mål
2021
100,0%

Mål
2022
100,0%

Mål
Overordnet mål
Brukermedvirkning

Mål
Indikator/målemetode
Redusereantall Andelundersøkelser
barnvernstiltak som førte til tiltak

Mål
Overordnet mål Mål
God
Effektiv
ressursutnyttelse arbeidsflyt

Indikator/målemetode
Andelundersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder
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Virkemiddel for å nå mål
Virkemidleneer kvalitet, tidlig innsats,kapasitetog samarbeidinnad i og på tvers av sektorene.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
155 622 155 622 155 622 155 622

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
Konsekvensjustertbudsjett

3 912
3 912

3 912
3 912

3 912
3 912

3 912
3 912

Konsekvensjustertramme

159 534

159 534

159 534

159 534

-17 355
-1 257
-18 612

-26 904
-1 257
-28 161

-26 904
-1 257
-28 161

-26 904
-1 257
-28 161

4 200
2 500
1 154
7 854
-10 758

4 200
2 500
1 154
7 854
-20 307

4 200
2 500
1 154
7 854
-20 307

4 200
2 500
1 154
7 854
-20 307

148 776

139 227

139 227

139 227

Innsparingstiltak
Ensligemindreårigeflyktninger - nedbyggingav tjenesten
Effektiviseringskrav
0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Barnebolig
Avlastningbarnebolig,økte kostnaderknyttet til økte fylkesmannsvedtak
Økt husleieVikenbygget
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Tekniskejusteringer
Økte lønnskostnadergrunnet avlasterdom
Det er vedtatt en ny forskrift om arbeidstidfor avlastersom trådte i kraft 1. juli 2017.Avlastersom
tidligere var å regnesom oppdragstakere,skalnå ansessom arbeidstakere.
Konsekvensen
vil medføreet behovfor 500 000 kr i økte budsjettmidler.

Innsparingstiltak
Ensligemindreårigeflyktninger - nedbyggingav tjenesten
I 2015mottok Ringerikekommuneen anmodningfra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi) om
bosettingav flyktninger i 2016og 2017 på bakgrunnav flyktningkrisenog et stort antall asylsøkerei
Norge.
Det ble vedtatt å bosette 100 flyktninger, hvor 25 var ensligemindreårige.Det ble etablert 3 boliger i
2016med tilhørendebemanningfor å øke kapasiteteni flyktningeteamet.I tillegg til de 3 boligene,ble
det ogsålaget en samarbeidsavtalemed RingerikeFolkehøgskole
for å bosette noen av ungdommene.
For at Ringerikeskullekunnemøte det økte behovetfor bosetting,ble det innvilget midler til etablering
og bemanningav boligene.I tillegg til dissemidlene har kommunenogsåmottatt tilskudd for å
finansierekommunensgjennomsnittligemerutgifter.
Sidenbehovet for bosettingav ensligemindreårigeflyktninger har vært fallendesidenseptember2016,
har enhetenblitt nedbemannet.Vi har trinnvis tatt ned to bofellesskap.
Etter vedtakom å ikke bosette ensligemindreårigeflyktninger f.o.m 2019,ble det våren2018
gjennomførten ytterligere nedbemanning,samt lagt strategi for hvordanenhetentrinnvis blir avviklet
innen utgangenav 2020.
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Pr. 01.01.19bestårenhetenav en oppfølgingsavdeling
med 5,5 årsverk.
Effektiviseringskrav0,7%
Spesielletiltak effektiviseringskravpå 0,7 %.

Nye tiltak
Barnebolig
Det er etablert et nytt ansvarsområdesom en konsekvensav økt behovi sektorengrunnet et nytt
vedtak.
Det nye ansvaret,som har fått navnet "Helhetligtilbud barn", vil medføre en merkostnadi sektoren.

Avlastningbarnebolig,økte kostnader knyttet til økte fylkesmannsvedtak
Antall vedtakog omfangetav de har økt den sistetiden. Dette gir økonomiskekonsekvenseri dagens
budsjetter,og det vil derfor være behovfor å justere budsjettet.
Vedtakenesettesav fylkesmannenog kommunener pliktige til å innfri disse.
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Kulturtjenesten
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

13 713

14 547

15 664

18 503

14 918

14 918

9 788

9 081

9 081

9 081

9 081

9 081

64

75

75

75

75

75

7 831
32 522

10 146
33 849

8 280
33 100

8 046
35 705

7 746
31 820

7 746
31 820

-3 247
-2 753
-841
-7 234
25 288

-2 784
-1 792
-367
-4 944
28 905

-2 784
-1 792
-367
-4 944
28 156

-2 784
-1 792
-367
-4 944
30 761

-2 784
-1 792
-367
-4 944
26 876

-2 784
-1 792
-367
-4 944
26 876

Om sektor
Aktiviteten er hjemlet i Kulturloven,Opplæringslovenog Lovom Folkebibliotek.I tillegg er det en rekke
lokale,regionaleog nasjonaleføringer,planer og strategierfor sektoren.

Ønsketutviklingsretning – hovedgrepfor sektoren
Kulturplanfor Ringerikekommuneble vedtatt i 2017.Denneleggerføringerfor det videre
kulturarbeidet i kommunen.Kultur er en viktig rammefaktorfor målet om vekstog utvikling i
Ringeriksregionen,
og planendefinerer dissefokusområdenesom gjelder alle deler av sektoren:
Samhandling
Mangfold
Kompetanse
Synlighet

Samhandling
Bådekulturskole,bibliotek og kultur- og idrettsadministrasjondriver sin virksomheti samarbeidmed
andre kommunalesektorer,frivillige organisasjonerog private aktører.Dialogog faste møtepunkterer
svært viktig for å kunneutvikle riktige tilbud og gjøre riktige utviklingstiltak.

Mangfold
Ringerikehar en sammensattbefolkningsgruppemed mangenasjonaliteter,ulike oppvekstsvilkårfor
barn og unge,og et framtidig mål om sterk befolkningsvekst.I dette utviklingsperspektiveter det viktig
at kultursektoren arbeidermot et mangfoldigog inkluderendekulturtilbud, bådei fagtilbud på
kulturskolen,ved tilskudd til lag og organisasjonerog tilgjengelighetfor alle.

Side59 av 120

Handlingsprogram2019-2022

Kompetanse
Kultursektorenskalværeoppdatert og fremoverlent,bådefaglig,i praksisog i utvikling. For å være
relevantefor innbyggerne,sikre kvalitet og utvikling, krevesdet at sektorenholder segoppdatert på
metodikk,forskningog praksis.Å bidra til samarbeidendeaktørerskompetanseer ogsået mål.

Synlighetog kommunikasjon
Kultursektorensvirksomheter i stor grad brukerrettet, være segen som oppsøkerbiblioteket, en som
ønskeropplæringeller eleversom får besøkav kunstneregjennomDenkulturelle skolesekken.Å nå ut
til innbyggerne,med god informasjonom tilbud, tilskuddsordninger, vil bli prioritert i kommende
planperiode.

Tiltak på tvers av sektorene– prioriterte områder
Kartleggingkulturminner og kulturmiljøer
Kultursektorenhar ansvarfor formidling av kulturarv. Miljø- og arealforvaltningenhar ansvarfor
planarbeidomkringdette. Det er et mål med bådeen kartleggingav kulturminner og synliggjøre
særskiltekulturmiljøer. Arbeidetmed å utvikle en framtidig driftsmodell for Riddergårdener i gangog vil
fortsette i planperioden.

Kartleggingav kulturarenaer
Kommunene er ansvarligfor å leggetil rette for et bredt spekterav kulturaktivitet (jf. kulturloven § 5). I
dette er det ogsåviktig å sikrebefolkningenstilgangpå egnedekulturarenaer.Enkartleggingviser at
innbyggernehar et stort behovfor arenaerfor kulturutøvelse.Fokusetnå retter segmot å finne
løsningerpå arealbehovet.

Nærmerebeskrivelseav områdeneinnenfor sektoren
Det generellekulturarbeidet
Det generellekulturarbeidetomfatter kommunalegenaktivitet,forvaltningog tilskuddsordninger.
Innenfor dissetre områdeneliggerDen KulturelleSpaserstokken,
DenKulturelleSkolesekken,Ung
Kultur Møtes og mindre arrangementeri tilknytning til for eksempelRiddergården.
Forvaltningsområdene
inkludererplaner og strategierinnen idrett, kunstforvaltningog kultur.
Tilskuddsområdene
bestårav idrettstilskudd,kulturmidler, tilskudd til kulturarrangementerog
kunstprosjekter,allmennekulturmidler og tros- og livssynstilskudd.I tillegg er det en del institusjoner
som får faste tilskudd over kulturbudsjettet, somBuskerudmuseetog RingerikeKultursenter.

Kulturskole
Kulturskolengir undervisningi musikk- og kunstfagfor barn og unge,med tilbud bådefor talent og
bredde.
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Det er et mål å gjøre kulturskolentil en mer aktiv og åpen inkluderingsarena,der eleverfra ulike kulturer
møtes,utvekslerkulturelle uttrykk og skapernye prosjektersammen.Eksemplerpå dette er de allerede
igangsatteprosjekteneSplash,Korpsi Skolenog språkkafé.
NasjonalRammeplanfor kulturskoleneplanleggesvedtatt høsten2018, og implementeringenstarter
våren2019.

Bibliotek
Ringerikebibliotek skalvære et sted for informasjon,kunnskap,livslanglæringog deltakelse.Det skal
ogsåvære et sted for opplevelse,kreativitet, trivsel og rekreasjonog en inkluderendeog uavhengig
møteplass.
I perioden2015-2020følger biblioteket Buskerudfylkesstrategi Bedreliv med biblioteket– mer liv i
biblioteket.I handlingsplanperiodenprioriteres felles tiltak for styrkingav biblioteket som møteplass,
bedre ressursutnyttelsesamt å bidra til godeskolebiblioteki kommunen.Satsingenpå variert tilbud av
arrangementerog aktiviteter fortsetter.

Utfordringer og viktige tiltak
Kultursektorenhar et stort utviklingspotensial,og vil fokuserepå samskaping,informasjonog
tverrfagligeløsninger.Kulturenhetendrifter en rekke samhandlendetiltak, og i takt med at vi når ut til
flere deler av befolkningenøker ogsåbehovet for lokaler.Bådefor ossi kommunaldrift og for ildsjelene
og frivilligheten ute i samfunnet.

Pågåendeprosjekter
Splash
Et kreativt møtestedfor alle. Det er et gratis tilbud til alle barn på 4.- 6. trinn ved kommunens
barneskoler.Hver uke i 12 uker får eleveneen aktivitet innen kunst, film og musikk/kor.Prosjektet
arrangeresav Kulturskolenmed bred finansieringfra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
og videreføresi 2019.

Språkkafé
Enukentlig møteplassmellom innvandrereog frivillige. Her trenes det på å snakkenorsk,og aktuelle,
kulturelle og samfunnsmessige
temaer blir diskutert. Språkkaféenarrangeresav Kulturskolen,
Biblioteket,Frivilligsentralenog frivillige.

Korpsi skolen (KiS)
Prosjektetstartet som en pilot i 2016,og ble formalisert som satsningsområdefra 2017.I løpet av årene
2017-22 skalalle tredjeklasseeleveri Ringeriksskolen
få styrket musikkopplæringgjennomklassekorps.
Prosjektetgjennomføresav grunnskoleneog kulturskoleni fellesskap,og med aktiv støtte fra foreningen
«Korpsi skolen»og frivillige ildsjeler.
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IKAR
InternasjonaltKultur Arrangementi Ringerike.IKARer en feiring av det store mangfoldetav kultur og
folkeslagsom finnes i Ringerike.Det er et mål å få flere møter og kulturutvekslingmellom breddenav
Ringerikesbefolkninggjennomforestillingerog kulturelle arrangementer.IKARarrangeresav
Integreringsrådet og kulturadministrasjonenog i samarbeidmed flerkulturelle organisasjoner.Fra2019
involvereskulturskolen,Læringssenteretfor voksneog RingerikeFolkehøgskolei dette arbeidet.

KulturPopUp
Åpent kulturkontor og arenafor kulturelle møter. KulturPopUpstartet med en målsettingom synlighet
og dialogmed innbyggerne,og ble løst gjennom bruk av midlertidige tomme lokaler.I løpet av 2018 har
vi mottatt over 50 skriftlige innspill,og vi har hatt over 50 arrangementeri PopUp’enav ulike slag.
Prosjektet blir driftet av Kulturadministrasjonenog realisertgjennomsamarbeidmed gårdeiere,
Kultursenteretog frie kulturaktører.

Nasjonaltbokår 2019
500 år etter at første norskebok ble trykt inviterer Nasjonalbibliotekettil nasjonaltbokår. Bokåretfeires
med 500 arrangementi 500 bibliotek over hele landet. Et viktig mål er å skapeleselystog ny begeistring
for bøkerog litteratur, og biblioteket er lokal arrangør.

«Norsknok?»
Skalfremme debatt og samtalemed utgangspunkti nyere sakprosaog skjønnlitteratur.Prosjektet
omfatter temakvelderom norsketabuer, integreringog flyktningproblematikk.Lokaltarrangeresdet av
Ringerikeog Hole bibliotek med tilskudd fra Fritt Ord.

Kostra-analyse- Kultur og idrett
Ringerike RingerikeRingsaker Gjøvik JevnakerModum Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Netto driftsutgifter for
kultursektorenper innbyggeri
kroner
Netto driftsutgifter til
kommunalemusikk- og
kulturskoler,per innbygger6-15
år

1 021

1 215

2 073

2 055

2 466

2 098

2 224

2 122

1 607

1 591

1 997

2 372

2 459

2 744

2 439

1 841

0,3 %

0,2 %

1,6 %

6,9 %

1,6 %

0,6 %

3,2 %

3,0 %

901 000

97 889

19 579 173 375

6 000

778

34 657

62 705

Dekningsgrad
Andelbarn i gr.skolealderpå
ventelistetil komm musikk- og
kulturskole,av barn i alderen615 år

Kvalitet
Tilskuddtil frivillige barne- og
ungdomsforeningerper lag
som mottar tilskudd
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Ringerikekommunesnetto driftsutgifter til kultursektorenhar økt i 2017.Sett i forhold til kommuneri
landet uten Osloog Kostragruppe13, bruker kommunenlite på kultur.

Visjon:
Kultur for alle!

Mål
Overordnet mål
Brukermedvirkning
Tilstrekkelig
kvalitet

Mål
Indikator/målemetode
God
Andelgjennomførte
brukermedvirkningelevsamtaler
i kulturskolen
Økeantall eleveri Antall barn
kulturskolen,målt
i prosentav antall
barn i
grunnskolealder.
Økefagtilbudet i Antall fag
kulturskolen

Siste
måling
87,0 %

Mål
2019
95,0 %

Mål
2020
95,0 %

Mål
2021
95,0 %

Mål
2022
95,0 %

6,7 %

10,0 %

12,0 %

14,0 %

15,0 %

2

5

5

5

5

Mål
2020
1300

Mål
2021
1400

Mål
Overordnet mål
Mål
God
Økeantall
ressursutnyttelse brukeremed
"Meråpentavtale"

Indikator/målemetode
Antall brukeremed
"Meråpent-avtale" - ny
indikator 2017

Siste
måling
720

Mål
2019
1200

Mål
2022
1500

Virkemiddel for å nå mål
Kulturskolendriver aktivt med å rekruttere nye elever,blant annet ved å utvide fagtilbudet.
Biblioteket øker besøkstallenegjennomarrangementerog aktiviteter i nytt sceneområdeog
tilgjengelighetengjennomMeråpent bibliotek.

Driftsbudsjett med endringer
2019
28 905

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Tilskuddidrettsformål - reduksjonav budsjett, tiltak utført
Effektiviseringskrav
0,7 %
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Videreføringav økt støtte til RingerikeKultursenter
Videreføringopptrapping"Korpsi skolen"
Turskiltprosjekt
Støttetil fotballhall
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2020
2021
28 905 28 905

2022
28 905

298
-626
-328

298
-805
-507

298
-1 190
-892

298
-1 190
-892

28 577

28 398

28 013

28 013

-2 400
-237
-2 637

-2 400
-237
-2 637

-2 400
-237
-2 637

-2 400
-237
-2 637

1 500
566
150
0

1 500
0
0
3 500

1 500
0
0
0

1 500
0
0
0
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2019

Beløpi 1000

SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Økonomiplan
2020
2021

2022

2 216
-421

5 000
2 363

1 500
-1 137

1 500
-1 137

28 156

30 761

26 876

26 876

Støtte til lag og foreninger
Støttentil lag og foreningervidereførespå 2018-nivå.
Positivoppvekstsøkerom at årlig støtte økesmed kr 150 000 til kr 700 000. Dette er ikke lagt inn i
Handlingsprogram2019-2022.

HaugsbygdArena
DersomHaugsbygdArenarealiseresvil Ringerikekommuneleie gymsaler fra 2022.Eventuellleie legges
i Handlingsprogram2020-2023.

Snøproduksjonsanlegg
på Ringkollen
Rådmannenønskerå prioritere tilskudd til snøproduksjonsanlegg
på Ringkolleni 2019.Pågrunn av ett
stramt budsjettforslagfor 2019,ser ikke rådmannenmulighetertil å finansieretilskuddet på kr 3 000
000 med driftsmidler, og vil derfor kommetilbake til finansieringeni disponeringenav
regnskapsresultatetfor 2018.

Innsparingstiltak
Tilskuddidrettsformål - reduksjonav budsjett, tiltak utført
Tyristrand kunstgressbane2,4 millioner kroner - tiltaket utført i 2017og bevilgningenskalikke
videreføres.
Effektiviseringskrav0,7 %
Kultursektorensandelav effektiviseringskravpå 0,7 %.

Nye tiltak
Videreføringav økt støtte til RingerikeKultursenter
FS-vedtak sak51/18. Søknadom økt tilskudd 1,5 millioner kroner hvert år ble behandlet,det ble vedtatt
1,5 millioner kroner i 2018.Tiltaket fremmesderfor for 2019jfr. søknad.
Videreføringopptrapping "Korps i skolen"
Det er behovfor økt budsjett til dekningav lønn til flere ansattei "Korpsi skolen"jfr. vedtatt
opptrappingsplan.Prosjektetutvidestil to nye skoleri 2019 og evalueresfor å vurdere videre satsning.
Turskiltprosjekt
Kommunaldel av turskiltprosjektetsom gjelder merkingav turistløyperpå Vikerfjell,Vassfaretog
Krokskogenhar en stipulert utbetaling i 2019på 150 000 kroner, jfr. KS-sak58/17.
Støtte til fotballhall
Det foreslåså gi støtte til fotballhall i Heradsbygdamed 3,5 mill kroner i 2020,jf KS-sak77/18.
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Investeringsbudsjett
Arbeidet med utbedringav Riddergården,med blant annet nytt sprinkleranlegg,fortsetter i 2019.

Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Kulturtjenesten
Oppgraderingog sprinkling
Riddergården
Schjongshallen
Tilskuddtil RingerikeKirkelige
fellesråd- Oppgraderingog
utvikling kirker
SumKulturtjenesten

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

2019

6 500

4 500

0

0

0

4 500

2019

8 030

7 000

0

0

0

7 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

LØPENDE
14 530

16 500

5 000

5 000

5 000

31 500

14 530

16 500

5 000

5 000

5 000

31 500

Oppgraderingog sprinkling Riddergården
Det ble bevilget6,5 millioner kroner til utbedring av Riddergårdeni 2018.Dette fordeler segpå 1,5
millioner kroner til sprinkling,og 5 millioner kroner til utbedring.Arbeidet ble ikke ferdigstilt og
fortsetter i 2019.Innhold og omfangetav det som skalgjøresi Riddergårdenbehandlesi egensak.
Tilskuddtil RingerikeKirkeligefellesråd - Oppgraderingog utvikling kirker
Fraog med 2018 flyttes budsjettpostenfor tilskuddet til investering.Fellesrådetfår 5 mill. kroner årlig til
investeringstiltak,prioriterer og iverksetterdisseselv,og rapporterer i forbindelsemed årsrapporten
hvilke prosjektersom er prioritert og gjennomført.
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Helseog omsorg
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

610 842

580 623

589 944

589 444

588 944

588 944

130 639

132 485

135 441

135 441

135 591

135 591

66 118

62 417

64 217

64 217

64 217

64 217

60 082
14 776
882 458

53 211
1 000
829 737

58 211
1 000
848 814

58 211
1 000
848 314

58 211
1 000
847 964

58 211
1 000
847 964

-109 106 -108 804 -112 044 -118 694 -118 594 -118 594
-112 826 -108 293 -111 893 -111 893 -111 893 -111 893
-3 136
-1 260
-1 260
-1 260
-1 260
-1 260
-15 788
-894
-894
-894
-894
-894
-240 857 -219 251 -226 091 -232 741 -232 641 -232 641
641 601 610 485 622 722 615 572 615 322 615 322

Om sektor
Helseog omsorgi Ringerikekommunevil væreen bærekraftigsektor som yter godevelferdstjenestertil
brukerne.I årenefremover vil andelenav befolkningensom jobber og betaler skatt bli mindre, og
kostnadertil pensjonerog helse- og omsorgstjenesterøker. Eneldre befolkningbetyr ogsåat det blir
færre hendertil å utføre oppgavene.Denneutviklingenkrever at sektoren og våre innbyggeremå være
fleksiblefor morgendagensløsninger,være kreativeog utforskendei utviklingenav tjenesteneog kunne
fangeopp og tilpasseossnyvinninger.
Ringerikekommunetildeler pleie- og omsorgstjenesteretter vedtatte tildelingskriterier som forvaltesav
tildelingskontoret.Dissetjenesteneer bl.a. hjemmebasertetjenester, tjenester til funksjonshemmede,
rus- og psykiatritjenester,dagopphold, institusjonsopphold,miljøarbeidertjeneste,støttekontakt,BPA
m.m. I tillegg ytes sosialtjenesterved NAV,helsetjenesterved legevakt,helsetjenesteneved fengseletog
transittmottaket, tjenester for bådemenn og kvinnerved krisesenteretog matproduksjonog ombringingved Ringerikskjøkkenet.

Ønsketutvikling
Morgendagenshelse- og omsorgstjenester handlerom å skapeforutsetningerfor godeog likeverdige
tjenester for et antatt høyereantall brukere og for et større mangfoldav brukere.Dette innebærerat
tjenestenemå ha en kapasitetsom står til behovenede ulike gruppenehar. Åretsbudsjett synliggjørslik
satsning.
"Levehele livet" er den sistestortingsmeldingensom omhandlerfem nasjonaleinnsatsområderfor
eldre over 65 år; Et aldersvennligNorge,Aktivitet og fellesskap,Mat og måltider, Helsehjelpog
Sammenhengi tjenestene.Stortinget melder at med disseinnsatsområdeneskaleldre få mulighet til å
mestre eget liv der de bor - hele livet. Ringerikekommunevil utvikle tjenestenefor de eldre i tråd med
føringenefra stortingsmeldingen,og rådmannenvil benytte 2019 på å kartleggestatus på
innsatsområdeneog foreslåutviklingsområder.
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Områdeneinnenfor sektoren
Kommuneoverlege
Kommuneoverlegener medisinskfagligrådgiverfor rådmannenog rådmannensledergruppe,
koordinator for fastlegerog fastlegeordningensamt kommunensoverlegefor sykehjemog helsestasjon.
I tillegg er kommuneoverlegenhelsemyndighetinnenfor helseberedskap,folkehelse,miljørettet
helsevern,smittevernog psykiskhelse.

Tildelingskontoret
Ringerikekommunehar organiserttjenestetildelingeni eget tildelingskontor. Her er ogsåkoordinerende
enhet. Tjenestertildelesetter veiledertil tildelingspraksisjf. Helse- og omsorgstjenesteloven,
helsepersonellloven, pasientog brukerrettighetsloven,forvaltningslovenog verdighetsgarantien.

Hjemmebasertetjenester
Hjemmetjenesteromfatter hjemmesykepleieog praktiskbistandi hjemmet i tillegg til ansvarfor
trygghetsalarmog matombringing. Tjenestener regulert i henholdtil Lovom kommunalehelse- og
omsorgstjenesterog Lovom pasientog brukerrettigheter.Ambulerende tjenester ytes ved baserknyttet
til Hallingby,Hønefoss,Nes,Soknaog Tyristrand.Stasjonæretjenester ytes av et stasjonærtteam som
tilhører det bofellesskapet/omsorgsboligen
den enkeltebor i.

Institusjon: kort - og langtidsplasser
Institusjonenehar ansvarfor langtidsbrukeremed stort pleiebehov,samt brukere med behovfor
korttid s- og avlastningsopphold.Tjenestener regulert i Forskrift for sykehjemog boform for heldøgns
omsorgog pleie.

NAV-tjenester
De kommunaletjenestenei NAVer lovregulert i lov om sosialetjenester i NAV.I NAVRingerikeer
følgendekommunaletjenester samlet:økonomisksosialhjelpog gjeldsrådgivning.NAV- kontoret skal
ivareta brukerenshelhetligebehov for bistand,og tilby en individuelt tilpassetoppfølgingmed de
t jenester,tiltak og virkemidlerkontoret rår over.

Ringerikskjøkken
Målsettinger produksjonav god mat med riktig næringssammensetning
tilpassetbrukernesbehov.Det
brukesen produksjonsmetodehvor maten i størst mulig grad beholdernæringsstoffer,smakog
utseende.Det skalleggesvekt på tilpassingertil yngrebrukergrupperog tilbud om ernæringstettkost
for de med mindre matlyst.

Dagoppholdi institusjon - Dagsenter/Aktivitetssenter
Dagoppholder et tilbud til hjemmeboendeeldre som har behovfor en mer meningsfylthverdag,bådei
forhold til fysiskeog psykiskebehov.Vi har sosialtsamvær,trening i ulike former, gåturer, treningsrom,
sittedansog fellestrim. Treninger viktig for å forebyggeog opprettholde funksjoner.Brukernesom
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benytter dagopphold blir hentet hjemmei egenbolig og kjørt til og fra av kommunenseget
transportkontor.

Aurora
Arbeid og dagsentertilbudtil voksnefunksjonshemmede.Kommunenønskerå bidra til at våre
brukere/arbeidstakereopplevertrygghet,mestringog trivsel ved å jobbe med produksjonav ulike
produkter. Goddrift ved Aurora vil kjennetegnesved fornøydebrukere/arbeidstakeremed tilpassede
aktiviteter som kan føre til produksjonav salgbareprodukter. Arbeidsoppgavene
tilpassesog er
oppgaverinnen vedproduksjon, strikking, veving,lysproduksjon, makulering,snekringog kantine.
Dagsentertilbudeter et trivselstiltaksom aktivisererdeltakernemed musikk,dans,trening og enklere
hverdagsaktiviteter.

Helsetjenesterfengselog transittmottak
Ringerikekommunehar ansvar for helseavdelingenved Ringerikefengsel.Tjenestener regulert i Helse
og omsorgstjenesteloven.
Helseavdelingens
mål er at helsevurdering(innkomstsamtale)foretatt av
sykepleierskalgjennomføresinnen ett døgnetter ankomst.
Ringerikekommunehar ansvarfor helseavdelingenved transittmottaket. Tjenestener regulert i
Forskriftom tjenester til personeruten fast opphold. Ankomstfasenomfatter lovpålagtog nødvendig
helseundersøkelse
og gjennomføringav informasjonssamtalemed NOAS(Norskorganisasjon for
asylsøkere).Usikkerheteni flyktningetilstrømningentil Norgeog hvordanUDIvelgerå benytte
Hvalsmoen, gjør at vi til enhvertid må væreomstillingsdyktigeog nytenkende.

Interkommunalt samarbeid
Krisesenterog Legevakter interkommunaletjenester som driftes med Ringerikesom vertskommune.
Helsesamarbeidetfor Ringeriksregionen
og Midt -Buskerudhar en egenkoordinator som skalsørgefor
koordineringhelsesamarbeidetmellom VestreVikenog Vestregionsamarbeidet.
Dennestillingener
finansieresav samarbeidskommunene.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Helsetjenesterav god kvalitet er tjenester som er virkningsfulle,tryggeog sikre.Godetjenester må
utviklessammenmed brukerne.Dissemå væregodt samordnetog ha god kontinuitet, samtidigsom
rett tjeneste må væretilgjengeligog samsvaremed behov.Viderevil godetjenester benytte ressursene
på en god måte og være rettferdig fordelt.
Helse- og omsorgstjenesterbetyr mye for innbyggernevåre og spesieltfor de med de størstebehovene
og derespårørende.Her utgjør kommunenen forskjell for folks trygghet og livskvalitet.For å kunne
fortsette å utgjøre en forskjell vil kommunenkontinuerligvurdere innsatsnivåog ressursbrukopp mot
det totale behovet for tjenester i sektoren.Dette er en utfordring og vil fortsette å være det da
demografienviserøkt antall eldre. Konsekvenservil være endringeri drift for å tilpassesegden
økonomiskerammen.Sektorenvil arbeidesystematiskmed dette i 2019ved å gjennomføremulige
strukturelle justeringer.
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Balansemellom omsorgsplasserog institusjonsplasser
Et optimalt omsorgstilbudkrever omsorgsplasser
både i form av omsorgsboligerm/bemanningog
institusjonsplasserfor korttidstilbud, avlastningog behandling.Det er avgjørendeat kommunen
balansererdissetilbudene.Kommunenprosjekterernå nye omsorgsboligerbådepå Hov og i
Heradsbygda.Eventueltytterligere utbygging,herunder institusjonsplassersom erstatningfor Hønefoss
sykehjem,vil bli lagt fram for politisk behandlingetter at en ny behovsanalyseblir presentert i 2020.
Dette arbeidet vil starte i 2019.

Sosialhjelp,utvikling og tiltak jf. Holtenutvalget
Utgiftene til økonomisksosialhjelphar vært høyeog til dels økendeover flere år. Kommunenog NAV
har satt inn flere tiltak, men har ikke fått ønskederesultater.Hovedårsakentil økningav økonomisk
sosialhjelpi 2018er bl.a. nytt regelverkom redusertrett til arbeidsavklaringspenger
, innstrammingfra
fylket på tiltaksmidlerog dermedredusertetiltaksplasserfor mottakere av sosialhjelpog flyktninger som
går over til NAVfra introduksjonsprogrammet.I tillegg er det noen mekanismeri kommunensom bidrar
til å drive opp sosialhjelpen,ved at NAVdirekte eller indirekte blir gjort ansvarligfor beslutningerfra
andre instanser.
Holtenutvalgetleverte sin rapport i 2017 hvor det ble foreslått tiltak som skullebidra til å få flere
innbyggerei arbeid og færre til å bli avhengigav økonomisksosialhjelp.Kommunenfastholder
strategienom å benytte startlån som virkemiddelfor at flere skaleie egenbolig. Utover dette prioriterer
rådmannenå styrke gjeldsrådgivningstjenesten
til yngre sosialhjelpsmottakerefra 2019.
Holtenutvalget var spesieltbekymret for ungdomsom faller ut av videregåendeskole,og at flere blir
avhengigav hjelp fra NAV.Sosialhjelpsbudsjettet
er styrket i 2019,og det er spesielttre tiltak som vil
utredesog prøvesut i kommendeprogramperiode:
1) Arbeidsrettettiltak til ungemottakere av økonomisksosialhjelp
Kommunalt pilotprosjekt hvor NAV,i samarbeidmed en lokal arbeidsmarkedsbedrift,oppretter et
arbeidsrettettiltak (aktivitet). Formåleter at fortrinnsvisungemottakere av økonomisksosialhjelpskal
delta i en arbeidsrettetaktivitet som styrker deresmuligheterfor overgangtil arbeid og selvforsørgelse.
Tiltaket vil evalueresetter seksmåneder.
2) Oppstartav "Ungdomshus"
Målet med Ungdomshuseter å øke livskvalitetentil ungdomved å lette inngangentil de ulike enhetenei
kommunenpå en mer helhetlig måte. Det leggestil rette for at veilederei Ungdomshusetkan handle
raskt og identifisereinnsatsområderpå et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at ungdommens
utfordringer forebyggesog en redusererfremtidig behovfor tjenester og økonomiskbistand.Tilbudet
organiseresforeløpigunder sektorenBarn/Ungeog Oppvekst.
3) Helhetligoppfølgingav lavinntektsfamilier
Dette er et prosjekt som startet opp i 2015og som ble avsluttet i desember2018.Prosjektethar
oppnåddgode resultaterbådei Ringerikeog i de 14 andre kommunenesom har deltatt. Met odikkenvil
derfor utviklesvidere og vil fortsatt benyttesi familier som er avhengigav, eller står i fare for å bli
avhengigav, økonomisksosialhjelp.I tillegg vil metodikkenbenyttesved oppfølgingav enslige,spesielt
yngre,mottakere av sosialhjelp.
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Styrkesentrumsnærhjemmetjeneste(Hønefoss)
Hjemmetjenesteni Ringerikekommunehar en nøkkelrollei tjenestetilbudetinnen helseog omsorg.
Kommunenhar en strategi på at flest mulig skalfå tjenester i eget hjem så lengesom mulig. Den
sentrumsnærehjemmetjenestenhar de sisteårenevært i prosjekt (Morgendagensomsorg)for å
tilpassesegmorgendagenskrav og behov.I den forbindelseble enhetenogsåpilot for
heltidskulturprosjektet"Nytt BlikkRingerikekommune".
Prosjektetførte til ny turnus med bl.a. økt andel heltidsstillinger,økt gjennomsnittligstillingsstørrelse,
økt kompetansepå alle vakter (ogsåhelg),planleggingfor variasjoneri drift, teamoppbyggingav turnus
og økt frigjort tid til ledelse.Turnuser rammeverketog forutsetningenfor at det fagligearbeidet kan
gjennomføres,forbedresog utvikles,og kartleggingsfasen
førte til mer realistiskeforutsetningerfor å
lykkesi det arbeidet.
Det fagligearbeidet i ny turnus innebæreren omstillingfra hvordanman historisksett har løst
arbeidsoppgavene,til en ny måte å løsearbeidet på. I dette omstillingsarbeidethar prosjektet
Morgendagensomsorgog Helhetligpasientforløphatt stor påvirkningpå hverandre.Utfallet er styrking
med demenskoordinator,palliasjonskoordinatorog HPH-team for å sikreovergangerfor pasientene
mellom sykehus-kommuneog korttidsplass-hjemmetjeneste.Sistnevnteteam er ogsåmed på å
reduserekostnaderi forbindelsemed overliggerepå sykehus,ved å leggetil rette for at pasientenekan
komme raskerehjem.

Hovedtiltak i tjenestene
Tjenestene
Pårørendemed særligtyngendeomsorgsoppgaver
Ledelseni helse- og omsorgstjenestenei kommunerog helseforetakhar ansvarfor at
myndighetskravenei veilederenom pårørendefølgesopp. Tiltak for å endre praksisskaliverksettes.
Implementeringav anbefalingenekrever opplæringav ansatte,utvikling av interne prosedyrer,rutiner
og verktøy,endret organisering,for bedret samarbeidog utvikling av nye tilbud til pårørende.Dette
arbeidet vil gjennomføresi 2019.

Dagrehabilitering ved dagaktivitetssenteret
For å sikre optimal bruk av institusjons- og korttidsplasservil rådmanneni løpet av 2019 utrede
mulighetenfor å gi tilbud om dagrehabiliteringved dagaktivitetssenteretved Austjord.Utredningensesi
sammenhengmed eksisterendetilbud.

Rusog psykiatri
Det jobbesmed ny Rusplan.Dennevil leggeføringerfor videre satsningpå feltet og er basertpå
nasjonaleføringer og lokalebehov.Planenprioriterer hovedgrepog tiltak innenfor fire fokusgrupper;
Gravideog spedbarn, Barnog unge,Voksneog Pårørende.Rådmannenforeslåri 2019 å styrke
fritidstilbudet for dennegruppenog satsningener i samsvarmed rusreformen.

Boligsosialtarbeid
Boligtjenestenhar, i samarbeidmed Husbankenog NAVRingerike,utviklet idéen "Eie først". Denne
strategieninnebærerbedre utnyttelse av Husbankensvirkemidlerslik at vanskeligstiltebarnefamilier
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skaleie egnet bolig. Ambisjonener at dette skalbidra til at flere barn vokseropp i stabile hjem i gode
bomiljøer samtidigsom kommunensutgifter til sosialhjelpreduseres.Satsingensesi sammenhengmed
bl.a. Helhetligoppfølgingav lavinntektsfamilier.

Kompetanse
Årlig utarbeider sektorenen kompetanseplanmed prioriterte satsingsområderog dissevidereførestil
neste planperiode:Dokumentasjoni Gerica,Nettverksorganiseringav fagområder,ABC-opplæring,
videreutdanningerog stipendordningerfor sykepleiereog vernepleiere.

Følgendeområder er nye for neste planperiode:
Etiskrefleksjon
Organiseringav etisk refleksjoni grupperer en viktig metode og verktøy som benyttesfor bevisstgjøring
av helsepersonellsverdier og holdninger.Refleksjonsom metode kan benyttesi nettverksgruppenes
arbeid, i personalmøter eller andre arenaerder det foreliggerplaner for styrt kompetanseutvikling.

Vurderingskompetansekurs
Firedagerskurs for helsefagarbeidereog assistenteri regi av USHT(utviklingssenteretfor sykehjemog
hjemmetjenester).Gir innføring i eller repetisjon av basiskompetanse.

Digital basiskompetanse
Kommunenhar inngått samarbeidmed Haprofor å kunnetilby grunnleggendeIT-opplæringfor våre
ansatte.Opplæringenforegår lokalt på arbeidsstedet.Hensiktener å øke digitale ferdighetertil den
enkelte ansatte for å kunne ta i bruk velferdsteknologiog følge den generelledigitale utvikling.

Målinger - indikatorer
Utviklingog bruk av godeindikatorer blir et strategiskkompetanseområdefor bådeledere og
medarbeidere.

Pasientsikkerhetsprogrammet"I trygge hender"
I regi av det nasjonalepasientsikkerhetsprogrammet
er det utarbeidet flere tiltakspakkersom er
relevantefor vår kommune;Herunderforebyggetrykksårog fall, riktig legemiddelbruk,samstemmingav
legemiddellister,forebyggingav underernæringog tidlig oppdagelseav forverret tilstand. USHTvil bidra
inn i arbeidet med læringsnettverki sektoren.

Etterlevelseav prosedyrer,retningslinjer og regelverk
I 2019vil sektorenstarte et arbeid for å sikreat rutiner, prosedyrer,retningslinjero.l. blir etterlevd i
egenorganisasjon.Det vil bli etablert internrevisjonsom metode for å kvalitetssikretjenesteneog egen
praksis.
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Organisasjonog ledelse- Nytt Blikk Helseog omsorg
Ringerikekommunehar besluttet å forplikte segtil arbeid for økt heltidsarbeidog for en utvikling til økt
heltidskultur. I den forbindelsehar Helseog omsorgetablert et eget delprosjektfor å sikre deltakelse
inn i det overordnedearbeidet,samt for å starte arbeidet for å redusereutvikling av krav om økte
stillinger.Årsakener at sektorenønskerå styre rekrutteringenav ny kompetansefor å sikre kvaliteten
på tjenesten.Sektorenser ogsåpå dette arbeidet som et bidrag til å styrkemulighet for ledelseved at
lederteamenegår i dypdykkpå egnefakta for økt forståelse innen dette arbeidet.

Brukerundersøkelser
Sektorenhar brukerundersøkelserhvert år, og hver undersøkelsehar intervall på annethvert år. Det er
ønskeligå reduserehyppighetenslik at sektorenfår mer tid til å følgeopp resultateneog implementere
valgte tiltak. Det er en nødvendighetfor å lykkesi forbedringsarbeidet.

Samarbeidpå tvers - Tverrfagligmiljøteam
Ringerike,har i likhet med andre kommuner,et stadigøkendeantall barn og ungesom faller ut av skole.
Tverrfagligmiljøteamvil gi dennegruppen tett og tilrettelagt oppfølgingi form av motivasjonsarbeidog
veiledning.Teametvil væretilgjengeligpå deresulike arenaersom skole,hjem og fritid. Det
samarbeidestett med skolefor å sikrehelhet og tilrettelegging.Teametjobber på enkeltbarnog deres
familier. I 2019vil det etableresfelleskompetanseløftfor forebygging,tidlig innsatsog foreldrenettverk.

Trygghjemme
Dette er et forebyggendebrannverntiltaktil kjente risikoutsattegrupper.Det er inngått en avtale
mellom enheter i Ringerike kommuneom felles brannverntiltakfor hjemmeboendesom er utsatt.
Samarbeideter initiert av Brannog Redning.

Velferdsteknologi
Utviklingeninnenfor velferdsteknologikrever at de ansatteforholder segtil ny digital hverdagmed bruk
av nytt verktøyog utstyr. Samhandlingmed Hole og Jevnakerfortsetter i prosjektformder digitale
konsultasjoner,kompetanseom velferdsteknologiog bruk av sensorteknologier sentraleområder.
I forbindelsemed investeringenegjøresdet arbeid knyttet til velferdsteknologiskeløsningerog styring
av byggene.

Helsetjenestertil flyktninger
I 2019vil det gjennomføreset arbeid for å se på mulighetenefor å effektiviserehelsetjenesteneved
Smittevernkontoretog Hvalsmoenhelseavdeling.Dette på grunn av mindre mottak av flyktninger.

Kostra-analyse- Pleieog omsorg
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Institusjoner(f253+261)- andel
av netto driftsutgifter til plo(B)

40,6 %

41,7 %

56,1 % 36,6 %
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Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017
Netto dr.utg. pr. innb. 261
Institusjonslokaler(B) *) **)
Netto driftsutgifter pleie og
omsorgi prosentav kommunens
totale netto driftsutgifter(B)
Tjenestertil hjemmeboende
(f254) - andel av netto
driftsutgifter til plo(B)

1 165

1 142

35,7 %

1 385

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

646

921

351

933

907

35,2 %

32,4 % 32,2 %

29,0 %

33,6 %

31,1 %

30,8 %

55,1 %

54,5 %

42,2 % 57,8 %

33,6 %

59,4 %

50,2 %

51,1 %

3 993

4 241

3 626 4 536

4 607

3 654

3 439

3 483

16,8 %

17,1 %

9,7 % 20,8 %

9,9 %

15,1 %

14,7 %

13,9 %

9,1 %

8,9 %

14,3 % 6,6 %

9,0 %

10,0 %

12,6 %

11,7 %

Produktivitet
Utgifter per beboerdøgni
institusjon

Dekningsgrad
Andelhjemmetj.mottakeremed
omfattende bistandsbehov,80 år
og over(B)
Andelinnbyggere80 år og over
som er beboerepå institusjon

Netto driftsutgifter pleie og omsorgi prosent av kommunenstotale netto driftsutgifter viser en mindre
nedgang.Ringerikebruker fortsatt en større andel til denne tjenestegruppenenn
sammenligningskommunene/gruppene,
men nærmerseggradvis.I forhold til utgiftsbehoveter
ressursbrukenunder landsgjennomsnittet,men lavereinntektsgrunnlag(95 %)enn landsgjennomsnittet
gjør at andelenkun får en mindre reduksjon.
For Ringerikehar de fleste indikatoreneholdt segstabilt i perioden. Sammenlignesde med utvalgte
kommuner/grupperer det noen forskjeller.Samletsett brukesen større andel av pleie og omsorgsin
ramme på hjemmetjenesterenn på institusjonstjenester.Det gjelderogsåkommuneneGjøvikog
Modum. Flereindikatorer viser at dissetre kommunenesatserpå hjemmebasertetjenester til eldre,
men Ringerikehar den lavesteandelenav de tre. Men alle er godt over landet og Kostragruppe13.
Tilsvarendeer Ringerikehøyestav de tre kommunenei andel til institusjonstjenester.Somen del av
institusjonstjenestenregnesutgifter til drift av institusjonsbygningene.
Der liggerRingerikehøyt, bl.a.
grunnet husleiefor noen av institusjonene.Institusjonstjenesterinkludererbarneboligerog kjøp av
eksterneplassersom overliggerepå sykehus.Dette er ogsåforholdsvisdyre institusjonsplasser,og
det er plassersom ikke gir inntekter. Dette visesogsåigjen i en forholdsvishøy pris per beboerdøgni
institusjon selvom det nå er to av sammenligningskommunene
som ligger høyere.
Kommunenhar en høy andel hjemmeboendemed omfattende bistandsbehovog forholdsvislav andel
over 80 år på institusjon.Dette er naturligefølger av satsningpå hjemmebasertetjenester.

Kostra-analyse- Sosialetjenester
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til
økonomisksosialhjelppr.
mottaker(B)

48 587

52 863

48 291 57 282

42 590

39 078

45 381

51 462

58,4 %

44,5 %

45,8 % 41,3 %

45,8 %

27,3 %

40,5 %

43,7 %

Dekningsgrad
Andelmottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde(B)
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Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017
Andelensosialhjelpsmottakerei
alderen20-66 år, av innbyggerne
20-66 år(B)**)

4,0 %

4,0 %

4,4 % 4,4 %

3,1 %

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

3,5 %

3,5 %

3,2 %

Andel mottakeremed sosialhjelpsom hovedinntektskildeer redusert.Kommunener fortsatt høyereenn
Gjøvikog Modum, men er nå bare så vidt over Kostragruppe13. Og det er antall mottakere med
sosialhjelpsom hovedinntektskildesom er redusert,sidentotalt antall mottakere av sosialhjelphar vært
noksåstabilt disseårene.
Driftsutgifter til økonomisksosialhjelphar økt med 4 mill.kr fra 2016 til 2017.Med nestenuendret antall
mottakere er det utgift per mottaker som har økt. Ogdet er i gruppenunder 30 år at utbetalingenhar
økt mest. Kjennetegnpå dennegruppener utfordringer med rus og/eller psykiskhelse,mangehar ikke
fullført videregåendeskole,mangeforsørgerbarn og flere kommer fra introduksjonsordningeneller
ensligemindreårigeflyktninger for videre oppfølgingi NAV.Det er ogsåkjent at mottakerne av
sosialhjelpmottar stønadi lengre tid enn i de fleste andre sammenlignbarekommuner.
De ungeer en prioritert målgruppei NAV.Det finnes mangestatligetiltak for gruppen,men de har
oftest et arbeidsrettetinnhold, noe som ikke alltid passerfor ungdommeneslivssituasjon.NAVtilbyr
videre for eksempelgruppetiltakfor de arbeidssøkende,de jobber tverrsektorielt for å se på nye måter
å følgeopp barn og ungefor å unngåat de må søkeNAVi 18-20 års alderenog de arbeidermed å få i
stand et UngdommensHus.

Kostra-analyse- Kommunaleboliger
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Brutto investeringsutgiftertil
boligformålper innbyggeri
kroner
Kommunaleboliger Korr. bto.
dr.utg. Beløppr innb (kr)

259

47

2 378

689

30

1 702

1 426

1 527

1 895

1 991

800

352

623

1 089

1 324

1 301

22

21

20

32

17

27

21

19

Framsikt
Kommunaltdisponerteboliger
per 1000innbyggere(B)

Laveinvesteringsutgifterog høyebrutto driftsutgifter til boligformålkan tilskriveskommunens
organiseringav sine boliger med Ringerikeboligstiftelsesom eier og kommunensom leier. Kommunen
er stabilepå indikatoreneover tid, men avvikerfra de andre sammenligningskommunene.

Mål

Overordnet mål
Ledelse

Medarbeiderskap

Siste
Mål
Indikator/målemetode
måling
Lederneer
Samletscorepå
mestringsorienterte medarbeiderundersøkelse
og tydelige
premissleverandører
Organisasjonen
Samletscorepå
pregesav
medarbeiderundersøkelsen
selvstendige,
fleksibleog
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Mål
2019
>4,3

Mål
2020
>4,3

Mål
2021
>4,3

Mål
2022
>4,3

>4,3

>4,3

>4,3

>4,3
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Overordnet mål

Mål
kompetente
medarbeidere
Redusere
medarbeideres
sykefravær

Indikator/målemetode

Siste
måling

Mål
2019

Mål
2020

Mål
2021

Mål
2022

Redusertfravær

11,3 %

10,0
%

10,0
%

10,0
%

10,0
%

Mål
Overordnet mål
Tilstrekkelig
kvalitet

Mål
Indikator/målemetode
Pasientsikkerhet Andeldigitale
trygghetsalarmer
Antall Evondos(
medisinsk
medisindosett)
Styrke
Antall personersom
demensomsorgenhar mottatt
pårørendeopplæring
Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupperfor
hjemmeboende
demente
Økt
Andelungeunder 30
selvhjulpenhet år som har krav om
aktivitetsplikt
Antall
gruppearrangement
for hjemmeboende
eldre i forebyggende
øyemedpr. år.
Antall personersom
har gjennomført
hverdagsrehabilitering

Siste
måling
50,0 %
31

Mål
2019
100,0
%
60

Mål
2020
100,0
%
60

Mål
2021
100,0
%
60

Mål
2022
100,0
%
60

34

100

160

160

160

0

7

7

7

7

90,0 %

90,0 %

90,0 %

90,0 %

0

10

15

15

15

30

74

134

134

134

Mål
Siste
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling
God
Effektiv
Andelkorttidsplasser 86,0 %
ressursutnyttelse tjenesteproduksjonbelagtmed
korttidsplasser
Gjennomsnittlig
1,7
liggetid på sykehuset
døgn
etter at pasientener
definert som
utskrivningsklar
Omfangpå
Det nyetablerte
Antall huststandersom
0
tjenester tilpasset boligkontoret
har gått fra leie til eie
brukernesbehov sikrer en helhetlig
og godt koordinert
tjeneste
Færreinnbyggere Antall brukeremed
485
er avhengigav
sosialhjelp
sosialhjelp
Antall mellom 18-24 år
83
på økonomisk
sosialhjelp
Gjennomsnittantall
5,85
månederpå sosialhjelp
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Mål
2019
90,0 %

Mål
2020
90,0 %

Mål
2021
90,0 %

Mål
2022
90,0 %

0-3
døgn

0-3
døgn

0-3
døgn

0-3
døgn

20

20

20

20

360

360

360

360

50

50

50

50

5,00

5,00

5,00

5,00
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Overordnet mål

Mål
Riktig
dimensjoneringav
tjenestene

Siste
Indikator/målemetode måling
Antall produserte
38 700
timer innen
ambulerendeog
stasjonær
hjemmetjeneste
Antall søknaderpå
1 565
tjenester
Gjennomsnittligantall
16
på ventelistei
omsorgsboligpr.mnd
Gjennomsnittligantall
10
på venteliste
institusjon pr.mnd

Mål
2019
31 000

Mål
2020
31 000

Mål
2021
31 000

Mål
2022
31 000

2 400

2 400

2 400

2 400

10

5

5

5

5

5

5

5

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
610 485 610 485 610 485 610 485

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav
0,7%
Refusjonressurskrevendetjenester
Husleieinntekter
Brukerbetalinginstitusjon
SalgServicesentrene
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Styrkehjemmetjenesteni Hønefoss
Styrkingav sosialhjelp
Husleietil Boligstiftelsen
Basistilskuddleger
Drift leasingbiler
Forebyggendetiltak NAV
Økt husleieVikenbygget
Driftstilskuddfysioterapeuter
TilskuddRingerikeinterkommunalelegevakt
Manglendefastlønnstilskuddfysioterapi
Dagberedskap
Styrkingav tjenester til psykiatriog rus
Økt husleieny legevakt
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

7 599
-500
7 099

7 449
-7 150
299

7 449
-7 050
399

7 449
-7 050
399

617 584

610 784

610 884

610 884

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

-5 818
-4 000
-1 440
-900
-150
-12 308

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
1 000
586
500
420
400
240
200
0
17 446
5 138

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
500
586
500
420
400
240
200
150
17 096
4 788

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
0
586
500
420
400
240
200
300
16 746
4 438

5 000
5 000
2 000
1 100
1 000
0
586
500
420
400
240
200
300
16 746
4 438

622 722

615 572

615 322

615 322

Sammendragdriftsbudsjett for sektoren
Sektorenleverer tjenester 24 timer i døgnethver dag hele året. Et tilfredsstillendeantall kompetente,
dedikerte medarbeidereer avgjørendefor at sektorenskalkunnelevereriktige tjenester til rett tid og
med avtalt kvalitet. Hovedtyngdenav utgiftene i sektorener derfor knyttet opp mot lønn (85-90%).
Kommunenhar de sisteåreneprioritert kompetanseutviklingfor å være i standtil å håndteresektorens
oppgaverog samfunnetsendredetjenestebehovog brukergruppesammensetning.
Satsingenskalgjøre
kommuneni standtil å gi tjenester til det bestefor brukerenpå en effektiv måte.
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Vedtatt budsjett for 2019medføreren økt satsingi NAVfor å stagnereog forebyggekostnaderknyttet
til økonomisksosialhjelp. Dette gjøresved å styrke gjeldsrådgivning,fortsette fokus og tiltak med
metodikk fra lavinntektsfamilie-prosjektettil andre grupper.EtablereUngdomshusmed veiledningog
bistandfor ungei sårbarefasersamt et pilotprosjekt for å etablere aktivitetstiltak for å stimuleretil
skoleog arbeid.
I 2019velgerrådmannenå styrke den sentrumsnærehjemmetjenesten,og dette innebefatter
etableringav ny turnus som følge av kommunensprosjekt om heltidskultur.Satsningenfører ogsåtil en
styrkingav arbeidet innenfor demensog lindrendepleie samt arbeidet med å sikre gode
tjenesteoverganger.
Effektiviseringskravet
for 2019medfører at sektorenvil måtte jobbe kontinuerligmed å finne
kostnadsbesparende
tiltak samtidigmed at en bevarersatsingsområdene.

Tekniske justeringer
Lønnsvekst
Lønnsvekstfra 2018med helårseffektinn i 2019.
Luftmålingeri Hønefosssentrum
Luftmålingeri Hønefosssentrum skalgjennomføresi 2018/2019.Det er avsattmidler til hele prosjektet i
2018.Prosjektetgår fra juni 2018 til og med mai 2019.Det gjøresen avsetning31.12.18av ubrukte
midler til prosjektetsom utfra betalingsplaner kr 580 000 uten merverdiavgift.Målingeneer utvidet
med ytterligere sensorersom medførerøkt utgift kr 150 000. Midler til dette er hensyntatti budsjett
2019.
Økt timesats til støttekontakter
Timesatsentil støttekontakterer økt fra kr 123 kr til tarifflønn assistenterlavestesats.Et tiltak for
lettere å rekruttere støttekontakter.Et viktig tiltak langt ned i omsorgstrappen.
Budsjettkorrigering vedtatt i KSvedtak74/18 for 2018.Må videreføresi 2019.

Vedtak forrige periode
Implementeringav velferdsteknologisketiltak i pilot velferdsteknologi.
Sikregod implementeringav velferdsteknologisketiltak som startet opp i pilot velferdsteknologi.Tiltak
som kun gjaldt 2018,og korrigeresi 2019-2022.
Økte leieinntekter omsorgsboliger
Heradsbygdaomsorgssenterplanleggesnå for 64 bemannedeboligenhetermed tilhørende fasiliteter.
Her vil beboernebetale for husleie,mat og øvrigetjenester. For kommuneregnskapetblir det en
reduksjoni beboerbetaling(vederlag)
og en økningi husleieinntekter,eventuelt økt salgav mat fra
Ringerikskjøkken
og økte inntekter for praktiskbistand.Mye usikkerhet,og det gjøresingenendringi
anslagøkte inntekter i år.
Økte leieinntekter Heradsbygdaomsorgsboliger
Heradsbygdaomsorgsleiligheter.Økt antall leiligheterfra 54 til 64. Førertil økte leieinntekter på kr 1
000 000 fra 2020.
For høyt budsjett 2017på vederlagopphold institusjon og hjemmetjenester
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Gjelderreduksjoni beboerinntekter(vederlag)ved åpningav Heradsbygdaomsorgssenter.Beboerneher
betaler for husleieog øvrigetjenester. Beregningergjøresnesteår.

Innsparingstiltak
Effektiviseringskrav0,7%
Effektiviseringskrav0,7%utgjør kr 5 818 000.
Refusjon ressurskrevendetjenester
Økt refusjonsom følgeav nye brukere og endringi tjenestebehov.Dette gjelder 2018,og som blir
utgangspunktetfor budsjett 2019.
For 2017var refusjonen80%av lønnsutgiftenutover innslagspunktpå kr 1 235 000.
Husleieinntekter
Beregnerkun 2%veksti husleien,sidenden ikke justeresmed KPI01.01,men når beboerhar bodd i
hus/leiligheti ett år, jfr. Husleieloven§4 - 2. Oppjusterestil gjengsleie ved innflytting av nye beboere.
Husleieinntekteneøkesmed kr 800 000.
De nye leilighetenesom skalbyggeskan gi tilsammenkr 640 000 i husleieinntekterfor kommunen.
Tilsammenen økningpå kr 1 440 000.

Brukerbetalinginstitusjon
Anslagpå 3%økningi brukerbetalingfor opphold i institusjon.Beregnesav årets prognoseog utgjør kr
900 000.
SalgServicesentrene
Lagttil 3%økningi salgsinntekt(3259'*3%).i tillegg salgtil andre fra Hovedkjøkkenet(1400'*3%).
Tilsammenkr 150 000.

Nye tiltak
Styrkingav sosialhjelp
Styrkingav sosialhjelpsbudsjettetskali hovedsakbenyttestil forebyggendetiltak som gjeldsrådgivning
spesielttil yngresosialhjelpsmottakere,og opprette arbeidsrettettiltak til ungemottakere av
økonomisksosialhjelp.For øvrig har det vist segat utbetalingav økonomisksosialhjelphar økt fra år t il
år selvom tiltak har blitt satt inn. Her er ogsåen del til delvisjusteringav budsjettet for økonomisk
sosialhjelp.
Styrkehjemmetjenesteni Hønefoss
Enhetener pilot for heltidskulturprosjektsom har ført til omleggingav turnus med blant annet økt
kompetanse,lavereuketimer, teamoppbyggingav turnus, større stillinger og som totalt sett har ført til
økt bemanning.I tillegg skalbemanningenøkesmed demenskoordinator,palliasjonskoordinatorog
HPH-team.
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Husleietil Boligstiftelsen
I henholdtil brev fra Boligstiftelsenøkeshusleienfor 2019 med kr 2 829 000. Dette inkludererKPImed 2,5%.
Boligstiftelsenanmodesom kun 1%KPI,noe som vil redusereutgiftsøkningenmed ca 900 000, avrundettil en
økningpå 2 mill.kr. Det er ønskeligat ogsåBoligstiftelsen kan bidra i effektiviseringsprosessen
som kommunener
inne i.

Basistilskuddleger
Satsenfor basistilskudd(per capita tilskudd)for fastlegeordningeni kommunenereguleres1.juli hvert
år. Antall pasienterpå listene dannergrunnlagetfor kommunens utbetaling til legene.Fra1.juli 2018er
satsenkr 486 per pasientper år. Dette er en økningpå 7,76%som er mer enn en dobling av økningeni
forhold til de sisteårene.
Forebyggendetiltak NAV
Dette er en oppfølgingav vedtak i FS13/18 - 3 Prosjektoppfølgingav lavinntektsfamilier.
Prosjektet«helhetligoppfølgingav lavinntektsfamilier»har vist goderesultater.2018er sisteår NAV
mottar midler, kr I 300.00av Arbeids- og velferdsdirektoratettil å dekketo stillinger.Formannskapetber
Rådmannenfølgeopp prosjektet for å sørgefor at prosjektetkan videreføresi 2019.
Prosjektetprøver ut en ny rolle i kommunen,plassertpå Nav kontoret, en familiekoordinatorsom gir
tett oppfølgingetter behov.Familiekoordinatorenjobber med hele familien under ett og med fire
målområder,arbeid – bolig - økonomiog barnassituasjon,og har et utstrakt samarbeidmed andre
aktuelle/involvertetjenester i kommunene.
Drift leasingbiler
I utgangspunkteter det et behov for 2 Mill kr. i økt rammemed bakgrunni 2018-regnskapet.Med ny
leverandør,mindre innbytte av biler og mindre skader(pålagtkjørekurs)reduserestiltaket til 1 mill.kr.
Beregningfra leder viseren besparelsepå 0,6 Mill kr ved overgangtil ny leverandør.I 2018er planenå
bytte 33 biler mot 20 biler i 2019,noe som forventeså gi innsparing,da det visersegat det ofte er
skadersom må repareresved innbytte. Det er planlagtpålagtHMS-kurs for alle sjåføreneav
leasingbilenesom forhåpentligvisvil redusereskaderog vedlikeholdskostnader.
Øvrigtiltak er å bruke
bilene på tvers av enhetenefor å unngåbruk utover makskilometer.
Driftstilskudd fysioterapeuter
I henholdtil ASA4303 Avtaleom driftstilskuddog takster for fysioterapeutermed avtale om privat
praksismed kommunene,er driftstilskuddetfor avtaleåret2018-2019 fastsatt til kr 444 600. Det er en
økningpå kr 23 580 per årsverk.Med 21,4 årsverkvil det bli en økningpå kr 500 000.
TilskuddRingerikeinterkommunale legevakt
Økt tilskudd til Ringerikeinterkommunalelegevaktgrunnet lønns- og prisvekst.Økt med 2,8 % av
kommunenstilskudd for 2018 som er på 14,2 mill.kr. Er fordelt på ordinær legevaktog øyeblikkelighjelp
tilbudet ved legevakta.Tilsammenkr 420 000.
Manglendefastlønnstilskuddfysioterapi
Folketrygdenyter tilskudd til kommunenefor fastlønnsstillinger for fysioterapeuteri henholdtil Forskrift
om fastlønnstilskuddtil delvisdekningav kommunensutgifter til fysioterapitjenesten.Tilskuddetgis nå
til kurativ virksomhetutenfor institusjon.Det betyr at fysioterapeuteri institusjonstjenestenikke gis
tilskudd. Overtid har kommunenmistet to tilskudd som følgeav endringi regelverkog endring
i kommunensorganisering.Dette utgjør kr 400 000.
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Dagberedskap
Dagberedskapstilbudet
samlesved ett legekontori Hønefoss
Ved behandlingi Hovedkomiteen,vedtak: Sak27/18 ble sakentatt til etterretning. Økonomisk
konsekvenser en økt utgift kr 240 000.
Styrkingav tjenester til psykiatri og rus
Styrkingav dagtilbudtil ungebrukere med psykiskhelseog rusrelatertelidelser.Seri 2018en økningav
behov. Hengersammenmed ny rusreform hvor ettervern og oppfølgingbolig og fritid er viktige
kommunaleansvarsområder.Enhetfor rus og psykiatriser at deresbrukere blant annet profitterer
sterkt på å delta i tilbudet, "Inn på tunet", og at flere kan nyttiggjøre segden aktiviteten.
Økt husleieny legevakt
Økt husleieny legevaktgjelder FDVkostnaderog bygslingsavgift.Ringerikesandel er 46,8%og utgjør kr
300 000 per år. Forventetåpninger juni 2020,og det regnesøkt husleiefor ett halvt år i 2020.

Investeringsbudsjett
Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Helseog omsorg
Helse- Inventar/medisinskutstyr
Heradsbygdaomsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
Ny legevakt
Oppgraderinghelse- og
omsorgsbygg
ParkeringAustjord
Ringerikskjøkken
ny
produksjonsmåte
SumHelseog omsorg

Suminvesteringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

LØPENDE
2020
2020
2020
2020

402 500
5 400
79 900
99 000

LØPENDE

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

4 300
207 700
27 500
50 000
50 000

2 500
273 200
0
54 000
43 500

0
1 500
0
0
0

0
0
0
0
0

6 800
482 400
27 500
104 000
93 500

1 500

0

0

0

1 500

2019

3 180

3 180

0

0

0

3 180

2019

8 500

7 500

0

0

0

7 500

598 480

351 680

373 200

1 500

0

726 380

598 480

351 680

373 200

1 500

0

726 380

Helse- Inventar/medisinskutstyr
Det er startet et oppgraderingsarbeidknyttet til institusjonerog omsorgsboligermed døgnbemanning.
Oppgraderingenvil beståi å skifte ut og moderniserenødvendiginventar, utstyr og møbler.
Fellesarealer,kjøkkenog ansattfasiliteterblir prioritert.
Kommuneneer tillagt en rekke nye oppgaveri forbindelsemed samhandlingsreformen.
Disse
oppgaveneer resurskrevende,både når det gjelder personell, kompetanseog medisinsktekniskutstyr.
For å kunne gi et faglig tilfredsstillendetilbud, er det ved enkelte institusjonernødvendigog supplereog
oppgraderedette utstyret.
Heradsbygdaomsorgssenter
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Heradsbygdaomsorgssenterplanleggesfor 64 bemannedeboligenhetermed tilhørendefasiliteter, samt
nytt dagaktivitetssentermed kapasitettil 20 brukere.Det etableresny sentral basefor hjemmebaserte
tjenester. Planleggesferdigstilt høst / vinter2020- 2021.
Kommunenmottar momskompensasjon
og investeringstilskuddfra husbanken.Beboernebetaler
husleiei.h.t- kommunaltvedtak.
Hov vest omsorgsboliger
Utbyggingengjelder et boligfellesskap(borettslag)på Hov for sju ungepsykiskutviklingshemmedemed
relativt stort omsorgsbehov.Prosjektetble startet etter forslagfra en foreldregrupperingmed sju
psykiskutviklingshemmedebarn for å bl.a. ivareta de relasjonersom var etablert mellom barnaog de
pårørendegjennomen 16-20 års periode, fram til barnanå skalflytte hjemmefratil egenbolig.
Pågrunn av husbankensregler,er prosjektet avhengigav et nært, godt og utvidet samarbeidmed
kommunenfor å kunnerealiseres.Ringerikekommuneer byggherre,og realisererbygningsmassen
med
sju leiligheter,fellesarealerog personalfasiliteter.Kommunenmottar momsrefusjonog husbankens
investeringstilskudd,seksjonererbygningenog etablerer et borettslag.Resterendekostnaderdekkesinn
av salgssumfor den enkeltebolig samt fellesgjeldi borettslaget.Prosjektetskalgjennomføresinnenfor
en brutto kostnadsrammepå 25 millioner, som må mellomfinansieresog leggesut som en kommunal
investering.
Planlagtoppstart er mai 2019med ferdigstillelsesommer/høst2020.
Hov øst omsorgsboliger
Hov omsorgsboligerplanleggesfor 21 omsorgsleiligheter(for eldre uavhengigav diagnoser)med
tilhørendefasiliteter.
Planlagtbyggestarter mai 2019 med ferdigstillelsehøst 2020.
Kommunenmottar momsrefusjonog husbankensinvesteringstilskudd.Beboernebetaler husleiei.h.tkommunaltvedtak.
Ny legevakt
Ringerikeinterkommunale legevakter primærhelsetjenestensakutte legetilbudutenfor fastlegenes
alminneligeåpningstidi kommuneneRingerike,Hole,Jevnaker,Krødsherad,Modum, Sigdalog Flå(fra
april 2015).Det er ca. 63 000 innbyggere(fastboende)til sammeni de sju kommunene.
Dagensleieforhold ved Ringerikesykehusutløper i 2020,og nye lokaliteter må værepå plassinnen den
tid. Kommunenskali den anledningogsåbyggeny ambulansesentrali forhold til prehospitaletjenester
ved VestreVikenHF,som gjennomleieavtaledekker kapitalkostnadeneover 30 år for dennedel av
bygningen.Restenav kapitalkostnadenefordelespå deltagendekommunergjennomandel av husleie.
Byggestarter planlagtapril 2019 med ferdigstillelsesommer2020.
Oppgraderinghelse- og omsorgsbygg
Denneinvesteringenvil prioriteres og harmoniserestil de lokasjonersom prioriteres i forhold til
investeringerknyttet til oppgraderingsarbeidi institusjonerog omsorgsboligermed døgnbemanning.
Investeringenvil i hovedsaknyttes til akutte behovsom følge av avvikpå brann og HMS.Hvisdet er
midler tilgjengeligvil andre tiltak som generelloppgraderingav innvendigeflater og belysning.
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ParkeringAustjord
I forbindelsemed rivning av tidligere "Rødstua"på Austjord,ønskesen ferdigstillelseav uteanlegget,
bl.a. med etableringav ny parkeringsplass
med bakgrunni behov knyttet til det nyåpnede
dagtilbudetsammested.
Samtidiger det behovfor et overbygg/carportfor institusjonenssamledekjøretøyportefølje,som for
tiden utgjør fire minibusser,en ni-seter personbil,to varebil og fem personbiler.Påparkeringsplassen
skaldet ogsåetablerestre ladepunkterfor el-biler samt sykkelparkering.
Kostnadertil rivning er tatt med i investeringsbeløpet.Arbeidet gjøresi 2019 grunnet
kapasitetsutfordringer.
Ringerikskjøkkenny produksjonsmåte
Planlagtutskifting av kjele for eksterndampproduksjonutgår, og avsattemidler omdisponerestil
oppgraderingav utstyr ved Ringerikskjøkken.
Kjøkkenethar vært i drift i 15 år og en rekke komponenter
innen utstyr og inventar har overlevdsin "levetid". Utviklingav utstyr til stor-/sentralkjøkkendriftgår
som alt annet tekniskutstyr fort, og det viser segat modernekoke-/stekeutstyr ikke trenger ekstern
dampproduksjon.Tidligereavsetningi HP2018-2021økesfra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å
sikre nødvendigoppgradering.
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Samfunn
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Kjøpav varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

162 444

149 667

145 413

145 163

145 163

145 163

153 226

138 791

150 701

151 290

141 108

140 408

6 637

4 896

6 137

5 737

5 737

5 737

8 014
9 764
340 086

860
130
294 345

860
4 850
307 962

860
6 641
309 691

860
5 328
298 196

860
23 140
315 308

-198 564 -181 599 -187 579 -212 174 -215 966 -215 966
-11 994
-9 830
-9 830
-9 830
-9 830
-9 830
-1 994 -13 574 -19 157 -17 160 -14 400 -14 400
-212 980 -205 003 -216 565 -239 163 -240 195 -240 195
127 106
89 342
91 396
70 528
58 001
75 113

Om sektor
SektorSamfunnhar ansvarfor forvaltning,drift og utvikling av Ringerikekommuneseiendomsmasseog
infrastruktur, forvaltningav lovverksamt å ivareta beredskapog sikre liv og helsenår uønskede
hendelseroppstår.
Tidligerehaddeogsåsektorenfokus på kommunensrolle som samfunnsutvikler.Fra01.08.18har ny
Strategiog utviklingsavdelingansvaretfor samfunnsutviklingog planarbeid.Sektorsamfunnskalbidra til
og leggetil rette for et godt samarbeidmed ny avdeling,og vi skalfortsette å leggetil rette for og
fokuserepå utvikling og vekstinnenfor vårt ansvarsområde.

Målsetning
Enhetenei sektorenskalutviklesslik at sektorenkan møte vekstog utviklingsmulighetenepå en
effektiv, løsningsorientertog fremtidsrettet måte. Sektorenskalha høy grad av profesjonalitetbåde
internt og eksternt.Det skalleggestil rette for et godt samarbeidsklimai sektoren,med andre deler av
Ringerikekommuneog med innbyggereog andre eksterneaktører.

Enhetene
Miljø - og arealforvaltning
Enheten bestårav følgendeavdelinger:
byggesak(byggesaksbehandling,
tilsyn, utslipp)
oppmåling(oppmålingsforretninger,karttjenester,matrikkelføring,eiendomsskatt)
landbruk(jord, skogog vilt, felles landbrukskontormed Hole kommune)
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Enhetenvil at kommunensinnbyggereog de profesjonelleaktøreneskalkunnefinne informasjon,få
veiledningog finne frem til skjemaerogsåutenom ordinær arbeidstid.Det finnesmye informasjonpå
kommunensnettsider.

Tekniskforvaltning og Tekniskdrift
Enheteneer organisertetter "bestiller - utfører modellen".Det vil si at Tekniskforvaltning kjøper
tjenester av tekniskdrift, samarbeidspartnereeller eksterneaktører.Tekniskforvaltning har ansvarfor
forvaltning,drift og utvikling av kommunensinfrastruktur. Tekniskdrift skalleveredrifts- og
vedlikeholdstjenester.Fagområdenesom dekkeser:
vei
park og idrett
vann,avløpog rens
eiendom
kommunensskoger

Utbygging
Enhetenhar ansvaretfor å gjennomførealle store investeringersom fastsettesi handlingsprogrammet
innenfor kommunalinfrastruktur og offentlige formålsbygg.
Videreivaretar enhetenkommunensinteressermot private innbyggere,og er høringsinstanspå
området kommunalinfrastruktur.

Brann- og redningstjenesten
Brann- og redningstjenestenhar følgendei tillegg til administrasjon,beredskapsavdeling
og forebyggendeavdelingog feiervesenet.De ivaretar ogsåbrannberedskapeni Hole kommune.
Enhetener døgnbemannetog kjernevirksomhetener brannforebyggendearbeid og brann- og
redningsarbeid.Brann- og redningstjenestenbesøkerca. 10.000husstander(feiing, tilsyn, aksjon
boligbrann)og 300 bedrifter hvert år.

Selvkost
Samfunnssektorhar flere selvkostområder.Selvkostområdene
i dag er vann,avløp,slam,feiing, private
reguleringsplaner,byggesak,utslipp/tilsyn, oppmålingog eierseksjonering.Feiingav fritidsboligerer
iverksattfra 2018og sorterer under ordinær feiing pr nå.
Fraog med 2018 er selvkostet eget budsjettområde.Det vil gi en bedre oversiktover
selvkostområdene,samt gi et mer korrekt bilde av sektorensøkonomi.
Det foretas en gjennomgåendeanalyseog beregningpå selvkostområdeneto gangerårlig. Førstegang
er primo februar og hovedfokusda er etterberegningfor foregåendeår i forbindelsemed
årsavslutningen.I august/septembergjennomføresden andre gjennomgangen,da med hovedfokuspå
prognoseinneværendeår samt budsjett for nesteår samt budsjett for kommendeHP.
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Alle kommunensselvkostområdermed unntak av oppmålinghar ved inngangentil 2018 solide
selvkostfondsom blant annet kan fungeresom stabilisatormed hensyntil gebyrnivå,uforutsette
utgifter eller svikt i inntekter.

Utfordringer og viktige tiltak

Utfordringer
Det er et sammensattbilde av utfordringer som vi ser fremover. Vi vil bli stilt overfor endredekrav og
problemstillinger,som vil medføreandre måter å jobbe på.
Vi er alleredeblitt utfordret på et mer ekstremt vær. Enlangog snørikvinter, varmeog ekstremtørke i
sommerog kraftig nedbøri høst.Dette krever mer ressurser til snørydding.Energiforbruketøker til
varme om vinteren og kjølingom sommeren.Vi har hatt en ekstremskogbrannfareog flom, og ekstrem
nedbørstiller krav til nye type flomveier og overvannshåndtering.
Ny teknologigir ossnye muligheter,men vi må samtidigsørgefor at vi har den nødvendigekompetanse.
Rammebetingelsene
endrer segog vi må tilpasseossslik at vi klarer å møte fremtidensbehovinnenfor
våre tjenester på en mer effektiv måte. Det betyr ikke at vi skalløpe fortere, men vi skaljobbe smartere.

Viktige tiltak
Tjenestedesign
prosjekt
I løpet av høsten2018vil det bli startet opp et tjenestedesignprosjekti de teknisketjenestene.Formålet
er å organiseredissetjenestenepå en fremtidsrettet måte, som er tilpassetnye rammer og behov.Vi
ønskerå se på hva vi gjør i dag,hva skalvi fortsette å gjøre,hva kan vi gjøre annerledesog hva skalvi
ikke gjøre i tiden som kommer.

Kommunikasjon
For å bedre kommunensmøte med innbyggereog tiltakshavere,vil sektorenfortsette sin fokus på
informasjonog dialog.Vi har som målsetningat all dialogskalfremstå som profesjonellog
løsningsorientert.Vi ønskerbedre kommunikasjonenbådeinternt og eksternt.I løpet av 2018har vi hatt
fokus på opplæringi Klart Språk.Dette er et kontinuerligarbeid og vi vil fortsette å jobbe med dette i
hele sektoreni 2019og årenefremover.
Det vil bli utarbeidet rutiner og maler for tilbakemeldingpå henvendelser,for å oppnåbedre
forutsigbarhetog tydelighet,samt sørgefor likebehandling.

Kostra-analyse- Plan, kulturminner, natur og nærmiljø
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Gj.snittligsaksbehandlingstid
for byggesakermed 3 ukers
frist. Kalenderdager

9

13

15

Side85 av 120

30

14

6

17

19

Handlingsprogram2019-2022

Det er satt i ganget større prosjekt, som vil gi resultater på kvaliteten på de tjenestenesom kommunen
leverer.Arbeidet startet opp januar 2018,og vil gå frem til våren2019.
Miljø- og arealforvaltningener i gangmed et utviklingsprosjektfor å se på arbeidsflyt,tjenestedesignog
brukeropplevelse.Dette er arbeid som gir økt innsikt og bevisstgjøring,hvor det iverksetteskonkrete
tiltak som vil bidra til å bl.a. reduseresaksbehandlingstid
og gi en mer effektiv bruk av ressursene.

Kostra-analyse- Vann,avløp og renovasjon
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Vann- Finansielldekningsgrad

116,0%

106,0%

9 000

9 000

94,0 % 107,0
%

93,0 %

88,0 %

97,0 %

0,0 %

17 000

12 840

9 708

6 434

3 684

Produktivitet
Avløp- Tilknytningsgebyravløp
- én sats(gjelder
rapporteringsåret+1)
Avløp- Årsgebyrfor
avløpstjenesten(gjelder
rapporteringsåret+1)

5 250

5 701 2 520

4 075

5 389

3 894

79,6 %

79,0 %

71,5 % 82,5 %

84,2 %

68,8 %

82,8 %

90,1 %

91,4 %

70,1 % 80,6 %

89,1 %

69,5 %

82,8 %

539

524

522

516

Dekningsgrad
Avløp- Andelav befolkningen
som er tilknyttet kommunal
avløpstjeneste
Vann- Andelav befolkningen
som er tilknyttet kommunal
vannforsyning

Kvalitet
Renovasjon- Husholdningsavfall
per innbygger(kommune)

533

516

Ringerikekommunehar innenfor vann,avløpog renovasjongodetall/utvikling i perioden2015 – 2017,
målt mot kommunerdet er naturlig å sammenlignesegmed.
Kommunenhar god kostnadsmessig
inndekningpå vann (106 i 2017)og avløp(110 i 2017)fra
innbyggerne.Indeksover 100 (selvkost)tilsier en positiv inndekningi kommunen.
Ringerikekommunehar som flere andre,en utfordring med vannledningsnettog betydeligelekkasjer.
Dette er dårlig utnyttelse av ressursene,og må være et prioritert område i tiden som kommer.

Kostra-analyse- Brannog ulykkesvern
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Antall boligbrannerpr. 1000
innbyggere
Brann- og ulykkesvernNto.
dr.utg. Beløppr innb (kr)

0,50

0,36

0,29

0,55

0,15

0,58

0,35

0,33

837

913

694

835

800

540

822

746
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Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017
Netto dr.utg. pr. innb. 338
Forebyggingav branner og
andre ulykker (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 339
Beredskapmot brannerog
andre ulykker (B)

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

55

79

56

105

30

-37

57

49

782

834

638

730

770

577

765

697

37,3 %

50,0 %

35,7 % 42,5 %

38,5 %

46,8 %

32,3 %

33,4 %

405

350

402

622

439

384

Dekningsgrad
Andelpiper feiet

Kvalitet
Årsgebyrfor feiing og tilsyn ekskl.mva. (gjelder
rapporteringsåret+1)

656

450

RingerikeKommunesitt brannvesen,har sammenlignetmed andre,en mer kompleksrisiko og har flere
brannstasjonerenn andre pgadette. I tillegg krever dette at kommunenmå bruke mer ressurserpå å
kalle inn mannskapernår f.eks.brannstasjoneni Hønefosser på utrykning.Andre og sammenlignbare
brannvesenkan benytte segav brannstasjoneri nærhetenog slipper da egenkostnadpå innkalling.

Kostra-analyse- Eiendomsforvaltning
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Korrigertebrutto driftsutgifter
til førskolelokalerper
kvadratmeter(B)*)
Korrigertebrutto driftsutgifter
til institusjonslokalerper
kvadratmeter(B)*)
Korrigertebrutto driftsutgifter
til skolelokalerper
kvadratmeter(B)*)

1 560

1 755

1 558 1 542

258

1 626

1 513

1 467

1 426

1 502

1 253

732

774

198

963

1 106

819

693

1 094 1 019

4 658

1 205

994

959

Ringerikekommunehar hatt en reduksjoni Kostra-tallene på de totale driftsutgifter innenfor
eiendomsforvaltningi perioden2014til 2017.Vi forventer at driftsutgiftene vil reduseresytterligere i
årene som kommer som følgeav betydeligøkningav kvadratmeternybyggsamt at driftsbudsjettene
redusereskraftig.
Kommunenstall varierer noe innen de ulike måltallenei forhold til Kostragruppe13 og landet forøvrig.

Kostra-analyse- Samferdsel
Ringerike RingerikeRingsaker Gjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Bto. dr.utgifter i kr pr. km
kommunalvei og gate(B)

93 784

109 476

129 817 160 052

11,9 %

11,9 %

16,1 % 22,5 %

131 213 152 600

149 207

206 167

14,8 %

20,7 %

Dekningsgrad
Andelkm tilrettelagt for
syklendesom kommunenhar
ansvaretfor i % av alle komm.e
veier og gater
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Ringerikekommunehar i sine tall for 2017og tidligere år, genereltdårligeretall enn sine
nabokommuner,og andredet sammenlignesmed.
Ringerikekommunehar lavestdriftsutgifter på kommunalvei, Det kan tyde på at Ringerikebruker en
god del mindre pengertil vei/vedlikeholdenn normalt i kommunene,med de utfordringenedette kan gi
på standardog kostnadsutviklinginnenfor denne sektorenfremover
Samferdselog vei er et viktig områdemed betydeligeutfordringer i tiden fremover, og vil kreveøkte
ressurser.

Kostra-analyse- Klima og energi
Ringerike RingerikeRingsakerGjøvik JevnakerModum
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Andre nøkkeltall
Samletenergibruki
adm.lokaler,egnebygg,per
m2, konsern
Samletenergibruki komm.
førskolelokaler,egnebygg,per
m2, konsern
Samletenergibruki komm.
skolelokaler,egnebygg,per
m2, konsern

178

123

195

99

721

55

166

183

189

180

189

167

18

202

0

0

150

132

165

136

687

195

132

117

Energikostnadene
totalt i Ringerikekommunefordelt på antall innbyggere,er vesentligbedre enn våre
sammenligningskommuner
i Kostragruppe13. Det varierer noe innenfor de ulike energiområdene.
Dennekostnadenhar vært relativ stabil de sisteårenefra 2015og frem til 2018.

Mål
Siste Mål
Overordnet mål
Mål
Indikator/målemetode måling 2019
Tilstrekkeligkvalitet Alle investeringsprosjekt Mål for investeringer
90,0
skalleveresi henholdtil
%
oppdragsbestilling
Forvaltningog Drift skal Mål leveringi hht.
100,0
leverei henholdtil
avtale
%
Tjenesteleveranseavtalene
Gjennomsnittlig
Mål i dagerfra
11
behandlingstidfor
komplett søknad
byggesakmed 3 ukersfrist
Gjennomsnittlig
Mål i dagerfra
15
behandlingstidfor saker komplett søknad
etter jord- / konsesjonslov
Kontroller innenfor jord
Mål kontroller ikke
0,0 %
skalutføres etter lovkrav utført etter lovkrav
Kontroller innenfor skog Mål kontroller ikke
0,0 %
skalutføres etter lovkrav utført etter lovkrav
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Mål
2020
90,0
%

Mål
2021
90,0
%

Mål
2022
90,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

11

11

11

15

15

15

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
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Overordnet mål

Siste Mål
Mål
Indikator/målemetode måling 2019
Oppmålingssaker
skal
Mål andel som går
4,0 %
utføres innen fristen (16 over fristen
uker)
Salgav
Mål andel som går
0,0 %
eiendomsinformasjonskal over fristen
utføres innen fristen (7
dager)
Skanningog digitalisering Mål andel fullført
100,0
av byggesaksarkiv
%
Tjenestenskalha høyt
Mål servicenivåog
10
servicenivåmålt på antall antall klager
klagerpå saksbehandling,
hendelser,feiing og tilsyn.

Mål
2020
4,0 %

Mål
2021
0,0 %

Mål
2022
0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

10

10

10

Mål
Overordnet mål Mål
God
Effektivisering
ressursutnyttelse av energibruk
Reduksjonav
vanntappå
nettet.
Tjenestenskal
bistå personell
eller dyr i nød
innenfor frister
gitt i forskrift.

Mål
2019
5,0 %

Mål
2020
5,0 %

Mål
2021
5,0 %

Mål
2022
5,0 %

Mål reduksjonvanntap
på nettet

40,0 %

38,0 %

36,0 %

34,0 %

Mål ressursutnyttelse

Tilfredss.

Tilfredss.

Tilfredss.

Tilfredss.

Indikator/målemetode
Mål innsparingenergi

Siste
måling

Virkemiddel for å nå mål
Skanningog digitaliseringav arkiver – byggesaksarkiveter først ut
Per august2018 er mer enn 60 % av byggesaksarkivet
skannet.Når dokumenteneblir søkbarevia skjerm
gir det en mer effektiv saksbehandling.
Etterhvert skalogsåkommunensinnbyggerefå innsyn i det som
finnes i byggemappapå sin eiendom.

Saksbehandlingstid,frister og kontroller
Innbyggeresom henvendersegtil kommunen,ønskerforutsigbarhetog vil gjernevite når de kan få svar
på sin sak.De ønskerå vite hvor langtid det tar fra en søknadkommer inn, til vedtaker fattet, og om
kommunenoverholderlovbestemtefrister. Det er derfor viktig at kommunenhar goderutiner og
systemerbl.a. for å registreremedgått saksbehandlingstid.
Dette er ogsåtall som brukesnår Ringerike
skalsammenlignesmed andre kommuner(Kostra),og som sier noe om ressursbrukeninnenfor ulike
områder. Når kommunenhar satt mål om gjennomsnittligsaksbehandlingstid,
så vil det være sakersom
det brukesbådekortere og lengre tid på. Målsettingensier noe om hvilket nivå kommunenskalvære
på. Det finnes en rekke ordningerinnenfor jord- og skogbruket, og kommunenskalkontrollere
(dokumentasjon- og stedligekontroller), at ulike vilkår for ordningeneoppfyllesav søker.

Energieffektivisering
Arbeidet med energieffektiviseringvil fortsette i 2019.Det vil bli utarbeidet en plan for
energieffektivisering for alle kommunalebyggog anlegg.Planenvil inneholdetiltak og målsetninger.

Side89 av 120

Handlingsprogram2019-2022

Vanntap på nett skal reduseres
Vi har i dag et stort vanntapi forbindelsemed eldre ledningsnett.Det skalutarbeidesen hovedplanVAR
i 2019,som vil gi statuspå tilstand og nødvendigrehabilitering.Målsetningener å få til et redusert
vanntap.

Innbyggerdialog
Vi har som målsetningat all dialogmed innbyggereskalfremstå som profesjonellog løsningsorientert.
Vi ønskerbedre kommunikasjonenbådeinternt og eksternt. Gjennom2018har vi hatt fokus og
opplæringi Klart Språk.Dette er et kontinuerligarbeid som vil fortsette i hele sektoreni 2019 og årene
fremover.

Tjenesteleveranseavtaler
01.01.18var alle tjenesteleveranseavtaler
mellom Tekniskforvaltning og alle sektor/enheter på plass.
Målet er å ha en leveringskvalitetpå 100%.

Utbyggingsprosjekter
Oppdragsbestillingen
for utbyggingsprosjektene
omhandlerbådefremdrift og økonomiskerammer. God
styring av utbyggingsprosjekterbådepå fremdrift og økonomibidrar t il forutsigbarhetog kontroll.

Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2020
2021
89 342
89 342

2022
89 342

1 951
7 548
9 499

1 951
-33 959
-32 008

1 951
-33 868
-31 917

1 951
-33 868
-31 917

98 841

57 334

57 425

57 425

3 960
3 960

3 960
3 960

3 960
3 960

3 960
3 960

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-4 401
-2 630
-2 054
-1 330
-10 415

-10 000
4 719
2 500
841
400
300
250
-990
-7 445

10 000
6 508
2 000
841
0
300
0
19 649
13 194

0
5 190
700
841
0
300
0
7 031
576

0
23 002
0
841
0
300
0
24 143
17 688

91 396

70 528

58 001

75 113

2019
89 342

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Driftskonsekvens
Andretiltak
SumDriftskonsekvens
Innsparingstiltak
Ytterligereeffektiviseringskrav1,5%
Eikliskole- Innsparingved nedleggelse
Effektiviseringskrav
0,7%
Kirkeskolen- Innsparingved nedleggelse
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Rundkjøringhøyskolen
SelvkostjusteringHP2019-2022
Energi
Kostnadsøkning
for 110 - Sentralen
KostnaderforurensningTyrimyra
ServicekontrakterNesog Soknabibrannstasjoner
Økt øvelsesaktivitetbrann og redning
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Vedtak forrige periode
Selvkostvann
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EnviDanMomentum ASjusterer årlig gebyrsatseneetter avskrivningerog driftsutgifter. Oppstartav nytt
vannbehandlingsanlegg
på Kilemoenog Nesi Ådal resultereri økte driftskostnaderda bla tekniskutstyr
med vedlikeholdsbehovog økt bruk av energi for renseprosessfører til en høyereproduksjonskostnad
på vannet i forhold til tidligere.
Det gjenstårfortsatt i 2019en betydeligjobb med å rengjøreledningsnettfor manganslam.Sernå at
klagerpå misfargetvann er betydeligredusertda de verst rammedeområdeneer rengjort.
Selvkostavløp
EnviDanMomentum ASjusterer årlig gebyrsatseneetter avskrivningerog driftsutgifter. Monserud
renseanleggskaletter planenstartes og testesi løpet av våren2019.Anleggetvil medføreøkte
driftskostnaderfor energiog tekniskutstyr.

Innsparingstiltak
Eikli skole - Innsparingved nedleggelse
Det er forventet at alle kostnadermed drift av byggetvil opphøreved nedleggelse.Opphør av alle
kostnadenevi kun værerealistiskved rivning av bygningsmassen
eller utleie til eksternemed full
kostnadsdekning.
Totalt kostnadreduksjonved nedleggelsekr 2 631 199.
Effektiviseringskrav0,7%
Samfunnsin andelav effektiviseringskravpå 0,7%.
Kirkeskolen- Innsparingved nedleggelse
Det er forventet at alle kostnadermed drift av byggetvil opphøreved nedleggelse.Opphørav alle
kostnadenevi kun værerealistiskved rivning av bygningsmassen
eller utleie til eksternemed full
kostnadsdekning.
Totalt kostnadsreduksjonved nedleggelsekr 1 327 257.

Nye tiltak
SelvkostjusteringHP2019-2022
Selvkostjusteringer gjort etter analyseog beregningerfra EnviDanMomentum AS,3. september
til Økonomiplanfor 2019-2022.
Energi
Det er et behovfor å styrkebudsjettet til energi i periodenfremover. Selvom det arbeidesaktivt med
energireduserendetiltak, såer det forventet økte energiutgifter.
Årsakertil økte energiutgifter:
Energiprisendringer(spot og kWh).
Mer energibrukp.g.a.kjølingi kommunalebygningersenereårene.
Økt arealbruk.
Ventilerebyggi sommeren(skolerog evt. andre bygg)p.g.a.hoved rengjøring.
Endringeri byggetsbruk.
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Slitasjei varme- og ventilasjonsanlegg
generelt.
Manglendeoppfølgningav alarmero.l. medførerøkt for bruk.
Andre.
Strømprisenehar vært økendeog det er stor grad av usikkerhetknyttet til fremtidige priser. Vi har sett
både prisstigningog prisnedgangi de sisteårene,men siden2015 har det kun vært prisøkning.
For fjernvarmeer det bådefastpriserog spot. Disseliggerunder Nor pool sine priser og har tilsvarende
svingningersom strømprisene.Byggenebruker i hovedsakfjernvarmetil fyring og det medførerat
kostnadener høyesti vinterperiodene.
For bioenergier faste avtaler som blir indeksregulerthvert år basert på konsumprisindeks.
Kostnadsøkningfor 110 - Sentralen
Forslagtil ny selskapsavtale
for nytt 110-distrikt vil gi økonomiskekonsekvenserfor RingerikeKommune,
det vil bli økte kostnader.I dag er innbyggertilskuddet27,80kr. I nytt IKSer det foreløpigestimert til kr.
56,00.Dette tilsvarer en doblingav dagenskostnader,noe som vil bety en kostnadsøkningfra
kr 840.952i 2018 til kr 1.681.900for 2019.
De økte kostnadenekommer primært av økt husleiefor 110-sentraleni Tønsberg.Sentralen flyttet inn i
nye lokalersammenmed politiet i mai 2018.I dag er det BRRsom har kostnadenpå eget
budsjett. Positivti denne sammenhenger at 110 jobber med endret fordeling av inntekter for
automatiskebrannalarmersom kan medføreøkte inntekter (fra kr 800.000i 2018til kr 1.600.000i
2019).Dette er imidlertid ikke vedtatt.
KostnaderforurensningTyrimyra
Det er avdekketforurensingi grunnenpå kommunaleiendomved Tyrimyra.Estimertekostnaderfor
2019til risikovurdering,nødvendigetiltak med etableringav overvåkingsbrønnerog justeringav
analyseprogramanslåstil kr 400 000. Oppryddingener et krav som følge av påleggfra Fylkesmann.
ServicekontrakterNesog Soknabibrannstasjoner
Det er oppført brannstasjonerpå Nesog på Soknai 2018og til disseer det knyttet servicekontrakter
med tanke på garanti,renhold og vaktmester.
Økt øvelsesaktivitetbrann og redning
SKOGBRANN
Brannog redninghaddei 2018to større skogbrannersom har krevd store mannskapsressurser.
Forskrift
om organisering og dimensjoneringav brannvesen,krever at alle kommunerhar skogbrannopplæring/ utdanning.Ved brann og redninger det totalt 100 mannskapersom må ha dennetype opplæring.Dette
tilsvarer kostnaderinkl. lønn, instruktører og utstyr mm på ca kr 200 000,-. Skogbrannfareni 2018 har
vært svært høy og det er ikke noe som tilsier at dette vil endre segi årene fremover.Dette er en årlig
kostnad,da det krevesregelmessigeøvelsermen innarbeidesnå i HPkun i 2019.
PLIVO
Direktoratet for samfunnssikkerhe
t og beredskap(DSB)har kommet med en presiseringi forhold til
årlige øvelser,og nød etatenessamvirkeved PågåendeLIvstruendeVOld(PLIVO).DSBmener i rundskriv
datert 04.10.17at det er et krav at alle brann- og redningsvesendeltar i årlige øvelserpå dette.
Øvelsenemå leggesopp når ansattehar frivakt, noe som medførerbetydeligovertidsbrukfor å oppfylle
krav. Dette utgjør en ekstrakostnadpå kr 50 000 pr. år.
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Investeringsbudsjett
Beløpi 1000

Investeringsprosjekter

Samfunn
BRR- Biler og redningsverktøy
Digitalevannmålere
Energi,inneklima,overvåkning,
sikring
FDV-system
Kjøpav Hensmoveien19
Monserudrenseanlegg
Overføringsledninger
ÅsaMonserud
OvervannskulvertStorjordet St.Hanshaugen
SaneringNesi Ådal etappe2
StyresystemNesRAog Monserud
RA
Tekniskdrift - Maskinpark
VARforvaltning - Utskifting
avløpsledninger
VARforvaltning - Utskifting
vannledninger
VPI- Kommunaleveier
VPI- Sykkelbysatsing
SumSamfunn

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig
Netto
år prosjekt
utgift

LØPENDE
2022

15 500

LØPENDE

Økonomiplan

Sum

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2019-22

4 000
4 500

0
4 000

0
4 000

0
3 000

4 000
15 500

4 000

0

0

0

4 000

2019
2019
2019

2 500
30 000
318 000

2 500
30 000
36 600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2 500
30 000
36 600

2019

68 000

22 100

0

0

0

22 100

2020

20 000

9 000

10 000

0

0

19 000

2019

13 000

12 200

0

0

0

12 200

2020

15 000

7 500

7 500

0

0

15 000

LØPENDE

2 100

0

0

0

2 100

LØPENDE

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

LØPENDE

9 000

9 000

9 000

9 000

36 000

LØPENDE
LØPENDE
482 000

17 000
1 000
170 500

12 000
1 000
52 500

15 000
0
37 000

15 000
0
36 000

59 000
2 000
296 000

482 000

170 500

52 500

37 000

36 000

296 000

Suminvesteringsprosjekter

BRR- Biler og redningsverktøy
Det er de senesteåreneanskaffetflere nye brannbiler.Det er ikke planlagtmed noen nye anskaffelseri
handlingsprogramperioden
2019-2022.
Digitale vannmålere
Digitalevannmålereinnføresfor å øke servicegradenovenfor forbrukerenog for å unngådyre private
lekkasjerover lengretid. Målsetninger å fakturere vann og avløpmånedlig
Digitalevannmålereinnføresfor å rasjonalisereavlesningenav vann som grunnlagfor fakturering av
vann- og avløpsavgifter.Dette gir muligheterfor å leseav forbruk i sanntid og vil forbedre
lekkasjekontrollpå offentlig nett.
Energi,inneklima, overvåkning,sikring
Det er satt i gangen rekkeENØK-tiltak for å redusereenergiforbruketi Ringerikekommune.I 2018vil
det bli utarbeidet en handlingsplanfor energieffektiviseringav kommunalebygg.
Saneringav oljekjeler innen 2020
Kommunenhar i dag 5 oljekjeler som er i bruk, Helgerudskole,Veienskole,Trygstad,Ringerikskjøkken
og Krematoriet.I tillegg har kommunen11 oljekjeler som ikke er i bruk. Vi vil i løpet av 2019
gjennomføresaneringev få dispensasjon.
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FDV-system
Det er avsatt1,5 millioner kroner i handlingsprogrammetfor 2017.Dette er ikke gjennomførti 2017.Det
er behovfor å øke denneavsetningenmed 1 millioner kroner. Tilsammen2,5 millioner kroner i 2018.
Kjøp av Hensmoveien19
I kommunestyret05.04.18ble det vedtatt kjøp av Hensmoveien19. Eiendommenskalbenyttestil å
samlokalisereTekniskforvaltning og tekniskdrift. Enheteneer i daglokaliseri leide lokaler på Follumog
eid lokaler i Asbjørnsensgate14.
Eiendommenovertasi løpet av 2019og rådmannenvil fremme egnesakerknyttet til kostnadermed
tilpasningerav bygningsmasse,
herunderflyttekostander.

Monserud renseanlegg
Monserudrenseanleggnærmersegkapasitetsbegrensningen
og detaljprosjekteringer gjennomført.
Prosjektetgjennomføresmed byggherrestyrteentrepriser.Pr, september2018er alle 11 entrepriser
kontrahert. Byggestartvar oktober 2016med ferdigstillelsesommeren2019.
Anleggetvil ha en kapasitetpå 48 000 PE.
OverføringsledningerÅsa- Monserud
Det er vedtatt at avløpfra avløpsanleggene
i Åsaskaloverførestil Monserudrenseanlegg.
Detaljprosjekteringav anleggeter gjennomført.Anleggeter delt inn i 5 entrepriser,pumpestasjoner,3
minirenseanlegg,sjøledningse
ntreprise og to ledningsentrepriserÅsavest og Åsaøst.
ÅsaVest er under utførelse og ÅsaØst med pumpestasjonerskalgjennomføresi 2019.
OvervannskulvertStorjordet - St.Hanshaugen
Prosjektetvil separereut overvannetfra Storjordet/ Haldenjordetsom er en av to store bekkelukninger
og føre det til elv i stedet for å sendedet til Monserudrenseanlegg.Dette vil bidra til økt kapasitetpå
ledningsnettetsamt at man får fjernet overvannetfra renseanlegget.
SaneringNesi Ådal etappe 2
I 2016ble nytt renseanleggfor Nesi Ådalferdigstilt. Førstedel av avløpssaneringpå Nesi Ådal ble
gjennomførti 2015-2017.Del to starter med undersøkelserog prosjekteringhøst 2018med
gjennomføringav anleggsarbeideri 2019.
StyresystemNes RAog Monserud RA
Ved etableringav nytt renseanleggved Monserudmå eksisterendestyresystempå gammelt
renseanleggbyttes til sammeplattform som det nye renseanlegget.
Omhandlerogsåkommunikasjonmot andre uteanlegg.utføres i 2019og 2020
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Tekniskdrift - Maskinpark
Bilpark og maskinparkbeståri dag av en del eldre eide biler og maskiner.Det vil bli igangsattet prosjekt
som vil se på hvilke typer behovvi har fremover, hvilke alternativersom finnes med tanke på eie, leie,
serviceavtaler,flåtestyringog så videre. I prosjektet vil vi ogsåvurdere ny teknologiog miljøprofil. Ny
klima- og miljøsjefvil væreen naturlig bidragsyterinn i dette prosjektet.
VARforvaltning - Utskifting avløpsledninger
Det er avsatt9 millioner kroner i hvert av årenei handlingsprogramperio
den, til sammen36 millioner
kroner. Hovedplanavløpog vannmiljø2017-2027 ble vedtatt i kommunestyresak12/18 i mars2018.
VARforvaltning - Utskifting vannledninger
NorskVannBAsom bransjeorganisasjon
anbefaleren utskiftingstaktpå 1 prosentårlig, det vil si en
levetid på 100 år for distribusjonsnetti vann,avløpog overvann.Med dagensbudsjett liggerRingerike
kommunei gjennomsnittnoe over 0,5 prosent inklusivefellesprosjektenesom HønefossfjernvarmeAS
initierer gjennomsin utbygging.
Det foreslås9 millioner kroner i hvert av årenei perioden2019-2022,til sammen36 millioner
kroner. Hovedplanavløpog vannmiljø2017-2027 ble vedtatt i kommunestyresak12/18 i mars2018.
VPI- Kommunaleveier
Storedeler av det kommunaleveinettet er gammeltog har høyt oppgraderingsbehov.
Dette gjelder
bærelag,eventuelt fast dekke,veigrøfter,ryddingav vegetasjonog trafikksikkerhetsaspekter.
Det foreslåsen årlig bevilgningpå 12 millioner kroner til utbedring av kommunaleveier de to første
årene i handlingsprogramperioden.Avsetningenforeslåsøkt til 15 millioner kroner hvert av de to siste
årene i perioden.
Hovedplanvei er vedtatt av kommunestyreti 2017,og sakom veiprioriteringerblir lagt frem for politisk
behandlingi løpet av høsten2018.
VPI- Sykkelbysatsing
Ringerikekommunehar inngått sykkelbyavtalemed Statensvegvesenog Buskerudfylkeskommune.Det
foreslås1 million kroner i hvert av årene2019og 2020til sykkelbysatsing.
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Avsetninger,overføringer
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøpav varer og tjenester som inngåri kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

-16 830

47 259

59 051

59 051

59 051

59 051

7 509

3 907

3 527

3 527

3 527

3 527

24 925
87 418
105 639

51 286
103 000
205 452

50 314
118 000
230 892

50 314
128 000
240 892

50 314
128 000
240 892

50 314
128 000
240 892

-9 115
-8 630 -11 630 -13 024 -14 419 -14 419
-2 910
-300
-300
-300
-300
-300
-94 419 -87 000 -78 600 -78 600 -78 600 -78 600
-88 242 -103 000 -118 000 -128 000 -128 000 -128 000
-194 685 -198 930 -208 530 -219 924 -221 319 -221 319
-89 045
6 522
22 362
20 968
19 573
19 573

Driftsbudsjett med endringer
2019
6 522

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
SumTekniskejusteringer
SumVedtak forrige periode
Konsekvensjustertbudsjett

Konsekvensjustertramme
Innsparingstiltak
Redusertflyktningetilskudd
Effektiviseringskrav
0,7%
SumInnsparingstiltak
Nye tiltak
Endringi pensjon - KLP
Økt avsetningtil lønnsoppgjør
Redusertbevilgningtil FSdisposisjonskonto
Konsesjonskraftsinntekter
Møteplassen"ungdommenshus" - Holtenutvalget
Tiltak sosialhjelpsmottakere- Holtenutvalget
Økte parkeringsinntekter
Nedleggelseav Vestregionen
Tilskuddtil Ringerikekirkeligefellesråd- justeringfor lønnsvekst
Stiftelsen"Bjerkely". FS-sak54/18
Ny legevakt- kapitaldelav husleiefra andrekommuner
Kapitaldelav husleieprehospitaletjenester - ny legevakt- avtale med Vestre
Viken
SumNye tiltak
Nye tiltak og realendringerbudsjett

Ramme2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
6 522
6 522

2022
6 522

-789
-4 000
-4 789

-789
-4 000
-4 789

-789
-4 000
-4 789

-789
-4 000
-4 789

1 733

1 733

1 733

1 733

8 400
-210
8 190

8 400
-210
8 190

8 400
-210
8 190

8 400
-210
8 190

12 000
3 355
-2 800
-2 000
1 500
1 500
-1 000
-380
209
55
0

12 000
3 355
-2 800
-2 000
1 500
1 500
-1 000
-380
209
55
-594

12 000
3 355
-2 800
-2 000
1 500
1 500
-1 000
-380
209
55
-1 189

12 000
3 355
-2 800
-2 000
1 500
1 500
-1 000
-380
209
55
-1 189

0

-800

-1 600

-1 600

12 439
20 629

11 045
19 235

9 650
17 840

9 650
17 840

22 362

20 968

19 573

19 573

Tekniskejusteringer
KS74/18 budsjettkorrigeringetter 1. tertial 2018
Timesatsentil støttekontakterer økt. Kostnadpå kr 791 000,- dekkespå ansvar711003og godskrives
450403.Rammekorreksjonmed 0 effekt for kommunentotalt.

Side96 av 120

Handlingsprogram2019-2022

Innsparingstiltak
Redusertflyktningetilskudd
Redusertetilskudd til flyktningeri 2019.

Nye tiltak
Endringi pensjon - KLP
Total økningi pensjonskostnaderfra 2018til 2019er på 12 mill. kroner. Av dette utgjør 5 mill. kroner
økningi premieavvik,noe som blir ført som inntekt. Økt reguleringspremieutgjør halvpartenav
kostnadsøkningen,
ca. 9 mill. kroner, resterendeøkningskyldesi hovedsakøkt pensjonspremiemed
grunnlagi økt pensjonsgrunnlag.
Økt avsetningtil lønnsoppgjør
I forbindelsemed salderingav 2018-budsjettet ble avsetningtil lønnsoppgjørredusertmed 3,4 millioner
kroner. Erfaringerfra 2018viser at avsetningertil lønnsoppgjørbør være22 millioner kroner.
Redusertbevilgningtil FSdisposisjonskonto
FSdisposisjonskontoreduserestil 4 mill kroner årlig.
Konsesjonskraftsinntekter
Beregnetinntekt fra konsesjonskrafter økt med 2 million kroner med bakgrunni økte priser for kraft og
høyereproduksjonsvolumi forhold til 2017og 2018.
Tiltak sosialhjelpsmottakere- Holtenutvalget
Visestil KS- sak132/18.
Møteplassen"ungdommenshus" - Holtenutvalget
I henholdtil FS-sak122/18.
Økte parkeringsinntekter
Påbakgrunnav tidligere års inntekter og prognose2018 settesforventedeparkeringsinntekterfor HP
2019-2022til 7 mill kroner, en økningpå 1 mill kroner.
Nedleggelseav Vestregionen
Somen følgeav regionreformenble det vedtatt å leggened Vestregionen.
Stiftelsen "Bjerkely". FS-sak 54/18
Vedtakpkt. 2 FSber om at stiftelsen sikreset tilsvarendeøkonomiskdriftsgrunnlagved et årlig fast
tilskudd til drift.
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Skatt og rammetilskudd
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Overføringsutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018
48 123
48 123

48 000
48 000

2019
48 000
48 000

Økonomiplan
2020
2021
48 000
48 000

48 000
48 000

2022
48 000
48 000

-48 123 -48 000 -48 000 -48 000 -48 000 -48 000
-1 596 257 -1 633 012 -1 699 150 -1 700 516 -1 700 676 -1 700 411
-1 646 429 -1 681 012 -1 747 150 -1 748 516 -1 748 676 -1 748 411
-1 598 306 -1 633 012 -1 699 150 -1 700 516 -1 700 676 -1 700 411

Driftsbudsjett med endringer
2019
0
0
0

Beløpi 1000

Vedtatt budsjett
Konsekvensjustertramme
Ramme2019-2022
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Økonomiplan
2020 2021
0
0
0
0
0
0

2022
0
0
0
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Finans
Driftsbudsjett
Fordelingpå hovedart
Beløpi 1000

Driftsutgifter
Finansutgifter
SumDriftsutgifter
Driftsinntekter
Finansinntekterog finansieringstransaksjoner
SumDriftsinntekter

Sum

Regnskap Budsjett
2017
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

182 110
182 026

172 420
172 420

198 477
198 477

232 910
232 910

250 884
250 884

234 677
234 677

-91 386
-91 386
90 640

-31 757
-31 757
140 662

-38 450
-38 450
160 026

-33 650
-33 650
199 259

-33 650
-33 650
217 233

-33 650
-33 650
201 026

Driftsbudsjett med endringer
2019
0
0

Beløpi 1000

Resttil fordeling (+) / Restudekket (-)
Ramme2019-2022
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Økonomiplan
2020 2021
0
0
0
0

2022
0
0
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Vedlegg
Vedlegg
Tilskuddper tjenesteområde2019-2022
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Prioritering av anlegg
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Ønskedeog slettede tiltak som ikke er med i Handlingsprogrammet
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Budsjettinnspillfra Kirkeligefellesråd
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Ønskedeog slettede tiltak som ikke er med i Handlingsprogrammet

Budsjettinnspill fra Kirkeligfellesråd
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/4301-53

Arkiv: 243 C20

Spillemidler 2019
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader for 2019 i samsvar med
rådmannens innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen.
Prioritering av spillemiddelsøknader for 2019:
Ordinære anlegg
Anl.nr. Pri. Anl.eier
Anlegg
66220
1
Ringerike kommune Hønefoss Arena
59976
2
Ring.taekwon do
Kampsporthall
45025
3
Tyristubben IF
7er kunstgressbane
59971
4
Heradsbygda IL
Idrettshus/garasje
70362
5
Buttentj.jaktsk.senter Riflebane Buttentjern
45024
6
Tyristubben IF
11er kunstgressbane
131136 7
Foreningen for skiRingkollen
idrettens fremme
snøproduksjonsanlegg
133098 8
Foreningen for skiLøypetrase
idrettens fremme
Ringkollen snøprod.
133099 9
Foreningen for skiLager/garasjebygg
idrettens fremme
Ringkollen
132442 10 Ringerike O-lag
Reh. O-kart
Ringkollen
73763
11 Ringerike kommune Benterud skole.
Flerbrukshall
132998 12 Hønefoss og
Rehab. nytt dekke
Ringerike rideklubb
ridehall
133065 13 Ringerike skytterlag Vågård skyteb.200 m
132953 14 Ringerike skytterlag Vågård Skytehall

Sum kostn.
132.500.000
2.461.125
2.700.000
1.113.975
1.643.306
7.887.500
3.580.587

Sp.m.sum
20.000.000
820.000
700.000
370.000
548.000
2.500.000
1.000.000

7.160.708

1.000.000

700.000

233.000

214.375

72.000

49.450.000

10.000.000

769.750

254.000

7.180.690
6.122.500

2.400.000
2.050.000

Nærmiljøanlegg
Anl.nr. Pri Anl.eier

Anlegg

Sum kostn.

Sp.m.sum

72404

Motorikkbane

630.564

300.000

-

1

Ring.komm/Nes
skole

133097 2
74088

3

74089

4

74090

5

74091

6

74092

7

74093

8

Foreningen for skiidrettens fremme
Ringerike komm.
Benterud skole
Ringerike komm.
Benterud skole
Ringerike komm.
Benterud skole
Ringerike komm.
Benterud skole
Ringerike komm.
Benterud skole
Ringerike komm.
Benterud skole

Skileikanlegg

3.580.356

300.000

Hinderløype

150.000

75.000

Multifunksjonsbane

2.075.000

300.000

Basket-flerbruksbane

1.010.000.

300.000

Skibakke/akebakke

395.000

200.000

Klatrestativ 9-18 år

225.000

112.500

Streetbasket

50.000

25.000

Beskrivelse av saken
Vedlegg 1 viser de forskjellige søknadene oppført i prioritert rekkefølge etter en felles
innstilling fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære anlegg beløper
seg til 41.947.000 kroner og til nærmiljøanlegg er søknadssummen 1.612.500 kroner.
I 2018 fikk følgende anlegg i Rngerike tildelt midler:
Hønefoss Arena fikk en delutbetaling på kr 10.000.000. Dette anlegget er tildelt 40.850.000 i
midler som blir utbetalt over flere år. Til nå har anlegget fått utbetalt kr 20.850.000. Hønefoss
Tennisklubb fikk kr 262.000 til nytt dekke på to baner i tennishallen.
I kategorien nærmiljøanlegg fikk Tyristubben IF tildelt kr 300.000 til turvei og kr 300.000 til
ballvegg.
Av søknader for 2019 er bl a Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen, søker er Foreningen for
ski-idrettens fremme. De har søkt om kommunalt tilskudd til anleggene, dette avklares våren
2019.
Ringerike kommune har flere søknader til nye Benterud skole, flerbrukshall i kategorien
ordinære midler og flere utendørsanlegg i kategorien nærmiljøanlegg.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune avvikler søknadskøen etter prinsippet at søknader rykker fremover i
prioritetskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen oppfatter at idretten er
fornøyd med denne ordningen.
Vedlegg
Enighetsprotokoll mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune.

Ringerike kommune, 05.11.2018

-

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Kari Gustavson
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1438-3

Arkiv: 223 C54

Søknad om tilskudd Hardraade Vikingskipforening
Forslag til vedtak:
Formannskapet avslår søknad om tilskudd til oppstartkostnader for Hardraade
Vikingskipforening i 2018.

Sammendrag
Hardraade Vikingskipforening søker om tilskudd til bygging av fullskala vikingskip ved
Tyrifjorden. Søknad og tilhørende dokumenter er vedlagt saken.
Foreningen har gjennomført forprosjekt, og funnet at prosjektet er realiserbart gjennom
offentlige og private tilskudd, samarbeid med offentlige instanser, kompetansemiljøer og
frivillige. De har og presentert et driftskonsept etter ferdigstillelse av skipet.
Foreningen søker om 150.000 kroner til oppstartskostnader i 2018.
Beskrivelse av saken
Hardraade Vikingskipforening ble stiftet i 2016, og har som mål å bygge og drifte et fullskala
vikingskip ved Tyrifjorden.
Sommeren 2018 ferdigstilte de et forprosjekt som svarte ut spørsmål om historisk riktighet
(vikingskip på Tyrifjorden), gjennomførbarhet i byggefase og gjennomførbarhet i driftsfase.
Rapporten konkluderer med at prosjektet er historisk sannsynliggjort, praktisk muliggjort
gjennom frivillig innsats og økonomisk realiserbart. Betingelsen er at det offentlige, kommuner
og fylke, og private, som Sparebankstiftelsen, yter tilskudd tilsvarende 1 million kroner årlig i 3
år, samt kjøper tjenester av foreningen i byggeperioden. Eksempel på dette er
arbeidsmarkedstiltak og elevopplæring.
Økonomiske forhold

-

Prosjektet er avhengig av både offentlig tilskudd, og offentlig samarbeid om salg av tjenester
for å kunne realiseres.
Prosjektet har fått tilsagn om 1,5 millioner kroner over en 3-års periode fra
Sparebanksstiftelsen. Tilsagnet har forbehold om tilsvarende offentlig tilskudd.
Prosjektet har inngått intensjonsavtale med Hole kommune (blant annet avtale om byggetomt),
samt avtaler med private aktører. Prosjektet har og muligheter for å gi opplæring til elever i
skolene gjennom for eksempel Den kulturelle skolesekken.
Dersom Ringerike kommune vedtar å støtte prosjektet som omsøkt i 2018, bør man også ta
høyde for videre tilskudd i 2019-21, da gjennomførbarheten til prosjektet avhenger av tilskudd
i hele byggeperioden.
Det kan inngås intensjonsavtale om kjøp av tjenester til Den kulturelle skolesekken og evt.
andre samarbeidsformer, så fremt prosjektet ellers stetter krav til tjenesten/samarbeidet.
Kravene kan eksempelvis være knyttet til faglighet, pedagogisk kompetanse, sikkerhet m.v.
Alternative forslag til vedtak.
Formannskapet bevilger kr 150 000 i tilkudd til Hardraade Vikingskipforening i 2018.
Intensjonsavtale inngås.
Rådmannens vurdering/forslag til vedtak
Rådmannen vurderer prosjektet som ambisiøst og dristig og med et potensiale i regionens
omdømmebygging, kunnskapsformidling og som aktivitetstilbud for ulike grupper.
Prosjektet vil da kunne bidra til å formidle regionens kulturarv, og være en meningsfull
aktivitet for frivillige og andre, og slik være med på å realisere mål i kommunens kulturplan og
folkehelsemelding.
Rådmannen ser at prosjektet vil ha behov for tilskudd i flere år framover. Prosjektet ligger ikke
inne i budsjettforslag for 2019, og rådmannen kan derfor ikke anbefale tilskudd.
Viss det bevilges penger vil det være naturlig å ta de av formannskapets disposisjonskonto.
Vedlegg
Søknad og tilhørende dokumentasjon, Hardraade Vikingskipforening

Ringerike kommune, 01.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås

-

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås

-

Hardraade
Vikingskipforening
Ringerike kommune
v / Formannskapet

Interesseorganisasjon som
vil bygge et fullskala
vikingskip på Sundvollen i
Hole, til bruk på
Steinsfjorden og Tyrifjorden
og tilliggende vannveier..

postmottak@ringerike.kommune.no

Deres ref.:

Vår ref.: Ring Form søk1

Dato: 04.10.2018

SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV FULLSKALA VIKINGSKIP

Vedlagt finnes søknad om støtte til tiltaket.
Det søkes konkret om NOK 150.000, som del av oppstart-kostnader i 2018.
Vi håper Ringerike kommune finner tiltaket solid nok til å bidra til gjennomføring, og til å sette
Ringeriks-regionen på kartet.
Vi har mottatt tilsagn om støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike, hvor støtten maksimalt skal
tilsvare støtten fra det offentlige. Vi har derfor også søket Hole kommune om midler.

Vennlig hilsen
For
Hardraade Vikingskipforening

Knut
Grande
Vedlegg: Søknad, vedlagt:
Organisasjonsplan
Tidsplan
Sluttrapport for forprosjekt Hvf
Budsjett utgifter
Finansieringsplan
Budsjett drift
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Hardraade
Vikingskipforening

Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole,
og Tyrifjorden og tilliggende vannveier..

SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV FULLSKALA VIKINGSKIP

Beskrivelse av søker:
Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole, til bruk på
Tyrifjorden, Steinsfjorden og tilliggende vannveier.
Vi er et Styre på 5 med hele det faglige- og tekniske apparatet i Tønsberg i ryggen, og har mer
enn 70 frivillige på lista pr dato. Vedlagt finnes organisasjonsplanen pr sept 2018.
Selv om vi nå har fått tilsagn om del-finansiering fva Sparebankstiftelsen Ringerike, mangler vi
økonomi til å bestille nødvendig forsikring, å gjøre avtale med proff bistand i byggeperioden, og
å gjøre innkjøp av materialer til kjøl og 3-4 bord-ganger (eik fra utlandet).
Beskrivelse av tiltaket:
Bygging av Vikingskip, praktisk og historisk opplæring av barn og voksne i Ringeriks-regionen
under tema Nærmiljø og Kulturarv.
Vi vil i vesentlig grad benytte gamle bygge- og arbeidsmetoder og engasjere frivillige i bred
skala, i tillegg til å trekke inn skoleklasser via Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og seniorer via
Den Kulturelle Spaserstokken. Vi har kontakt med Læringssenteret Ringerike, som gjennom
Hvalsmoen Transittmottak melder å ville engasjere ca 5 personer i tiltaket.
Ringerike kommune Kulturseksjon - legger opp til at alle skoler i kommunen gis et opplegg for
et relevant klassetrinn. I første omgang legges det opp til et «prøveprosjekt» for tre til fire
klasser, for å erfare hvordan et DKS opplegg fungerer i HVf sin regi.
Vi har avtale om arbeidssted ved Hole Arbeidssenter, Sundvollen, og med næringsbedrifter i
lokalområdet om både utvikling av "viking-landsby" og plass for vinterlagring under drift.
Hva det søkes om:
Det søkes konkret om NOK 150.000, som del av oppstarts-kostnader i 2018.
Tidsplan:
Strekking av kjølen til våren. Rigging i høst, innhenting av materialer og oppstart bearbeiding i
vinter.
Planlagt sjøsetting 08. mai 2021, se vedlagte Tidsplan.
Forprosjektet ble ferdigstilt i sommer. Forprosjektet er gitt økonomisk støtte fra Buskerud
fylkeskommune og Regionråd Ringerike , se vedlagte rapport.

Budsjett og finansieringsplan:
Vedlagt finnes budsjett og finansieringsplan, for hele bygge-perioden på nesten 3 år.
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som vil bygge
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Vikingskipforening
Vikingskipforening

Bredde og langsiktighet:
Det langsiktige målet er å ha et skip til drift på Steinsfjorden, Tyrifjorden og tilstøtende
vannveier, til bruk for historisk opplæring av skoleelever gjennom Den Kulturelle Skolesekken
(DKS), kulturaktiviteter via KulturArvOpplevelser på Sundvollstranda, Glatvet brygge, Hønefoss
og Odin Camping på Røyse. Videre med turister i Ringeriks-regionen på åpne seilinger og
eventer for hoteller og næringsliv for øvrig.
I hele byggeperioden skal tiltaket engasjere lokalbefolkningen innen alle spekter av enkeltoppgaver som må til for å få et skip seilingsklart: bearbeiding av trematerialer til skipsbord og
detaljer til forsterkning, årer, utstyrs-kasser og innredning, utvinning av tjære, smiing og klinking
av nagler (ca 3000), spinning av ull til tråd til tetting mellom bordganger, rigg, seil og tauverk.
I hele byggeperioden og i driftsperioden skal skoler i Ringerike, Hole og nabokommuner
engasjeres gjennom DKS, frivillige skal bygge gjennom læring og praktisering og
Læringssenteret Ringerike vil delta for engasjering av innvandrere. Tønsberg har erfaring for at
innvandrere har til dels bedre håndverker-kunnskap enn mange norske har.
Vi har avtale med Odin Camping nær Storelva / Tyrifjorden, som på eget initiativ er i gang med
planlegging og bygging av en "viking-landsby" som base for aktiviteter på land. Her vil det også
rigges vinterlagrings-plass, for både å kunne forestå vedlikehold og å ha arrangementer også
vinterstid.
Tiltaket vil engasjere- og aktivisere folk i alle aldre, begge kjønn og personer med nedsatt
funksjonsevne. Vi anslår at det vil bli lagt ned ca 2.200 arbeidstimer i gjennomføringsfasen,
fordelt på alle elementer. Fram til nå har Styret lagt ned ca 1.750 timer.
Hvorfor dette tiltaket bør få støtte ?
Tiltaket vil ivareta opplæring i Trygghet og Helse. Trygghet gjennom opplæring i sikkerhet
(verktøy-håndtering, beredskap, brannberedskap, fallforebygging), mestring (meningsfull fritid
gjennom praktisk og teoretisk læring), sosial inkludering og mangfold (møteplass, samarbeid og
kommunikasjon) og helse gjennom fysisk aktivitet. På sikt også opplæring i trygghet i / på vann.
Vi vil aktivisere personer i alle aldersgrupper, både byggeplass og det ferdige skipet skal være
tilgjengelig for personer uten full bevegelighet og vi vil trekke inn innvandrere i samarbeid med
Læringssenteret.
Hva en tildeling konkret skal brukes til ?
Avlønning av fag-personell fra Tønsberg. De har bygget en tilsvarende båt der, og vil legge inn
sin erfaring og kompetanse hit. Vi må engasjere dem på deltid.
Vi må tegne nødvendige forsikringer for å ivareta alle som skal jobbe på skipet.
Utover dette må materialer til kjøl hentes fra Danmark eller Polen, innkjøp og transport av dette
hit. Transport av trevirke, eik fra Sørlandet og furu fra skoger på Ringerike og i Hole, hit til
arbeidssted Sundvollstranda. Kjøp av jern til å smi 4.000 nagler, hvorav 1.000 skal selges.
Det omsøkte beløpet vil dekke del av arbeidslønn og innkjøp for å starte i høst.
____________________________________________________________________________________________
Bålerudveien 78
Mobil 98 84 94 53 / 90 21 33 42
Bankkonto nr.: 2280 40 47828
N-3518 HØNEFOSS
e-post post@hardraade.no
Org. Nr.: 917 976 813
www.hardraade.no

Hardraade
Vikingskipforening

Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole,
til bruk på Steinsfjorden og Tyrifjorden og tilliggende vannveier..

Hvem er samarbeidspartnere ?
Stiftelsen Oseberg Vikingearv, leie av fagpersonell og for å lage en 3D-modell
Universitetet i Oslo, kulturhistorisk avdeling v/ Jan Bill
Læringssenteret Ringerike, bidrar med arbeidskraft, integrering
Fontenehuset Hønefoss vil bidra med frivillige
Frivilligsentralene i Hole, Ringerike og Jevnaker i samarbeid om frivillige, og både Hole og
Ringerike stiller lokaler til disposisjon
Steinersksolen Ringerike ønsker samarbeid om formidling til barn og ungdom
Kvalifisert personell for å seile skipet (krav fra Sjøfartsdirektoratet)
Ytterligere informasjon:
Vi deltok på Ringerikedagen 2018, og viste noe av det vi skal i gang med først:
- Utvinne tjære i en «mini-tjæremile», ei bålpanne. Ei tjæremile skal tennes på Ask i høst.
- Kløyve / splitte furu-stokk. Splitte for hånd for å vise prosessen
Vi har konto 2280 40 47828
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inntekter

Hardraade Vikingskip forening

Budsjett inntekter / finansiering
Inntekter

art Kommentarer / margin

Støtte forprosjekt (stiftelser, off organ)

120 000 har fått 120 000

Sponsor program utstyr (årer, kister, skjold)

280 000

Salg, prosjektvarer (nagler, emner etc)

170 000 nagler,furu, tekstiler, div

Salg suvenir

750 000 salg over 3 år , har allerede 2 salgssteder

Salg støttediplom

600 000 salg over 3 år , har allerede 2 salgssteder

Bidrag off (komm + fylke)
Formidling konferansegjester

1 500 000 over 3 år
104 000

Formidling off instans

75 000

Formidling faglige organisasjoner

20 000

Formidling skole + frivillig org

180 000 bl a den Kulturelle Skolesekken

Eventer

400 000 for lokale turistbedrifter

Gaver Stiftelser & Organisasjoner

2 400 000 Sp st 1, sp st DNb, andre over 3 år

Gaver private

800 000 salg av gavebrev o l, over 3 år

Tiltak i regi Nav etc

240 000 arbeidsmarkedstiltak, over 3 år

Frivillig innsats

Sponsing av strøm+matr

10 000 dugnad o a

226 000

Sponsing verktøy

85 000

Sponsing byggeplass

10 000 har avtale med Hole kommune

Sum inntekt

7 970 000

Inntekter

7 970 000

Utgifter

6 973 680

Margin

996 320
Side 1

inntekter

StatusegenkapitalProsjektHardraade:

–

ProsjektstøtteBFK

60 000,-

–

ProsjektstøtteRegionrådRingerike

60 000,-

–

Furu fra grunneierBergsund

30 000,-

–

Furu fra grunneierErik Hallingby

75 000,-

–

Furu fra grunneierTyristrand

15 000,-

–

Eik fra Walhovd

4 000,-

–

Gavefra Askeladden

5 000,-

–

SponsetbyggeplassHole

10 000,-

–

Sum

259 000,-

I tillegg har initiativtakereog styrenedlagtmer enn1.700timer

Pr august2018/ KG

Side 2

HARRAADE
VIKINGSKIPFORENING

ORGANISASJON
SPLAN
Oppdatert 17.09.2018

STYRET
Anette Coucheron,leder
ErikAudunUtistog
VegardStrømsodd
Atle Haglund
Knut Grande

ADMINISTRASJON
Anette Coucheron

STYRI
NGSGRUPPE
(STY)
JanVogt Knudsen
JanBill
RagnarBraata

PROSJEKTLEDER
(PL)

ass.PROSJEKTLEDER
(aPL)

RagnarWergeland

Knut Grande

BÅTBYGGER
JanVogt Knudsen

Båtbyggerlag

arbeidsgruppetre

arbeidsgruppejern

arbeidsgruppetjære

arbeidsgruppeull/tekstil

Sluttrapport for forprosjekt
Bygging av fullskala vikingskip
Hardraade Vikingskipforening
2017 – 2018

1.

Er det sannsynlig at det i vikingtid har vært et stort skip i Tyrifjorden.

2.

I forprosjektet har vi sett på om det er mulig å gjennomføre bygging av et
fullskala vikingskip til bruk på Tyrifjorden.

3.

Forprosjek tet har også sett på om det er muligheter for bruk og lønnsom drift av
skipet når det er ferdig bygget .

Vi m ener vi kan svare ja på alle tre spørsmål:
1: Vikingtida på Ringerike – utdrag fra foredrag holdt av Gudmund Bakke på HVf første
informasjonsmøte 15 mars 2018.
”De fire kongekroner.
De fire vikingk ongene er Halvdan Svarte, Sigurd Syr, Olav Haraldsson (Hellige Olav) og
Harald Hardråde.
Halvdan Svart e (far til Harald Hårfagre) ble hauglagt i ”det krigerske Ringerike” trolig i
haugen vi i dag kjenner som Halvdanshaugen.
Sigurd Syr (som i følge Snorre var oldebarn av Harald Hårfagre) var stefar til Olav
Har aldsson – Hellige Olav – og far til Harald , den siste st ore vikingkongen i nordisk
historie – Harald Hardråde.
Flere av kongene som dro i viking og skaffet seg rikdom og makt, kom fra Ringerike.
Islandske sagaforfattere har knyttet den norske kongeætta til Hole hvor Stein gård peker
s eg ut som kongsgård og mak tsete.
I vikingtida var det vannveien som var den viktigste ferdselsåren, både langs kysten og
på de store innsjøene var det livlig skipstrafikk.
For makthaverne på Ringerike må det ha vært ytterst viktig å beherske vann og elver på
hjemlig grunn. Konge ne må ha hatt egne skip til å holde herredømmet på Tyrifjorden, og
disse skipene må ha vært av en viss størrelse. Det var atskillig mer effektivt å flytte
mannskap, våpen og utstyr på vann, enn over land , der dette var mulig. Skip på fjorden
ville også ha en avskrekkende virkning på potensielle inntrengere.”
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2: Vikingskip på Tyrifjorden.
Vi har gjort avtale med Hole kommune som stiller Sundvollstranda til disposisjon for
b yggeplass og et samarbeid med Hole Arbeidssenter hvor vi vil ha eget areal til
vektøybu , bruk av toaletter, tilgang til verkstedhall, strøm, lån av møtelokaler og plass til
lagring av materialer.
Hole Arbeidssente r (HAS) har smie og annet nødvendig utstyr og vil bruke byggingen av
skipet som a ktivitet for sine brukere. Vi ska l i fellesskap lære og ta i bruk gamle
teknikker som Hardra a de Vikingskipforening (HVf) vil bruke til opplæring videre i
prosjektet.
Vi har en styr ingsgruppe på tre fagpersoner.
Professor i vikingtid og arkeologi ved Kulturhistorisk museum - Unviersitetet i Oslo,
fagansvarlig båtbygger og fagansvarlig rådgiver i farvann Tyrifjorden og Storelva .
I forprosjektet har vi hatt tett kontakt med Stiftelsen Oseberg og fått faglig vurdering om
skipets form og størrelse. Vi er tilbudt all den hjelp de kan gi videre i prosj e kt et.
Trebåtbyggere med erfaring ønsk er å være med i et båtbyggerlag og vi har kontakt med
trebåtbygger i Holmsbu.
Hole kommune har tatt inn prosjektet i Kulturplan 2018 – 2024
Det har vært flere møter med Ringerike kommune:
HVf får bruke kommunens KulturPopUp lokaler vederlagsfritt.
Kommunen finner Hardraade prosjektet Vikingskip interessent for bruk i den kulturelle
skolesekken. I første omgang legges det opp til et ”prøveprosjekt” for tre til fire klasser .
Vi har hatt kontakt med Nav som ser at prosjektet kan være av interesse for
arbeidsmarke dstiltak og vi har hatt kontakt med Læringssenteret på Ringerike som er
interessert i gi et tilbud for personer med flerkulturell bakgrunn – i Tønsberg har de
erfart at personer fra en annen kultur har god kompetanse i bruk av gammelt
håndverktøy.
HVf skal formidle Ringeriksregionens rike kulturarv fra vikingtiden og gjennom
prosjektet fremme vår brede historie fra vikingtiden.
Blant annet vil ”Ringeriksstilen” bli bru kt til ornamentikk på skipet.
Vi har væ rt i kontakt med Ringerike Museum om et mulig samarbeid, vi skal ha et møte
når sommersesongen er over.
Det er interesse for å være med i båtbyggerlaget og arbeidsgruppe ne – tre, jern, tjære og
ull/tekstil. Det er også flere som ønsker å være med i arbeids grupper ”utenom selve
s kipet” og som har meldt sin interesse i blant annet kulturformidling, håndverk, teater,
historie, barn og unge, kursing, salg, administrasjon , med mer.
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Vi har i sommer også deltatt på noen arrangementer for å promotere prosjektet, vi har
der –for å se interessen, åpnet for at man kan melde seg inn i HVf og vi har fått flere
betalende medlemmer.
To av styrets medlemmer har deltatt på kurs i KulturArvOpplevelser i regi av Buskerud
fylkeskommune, vi har knyttet flere kontakter om muli g samarbeid videre i prosjektet .
Vi har inngått en intensjonsavtale med Odin Camping om ”vikingrelatert” samarbeid på
campingplassen og økonomisk støtte i by ggefasen , og et helårs samarbeide i driftsfasen.
Tjære:
I forprosjektet har vi sett på mulighete n av å bygge en tjære -mile for produksjon av egen
tjære til skipet og eventuelt produksjon for salg.
Det er stor interesse fra andre fagmiljøer, Stiftelsen Oseberg ønsker et samarbeid både
om å produsere og kjøp.
Fortidsminneforeningen

og Norsk Folkemuseum har vist interesse.

Alf Johan Berggaard på Haga gård i Ask har stilt egnet område til disposisjon for en
Tjære -mile og første delprosjekt er satt i gang.
Strømsodd Skogsdrift, Ringerike Skogsdrift, Ask Skogsdrift og Fagerås Skogsdrift har
sagt seg villig til å se etter og eventuelt ta ut tyrived til oss.
Finansiering:
HVf har i løpet av forprosjektet søk midler fra flere banker og stiftelser,
tilbakemeldingene vi har fått er at de ønsker en ny søknad når forprosjektet er ferdig.
Avtale med Odin Camping om bidrag til prosjektet med en årlig sum i årene 2019 – 2022
for bygging av skipet.
HVf har fått donert tømmer til skipet fra flere skogeiere.
Skipet:
Bru er leg ger begrensning for bredde og dybde for skipet . Den laveste bruen er Sundbrua
mellom Steins fjorden og Tyrifjorden. Dette utelukker et høy -stevnet skip som for
eksempel Osebergskipet.
Begrensningene i seilingshøyde gjør at eventuell rigg o g seil må kunne tas ned og opp og
de utskårede stevnene kan tas av, det antas at dette kan gjøres på relativt enkelt vis,
samtidig som det er autentisk.
Aktuelle mål vil være maks bredde 5m, maks dybde 0,8m og ønsket lengde vil være fra
16 til 20m .
Det er behov for skip i denne størrelsen for å kunne seile med 30 passasjerer i tillegg til
mannskap , dette vil de kke muligheten for å ha med en hel skoleklasse på tur .
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Skipets utforming:
Vi har ingen funn av skip i denne størrelsen fra innlandet i Norge , så vi kan utforme et
”generisk” vikingskip uten kjent historie. - Dette vil gi betydelige utfordringer i
kostna der med å tegne, konstruere og prøve ut modeller av skipet .
Vi er blitt anbefalt å bruke et kjent alternativ og mest aktuelt er Klåstadskipet, som både
fyller kriteriene m h t størrelse og måltall for utforming av skroget.
Det bygges i dag en replika i Tønsberg, hvor skipet er basert på funnet på Klåstad i
Vestfold, skipet er tolket som et frakte/seilskip.

En alternativ tolkning for oss er å bygge skipe t som primært et roskip med inntil 24 årer,
12 på hver side. I tillegg kan det konstrueres en letter og mindre rigg med et noe mindre
seil enn det som bygges i Vestfold.
Det er flere klare fordeler med å bygge dett e alternativet i vå rt prosjekt.
Det finnes ferdige tegninger til skipe t som vi kan få tilgang til, det finnes tilgjengelig
komp eta nse til nettopp dette skipet, s kipet kan i stor utstrekning bygges i furu og av
hensyn til dagens krav til sikkerhet kan skipet ha elektrisk motor, redningsvester og
flåter samt ha moderne kommunikasjon og navigasjonsutstyr som tilpasses slik at skipet
har en mest mulig autentisk utforming.
Konklusjon:
Vikingskipet Harald Hardraade by gges som en autentisk fullskala kopi av
Klåstadskipet tolket som et roskip, med nødvendige tilpassinger ut fra dagens
sikkerhetskrav.
3: Driftsfasen.
Driftsfasen innledes i det skipet ferdigstilles og sjøsettes.
Sponsorer og samarbeidspartnere skal gis rett til bruk å bruke skipet i profilering og
markedsføring. Det skal inngås avtaler om fortrinnsrett til leie/bruk av skipet.
Driften vil i stor grad baseres på frivillig innsats, dette vil blant annet omfatte:
•
•
•
•

Dugnadsarbeid
Ulønnet mannskap på seilinger
Deltagelse på arrangementer som skaper inntekt for skipet
Medlemskap i skipets forening og båtlag

Det er inngått en avtale med Odin Camping på Gomne s som gir et godt grunnlag for
rammene rundt driften. En vesentlig del er vederlagsfritt vinteropplag for skipet på
Odins arealer i umiddelbar nærhet til Storelvas utløp i Tyrifjorden som er et velegnet
sted til opphaling og sjøsetting av skipet.
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Avtalen med Odin og beliggenheten gir gode muligheter til å ta i mot større grupper med
gjester. Det kan også lages større eventer med seiling av skipet og tilstøtende servering
og underholdning.
Odin er en helårscamping og de ønsker også å ha arrangementer i ti lknytning til skipet
når det ligger i vinteropplag.
Ragnar Braata, skipper på Dronning Tyra skal være vår rådgiver i farvann og i
byggeprosessen. Mannskapet på Dronning Tyra har spisskompetanse og vil samarbeide
med oss om ferdsel på Tyrifjorden og Storel va.
Det skal lages en avtale om bruk av skipet.
Om sommeren vil Harald Hardraade seile fra flere havner, Sundvolden ved Hole
Arbeidssenter, Hønefoss ved Glatvet brygge, Onsakervika ved Odin Camping og
eventuelt, Sylling, Tyristrand og Vikersund.
Det skal lages en seilingsplan over hvor skipet er lokalisert , denne vil bli aktivt brukt i
markedsføring.
Økonomi.
Budsjettet viser et forventet overskudd, vi legger opp til å ha en start -kapital for drift og
en buffer for uforutsette forhold – for eksem pel nye krav fra myndigheter.
Det er lagt opp til at vi skal ha inntekter gjennom hele året.
Hoved inntektskilde blir seilinger med skipet , her er det tenkt en rekke målgrupper.
• Skoleelever, grunnskole og videregående med opplegg gjennom DKS
• Turister på Ringerike
• Tilrettelagte eventer
• Åpne seilinger for ”drop -in” passasjerer
• Kulturaktiviteter Sundvollstranda, Glatvet brygge og Odin
• Samarbeid med turistnæringen og videreføring av KulturArvOpplevelser.
Andre mulige inntekter.
• Tjære
• Kursing
• Salg av ”Hardraade ” effekter
Listen e er ikke fullstendig.
Utgifter.
Basert på at en stor del av driften gjøres på dugnad, antas det at årlige utgifter vil holdes
på et lavt nivå. Dette gjelder først og fremst de arbeidskrevende oppgaver som
vedlikehold og drift.
En del arb eid og oppg aver må utføres av kvalifiserte, her kan det komme lønnsutgifter.
Vedlikehold av maskineri og sikkerhetsutstyr må utføres av sertifisert personell.
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Vi avslutter forprosjektet og starter selve prosjektet med å invitere til en åpen samling i
løpet av september 2018.
Vi skal vise frem skipet med tegninger og ”bilder” Sluttrapport, budsjett og tidsplan vil
bli presentert .
Prosjektet og d et forberedende arbeide starter med arbeidsgrupper til båtbyggerlaget
og de nye arbeidsgrup pene.

Hønefoss 27 juli 2018

Hardraade Vikingskipforening
Anette Coucheron
Styreleder
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TIDSPLANFOR GJENNOMFØRING

2018
aktivitet

jan feb mar apr mai jun jul

Lokaliseringbygging

Sundvollstrandai Hole

2019

aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul

2020

aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul

2021

aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul

Finansiering
Mannskaper
Materialer

Bygging
Smed/ metall
Tekstil
Kursingog kompetanse
sjøsetting
driftsfase

2022

aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul

08. mai 2021

aug sep okt nov des jan feb

Hardraade Vikingskip forening

Budsjett drift (fra sommer 2021)
Inntekter

art Kommentarer / margin

Den Kulturelle Skolesekken

60 000 Fortsettelse fra byggeperioden

Den Kulturelle Spaserstokken

30 000 Fortsettelse fra byggeperioden

Medlemskap
enkeltmedlem, 70 stk a kr 250

17 500

familiemedlemskap, 30 stk a kr 400

12 000

bedrift med mindre enn 15 ansatte, 15 stk a kr 2.500

37 500

bedrift med mer enn 15 ansatte, 8 stk a kr 4.000

32 000

Hovedsponsor

50 000

Kurs / eventer

50 000 Hotellene, selskaper, Odin arr

Salg

41 000 souvenirer, produksjonsartikler

Sum inntekt

330 000

330 000

Utgifter
Forsikring, antar

50 000

Vedlikehold

30 000

årlig del av sertifisering, 1/5 del av kr 30.000
fornyelser / markedsføring / materiell
Lønn
regnskap og revisjon
Sum utgift
Margin

6 000
50 000
124 000
40 000
300 000

300 000
30 000

Utgifter

Haardraade Vikingskip forening

Budsjett utgifter
Anslag utgifter
Forprosjekt

sum Utgiftgrupper

120 000

Furustokk middels (40stk)

60 000 stolpefuru, transport av stokker vi får i gaver

Furustokk store (9stk)

40 000 stolpefuru, transport av stokker vi får i gaver

Eikestokk store (8stk)
Gran/Furu til 'Bedding'
Klinknagler

324 000 inkl logistikk
5 000 lav kvalitet gran/furu
80 000 produsere 4000 nagler, hvor 1000 kan gå til salg

Jernspiker, o a

8 000

Ull (drev)

6 000

Linolje

7 400 120 liter høy kval

Tretjære (blanding)

20 400 240 liter høy kval

Seilduk

90 000 Seil ca 9 x 7 m

Bearbeiding råtømmer

50 000 kløyv, sag høvling utenfor byggeplass

Logistikk

20 000 transport hogst-sag-byggeplass

Tauverk rigg

30 000
Side 1

760 800

70 000

Utgifter

Mast

8 500

Rå

7 000

Motor m utstyr

200 000

Årer

1 000

Roerkister og skjold

5 000

Verktøy

125 000 lage autentisk verktøy

Administrasjon

200 000

Kontorutstyr etc

60 000

Flytevest / redningsutstyr (40)
Annet utstyr på dekk
Komm/Navi/Sikkerhet
Lønn båtbyggere

100 000
45 000
240 000 pålagt sikkerhetsutrusting
2 646 000 6 årsverk + evt tiltak

Lønn øvrige

200 000 spesial installasjoner

Arbeidsgiveravgift /sos utg

853 800

Frivillig innsats

1 000 reell kost 30k

Byggeplass leie

5 000 sponses grunneier?

Byggeplass drift / installasjoner

270 000 sponses entrepenører?

Elektrisitet

210 000 over 3 år, hel-årlig byggeplass

Forsikring

300 000

Etablering øvrige arebeidsområder

60 000 Smie, tekstil &husflid, materiallager

Brakker og sikring

70 000 Kontorplass, container riskiomaterialer

Butikk/formidling

40 000 suvenirkiosk'

Uforusette utgifter, ca 10%
Sum utgifter

1 021 500

4 655 800

465 580

465 580

6 973 680

6 973 680

Side 2

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/4703-1

Arkiv:

Avslutning investeringsprosjekter 2018 og budsjettoverføringer fra 2018 til 2019
Forslag til vedtak:
1. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10028 Fossveien 7-9 AS og 14013
Forsterking Hen – Skårflogan til prosjekt 10017 Bibrannstasjon Nes i Ådal og 10018
Bibrannstasjon Sokna for inndekning av merforbruk 2018:
023000.657000.339.10017 debet kr 418 366 (Bibrannstasjon Nes i Ådal)
023000.657000.339.10018 debet kr 633 051 (Bibrannstasjon Sokna)
023000.657000.190.10028 kredit kr 746 910 (Fossveien 7-9 AS)
023000.657000.332.14013 kredit kr 304 507 (Forsterking Hen – Skårflogan)
2. Prosjektene Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i
Ådal avsluttes økonomisk. Overskridelsene på disse prosjektene dekkes inn ved bruk av
lån til VAR-investeringer:
023000.651000.353.15003 debet kr 401 692 (Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal)
023000.651000.340.15004 debet kr 2 862 966 (Vannverk Nes i Ådal)
091000.690000.870.0001 kredit kr 3 264 658 (økt bruk av lån)
3. Som et resultat av forsinket investeringsfremdrift foreslås følgende nedjusteringer av
inneværende års budsjett:
023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Enøk)
021000.653000.339.0500 kredit kr 4 000 000 (BRR – Biler og redningsverktøy)
023000.656000.130.17004 kredit kr 2 000 000 (Rådhuset ombygging 1. etg.)
020000.656000.121.17005 kredit kr 2 500 000 (FDV-system)
023000.656000.381.17006 kredit kr 7 000 000 (Schjongshallen)
023000.654000.332.19300 kredit kr 5 000 000 (Kommunale veier)
023000.657000.265.10006 kredit kr 4 700 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
091000.690000.870.0001 debet kr 21 800 000 (redusert bruk av lån)
072910.690001.841.0001 debet kr 5 400 000 (redusert mva. komp. investeringer)
4. Alle foreslåtte nedjusteringer i punkt 3 tas inn i budsjettbehandlingen for 2019-2022
med de samme beløpene.

-

Sammendrag
Følgende investeringsprosjekter avsluttes økonomisk i 2018:
Bibrannstasjoner Sokna og Nes i Ådal
Fossveien 7-9 AS
Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal
Vannverk Nes i Ådal
Følgende investeringsprosjekter avsluttes ikke i 2018, selv om anleggene er overtatt av
kommunen:
Forsterking Hen-Skårflogan
Ringerike vannverk
I saksbeskrivelsen nedenfor følger nærmere beskrivelse av arbeider som gjenstår på disse to
prosjektene.
Det foreslås å overføre prosjektbevilgninger på totalt 27,2 millioner kroner fra 2018 til 2019.
Dette er kun en flytting av budsjettmidler fra i år til neste år på grunn av forsinket fremdrift.
Overføringene medfører ingen rammeendringer.
Innledning / bakgrunn
Noen investeringsprosjekter er tidligere i år avsluttet økonomisk. Det er behov for å avslutte
ytterligere fem anleggsinvesteringer i 2018 med bakgrunn i at de er overtatt av kommunen.
Investeringsregnskapet må avsluttes årlig selv om prosjekter er årsuavhengige. Det er viktig at
regnskapet ikke har for stort budsjettavvik ved årets slutt. Det er derfor nødvendig å gjøre
nedjusteringer av budsjett 2018 på noen prosjekter som viser forsinket fremdrift.
Beskrivelse av saken
Det presiseres at avslutning av investeringsprosjekter i denne saken kun er en økonomisk
avslutning for å få prosjektene i balanse, dvs. at prosjektene blir fullfinansiert blant annet ved
omdisponering fra prosjekter med mindreforbruk. Det bør i tillegg fremmes saker der
ferdigstilte investeringsprosjekter blir sluttrapportert.
Avslutning av Bibrannstasjoner på Sokna og Nes og Fossveien 7-9 AS
Bibrannstasjonene er overtatt og tatt i bruk. Den totale prosjektrammen på de to
brannstasjonene ble overskredet med i overkant av 1 million kroner. Prosjektene avsluttes
økonomisk i 2018 ved å hente inndekning fra to prosjekter med mindreforbruk. Det foreslås at
Fossveien 7-9 AS avsluttes økonomisk i 2018 og at hele mindreforbruket omdisponeres til
bibrannstasjonene. Det foreslås at resterende inndekning hentes fra en andel av bevilgningen til
Forsterking Hen – Skårflogan.
Hen - Skårflogan
Prosjektet kan ikke avsluttes ennå, da arbeider også må utføres i 2019. Anlegget ble overtatt
av kommunen, men det har oppstått en skade på veien som må håndteres. Vegbanen «sank»
med 60 cm, og dette har hatt sammenheng med utførte arbeider (som er reklamasjon) samt
utfordringer med overvann/drensvann. Overvann/drensvann burde ha vært med som en del av
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prosjektet, og er nå bestilt utført av entreprenør. Gjenstående arbeider er 20 m opparbeidelse
av vei i forbindelse med skade, etablering av 70 m drensledning og Sandfangskum og
asfaltering (utføres i 2019). Totalt omfang kostnad er ca. kr. 300 000.
Avslutning av Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i Ådal
Prosjektene er overtatt av kommunen. Det har vært betydelige overskridelser etter flere
uforutsette hendelser. Mye av overskridelsene ble finansiert ved bruk av lån i 2017, og
merforbruk i 2018 må også dekkes inn. Prosjektene avsluttes økonomisk i 2018 ved at
merforbruket foreslås finansiert ved bruk av lån.
Ringerike vannverk
Prosjektet kan ikke avsluttes i 2018 fordi prosjektet ikke er ferdigstilt i forhold til kontraktene
som er inngått. Ringerike vannverk er delt inn i flere entrepriser.
E21 Bygning er overtatt av kommunen. Det ligger kontraktsarbeider inne her på
investeringstiltak på det gamle bygget slik at dette kan virke sammen med det nye anlegget.
Dette er pr. dato ikke ferdigstilt.
E41 Byggelektro er overtatt av kommunen for nyanlegget, men det pågår kontraktsarbeider på
eksisterende bygg som pr. november 2018 ikke er overtatt.
E61 Prosessanlegg er overtatt. Her ligger det inne kontraktsmessige forpliktelser mot
entreprenør som tilsier at de ikke får utbetalt siste faktura før anlegget har kjørt feilfritt i
testperioden på ett år. Det betyr at det i april 2019 vil komme en faktura på drøye 3 millioner
kroner. Det er også kontraktsarbeider på eksisterende bygg som ikke er overtatt pr. november
2018 (med prosess menes her vannledninger til/fra rørgalleri i eksisterende anlegg for å få dette
til å virke sammen).
E62 Basseng. Er overtatt av kommunen. Her har kommunen reklamert på utførte arbeider, og
det har også vært en brann her i forbindelse med arbeidene. Dette er en reklamasjon/garantisak,
men arbeidene er ikke avsluttet.
E71 Grunn og utenomhusarbeider er ikke overtatt. Gjenstående arbeider i forbindelse med
laguner for mangan og gjenstående sikring av anlegget. Sannsynlig at dette avsluttes vår 2019.
E51 Driftssentral er overtatt.
Overføring av prosjektmidler til 2019
Det kan være ulike årsaker til forsinket fremdrift på investeringsprosjektene i denne saken. En
forklaring kan være kapasitetsmessige begrensninger både internt og eksternt. Det kan også
skyldes for lite fokus på prioritering og budsjettmessig periodisering av prosjekter, og som et
resultat er det budsjettert for mye tidlig i handlingsprogramperioden.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vil anbefale de foreslåtte budsjettjusteringene.

-

Ringerike kommune, 06.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden

-
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Tour of Norway 2019 – Søknad om støtte
Forslag til vedtak:
 Ringerike kommune bevilger kr 400 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for
2019. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.


Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss
sentrum 2. juni 2019.

Innledning / bakgrunn
Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av
tidligere sykkelløp som har blitt arrangert i flere 10-år. Ringerike kommune har støttet
arrangementene, senest med kr 200 000 i 2018.
Beskrivelse av saken
Tour of Norway og Tour de Fjords er fra 2019 slått sammen til et nytt felles storritt. Det vil
bestå av 6 etapper i Sør- og Øst-Norge fra 28.mai – 2.juni, med avslutning i Hønefoss.
Arrangøren har inngått en partnerskapsavtale med 10 av de beste sykkellagene i verden. Med
andre ord blir Tour of Norway nå ett av landets aller største idrettsarrangementer.
Tour of Norway har planlagt å besøke vår region lørdag 1. og søndag 2. juni 2019.
Årets siste etappe er planlagt å gå i sin helhet på Hadeland og Ringerike, med målgang på
bybrua midt i Hønefoss sentrum.
Ringerike kommune blir med andre ord vertskommune for finalen og den siste målgangen i
dette store sykkelrittet. Samtidig får nabokommuner, vårt eget fylke og nabofylket, stor
oppmerksomhet på de siste etappene.
Foreløpige etapper er planlagt i 2019:

-



Flekkefjord-Mandal



Lyngdal-Aust Agder (ikke avklart)



Aust Agder-Kristiansand



Aust Agder-Sandefjord



Grenland-Drammen



Hadeland-Ringerike

Massiv medieomtale og TV-dekning av rittet har tidligere ført til en flott promotering av
Ringeriksregionen og Ringerike kommune, både nasjonalt og internasjonalt. Økt deltagelse vil
og føre til enda større interesse, og med målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum, vil dette
i 2019 gi muligheter for en svært god presentasjon av både landskap, kultur, og folkeliv i
regionen.
Det vil bli arrangert barneritt og andre aktiviteter knyttet til rittet.
Økonomi
Budsjettet totalt er på 35 millioner kr og målet til arrangøren er lokale tilskudd på hvert
målsted på kr 1 000 000. Det søkes Ringerike kommune om kr 400 000.
Ringerike kommune har orientert nabokommunene om rittplanene og at en søknad om
økonomisk støtte er til behandling i kommunen.
Rådmannens vurdering
Målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum vil gi en unik markedsføring av regionen og
kommunen på en svært positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt.
Tidspunktet for avviklingen av rittet «Tour of Norway» i 2019 vil ikke by på de samme
utfordringene som de siste årene da det har blitt arrangert på 17.mai.
Rådmannen anbefaler derfor Formannskapet å bevilge kr 400 000 i støtte til arrangementet i
2019.
Vedlegg: Søknad fra Tour of Norway
Ringerike kommune, 07.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Magnar Ågotnes

-

RingerikeKommune
Postboks123 sentrum
3502 Hønefoss
Att.: MagnarÅgotnes

Stavanger07.11.2018

SØKNADOM MIDLERFORPLANLEGGING
OGGJENN
OMFØRINGAV TOUROFNORWAY2019
Vi visertil hyggeligmøte 1. november,hvor planenefor 2019 ble presentert.Rittets sisteetappe,søndag2. juni
2019, er planlagtlagt med målgangi Hønefoss.
Bakgrunn
Tour of Norwayog Tour desFjordser nå slått sammentil et nytt felles storritt. Det nye rittet vil fortsatt ha
navnet Tour of Norway.Tour desFjordsASer rittets nye eier, men ressurspersonerfra IntersponsASvil sørge
for den tekniskegjennomføringen.
Tour of Norwayvil i 2019 bli arrangertsom et 6 dagersproffritt på kategoriUCI2.HC. Dette er høyeste
rangeringunder WorldTournivå.
Sykkelsportenhar gjennomde siste årene oppnådden betydeliginteresse.Stadigflere finner interesseav å
følge sporten gjennomTVskjermen,og minst like gledeliger det stadig økendeantall sykkelbrukereog
publikum som kommer ut i løypene.
Det forventesdeltakelsefra 10 av de aller størstelagenei verden,noe som vil bidra til økt oppmerksomhet
både nasjonaltog internasjonaltsammenliknetmed tidligere utgaverav Tour of Norway.
Gjennom en stor og kostbarTVproduksjon, samt avtalemed nasjonaltTV, og internasjonaleavtalergjennom
Infront Sport & Media, vil regionene der rittet arrangeres bli presentert for et betydeligantall seerebåde
nasjonaltog internasjonalt.TVbildene presentererikke bare idrett på høyt nivå, de gir ogsåmuligheter for
presentasjonav lokalt landskap,kultur og folkeliv.

Planerfor 2019
Vi skali 2019 for første gangarrangererittene våre fra Vestlandetvia Sørlandetog videre til Østlandet. Vi har
samletde to størstesykkelrittarrangørenei landet til å gjennomføreTour of Norway28. mai - 2. juni, og
sammenmed HammerStavangersom arrangeres24. - 26. mai vil dette bli det størsteog mest betydningsfulle
sykkelarrangementeti Skandinavia
.
Løypenei Tour of Norwayskalbli spektakulæreog visefram naturmangfoldeti landsdelentil stor interessefor
både ryttere, publikum og tv seere. Kvaliteten på arrangementetskalutviklesmed hensikt å oppnåstørst mulig
ringvirkningerog markedsføringav de stedenevi besøker. Tour of Norwayvil ha hele SørNorgesom
nedslagsfeltog vi ønskerogsåfor fremtiden at Ringerike vil væreen del av arrangementet.
Etter som kjennskapen til sykkelrittet vårt har økt, har et økendeantall publikum funnet frem til løypene, og
bidratt til å skapefolkefest på de stedenevi besøker. I tillegg til proffrittet planleggesen rekke
tilleggsaktiviteterpå start og målstedenefor å styrke arrangementet.Barnerittene som arrangerespå alle startog målstederer et slikt tilbud, og er med å skapeen flott familierammerundt arrangementet.

Økonomi
Tour des FjordsASer som enesteUCIritt i Norgeheleid av idretten. Dette sikrer et økonomiskbærekraftig
arrangement,høy sykkelfagligkompetanse, en rasjonellbeslutningsstruktursamt beslutningermed vekt på
langsiktighet.I selskapet er det ansatt dagligleder, tekniskleder samt en personsom jobber med
administrasjonav frivillige og kommunikasjon/sponsorer
. I tillegg har vi leid inn 3 personerfra IntersponsASt il
den tekniskegjennomføringen,og noen mindre prosjektstillinger.Restenav arbeidet utføres av frivillige
tilknyttet sykkelklubberog miljøet omkring.Tour of Norwayengasjererogsået stort antall løypevakter,dette er
i all hovedsakmedlemmeri lokalesykkelklubberog idrettslagder kompensasjon
en går tilbake til klubbenei
form av dugnadspenger.Ringerikesykkelklubbvil som vanligværesentralei forbindelsemed arrangementetpå
Ringerike.
Tour of Norwayog HammerStavangervil for 2019 ha et samletbudsjett på ca 35 millioner kroner.
Vi har satt som mål å få 1,5 mill. kr. i lokaleinntekter per dag (kombinasjonav offentlige tilskudd og lokale
sponsorer), som fordelespå kr. 500 000 for startsted og kr. 1 000 000 for målsted.
Vi søker med dette om et tilskudd på kr 400 000 fra Ringerikekommune.

Med vennlighilsen

RoyHegreberg
Dagligleder
Mob: +47 99 603143
roy@tourdesfjords.no
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Spørsmål om egne erstatningsordninger for innbyggere som føler seg dårlig eller
galt behandlet av Ringerike kommune
Forslag til vedtak:
Det etableres ikke egen erstatningsordning i Ringerike kommune for innbyggere som føler seg
dårlig eller galt behandlet av kommunen. Dagens etablerte ordninger oppfattes som
tilfredsstillende.
Innledning / bakgrunn
Ordfører stillte i formannskapets møte 20. mars i år spørsmål om hvorvidt det kan det være
riktig og hensiktsmessig med avklaringer omkring behovet for eventuelle «supplerende»
ordninger for kompensasjon, som eksempelvis former for billighetserstatning til bruk i særlige
tilfeller.
Dette ikke for å undergrave de etablerte ordninger knyttet til kommunens forsikringsordning,
men som en supplerende ordning som kan omfatte muligheter i de tilfeller som ikke uten videre
kan defineres inn under kommunens forsikringsordning. Dette vil gjelde i svært få tilfeller hvor
enkeltpersoner opplever seg krenket av kommunens atferd og hvor det fra kommunens side
påviselig kan ha forekommet mer/mindre svikt.
Beskrivelse av saken
Innbyggernes rettigheter i forhold til det offentlige er svært regelstyrt. Rettighetslovgivningen
er individrettet, og det påligger kommunen en korresponderende plikt til å innfri/imøtekomme
den enkeltes lovgitte rettigheter. Dersom dette håndteres feil, vil den det gjelder kunne ha krav
på erstatning i en en eller annen form, og kommunen har derfor forsikringsordninger som
dekker slike tilfelle.
Det hender av og til at det dukker opp saker som ikke omfattes av forsikringsdekningene.
Dette gjelder som oftest erstatningskrav for «tort og svie», eller såkalte oppreisningskrav. Slike
saker behandles da av kommuneadvokatkontoret.
Erfaringsmessig skal det svært mye til for at slike krav imøtekommes ved en rettsavgjørelse.
Det finnes allikevel eksempler på at så har skjedd, men da oftest på grunn av manglende
kompetanse i kommunen når det gjelder saksbehandling, juridisk rådgivning, forlagte eller
bortkomne viktige saksrelaterte dokumenter, eller andre forhold der kommunen påviselig har
opptrådt grovt uaktsomt.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er av den oppfatning at dyktig og dedikerte fagfolk innen kommunens etablerte
fagavdelinger vil ivareta enkeltmennesket på en slik måte at disses behov og rettigheter blir
ivaretatt.
En billighetsertatningsordning vil ikke kunne fange opp alle typetilfellene og vil være vanskelig
å praktiskere ut fra likebehandlingshensyn. Rådmannen er derfor av den oppfatning at hver
enkelt sak bør behandles særskilt gjennom domstolsapparatet.
Dersom enkelte opplever seg urettferdig eller galt behandlet av kommunen, og derfor mener å
ha et krav om oppreisning eller erstatning i en aller annen form, må det fremmes et formelt
krav mot kommunen – gjerne via en advokat, for at kommunen skal kunne vurdere dette. Det
er først når det er fremmet et formelt krav mot kommunen at eventuelle erstatningskrav kan gis
en grundig vurdering. Dette er også viktig ut fra likebehandlingsprinsippet.
Slike krav blir oversendt kommunens forsikringsselskap for vurdering. Av og til vil slike saker
kunne avgjøres av forsikringsselskapet direkte, eller at forsikringsselskapet overlater videre
behandling til kommuneadvokatkontoret. Dersom man administrativt eller politisk tar stilling til
en erstatning eller kompensasjon, vil kommunen risikere å miste retten til forsikringsdekning.
Det er derfor viktig at alle slike saker henvises til rådmannen.
Det foreligger ingen planer om å endre dagens lovgivning, og lovgiver mener at dagens
ordninger ivaretar rettssikkerheten for den enkelte innbygger. Systemet virker og er et produkt
av lang tids praksis i norske kommuner. Rådmannen har vært i kontakt med KS-advokatene for
å finne ut om andre kommuner har etablert egne kommunale ordninger ut over de etablerte
som dekkes av forsikringsordningene, eller som er dekket av statlig initierte ordninger (f.eks.
svikt innen barnevernet). Noen få kommuner har slike ordninger med billighetserstatning, men
disse er i hovedsak rettet mot autonome grupper i tidsbestemte perioder.
Rådmannen vil derfor ikke anbefale at det etableres egne erstatningsordninger for Ringerike
kommune på nåværende tidspunkt.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 09.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4428-2

Arkiv: 250

Sak: 38/18
Saksprotokoll - Startlån, - låneopptak 2019
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket med opp til kr. 100 000 000,- fra husbanken i
forholdt til budsjettforslaget, for videreformidling som startlån i 2019.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt .
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE
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Startlån, - låneopptak 2019
Forslag til vedtak:
Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket med opp til kr. 100 000 000,- fra husbanken i
forholdt til budsjettforslaget, for videreformidling som startlån i 2019.
Beskrivelse av saken
De to siste års nivå på startlånsvedtakene har vært svært positive for definerte målgrupper.
Spesielt slår tiltaket positivt ut for store barnefamilier.
Boligkontoret arbeider i dag med flere store barnefamilier som defineres som vanskeligstilte på
boligmarkedet, og vurderer behovet for startlån i 2019 til å ligge på samme nivå som i 2018.
Rådmannens vurdering
Høye boutgifter genererer behov for supplerende sosialhjelp. Startlån er dermed et av de
viktigste verktøy kommunen har for å redusere sosialhjelpekostnader og ikke minst redusere
etablert og potensielt barnefattigdom.
Rådmannen anbefaler derfor at nivået på startlån opprettholdes i 2019, og vil komme tilbake til
nivået i 2020 basert på aktivitetstall i 2019.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 23.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christinge Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-
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Renovasjonsgebyr for 2019
Forslag til vedtak:
Styret for HRA as sitt foreslåtte renovasjonsgebyr for 2019 vedtas.

Innledning / bakgrunn
Beskrivelse av saken
Styret for HRA as vedtar i sitt budsjett et forslag til renovasjonsgebyr for eierkommunene.
Forslaget er vedtatt i styret, og ble presentert i eiermøte den 24. oktober. Dette sendes nå ut til
godkjenning i samtlige eierkommuner.
Rådmannens vurdering
Forslaget til renovasjonsgebyr for 2019 godkjennes.
Vedlegg
 Forslag til renovasjonsgebyr 2019
Ringerike kommune, 31.10.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver

-
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10006 Heradsbygda omsorgssenter BP2
Forslag til vedtak:
Heradsbygda Omsorgssenter vedtas bygget innenfor en ramme på 499,7 Mill NOK inkl. mva,
i samsvar med vedlagte forprosjekt.

Innledning / bakgrunn
Basert på kommunestyrevedtak sak 41/17 den 6.4.2017, 10006 Heradsbygda omsorgssenter
mulighetsstudie, utarbeidet kommunalsjef for helse og omsorg en bestilling til
utbyggingsavdelingen for gjennomføring av prosjektet.
Bestillingen definerer planlegging og bygging av nytt omsorgssenter med 64 leiligheter,
dagsenter for inntil 20 brukere og base for hele hjemmetjenesten i Hønefoss inkl.
parkeringsareale i kjeller for hjemmetjenestens biler.
Senteret skal tilrettelegge for og ta i bruk velferdsteknologi. Videre skal det bygges passiv hus
og i massiv tre. Senteret skal ha gode energiløsninger basert på fornybar energi hvis mulig.
Senteret ligger utenfor dekningsområdet for fjernvarme.
Med bakgrunn i denne bestillingen ble prosjektet etablert i 2017. En brukerprosess ble
gjennomført sommer/høst 2017, som har ledet frem til et omforent og vedtatt
funksjonsprogram samt teknisk program. Disse dokumenter dannet grunnlaget for
konkurransen mot arkitekt og øvrig prosjekteringsgruppe høsten 2017.
Konkurransene ble gjennomført som åpne anbudskonkurranser. Arkitekt og
prosjekteringsgruppe ble valgt. Denne gruppen startet sitt arbeid i desember 2017, og har
sammen med byggherre og bruker jobbet frem skisseprosjekt som ble ferdigstilt juni 2018 og
forprosjekt som ble ferdigstilt i oktober 2018.

Beskrivelse av saken

Arbeidet med skisse/forprosjektet i samspillsfasen har tatt utgangspunkt i vinnerne fra
arkitektkonkurransen, AT-Plan, og vinnerne fra prosjekteringsgruppekonkurransen, WSP
Engineering. Gruppen har hatt deltakere fra alle relevante fagfelt.
På byggherresiden har bruker, teknisk forvaltning, teknisk drift, prosjektleder, teknisk
koordinator og prosjektansvarlig deltatt aktivt. Prosjektleder og prosjektansvarlig har
rapportert til styringsgruppen.
Hensikten med prosjekteringen har vært med utgangspunkt i byggherre sine egne programmer
å tegne, planlegge og kostnadsestimere det nye omsorgssenteret. Arbeidet har foregått i flere
trinn og ulike utkast er foreslått helt frem til det endelige forslag som er vedtatt å foreslå
bygget
Endelig forslag omfatter ønsket planløsning, tekniske løsninger, utomhus områder, miljøkrav,
økonomi og SHAi-forhold. Til grunn for dette arbeidet ligger Husbankens krav og til enhver
tid gjeldende regler og standarder samt kommunens egne spesielle krav, herunder Klima og
Miljøplan.
Funksjonsprogrammet og teknisk program som ble utarbeidet høsten 2017 har vært førende
dokumenter for utforming. Disse definerer det rom og arealbehov som trengs, samt kvalitet og
innhold på de tekniske løsningene som velges.
Brukerkoordinator og brukerstyre har hele tiden i prosjekteringen deltatt aktivt for å tilpasse
de enkelte avdelinger best mulig i forhold til sine behov. Viktige beslutninger og valg rundt
tekniske løsninger er tatt i prosjekteringen. Mye arbeid er lagt ned rundt valg av løsninger fra
et LCCii-perspektiv. Dette betyr løsninger som har høyere investeringskostnad, men betydelig
lavere driftskostnader.
Det er også jobbet mye med passive miljøtiltak for å redusere energibehovet så mye som
mulig i det nye bygget. Brønnpark og varmepumpe er valgt som energiløsning for
oppvarming og kjøling.
Hele prosjektet miljøklassifiseres i BREEAMiii. Egen BREEAM koordinator og revisor står
for dette arbeidet. Bygget blir klassifisert som BREEAM GOOD.
Det er foretatt kvalitetssikring av løsninger, tegninger og beskrivelser fortløpende i
prosjekteringsfasen. I oktober 2017 ble det gjennomført en større samling for kvalitetssikring.
Det var her bred deltagelse fra byggherre og rådgivere.
Etter forprosjektets ferdigstillelse er det foretatt en risikovurdering. Denne er utført av ekstern
rådgiver som ikke har deltatt i utarbeidelsen av forprosjektet. Risikovurderingen påpeker
potensielt usikkerhet rundt et presset entreprenørmarked og at det ikke må velges en
i

I bygg- og anleggsbransjen brukes begrepet SHA. SHA er en forkortelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
SHA er sentralt i byggherreforskriften, som kom i 1995 (ny utgave 2010). Den skal verne arbeidstakerne mot
farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med
planlegging, prosjektering og utførelse. Begrepet SHA brukes bare på denne typen arbeidsplasser.
ii

Livssykluskostnader (LCC) er summen av investeringskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending. Alle offentlige
byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere LCC i forbindelse med anskaffelser
iii

BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.. BREEAM har vist seg å være et effektivt verktøy for
å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere miljørettet bærekraftig tenkning i alle ledd.
Et BREEAM sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen
er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann,
materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

entreprenør som er uskikket til oppgaven. Det er veldig viktig at det skapes reell konkurranse
om oppdraget og at flere tilbydere gir tilbud. Det jobbes aktivt med å oppnå dette.
Forprosjektet som er vedlagt denne saken danner grunnlaget for den konkurransen for
anbudskonkurranse. Byggingen blir gjennomført som totalentreprise etter NS8407 med
forprosjektmaterialet fra prosjekteringen om grunnlag.
Konkurransen har svarfrist 12.12.2018. Endelig budsjett kan etableres når konkurransen er
avsluttet, evaluert og vinner valgt. Det ligger som forutsetning at vinnerforslaget ligger
innenfor det kostnadsestimatet som er utarbeidet på 499,7 Mill NOK inkl. mva.
Ved valgt vinner og med en kostnad som ligger innenfor den rammen som er estimert, er
intensjonen å skrive kontrakt med vinnende entreprenør og starte arbeidene så raskt som
mulig i 2019. Fremdriftsplanen forutsetter overtagelse av bygget vinter/vår 2020/2021 og at
bygget tas i bruk første del av 2021.
Forholdet til overordnede planer
Detaljregulering for tomten er vedtatt i sak 113/18 i kommunestyremøte 11.10.2018.
Rammesøknad for prosjektet er sendt og det forventes rammetillatelse i november 2018.
Juridiske forhold
Kontraktsforhold
Det er inngått avtaler med prosjekteringsgruppe og arkitekt i 2017 for den prosjektering som
er gjennomført. Disse avsluttes ved ferdig forprosjekt (nå). Arkitekt vil bli tiltransportert valgt
entreprenør ved vedtak om bygging.
Rådmannen vil inngå en NS8407(totalentreprise) kontrakt med vinner av den åpne
anbudskonkurransen for gjennomføring av bygget iht. forprosjektet ved positivt vedtak. Dette
forutsetter at et budsjett kan etableres innenfor den vedtatte rammen på 499,7 mill. NOK inkl.
mva.
Tidligere behandlinger og vedtak
 Kommunestyre 6.4. 2017, sak 41717 «10006 Heradsbygda omsorgssenter
mulighetsstudie»


Kommunestyre 11.10.2018, sak 113/18 «Detaljregulering for Heradsbygda
omsorgssenter



Formannskap 25.9 2018, sak 135/18 «Heradsbygda Omsorgssenter, -status»

Økonomiske forhold
Fra tidligere har Ringerike kommune forholdt seg til en økonomisk avsetning basert på en
tidlig mulighetsstudie som ble gjort for å synliggjøre hvordan tomten kunne benyttes basert på
rammer definert i 2015. Denne kalkylen var utelukkende basert på «prisboken», og ble
definert til 330 mill. kroner.
Det er et faktum at «prisboken» ikke henger med når det gjelder de faktisk byggeutgifter og
krav som kommunen i dag står ovenfor. Disse er i stor grad påvirket av kriterier stillt fra
Husbankens side samt nye krav til teknisk standarder, og vi ser en stor økning i
byggekostnader de siste årene. Prosjekteringsgruppen har helt eller delvis innsyn i tre
lignende prosjekter som er under planlegging/kontrahering/bygging. Trenden for alle disse tre
er den samme. Prisboken gir ikke et riktig prisnivå for alle kapitler som omhandler tekniske

fag. Teknikken i denne type bygg er mye mer avansert enn for bare få år tilbake. Reelle priser
er vesentlig høyere, og man har valgt å innarbeide dette høyere prisnivået i kalkylen.
Forprosjektet viser at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor en ramme på 499,7 Mill
NOK inkl. mva. I dette beløpet er det medtatt inventar og utstyr, riving av det tidligere
«Norderhovhjemmet», grunnundersøkelser, flyttekostnader, reguleringskostnader, skilt og
tavler, anleggsbidrag elkraft og garantioppfølging. Rådmannen ønsker ikke å utdype de
forskjellige kontonivå i den reviderte prosjektskissen, da dette vil kunne påvirke
anbudskonkurransen. Formannskapet ble presentert for detaljene i sak 135/18 den 29.0.2018.
Hva vil etableringen av «Nye Heradsbygda omsorgssenter» koste Ringerike kommune?
Det nye omsorgssenteret vil ha et netto areal på 4 185 m2, fordelt på:
 Omsorgsboliger: 3 045 m2
 Dagaktivitetsenter: 205 m2
 Fellesfunksjoner: 112 m2
 Administrasjon og personalfasiliteter: 301 m2
 Drift og tekniske lokaler: 280 m2
 Lokaler for hjemmetjenesten: 242 m2. Hjemmetjenesten får også et parkeringsreale i
kjeller på 1 710 m2.
Kapitalkostnader/grunnlag:

Forprosjektet kalkulerer med et
investeringsbehov på
Fradrag
- Investeringstilskudd omsorgsboliger
- Investeringstilskudd dagsenter
- Merverdiavgift
Grunnlag kapitalkostnader
Årlige kapitalkostnader

kr. 499 700 000,kr.
kr.
kr.

92 928 000,- Fradragene er beregnet ut i fra
4 572 000,- de satser husbanken opererer
99 800 000,- med p.d.d.

kr. 301 000 000,kr. 17 544 000,- Beregnet av grunnlaget i
forhold til en avdragstid på 30
år (annuitet) og 4% rente
(usikkerhet i dagens rentenivå).

5 760 000,- Beregnet etter en husleie på
kr. 7500,-/mnd. I henhold til
formannskapets sak 135/18 ser
rådmannen nå på
sammenligningsgrunnlag i
forhold til samme type
boligetablissementer i andre
kommuner, og kommer til å
foreslå i egen sak en endring av
husleiesatsene.
Dekkes av kommunen
kr. 11 784 000,I tillegg til dette vil det påløpe FDV iv-kostnader. Disse vil framkomme i budsjettsak for 2021.
Det er viktig å nevne at slike driftskostnader vil ha en motpost i egenbetaling for praktisk
bistand og opphold på dagsenter.
- Husleie fra omsorgsboligene

iv

kr.

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader)
gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving.

Rådmannens vurdering
Rådmannen legger med dette fram BP2 byggesak i forhold til realisering av «Nye
Heradsbygda omsorgssenter». Prosjektet presenteres nå som et moderne omsorgssenter,
bestående av 64 omsorgsboliger fordelt på åtte boliggrupper med åtte beboere i hver
gruppe/avdeling, et dagsenter med plass til inntil 20 brukere, lokaler/base for hjemmebaserte
tjenester samt et parkeringsanlegg i kjeller, som også inneholder garderober, arealer for
avfallshåndtering og skittentøy, lager og kjølekapasitet.
Omsorgsboligdelen inneholder alle de fasiliteter som man i dag forventer på et sykehjem.
Dette gjelder bl.a. fellesarealer, anretning, spise og aktivitetsrom, medisinrom,
lege/frisør/fotpleietilbud, skyllerom (reint/ureint). Boenhetene har åpne og oversiktlige
løsninger med god tilgang til utearealer.
Husbankens krav/ønsker om å unngå institusjonspreg er godt ivaretatt, samtidig som ansattes
behov for effektiv logistikk og kommunikasjon/transportveier er hensyntatt. Bygningen
framstår nå på dette stadiet som et hyggelig sted å bo, oppholde seg og arbeide. Det å
designmessig imøtekomme disse krav og ønsker, har ført til en bygningskropp med et stort
gårdsrom/atrie for beboerne, med gode lysforhold og godt beskyttet for vær og vind.
Rådmannen registrerer at kostnadsbilde har endret seg betydelig gjennom skisseprosessen og
grunnene til dette. Tidligere anslag har vært tuftet på grove estimat og tidligere erfaringstall.
Det er lenge siden kommunen har bygd omsorgsboliger. Den valgte utforming av denne
bygningen er i tråd med husbankens føringer i dag, men kostnadsintensiv.
Husbankens krav har ført til at det går med mye areal til såkalte kommunikasjonsarealer, og
hele 48% av nettoarealet skyldes konseptet med indre gårdsrom og mange og lange
korridorer. Skulle man unngått dette, måtte konseptet basere seg på flere mindre bygninger,
og forflytning mellom disse måtte skje utendørs. Dersom man skal ha en fleksibel drift med
fleksibel bruk av ressursene, ville dette være svært vanskelig/utfordrende. Sammenligner man
den prosjekterte løsningen med en «institusjonsblokk» vil man se at arealet med utvendige
fasader er langt større (ikke minst på grunn av det innvendige gårdsrommet som også
generere slike fasader) enn en institusjonspreget bygning. Dette, og rammevilkår og forhold
avdekket og belyst i brukerprosess og prosjektering, har ført til en kostnadskalkyle som
strekker seg langt ut over tidligere foreløpig avsetning. Følgende forhold forsterker dette:


Det måtte gjennomføres detaljregulering av tomten siden gjeldende plan aldri er politisk
vedtatt. Kostnader til reguleringsarbeidet er nå en del av kalkylen. Krav som er
fremkommet i reguleringsarbeidet er og inne som en del av kalkylen. Disse er i hovedsak
fra Statens vegvesen og fylkesmannen, og avstedkommer kostnader knyttet til påkobling
på vei samt støyskjerm mot senteret langs Heradsbygdveien.



Senteret skal nå romme hele hjemmetjenesten i Hønefoss, mot tidligere ca. en tredjedel.
Dette betyr at flere ansatte og arbeidsbiler må håndteres. Dette påvirker også
trafikkløsningen som statens vegvesen krever.
I kalkylen er det nå lagt inn betydelige beløp for velferdsteknologi og tilrettelegging for
denne. Temaet er omfattende, men stikkordsmessig kan nevnes tilrettelagte bad med
hev/senk teknologi, døgnrytmebelysning og nøkkelfritt bygg. Tilrettelegging ut over dette
betyr at tekniske anlegg bygges med overvåkning og kapasitet til å implementere den
teknologi som ønskes innført.
Ny standard TEK 17 erstatter TEK 10 som var gjeldende da mulighetsstudien ble laget.
Nye standarder for elektro er også blitt introdusert etter at mulighetsstudien ble
utarbeidet.












Bygget bygges som passivhus. Miljøklassifisering gjøres iht. «Breeam NOR».,
klassifiseringsnivå GOOD.
Nye seriøsitetskrav vil kunne medføre økte oppfølging fra både entreprenør og
byggherre.
Det er innført nødstrøm i omsorgssenteret.
Massiv tre benyttes i bærekonstruksjonen.
Grunnundersøkelser gjort etter rivning av det tidligere Norderhovhjemmet, avdekket bløt
leire i grunnen som kostnadsmessig har påvirket bæresystemet i bygget.
Logistikk rundt smittevern ved intern transport av mat, tøy og avfall er bedre belyst og
implementert.

Rådmannens vurdering er at forprosjektet er gjennomført i henhold til det kommunestyret har
besluttet og den bestilling som administrasjonen har fått. Forprosjektet som er utført omfatter
en komplett leveranse av Heradsbygda Omsorgssenter. De tekniske løsninger som er valgt
tilfredsstiller miljø og klimaplan og for øvrig gjeldende normer og krav angitt i
forprosjektbeskrivelsen.
Brukere og driftere av senteret er i stor grad er blitt involvert i utvikling og beslutninger rundt
utforming, noe som rådmannen mener styrker konseptet.
Rådmannen vil presisere at det fortsatt er variabler vi ikke kan ha kontroll over.
Anbudskonkurransen er ikke gjennomført, og først når denne er klar og entreprenør er valgt,
vil vi ha en langt sikrere prognose i forhold til endelige kostnader. Helt sikre vil vi ikke være
før byggeregnskapet er gjort opp. Prosjektet er i kommunal sammenheng stort, men framstår
nå som så godt gjennomarbeidet og «knadd» i alle retninger at rådmannen ikke ser noen
overhengende fare for at endelig budsjett vil «sprekke», - snarere tvert i mot.
Senteret kan tidligst stå ferdig til bruk våren 2021. Dette vil være meget viktig for kommunen
med tanke på videreutvikling av helse og omsorgstilbudet. En gjenoppbygging av tilbud på
tomta etter tidligere Norderhovhjemmet har lenge vært etterlyst, men har vært utsatt flere
ganger. Dette har ført til frustrasjon i flere instanser, bl.a. Husbanken.
Et positivt vedtak om bygging nå, vil være en viktig premiss for den behovsanalyse som
rådmannen skal gjennomføre og presentere i 2020 når det gjelder framtidens behov for
omsorgsplasser i Ringerike kommune.
Vedlegg
 Beskrivelse bygg
 Beskrivelse VVS
 Beskrivelse elektro
 Beskrivelse utomhus
 Illustrasjon
 Utomhusplan
 Plan underetasje
 Plan 1. etasje
 Plan 2. etasje
 Plan 3. etasje tak
 Møbleringsplan 1. etasje
 Møbleringsplan 2. etasje







Fasade sørøst
Fasade Nordvest
Fasade sørvest
Fasade nordøst
SHA-plan

Ringerike kommune, 01.11.2018
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rådmann
Leder eiendom: Jostein Nybråten
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20 BYGNING, GENERELT
Det henvisesogsåtil fellesbestemmelser
(vedlegg3.01.01).
20.1 Om tiltaket
Tomten:
- Ligger på Heradsbygda,ved Hønefoss,i Ringerikekommune
- Har adresse:Heradsbygdaveien
20, 3518Hønefoss
- Har gård-og bruksnummer:54/4
- Heller mot sørvestmed fall på ca. 6 meter
Tomtener nabotil:
- Fylkesvei174 mot nordøst
- Eneboligtomtermot sørøst
- Rekkehusmot sørvest(seniorboliger/omsorgsboliger)
.
- Eneboligtomtermot nordøst
Tiltaket omfatter
- Oppføringav nybyggsom bestårav underetasje,1. etasje,2. etasjeog 3. etasje(tekniske
rom). Byggeter delt opp i flere volumerog inneholder blant annet64 omsorgsboliger,
dagaktivitetssenter,
kontor for hjemmetjeneste,
til hørendearealerog parkering.
- Oppføringav utebod,se kapittel 70 (Utendørs)
- Opparbeidelseav gårdsromog øvrigeutomhusdelvis på dekkeover underetasjesekapittel
70 (Utendørs)
Byggetinneholderbl.a.:
Underetasje(U-et.)
1. etasje
2. etasje
3. etasje

arealerfor de ansatte,driftsarealer,boderog parkering
hovedinngang,omsorgsboliger,dagaktivitetssenter
omsorgsboliger,arealerfor hjemmetjene
ste
tekniskrom på tak, tekniskeføringer

Konstruksjonsprinsipp:
Underetasje(U-et.) oppføresmedbærekonstr(stålbjelker) og søyler/dekkei betong
1. og 2. etasje
oppføresmedbærekonstr.og dekker i massivtre
3. etasje
oppføresmedbærekonstr.i massivtreog lett tak-konstruksjon
Omsorgsboligene
oppføresi 2 etasjerog plasseresmot nordvest.Dagaktivitetssenteret
og lokale
for hjemmetjenesten
plasseresmot sørøstved avkjørsel. U-et. er underterrengmot nordøstog
over terrengmot sørvest.Her plasseresinngangertil vareleveringog parkering.Broer og ganger
forbinderbyggetssammeni 1. og 2. etasjer.
Bygningskroppendannergårdsromfor beboere.Gårdsrommeneer delvis oppførtpå dekkeover
U-et. og delvis på terreng.Gårdsrommetinneholderbalkongeri 2. etasje.Bygningskroppen
dannerogsågårdsrommot sørmedpanoramautsikt som er tilgjengelig fra vestibylenog
dagaktivitetssenteret.
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Omsorgsboligene
er delt i åtte bogrupper,fire per etasje.Hver bogruppeinneholderblant annet
åttebeboerrom,oppholdsromog spisekjøkken.Bo-gruppeneer planlagtomkring en hoved-akse
som gir direktetilgang til alle åtte bogrupper.Kontorer,vaktrom,trapp/heis,og driftsarealer
plasseresved aksen,mensbeboererom og felles arealer for beboereplasseresmer skjermet.Det er
direktetilgang til utearealfra oppholdsromi begge etasjer.
U-et. inneholderbl.a. parkeringsplasser
for ansatte og besøkende,
garderobefor de ansatte,lager,
tekniskerom, samtandredriftsarealer.Kjøreadkomst til parkering,samtinngangerfor
vareleveringer plasserved kjørearealmot sørvest.Dekkeover U-et. danneroverdekketuteareal
ved vareleveringog innkjøring til parkeringskjelle
r.
Det er TE sitt ansvarå se at byggetprosjekteresog oppføresi henholdtil blant annet:
- Plan-og bygningsloven
- Gjeldendetekniskforskrift
- Husbankenssinekrav
- Passivhusstandard
- Kommunenssinestandardspesifikasjoner
- BREEAM NOR krav
Byggetskal oppfyller krav til universellutforming gitt i gjeldendetekniskforskrift. Til orientering
henvisesdet til norsk standardom universellutforming: NS 11001-2:2018Boliger.
20.2 Prøvefelt
TE medtarnedenstående
prøvefeltsom byggespå byggeplassen.Disseskal fremvisesfor
byggherresbeslutning.Prøvefelteteiesav TE. TE har ansvarfor fjerning/omhandling.Lagesi 1:1.
-

Utvendigkledning type A. 2x2meter
Utvendigkledning type B. 2x2meter
Utvendigkledning type C. 2x2meter
Innvendigeksponertmassivtreveggmed behandling.2x2meter

20.3 Overordnete krav til prosjektering og utførelse
Totalentreprenøren
har ansvarfor all dimensjonering og utarbeidelseav statiskeberegningerog
konstruksjonstegninger,
samtivaretakelseav alle krav fra offentlige myndigheterknyttet til dette.
Totalentreprenøren
har ogsådet fulle ansvarfor byggetstotalestabilitet og bæreevne.
Det skal utarbeidesentydigeproduksjonstegninger
og tegningeneskal inneholdede opplysninger
som krevesi de respektiveNorskeStandarderog Eurokoder.Tegninger,statiskeberegninger,inkl.
kontroll av global stabilitet,geotekniskeberegninger og vurderingetc. skal utarbeidesav
totalentreprenøren
(TE) for alle konstruksjonerog arbeider.Alle konstruksjonerog arbeiderskal
dokumenteresmed normal,god standardtilpassetde forskjellige konstruksjoner.
Alle konstruksjonerskal tilfredsstille krav som er angitt i de generellebestemmelsene
i prosjektet.
Bærendekonstruksjonermå plasseresslik at funksjonen ivaretas.Når det gjelder geotekniske
vurderingeri vedlagterapportermå dettehensyntasfor byggegrop,fundamenteringog VA-anlegg.
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20.4 Armering
Kamstålskal fremstillesetterkravenegitt i norsk standardNS 3576-3:2012«Armeringsstål,Mål
og egenskaper,
kamstengerB500NC.Det skal benyttesarmeringmed minst 80 %
resirkuleringsgrad.
Armeringsstålsom er tilsølt av størknetmørtel,olje, rust eller annenurenhetmå rensesinnen
støpningenfortsetter,slik at det over alt sikresen pålitelig forbindelsemellom armeringog
betong.Den ferdigearmeringenskal gis understøtte
lse ved hjelp av godkjentestoler av plasteller
betong.Det skal genereltkun benyttesarmeringssto
ler av betong.For støpearbeider
der
konstruksjonvil kun væreeksponertmot tørr innvendig luft, tillates det brukt stoler av PVC.
Armeringsstolersom settesned direktepå isolasjonskal sikresmot gjennomlokkingav
isolasjonsplaten.
Hvor det påvisesat armeringenikke har den forskrevne overdekningen,kan byggherrenforlange
at flatenegis annenform for tilleggsbeskyttelsef or å sikre konstruksjonensbestandighet,uten
omkostningerfor byggherren.Prosedyrerfor evt. utbedringerskal på forhåndleggesfrem for
byggherrensbeslutning.Krav til overdekninggjelder ogsåfor evt. monteringsjern.
20.5 Plasstøptebetongkonstruksjoner
Skal utføresmed lavkarbonbetongi klasseB ihht NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017.
Den skal
utføresihht utførelsesklasse
2 medeksponeringskla
sserog bestandighetsklasser
i henholdtil
gjeldenestandarder.Betongkonstruksjoner
skal prosjekteresog utføresi samsvarmed:NS 3420
og NS-EN 13670:2009+NA:2010og NS-EN 1992-1-1:2004+
NA:2008 og underliggende
standarderi serienNS-EN 1990 og NS-EN 1991 medgjeldenenasjonaletillegg.
Krav til vibrering framgårimidlertid av NS-EN 13670. Konstruksjonenemå prosjekteresog
utføresslik at unødvendigeforskyvningerikke oppstår. Provisoriskeavstengog stengfor
støpeskjøtskal utføressolid, slik at de ikke deformeresog medskikkelig gjennomføringerav
armering.Støpeavsnittskal min. gjennomføresi en hel etasjehøyde.
Evt. endestengskal utføres
medsammeforskalingshudog symmetrisom veggerfor øvrig. Avfasing mot fuger og synlige
hjørnerskal utføresmed 15 mm trekantlektog staghull tettes;Ikke avfasingi dør- og
vindusutsparinger.
Forskalingfor veggflatersom det tilbakefyllesmot, kan det benyttesvalgfri forskaling.Forskaling
for eksponerteplasstøptebetongveggerskal utføresmedforskalingskassetter
og skal være
symmetriskplassertmed tankepå korresponderende
vertikaleog horisontaleskjøterog stag.Alle
betongoverflaterinnvendigi bygget(inklusiv veggflater over systemhimlinger)skal støvbindes
medklar type støvbindingdersomannetikke er beskreveti andredelerav beskrivelsen.
Eventuelleskaderog støpereirskal utbedresog utføresmed tilsvarendekvalitet og fargesom
originalen.Nødvendigeopprettingerog sårutbedring
er skal væreinkludert. Eksponertbetongi
sirkulasjonsarealer
skal pussesog males.Det ønskes ikke at det flikkes eller sparklespå overflate
på veggermed eksponertbetong.
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I parkeringsarealer
skal størreoverdekningskraviv aretaspå grunnav mulig saltnedslagfra
biltrafikk.
Alle arbeideri betongomfatterogsåutsparingerihht ARK tegninger(vedlegg3.04.01)samt
nødvendigeinnstøpningsdeler.
Her medtasogsåforarbeiderog etterarbeidersom i denne
entreprisenærter knyttet til betongarbeidene.
Alt av innstøpningsgods
/koblingsdetaljersom skal
støpesinn i plasstøptekonstruksjoner,leveresav TE. TE skal samtidigleverenødvendigunderlag
for dimensjoneringav konstruksjonenesom godsetskal støpesinn i. Dette inkludererogså
arbeidstegninger
for plasseringog innstøpningav i nnstøpningsgods
m.m.
Opsjonspris:
TE skal gi opsjonsprisfor bruk av normalbetongihht NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017.
Det
er TE sitt ansvarfor å ta stilling til konsekvense
r for dettekapiteletog prising.
20.6 Prefabrikkerte betongkonstruksjoner
Skal utføresmed lavkarbonbetongi klasseB ihht NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017
med
eksponeringsklasser
og bestandighetsklasser
i henhold til gjeldenestandarder.Konstruksjonerskal
prosjekteresihht gjeldendekrav og utføresi samsvar med:NS 3420,NS-EN
13670:2009+NA:2010,NS-EN 13369:2018og NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008og
underliggendestandarderi serienNS-EN 1990og NS-EN 1991med gjeldenenasjonaletillegg.
Prosjekteringog innfestingerav elementerskal også tilfredsstille Betongelement-bokens
bestemmelser
sammenmed Eurokodensbestemmelser.
Dette omfatterprefabrikkerte
dekkelementer,søylerog bjelker i betong,samtinnstøpingsgodsi tilknytning til disseelementene.
Prefabrikkertedekkerskal leveresmed tilstrekkelig reservekapasitet
slik at det kan tasutsparinger
for tekniskegjennomføringer.Under monteringenskal konstruksjonenog enkeltdelenesstabilitet
væresikret til enhvertid. Ved torsjonspåvirkedetverrsnittskal det etablerestorsjonslås.Det skal
påsesat konstruksjoneneller deler av den,ikke blir påførtstørrepåkjenningundermonteringenn
det de er beregnetfor. Det skal ikke oppståvarigedeformasjonersom avviker fra de beregnede
verdier.
De prefabrikkertebetongelementene
medinnstøpingsd
etaljer skal monteresmeden slik
nøyaktighetat etterfølgendemontasjerog arbeidkan utføresinnenforforutsatttoleranseklasse.
Betongelementer
skal utføresihht utførelsesklasse
2.
Det skal påsesat drenshulli underkantav elementkanalerholdesåpnei hele råbyggfasen,om
nødvendigboresdet opp ytterligeredrenshull.Fuging/utstøpingforetasmellom elementene
innbyrdesog mellom elementeneog tilstøtendekonstruksjoner.TE har det fulle ansvarfor endelig
utforming i forhold til alle elementskjøterog overganger.

Opsjonspris
TE skal gi opsjonsprisfor bruk av normalbetongihht NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017.
Det
er TE sitt ansvarfor å ta stilling til konsekvense
r for dettekapiteletog prising.
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20.7 Trekonstruksjoner
Alle trekonstruksjonerskal prosjekteresi samsvarmedNS-EN 1995-11:2004+A1:2008+NA:2010og underliggendestandarderi serienNS-EN 1990 og NS-EN 1991
beregnetpå direkteanvendelsesammenmednasjonaletillegg for prosjekteringav
trekonstruksjonerog designbasis.Trekonstruksjonerskal tilfredsstille kravenetil utførelseav
lastbærende
trekonstruksjoneri henholdtil NS 3516:2017,NS-EN 14080,NS-EN 14081og NS
3420:2008med underliggendestandarderi serienNS-EN 1990:2002.Det forutsettesat elementeri
krysslaminerttre CLT (massivtre)leveresi henholdtil NS-EN 16351og med trekvaliteti
styrkeklasseC24 i NS-EN 338 eller bedre.

Vedrørendesynligelimtre- og massivtreelementer
og overflatekrav
Det henvisesogsåtil kap. 24.6.Det stilles høyekrav til synligemassivtrekonstruksjoner.
Riktig
detaljprosjekteringog håndteringav massivtreetssynlige overflateri forhold til øvrige
byggearbeiderhar stor påvirkningpå overflatekvalitet og sluttresultatet.Ved lagring skal
værbeskyttelsesklasse
PL3 ihht NS 3516:2017ivaretas. Undermontasjenskal all endevedenog
dekkeskjøterbeskyttes/tapes
omgåendefor å hindrekapillærsug.Ytterstelameller på
massivtrevegger
er stående.Dragereover dørerer antatt løst som massivtredragere.
Eksponerte
massivtre-overflaterskal ikke væreskadetunderutførelse.Ved omfattendeskadepå eksponerte
massivtre-overflaterskal massivtreelement
erstattes med ny utenat detteskal bekostesBH eller
føre til forsinkelsefor fremdrift. Mindre skaderskal utbedresav TE. Innfestingav trekonstruksjonermed beslagmå gjøresder det ikke skal væresynlig limtre- og massivtreoverflater
eller meden løsningsom ikke er synlig. Der hvor massivtrevegg/dekkeer synlig skal
treoverflatenværeslett og egnetfor å væreeksponert. Overflatenskal gis en beskyttendehinne for
å hindre gulning og lette vask.Trestrukturenskal væresynlig.
BREEAM HEA 09, Fuktsikring:Kontrollplan for sikring mot fuktskaderutarbeidesiht.
Byggdetaljer474.511Vurderingav fuktsikkerhet.Kontrollpunkter,Byggdetaljer501.107Ren,
tørr og ryddig byggeprosess
og Byggdetaljer474.533Byggfukt.

Vedrørendeuttørking/oppvarmingav massivtrebygg:
For å sikre jevn tørking av hele tverrsnittetog for å unngåuønsketoppsprekkingav synlige
treoverflaterbør uttørking skje naturlig, uten til føring av varme.Dersomdet skulle værebehovfor
raskereuttørking skal fuktinnholdeti treetog temperaturøkningeni byggetunderuttørking
dokumenteres.
BREEAM HEA 09, Fuktsikring:Uttørking av bygningskonstruksjonenforetasiht. Byggdetaljer
474.5333Uttørking og forbyggendetiltak. Det skal foretasfuktmålingeriht. NS 3512,NS 3511og
Byggdetaljer474.531Måling av fukt i bygninger,i tillegg skal kravenetil fuktnivå i nevnte
standarderog NS 3420-T dersomrelevant.Tilpassedesjekklisterutarbeidesog brukesfor alle
fuktsensitivematerialer.
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20.8 Stålkonstruksjoner
Alle stålarbeiderskal utføresi samsvarmed:NS-EN 1090-1:2009+A1:2011,
NS-EN 10902:2008+A1:2011,NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015
og NS 3420-P:2008.Med
underliggendestandarderi serienNS- EN 1990:2002+NA:2008 og NS-EN 1999beregnetpå
direkteanvendelsesammenmednasjonaletillegg for prosjekteringav stålkonstruksjonerog
designbasis.Alle arbeideri stål omfatterogsånødvendigeinnfestningsmidler.Her medtasogså
forarbeiderog etterarbeidersom i denneentreprisenærter knyttet til stålarbeidene.
Genereltskal alle stålkonstruksjonerutføresi utførelsesklasse
EXC2 og leveresi
materialkvalitetenS355etter NS-EN 1993 og NS-EN 10025-1:2004/10025-2:2004
og 102101:2006/10210-2:2006
om ikke anneter særskiltangitt. Sertifikat ifølge DIN 50049-3.1b.Bolter,
forbindelsesmidleretc. i kval. 8.8. eller bedre.Stålkonstruksjonerrengjøresved sandblåsingevt.
slyngrensingtil renhetsgradetterISO 8501-3:2007og shop-primesfra verksted.Etter bearbeidelse
i verkstedskal innvendigstål overflatebehandles
i ht. nødvendigkorrosjonsklasse.
Utendørskonstruksjoner
i stål skal væregalvanisert. Alt stål og innstøpningsgods
skal være
korrosjonsbeskyttet
medlevetid lengereenn 15år.Overflatebeskyttelse
utføresiht. NS-EN ISO
12944-(1til 9); VarmforsinkingutføresetterNS-EN ISO 1461:2009.

20.9 Belastninger, statiske beregninger og dimensjonering
For belastningerpå konstruksjonervisesdet generelt til NS-EN 1991.I tillegg til
hovedkonstruksjonens
egenlastskal det fastsettesog vurderespåførteegenlasterfra ikkekonstruktivebygningsdeler,tekniskeinstallasjoner, fastmontertutstyr, maskiner,himlinger,
påstøp,avretting,lettveggersamtutvendigeinstallasjonerog nødvendigevekstlagfor grøntarealer.
Det skal tashøydefor opphengslastav liten takheis (personheis)medtraversi hvert beboerrom.
For å øke fleksibiliteteni byggetskal det benyttes minst 3 kN/m2 som nyttelastpå alle innvendige
arealer(behandlingsrom,kontorerog servicebygget,gangarealerosv). Takkonstruksjonerskal
dimensjoneresfor tilleggs-vektfor entensedumtakeller for montasjeav solcellepanelerinklusive
ballast.
Alle konstruksjonerskal væretilpassetde påkjenningerde kan utsettesfor. Spesieltskal det
benyttesrobusteog solidematerialeri områderder overflaterkan utsettesfor mekanisk
påkjenninger(f eks.i P-kjeller der synlig betonggulv ogsåskal brukessom slitelag,det krever
størreoverdekning).Egenskapenes
viktighet for den enkeltekonstruksjonavhengerav
funksjonskravene
til konstruksjonen.
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20.10Konstruksjonssystem
Konstruksjonssystem
for byggetbestårav betongkjeller i U-etasjensom er fundamentertpå hel
bunnplateog massivtrekonstruksjoner
(veggerog dekker) i overbygget.Alle vedlagtebeskrivelser
og konstruksjonstegninger
fra RIB (vedlegg3.04.03)er ment som et forslag til bæresystemet.
Prinsipperfor hovedbæringsom beskrivesi de etterfølgendekapitleneer tilpassetinnenforde
bygningselementene
som er vist på arkitektenstegningerog basertpå bruk av mestmulige
prefabrikkertbærekonstruksjon
og veggerfor å korte ned selvebyggetiden.Vedr. akse-og veggplasseringer det ARK-tegninger(vedlegg3.04.01)som gjelder.
Foreslåttbæresystem
og modulertedimensjoner/kvali
teterer ikke detaljprosjektertog kun ment
som informativt. TE har det fulle ansvarfor at konstruksjonertilfredsstiller krav i lover og
forskrifter og skal såledesdimensjoneredetteselv.
Avviker TEs tilbud fra angitt konstruksjonssystem
skal alle byggherrensfunksjonskrav
tilfredsstilles.Det åpnesikke opp for alternativekonstruksjonsmetoder
knyttet til
massivtrekonseptet.
Alle komponenterskal ha en utførelsesom tilfredsstiller de generellepåkjenningerde kan bli
utsattfor i form av laster,klima, støy,brann,slitasje,støt etc. Hvilke løsningerTE velger,skal
værespesifiserti tilbudet. Konstruksjonenemå sikrestilstrekkelig stabilitet undermontasjen,evt.
ved hjelp av provisoriskeavstivninger/montasjestø
tter. I forbindelsemed montasjenmå
leverandørengjøresegkjent medforholdenepå byggeplassen(adkomst,transportveier,tilrigging
og lagringsplassmv.) samtfremdrift for gjennomføring av øvrigearbeideri forkant (grunn-og
betongarbeider).

21 GRUNN OG FUNDAMENTER
21.1 Generelt
Alle grunnarbeiderskal utføresi samsvarmed gjeldendelover og forskrifter dersomikke annet
fremgårav den etterfølgendebeskrivelse,mht. nødvendigesikringstiltak for utførelseav arbeidet.
Det henvisesfor øvrig til vedlegg1 Geotekniskprosjekteringsnotat.Det skal medtasalle grave-og
fjellarbeiderpå byggetomten,inkl. arbeiderfor de tekniskeanleggsom VA, EL og rør i grunnen.
Offentlige og privateveier som TE benytter,inne på eller ved byggefelti forbindelsemed
utførelsenav sine arbeider,skal i byggetidenvedlikeholdesav ham.Etter arbeidenei hans
kontrakter ferdig, skal veienejusteresog repareresfor eventuelleskaderav hameller for hans
regning.For nærliggendenabobyggkan skaderoppståog gamleskaderkan oppdagesi forbindelse
medsprengnings-og anleggsarbeidene.
TE skal foreta tilstrekkelig bygningsregistrering,
rystelsesmålinger
og setningsoppfølging.TE er ansvarlig for alle skadersom måtteoppståpå
naboeiendommer,
ledningsnetti grunnenetc
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21.2 Grunnforhold
Grunnundersøkelser
er utført og geoteknisknotat på forprosjektnivåer utarbeidet,seGeoteknisk
prosjekteringsnotat
(3.03.04).Forutsetningerom grunnforholdfor geotekniskprosjekteringinkl.
seismiskanalysesamtbehovfor supplerendegrunnundersøkelserog endeligprosjekteringav
fundamenterog telesikringavklaresmed geoteknikersom engasjeresav TE. Grunnundersøkelser
har påvistmiddels-fastleire medvarierendelasthistoriesom i utgangspunktetgir ugunstige
grunnforholdmedhensynpå fare for differansesetni
ngerog kan utløsebehovfor
grunnforsterkningerog eventuellpeling. Fjell er påvist på en dybdemellom 6 og 15m fra
terrengnivåmen rapportensier ingentingom berg type og kvaliteten.
Det er skråningpå heletomtenog terrengetheller sør-vestoverog variererfra ca. kote +157 og ca
+150.Byggettrykkes inn i skråningenopp mot fylkesvegender det blir gravingmed varierende
tykkelse,fra ca. 0.5 til ca. 4,5 m dybde).Det betyr at det er nødvendigmed varierendeavlastning
(medlette fyllmassersom f eks.skummglass)og til tak på tomtensærliggrunnetat kjelleretasjen
er mindreennoverbygget.

21.3 Klargjøring av byggetomt
Tomtensom skal benyttestil nye Heradsbygdaomsorgssenter,bestodtidligere av ett sykehjem
som etterhvert fikk navnetNorderhovhjemmet.Bygget ble revethøsten2017 og tomtenslik den
fremståretterriving, er TEs forutsetningfor etablering av Heradsbygdaomsorgssenter.
Generelthar TE ansvarfor nødvendigrydding av tomten slik den fremstårog skal medta
nødvendigekostnaderknyttet til dette.Detteinkludererogsånødvendigskjæring,rivning og
fjerning av eksisterendeasfalt,trær,buskerog li gnende.Trebestandi nord-vestdelenav tomta
som skal bevareser beskreveti kapittel 70 Utendørs og utomhustegninger(vedlegg3.02.08og
3.04.02).Resterendefundamenterfor blant annetfl aggstang,trafo og platting fra lysthussamt
asfaltområderfra tidligere bebyggelseskal fjernesav TE. Eventuelleforurensedemasserskal
håndteresetterforskriften og fraktesbort til godkjent deponi.
Trafo
Påtomtener det i dagen eksisterendetrafo som forsyntetidligere bygg som er revet,samtat den
fortsatti dag forsyneren del beboerei området.Eksisterendetrafo skal saneresog erstattesav ny
trafo som er plassertsørvestpå tomten,kfr. Utomhusplan.I forbindelsemed etableringav ny
trafo, må det leggesny høyspentfra Heradsbygdveie
n i trasened langseiendomsgrensen
mot
naboeri vest.Entreprenørskal medtagravingog ti lbakefylling av høyspentgrøfti nærtsamarbeid
medrepresentanter
for Ringerikskraft.
Omleggingav høyspent-trace,
ny trafo og omleggingav stikkledninger/inntaksledninger
til berørte
abonnenterprosjekteresav Ringerikskraft.Entrepren
ør skal medtagravingog tilbakefylling av
grøfterfor ny høyspenttrace,
omleggingav stikkledninger/inntaksledninger
og stikkledninger
/inntaksledningertil Heradsbygdaomsorgssenter,
samt fundamentfor ny trafo. Alle arbeideri
forbindelsemeddetteskal utføresiht spesifikasjoner fra Ringerikskraftog det påligger
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entreprenøren
å innhentesisteversjonerav Ringerikskraft sinekrav/retningslinjer.Entreprenøren
er ansvarligfor all gjennomgangog koordineringav dissearbeidenemedRingerikskraft.
Etter at ny trafo er etablertog den eksisterendeer koblet ut av Ringeriksskraft,skal eksisterende
trafo saneresi sin helhet.Det skal ifm dettekontrolleresom det forefinnesforurensningi området
der eksisterendetrafo var plassert.Ved lokalt funn, skal dettehåndteresetter forskriften og fraktes
bort til godkjentdeponi.
EksisterendeVA-ledningsnett
EksisterendeVA-anlegg må leggesom i forbindelsemed flytting av trafo. Dette gjelderVAanleggsom ligger i grøftetrasefor høyspentkabler.Sekap. 73 m/vedleggfor omfang.
Eksisterendebrannkum,som vil bli liggendei ny kj eller må saneres,dettegjelderogsåtilhørende
rørnett.
Forut for gravearbeidene
skal TE sørgefor påvisning av alle forhold i grunnensom måttekommei
konflikt medgrunnarbeidene.
TE må selv gjøresegkjent på stedetmedalle forhold som kan være
av betydningfor hansarbeid,og ta nødvendigehensyn til dettei sinepriser. TE plikter å skaffe
segnøyaktigeopplysningerom eksisterendeledningsnett og ta alle nødvendigehensyntil dette.
TE medtaralle kostnadersom må dekkesav utbyggeri forbindelsemed eventuellsikring eller
omleggingav eventuelleeksisterendekablerog ledninger i grunnensom berøresav
byggearbeidene.
TE er ansvarligfor indirekteskader og driftstappga.brudd på eksisterendekabler
og ledninger.Alle kostnadertil påvisningskal TE medtai sitt tilbud.
Alle arbeideri fbm. klargjøring medtasi anbudet.Vedr. opparbeidelseav utomhusanleggmed
tilretteleggingfor ferdige overflatervisestil kapittel 70 Utendørsog utomhustegninger(vedlegg
3.02.08og 3.04.02).

21.4 Byggegrop
Grunnarbeiderskal utføresi samsvarmed gjeldendelover og forskrifter med hensyntil
nødvendigesikringstiltak for utførelsenav arbeidet, samtalle miljøpåkjenningerpå
omkringliggendeeiendommer.
Byggegropog skråningermot naboeiendommer,
adkomstveg og fylkesvegenmå sikresbådei
anleggsfasen
og i ferdig tilstand samtat vannsom rennernedovermot byggetmå tashandom.
Der det ikke er mulig med åpensikker graveskråningskal det benyttesspuntfor å sikre
byggegropen.TE sammenmedengasjertRIG må dokumentereat det ikke er fare for utglidning av
Heradsveienog tilkomstvei til boliger.
TE er ansvarligfor fjerning av alle overflødigemasser.Uegnedemasserkjøresbort og erstattes
meddrenerendeog komprimerbarekvalitetsmasseretter behov.Der det er graveti størreomfang
ennnødvendigmå det tilbakefyllesmed egnedefyllm asser.Eventuellefyllinger byggesopp lagvis
medegnedemassersom komprimerestil min. normalkomprimeringihht. NS3458for å unngå
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størresetninger.For å begrensesetningerer det nødvendigmed varierendeavlastningmedlette
fyllmasser(som f eks.skummglass).
TE må selv vurdereå inkluderearbeidermed evt. ti ning av grunnog nødvendigfrostsikringav
konstruksjoneneut fra de stedligeforhold.
For topplagav matjordog tilsåing, samtgrovplanering for asfalt,betong-og grusdekkerpå
adkomstareal/parkering,
visesdet til kapittel 70 Utendørsog utomhustegninger(vedlegg3.02.08
og 3.04.02).
21.5 Grunnforsterkning
All gravingfor fundamenteri stedligemasserforetasmedforsiktighetfor å unngåomrøringog
dermedsvekkingav naturlig fastheti massene.Det anbefalesat bunn av utgravingunder
fundamenteravrettesmed finpukk og komprimeres.Eventuellebløte og kompressiblemasser
skiftesut med finpukk i samrådmed geotekniker.Det skal benyttesegnetfiberduk mellom
stedligemasserog pukklaget/skummglass
for å forebyggeblandingav masser.Hvis leirelageter
megetbløt, skal det i samrådmed geotekniker(RIG) vurderesbruk av geo-netteller
komposittmateriale.Fundamentersom utsettesfor fr ost må isoleres.Under gulv på grunnlegges
det inn et drenerendeforsterkings-og bærelagav pukk.

21.6 Støttekonstruksjoner
Underutgravingmå behovfor stabilitet av byggegrop/grøfterog eksisterendeveier, støttemurmot
nabobebyggelse
og behovfor spuntvurderesfortløpende av TE/engasjertRIG.
Det skal etableresstøttemurfor gangadkomsti nord-vest fasadeog lav mur/høykantsteinved
varelevering/søppeltømming
i sør-vest,detteer vist på utomhusplanfra LARK (vedlegg3.04.02)..
Støttemurenekreverdetaljertgeotekniskprosjektering på grunnenav de stedligegrunnforholdene.
21.7 Direkte fundamentering
TE er selv ansvarligfor prosjekteringav geoteknikk og valg av fundamenteringsmetode
med
utgangspunkti oppgitt informasjon,geoteknisknotat og vedlagtetegninger.
Grunnforholdenetilsier at det kan benytteskompensert fundamenteringmed bruk av
masseutskifting(m. lette fyllmasser)underdelerav bygningen.Kombinasjonenav begrensetlast
fra den lette massivtrebygningen
og kun delvis utbygging av kjeller begrenservolumet av masser
som må skiftesfor å kompenserelastene.Det aksepteresdifferansesetninger
ihht tillatt verdi i
Norsk standard.
Som tenkt løsninganbefalesdet å benyttehel bunnplate framfor enkeltepunkt- og
sålefundamenter.
Dette fordi at punkt- og sålefundmaneterer sårbarefor differensiellesetninger
og pga av at seismiskdimensjoneringstiller krav til at alle fundmaneter(ogsåevtl pelehoder)skal
koblesmed sammenbindingsbjelker
og detteer kostbart og tidskrevendearbeid.

Ringerike kommune
Utbygging

HeradsbygdaOmsorgssenter

Side 14

KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessigearbeider
Dok.nr. 3.02.02

Dato: 24.10.2018

21.8 Ringmur og sokler
Alle massivtrevegger
og bærendebindingsverksvegger
i 1. etasjenskal settespå plasstøpte
ringmurer(somdelvis armessom bjelker for å fordele lasterpå flere HD). Disseskal inkludere
innstøpningsgods,
kuldebrobrytere/ type isolasjonmot kaldekonstruksjoner/grunn,
samt
innfestningerog forankring av massivtrevegger
og eventuellelimtrekonstruksjoner.Ringmurer
skal kunnefordelekonsentrertelastermedbjelkevirkning og må kunneforankresi hulldekkerfor
å få overført alle horisontaleog vertikalelastvirkningerfra overbygget.
Det skal medtasforskalingog støpav grubemednedsenktil fotskraperistog dreneringshull.Kfr.
Arkitekttegninger(vedlegg3.04.01)og kapittel 30 VVS (vedlegg3.02.03)for ytterlig beskrivelse.
21.9 Drenering
TE må gjøresegkjent med eksisterendekommunaltovervannssystem
for området.Det henvises
til vedlagtgeotekniskrapport(vedlegg3.03.04),kapittel 30 VVS (vedlegg3.02.30).TE skal
prosjektereog anleggedreneringssystem
som håndterer overvann,grunnvannog vann fra tak og
nedløppå en slik måteat det hindrerfuktinntrenging i bygget.For øvrig vurdererTE behovetfor
ytterligeredreneringunderbygget.Drensledningermå utføresetterriktige geotekniskeprinsipper
og detteskal dokumenteres.
Prinsipperfor kummer/rennerog plasseringav fordrøyningsbasseng
er vist på LARK sinetegninger(vedlegg3.04.02og 3.02.08).
Det forventesvannlekkasjeinn i byggegropahvor deler av kjeller oppføresundergrunnvannsnivå
samtat nedbørsamlesi byggegropen.TE skal inkludereat vann må pumpesut i byggeperioden.

21.10 Utendørs generelt
TE skal inkludereall oppbyggingav nødvendigbærelag, forsterkningslag,komprimering,fiberduk
og asfaltiht. grunnforholdog trafikkbelastningfor områderinntil byggetsom er berørtav
byggegropen.Områdetopparbeidesog dimensjoneresi henholdtil de stedligeforhold og skal
tilfredsstille oppbyggingmhp last og telehiv.
Det visesfor øvrig til Kapittel 70 Utendørs(vedlegg 3.04.02)og utomhustegninger
(vedlegg
3.04.02)vedrørendebærelagog nødvendigforsterkningslag,oppbyggingog metting).
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22 BÆRESYSTEMER
22.1 Generelt
Dennedelenav beskrivelsengir en orienteringom det foreslåttebæresystemet
i bygget.Det vises
ogsåtil utarbeidedeRIB-tegninger(vedlegg3.04.03). Endeligedimensjonerfor konstruksjonene
blir prosjektertifm detaljprosjekteringen
og er TEs ansvar.Dimensjonergitt på tegningeri denne
fasenvil likevel gi en indikasjonpå de dimensjoner som velgesi detaljprosjekteringen.
Søyleplassering
og andrebærendeelementerskal sesi sammenheng
med byggetsromfunksjoner.
Etasjeskillereog andrebærendeelementerdimensjoneresfor brukenog gjeldenelaststandarder.
Bæresystemeri U-et.:
Det er foreslåttmedplasstøptekjellervegger,sjakter til trapperog heis samtnoen
avstivende/bærende
innervegger.I tillegg er det foreslåttbærelinjermed betong-søylerog
stålbjelker(hatteprofiler),plasserti et aksesyst
em på ca 7,5 x 7,5. Etasjeskilleopp til 1. etasjeer
tenkt bygd med spennarmerte
hulldekkermed noe varierendespennretningsom blir styrt av
plasseringav bærendemassivtrevegger/søyler
i etasjeneover, da stripelastenefra massivtrebygget
skal belastehulldekkenepå tvers.
Bæresystemeri overbygget (1. og 2. etasje samt tekniske rom i 3. etasje):
Her er det lagt til grunnet trebasertkonstruksjonssystem,der storedelerav byggetføresopp med
prefabrikkertemodulerav massivtreelementer
og trekonstruksjonersom bærendekonstruksjon.
Bådebærende/avstivende
yttervegger,bærendeinnerveggerog dekkerer i hovedsakmassivtre.
Det er ogsåbehovfor noenbærelinjermedlimtrebjelker samtlimtresøylerog stålbjelker.
Korridorveggerinn mot baderomi beboerrommene
foreslåsutført i reisverkfor å gjøre
rørføringer/fordeler-skap
for EL/Rør enklere.
Selv om massivtrekonstruksjonen
i overbyggetbestemmer spennretningpå hulldekkerover U-et.
såer en likevel fleksibel i planløsningeni de øvrige etasjene.Bærelinjenei massivtreetasjene
må
korresponderemedhverandre.Det forutsettessjakter i massivtretil trapperog heisi 1. og 2.
etasje.Tykkelserpå massivtrevegger
er vurdertut ifra ensidigbrannpåkjenningsom kreverensidig
påforingut ifra brann-og lydkrav. Det kan benyttes liggendeelementertil tekniskerom i 3.
etasjenmen genereltforutsettesdet kantstiltemassivtreelementeri 1 og 2. etasjenda etasjehøyde
er størreenn 3m. Dvs at utkragendebygningsdelermå bæresav underliggendebjelker og
forutsettesutvendigsøylefritt.
Alle bærekonstruksjoner
skal inkluderedetaljersom innstøpningsgods,
fot/topplater,
endeplater/bolteplater
og nødvendigoppleggs-og innfestningsdetaljer.
Evt. avstiving,bæringav
fasadesamtforsterkingerover åpningermå inkluderesi denkomplettetilbudsprisen.
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22.2 Søyler og bjelker
I U-et. er det foreslåttbetongsøylermed hattebjelker i stål som oppleggfor etasjeskilletsom ikke
byggerunødvendigunderdekkenivå.Hattebjelkervil muligensgå delvis opp i isolasjonslagetfor
å få tilstrekkelig bæreevnefor opptil 7,5m spenn.Utkragingover inngangtil parkeringi U-et.
tenkesutført med utkragendestålbjelker,liggendepå HD over parkeringskjeller/garderober.
I overbygget(1. og 2. etasjesamttekniskerom i 3. etasje)skal det brukesmassivtrei
bæresystemet
men det er ogsåbehovfor utvekslingermed noenstålbjelkersamtlimtresøylerog
bjelker enkeltesteder.
Stålsøylerog bjelker i gavl ved oppholdsromi dag-og aktrivitetsenteretetableressom stive
rammerfor tilstrekkelig horisontalavstivningav overbygget.
Utvendigebærekonstruksjoner
i stål, limtre og massivtredekkertil balkonger/terrasserskal holdes
adskilt fra varmekonstruksjonerfor å unngåkuldebroer.

22.3 Avstivende konstruksjoner
TE er selv ansvarligfor endeligvalg av avstivningssystemmed utgangspunkti prinsipperfor
hovedbæringsom tilpassesinnenforde bygningseleme
ntenesom er vist på ARK-tegninger.
Seogsåforslagtil avstivendegavl i kap 22.2.

22.4 Brannbeskyttelseav bærendekonstruksjoner
Bærekonstruksjonen
dimensjoneresiht brannkravfra RIBr. Konstruksjonenbrannbeskyttes
til
angitt brannklassemed brannplate/brannisolasjon
for konstruksjonskjult i vegger,og
brannbeskyttende
maling i frittståendesynligestålkonstruksjoner.
Synligetrekonstruksjonerbranndimensjoneres
iht brannkravog eventuellbrannimpregneres
ved
behov.Eventuellbruk av brannimpregneringfor trekonstruksjoner/massivtre
skal være
vedlikeholdsfritt.
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23 YTTERVEGGER
23.1 Generelt
Ytterveggerer del av bæresystemet
og må sesi sammenhengmed kapittel 20 og 22. Det visestil
plan, snitt og fasadetegninger
fra ARK (vedlegg3.04.01) og Det visesogsåtil brannotat(vedlegg
3.03.01)og Premissnotatlydforhold (vedlegg3.03.02) og Bygningsfysiskpremissnotat(vedlegg
3.03.03).
TE har ansvarfor oppfyllelseav alle krav gitt i gjeldedeTEK og BREEAM NOR blant annet
angåendevalg av materialerog robustekonstruksjoner. Ytterveggerutformessåprinsippetom totrinns tetting ivaretas,og krav til fuktsikkerheti gjeldendeTEK og passivhusstandard
tilfredsstilles.BREEAM ENE 23, Bygningskonstruksjo
nensenergiytelse,ivaretakelseav
passivhusstandarden
skal dokumenteresgjennomtermograferingog tetthetsprøvingiht. NS-EN
13829og NS-EN 13187.Eventuellefeil skal utbedresog byggetinspiserespå nytt.
Alle brennbarematerialermå behandlesiht. TEK krav og brannstrategi.Alle bygningsdelerskal
utføresav materialersom tilfredsstiller forskrifteneskrav til akustikk.Kravet gjelderi
klimaskjerm,mellom rom, samti rom.
I tilfeller hvor det er ulike krav til isolasjonstykkelserpå forskjellige deler av en veggflate,skal det
lektesut slik at kledning ligger alltid i sammesjikt over hele veggensflater. Sprangaksepteres
ikke.
Fasadepartier
opp til 4,0 m over bakkenskal utstyresmed sikkerhetsglass
i klasseP2A iht. NS-EN
356. Konstruksjonerforøvrig, låser,beslag,glasslister, festemidler,etc.,skal som helhetutformes
slik at Forsikringsselskapenes
Godkjenningsnemnd
(FG) sine krav til beskyttelsesklasse
B1
tilfredsstilles.
Tetting, fugemasser,plastfolier
Det skal benyttesmineralulldytt,bunnfyllingslist,elastiskfugemasseog listverk rundt vinduerog
dører.Det skal ikke benyttesisolasjonsskumved tetting. Totrinnstettingskal ivaretas.Fugemasser
skal væreegnetfor tiltenkt funksjon.
Det skal benyttesfugemasse,klasse20HM iht. gruppering angitt i detaljblad/NBIA.573.102og
A573.104og bunnfyllingslisterav polyetylenmed lukket porestruktur.
Synlig innvendigefuger skal kunneovermalesog skal tilfredsstille krav til et godt inneklima.
Alle flater skal rengjøresog primesfør påføringav fugemasse.Alle synlige fuger skal værejevne,
glatteog avsluttesmedsnorretteoverganger(gjelder ikke fuger som senerevil bli tildekket av
andrekonstruksjoner).Utvendigefuger skal utformesetter2-trinnprinsippet og beskyttesmed
beslag,dvs. ikke eksponeresfor sollys.
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Beslag
TE skal inkluderealle nødvendigebeslag.Dette omfatter(men er ikke begrensettil): gesims,
overgangmellom ytterveggog terreng,ved dører/vi nduer/ porter,på taket,underbakken,ved tak
over overdekketutearealer,ved overgangmellom 1. etasjeog terreng,ved overgangmellom 1.
etasjeog underetasje,osv.
Alle beslagutføresiht. Byggdetaljblad520.415.Al le beslagskal utformesslik at prinsippetom totrinns tetting ivaretas.De skal utformesmedtilstrekkelig fall vekk fra ytterveggog med vanntett
innfesting.Beslagmot terreng,ved sokler mv. skal monteresmed en avstandpå minimum 10 mm
til underliggendekonstruksjon,slik at vannetkan dreneresut. Beslageneskal ha systematisk
oppdeling.
Materialetvelgesi detaljprosjekteringsfase.
ARK står fritt til å velge fargefor all synligebeslag.
Beslagved dører,vinduerog fasadesystem
har sammefargeog utføressom tilgrensendeelement.
Alle skruerog innfestingerskal væreav materialersom ikke rustereller gir rennemerker.
Beslagutføresmedfalsedeskjøter.Langebeslagskal skjøtesslik at de kan opptatemperaturbevegelser.Tykkelsenpå beslagskal tilpassesbredde på beslagog avstandmellom falsene,slik at
en unngårbuler og svanker.Alle skjøterskal falses hvor annetikke er beskrevet.Tykkelsepå
beslagdimensjoneresav entreprenøri hvert enkelt tilfelle. Der det må benyttesskruerfor
innfestingav beslagskal det benyttesskruermed gummipakningog medfargesom beslag.
Skjevheterog unøyaktighetersom er synligevil ikk e bli godtatt.Beslagsom skadesskal skiftes
uten kostnaderfor byggherre.Evt. tiltak mot galvaniskelementskal medtas.
Materialprøverskal leggesfrem for byggherrensog arkitektensbeslutningminst fire uker før
bestilling.
Personsikring
Glassi dører,vinduerog fasadesystemer
som er ubeskyttet og lavereenn 0,8 m over gulv skal
væreutført medherdetlaminertesikkerhetsglass.
Der dørerog vinduerikke er oppdeltmed
horisontalesprosserskal hele glassfeltetha laminerte sikkerhetsglass.
Det må regnesmed
laminerteglassbådeutvendigog innvendig.

Innbruddsikring
Vinduer, dørerog fasadesystemer
(glass,profiler, glasslisting,festemidleretc.) skal utformesslik
at konstruksjonensom helhettilfredsstiller kravetom innbruddsikring,FG-godkjenning,iht.
Forsikringsselskapenes
Godkjennelsesnevnd
(FG). All e vinduerog dørerinntil 4 meterfra
bakkeplanskal ha FG-godkjenningFG2 iht. låsingog glassmontering.
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23.2 Bærendeyttervegg
Det visestil RIB tegninger(vedlegg3.04.03),ARK planer,snitt og prinsippdetaljer(vedlegg
3.04.01)
Bærendeyttervegg betong
Det er tenkt bærendeytterveggi plasstøptbetongi U-et. som er delvis underterrengog delvis
over. Betongveggene
oppføresved oppvarmedearealer, delvis oppvarmedearealerog ikke
oppvarmedearealer.Betongveggerover terrengisoleresog kles medplatekledning.
Betongveggsom omringeroppvarmedearealerisolerespå utsideniht. til TEK og passivhus.
Betongveggved delvis og ikke oppvarmedearealerisolerespå utsideniht. TEK og passivhus.
Eksponert betong
Eksponertbetongved ytterveggeromfatter:
- Innsidenav ytterveggeri delerav underetasjen
- Støttekonstruksjoner
i terreng.Støttekonstruksjone
r over 0,5 skal ha gjerdepå toppen.
Sespesielleanvisningeri genereltkapitel (20.5 og 20.6) om betongkonstruksjoner.

Bærendeyttervegg massivtre
Det visestil plan 1., 2. og 3. etasjer,snitt, og fasader(vedlegg3.04.01).Det visesogsåtil
brannotat(vedlegg3.03.01)og Premissnotatlydforhold (vedlegg3.03.02)
Bærendeytterveggeri 1., 2. og 3. etasjerføresopp i massivtre,delvis synlig på innsiden.
Massivtre-elementene
landerpå dekkeover underetas
je mot sørvestog ringmur/gulvpå grunnmot
nordøst.Det er mangeutsparingeri ytterveggene.Dragereover vinduer,dørerog felt med
fasadesystem
er antattløst som massivtredragere.
Innfestningog forankring av massivtrevegger
på kjellerdekkeer foreslåttutført på plasstøpte
ringmurerog innstøpningsplater
i toppenfor påsveising av festeplatersom skrushorisontalti
massivtreelementer
(på ikke synlig side).Massivtreelementerskal fresesut ved
innfestningsplatene.
TE må vurderebehovfor kuldebrobryter/ type isolasjon nedovermot kalde konstruksjoner(evtl.
isolasjonpå undersideav HD) samtbehovfor understøping av vegg for å tilfredsstille
planhetskravfor massivtrevegger.
Innsideav fasadevegger
skal i all hovedsakværesynlig massivtreog lydoverføringivaretasmed
elementskjøteller lydsplitt. Splittenskal ligge mellom massivtreveggen
og påforingsveggenog
fylles med en kombinasjonav mineralulldytt,bunnfyllingslist og elastiskfugemasse.
Fasadevegger
i massivtremå ogsåleggespå en elastisk opplagringfor å reduserelydoverføring
via massivtreflankemellom etasjene,seforeslåttdetaljeringi Premissnotatlydforhold (vedlegg
3.03.02)
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Ytterveggers oppbygning
Det henvisestil arkitekttegningergenereltog snittdetaljer/prinsippdetaljer
spesielt(vedlegg
3.04.01).
Det skal medtaskomplett konstruksjon,inkl. isolasjon, vindtetting,dampsperre,utforing,
kledninger,tilpasningerog tilslutningermot tilstøtendekonstruksjoner.Det gjøresoppmerksompå
at vegg-typersom er beskreveti tegningeneog teksten ikke fangeropp alle variableri
veggkonstruksjonen.
Ytterveggerskal prosjektereresi henholdtil krav gitt i fellesbestemmelser
(vedlegg3.01.01),brannrapportog akustiskrapport.Krav til U-verdierer beskreveti og
Bygningsfysiskpremissnotat(vedlegg3.03.03).
For informasjonom behandlingav innsidenav ytterveggerkonfererkapittel 24 Innvendige
vegger.Forslagtil vegg typer er beskrevetinnenfra og ut. Ytterveggbestårav massivtre(tykkelse
mm) kontinuerligisolasjon,vindsperre,luftsjukt og kledning.Disseskal kun ansessom
veiledende.Det er TE sitt ansvarå prosjektereog leverekomplettekonstruksjoner.
Klimavegg type 1 – underetasje under terreng:
-

Behandlingav eksponertbetongeller utlekting og i nnvendigkledning
Bærendearmertbetongvegg
Membran/drensplate
sikkerhetfor fukt mot vegg
Trykkfast isolasjon
Grunnmurplater/drensplater
Drenerendemasse

Klimavegg type 2 – underetasje over terreng:
SeprinsippdetaljA-601 (vedlegg3.04.01)
-

Behandlingav eksponertbetongeller utlekting og i nnvendigkledning
Bærendebetongvegg
Membran/drensplate
sikkerhetfor fukt mot vegg.
Trykkfast isolasjon
Vindtetting med rulleprodukt
Utlekting for lufting
Utvendigkledning type A eller B (ved akserUe og H6). Brannimpregnertetterbehovog i
henholdtil krav gitt i brannrapport.

Klimavegg type 3 – klimavegg 1., 2. og 3. etasjer
SeprinsippdetaljA-601 (vedlegg3.04.01)
-

Behandlingav eksponertmassivtreeller utforing og kledning
Massivtre-elementer.
Massivtre-elementene
teipesi skjøtene.
Dampbrems/sperre
ved behov,rulleprodukt
Isolasjon:1. og 2. etasje,samt3. etasje(REDAir Flex isolasjoneller tilsvarende),konferer
RIBfy
Vertikal utlekting: brannimpregnertved behov(REDAir Flex eller lignende)
Horisontalutlekting, brannimpregnertved behov
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Utvendigkledning type A, B, C eller D. Brannimpregnert etterbehovog i henholdtil krav
gitt i brannrapport.

Innkassinger på tak 2. etasje
Veggerved innkassingerpå tak over 2. etasjebygges som isolertebindingsverksvegg.Luftet
kledning– type C. Innkassingerpå tak skal prosjekteresog oppføresi henholdtil brannkrav,bl.a.
medhensyntil brannslokning.TE skal tilretteleggefor tilgang til innkassingerfor kontroll,
vedlikehold,utskifting av installasjoner,osv.

23.3 Ikke-bærende yttervegg
Bindingsverksvegg
Det vil værebegrensede
arealermed ytterveggi isolert bindingsverk.Dette gjelderfor eksempel
feltet over vindusutsparingeri gavl-veggved hjemmetjeneste(akseHu) samtveggertil rørføringer
på taket.Bindingsverksveggskal oppfylle alle øvrige krav til yttervegg.

23.4 Glassfasader
Omfangglassfasader
skal værei tråd med plan og fasadetegningene,
og omfatterblant annet:
- Byggetshovedinngang,vindfang,resepsjon,og vestibyle – 1. og 2. etasje
- Innenforhovedinngangen
i veggermellom vindfang,resepsjon,og vestibyle(1. og 2.
etasje)
- Vestibylemot gårdsrom3 – 1. og 2. etasje(åpnetmellom etasjene)
- Dagaktivitetssenter
mot gårdsrom3 og 4 – 1. etasje
- Innvendigkorridor mellom fløyenei omsorgsboligene
– 1. etasje
- Broforbindelsemellom fløyenei omsorgsboligene
– 2. etasje
Det visestil krav i gjeldendeTEK, passivhusstanda
rd og kapitel 10 fellesbestemmelser
(vedlegg
3.02.01)og Bygningsfysiskpremissnotat(vedlegg3.03.03)for krav angåendevalg av glass,Uverdi, g-faktor etc. Det ønskesat glassskal væreklart og fargenøytralti størstmulig grad.Antall
lag glass,U-verdi, g-faktor etc. dimensjoneresav entreprenøriht. ovennevntekrav. TE skal i
tillegg sørgefor at vinduerprosjekteresog utføres i henholdtil krav til akustikkog brann.
Fasadesystemet
bestårav aluminiumprofilermed felt med glasseller blindfelt. TE har ansvarfor
komplett leveranseinklusiv bærekonstruksjon,
vindavstivning overgangeri bunn,topp og sidene,
overgangmot andreelementer(somfor eksempelytterdører),osv. Det skal medtaskomplett
innsetting,inkl. fuging, innvendigeforinger, belistning og utvendigebeslagsarbeider.
Fasadesystemer
kan inneholdeåpningsbarefelt (dører, vinduer,luker, m.m.). Dører,vinduerog
luker i henholdtil øvrigekrav, og skal monteresmed automatikktilkoblet byggetsSD-anleggmed
manuelloverstyring.
Utvendigesmyglisteri aluminium lakkeresmed utforming, fargeog overfaltetilsvarendeprofiler.
Innvendigsmyg utformesmedtreforingereller robustgips, vinduskarmi tre malt fra fabrikken.
Fargervelgesav ARK i detaljprosjekteringsfasen.
Vinduer og døreri fasadesystem
skal tilfredsstille alle øvrigekrav til dørerog vinduer.
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KonfererPremissnotatlydforhold (vedlegg3.03.02)angåendeantattelydkrav til fasadesystem.
Alle fasadesystemer
skal leveresav én og sammeleverandørog har sammeutsende.
Fasadeprofiler,dører,vinduerog luker skal ha samme utførelseog farge.
Følgendeskal leggesfrem for byggherrensbeslutning i god tid før valg av leverandørog type av
fasadesystem:
- Produktdatablad
- Detaljtegninger/ dokumentasjonsom viser at valgt løsningtilfredsstille krav til brann,
akustikk,universellutforming, personsikkerhet,innbruddssikkerhetog overgangtil andre
konstruksjoner.Detaljtegningerskal vise plassering og utforming av dører,vinduerog
luker.
- Løsningfor solavskjerminginklusiv oppdelingog innfesting.Det skal leveresblant annet
detaljerog produktdatablad.
Det skal i tilbudet opplysesom hva slagsfasadesys
tem er foreslått.
Klimavegg type 4 – fasadesystemi 1. og 2. etasje
Det henvisestil plan, snitt og fasadetegninger,
samt brannrapportog lydrapport.Det henvisesogså
til Fellesytelser(vedlegg3.02.01)og Bygningsfysisk premissnotat(vedlegg3.03.03).Se også
prinsippdetaljA-601 (vedlegg3.04.01)
Fasadesystemer
skal væretype: SchûcoFW profilsystem eller tilsvarende.Profileneskal
pulverlakkeresog prisesmed fritt fargevalgiht. alle RAL fargekoder,bestemmesav ARK i
detaljprosjekteringsfase.
Blindfelt kan evt. ha annen fargeenn profiler. Profiler og tettefelt skal
væredimensjoneresog behandlesfor å værebestandig mot vær og robusti drift.
Tettefelt i systemet(f.eks.ved dekkforkanter,brystningerog over vindusfelt),skal beståav
- Frostetglassutvendig,U-verdi i henholdtil krav gitt av RIBfy (vedlegg3.03.03.
- Isolasjonog kuldebroverdii henholdtil TEK og passivhus
- ENTEN innvendigblindfelt dersominnsidener synlig. Blindfeltet skal ha sammematerial,
utforming og overflatesom profiler. Fritt valg av fargekoderiht. alle RAL fargekoder,
bestemmesav ARK i detaljprosjekteringsfase.
- ELLER utforing på innsidenmedbindingsverkog kledning. Utforing gjør at feltet
samsvarermed standardutførelsefor innsidenav yttervegger(se avsnitt om innsidenav
ytterveggog innvendigevegger).Løsningenskal være robusti forhold til diffusjon og
kondens.Omfang,utførelseog detaljeringbestemmesi detaljprosjekteringsfase.
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23.5 Vinduer, ytterdører, porter og luker
Sefasadetegninger.
Det visesogsåtil brannotat(vedlegg3.03.01,Premissnotatlydforhold
(vedlegg3.03.02),Fellesbestemmelser
(vedlegg3.01.01) og Bygningsfysiskpremissnotat
(vedlegg3.03.03)som gir anvisningerifht minimaliseringav kuldebroerved innsetingav dørerog
vinduer.
TE har ansvarfor å foretadagslysberegninger
i detaljprosjekteringsfasen.
Byggeter prosjektert
medminimum 10% glassareali forhold til netto romareal. I detaljprosjekteringsfasen
kan det være
behovfor mindrejusteringerav vindusstørrelse,-plasseringog –utførelse.Dettefor å i møtekommedetaljkravtil energiberegninger,
dagslysbere
gninger,termisk inneklimaberegninger,
osv.
Dørerog vinduerskal tilfredsstille kravenetil Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) og være
underlagtdeneller tilsvarendekontrollordning.Glassi vinduer,dørerog fasadesystemer,
skal ha
markeringi henholdtil krav til UU. Markeringenskal værei minst to høyder.Kravet gjelderfor
glassbådeutvendig,i klimaskjermog innvendig.
Utvendigesmyglisteri sammematerialsom tilgrensendefasadekledning.Innvendigsmyg
utformesmedtreforingereller robustgips.Vinduskarm i tre malt fra fabrikken.Fargervelgesav
ARK i detaljprosjekteringsfasen.
Vinduer
Vindueneutføresmedkarm og rammeav vakuumimpregn
ert trevirke som er ferdig malt eller
lakkert fra leverandør,med utvendigaluminiums-kledning. Det skal benytteslakkert aluminium i
valgfri RAL-farger og innvendigetrekarmerleveresi standardNCS fargekodeoppgitt av arkitekt i
detaljfasen.
Alle åpningsbarevinduer skal væreinnatslående.Al le åpningsbarevinduer skal ha låsbarvrider i
rustfritt børstetstål og ha innatslåendesideog vippe hengsling/lufteposisjon.
Det skal ikke brukes
plasti vridereeller hengsler.Vinduer som ikke er luftevindu, skal leveresmed «vaktmesterlås».
Alle vinduerskal tilkobles varslingssystem(konferer RIE). Glassskal væreselvrensende/
smussavisende.
Vinduer skal tilfredsstille lydkrav iht. gjeldendeforskrift. Åpningsbarevinduer skal ha sikring.
Det skal dokumenteresat vinduerog dørerhar klassifisert lufttettheti klasse4 etterNS-EN 12207,
og glassfasade
klassifiserti tetthetsklasse
A4 etter NS-EN 12152.Regntetthetskal dokumenteres
etterNS-EN 12208.
Karm og rammeprofilerskal ha rettekanterutenpyntefalsereller profiler. Åpningsrammerog
fasterammerskal ha identisk utseende,slik at også åpningsvinduerseessom en enkeltramme.
Glasstykkelseri isolerglassskal væretilstrekkelig dimensjonertslik at synligeinnbøyninger/
ujevnheterunngås.
Alle fuger rundt vinduer og dørerskal utføresetter prinsippetom totrinnstettingmedutvendig
regnskjermog lufttett forsegling,entenmed teip eller fuge på bunn-fylling.
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Antall lag glass,U-verdi, g-faktor etc. dimensjoneresav entreprenøriht. gjeldendeTEK og krav
angitt i Fellesytelser(vedlegg3.02.01)og Bygningsfysiskpremissnotat(vedlegg3.03.03)slik at
krav til passivhustilfredsstilles.
KonfererPremissnotatlydforhold (vedlegg3.03.02)angåendeantattelydkrav til vinduer.
Ytterdører
Dørerutføresiht. lyd- og brannkrav.Alle ytterdører skal utføresav stål/aluminium,pulverlakkert
ferdig overflatebehandlet
fra fabrikk. ARK står fri tt til å velgeblant 5 RAL farger.Alle ytterdører
(og evt. sidefelt)skal ha sparkeplate300mmpå begge sider. Alle ytterdørerleveresog monteres
komplettmed alle dørvridere,låskasser,låssylindre, beslag,foringer, belistning.Ytterdørerleveres
medmin. 3 hengsler.Det skal ikke brukesplasti døråpningsmekanismer,
vridereeller hengsler.
Det medtasnødvendigautomatikk,dørpumper,panikkbeslagog lignendei henholdtil
forskriftskrav.Det medtasåpningsautomatikkpå dører for UU iht. forskriftskrav.Det skal
monteresdørstopperei nødvendigutstrekning,slik at en unngårskaderpå dørbladeller tilstøtende
overflater. Dørerog karmerskal ha installasjonav adgangskontroll.Dører i rømningsveiermå i
en rømningssituasjon
kunneåpnesuten bruk av nøkkel.
Terskelskal ivaretakrav til UU. Ytterdørerskal ha nedsenketterskel(ok terskeltilnærmetlik ok
gulv inne). Nivåsprangmellom ute og inne skal ikke overstige15 mm.
Døreri underetasjemellom oppvarmedeog ikke oppvarmederom skal væreisolerteog lufttette
mot luftlekkasje,samtinntrengingav eksosog radon.
Alle dørerskal merkesmed teknisknummermed dørtype, dørnummer,brannklasseog lydklasse.
Før dørproduksjonigangsettesskal verkstedstegning
er leggesfrem for byggherrensog arkitektens
beslutning.
Det skal i tilbudet opplysesom hva slagsytterdører som er foreslått.
Porter
Postenomfatterport til parkeringsareali undereta
sje. Det monteresisolert leddheiseportmed
motordrift. TE skal ha med komplett leveranse,inkl usiv levering,monteringog overgangertil
tilliggendekonstruksjonerTE skal ha med alle tilp asninger,beslag,låssystemer,automatikk,
sikkerhetskontrollog varsling,samttilkobling til byggetsrelevantestyrings-og kontrollsystemer,
setekn. forprosjekt-beskrivelser
(vedlegg3.02).
Material: stål eller anodisertaluminium.Fritt valg mellom produsentens
standardRAL-farger.
Velgesav arkitekt i detaljprosjekteringsfasen.
Varmegjennomgang
(U-verdi) i henholdtil krav i
TEK og passivhus.KonfererBygningsfysiskpremissnotat (vedlegg3.03.03).
Type:

Crawford/ Normstahl,eller likeverdig.

Ringerike kommune
Utbygging

HeradsbygdaOmsorgssenter

Side 25

KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessigearbeider
Dok.nr. 3.02.02

Dato: 24.10.2018

23.6 Utvendig kledning og overflate
KonfererARK (vedlegg3.04.01)fasadetegninger
for omfangog plasseringav ulike
kledningstyper.
Designkonsept:
Ståendetrekledningpå utsidenav byggetmed mellomgråfargeog ru overflate(skal seut som
ubehandlettreverk).Fasadeplater
inn mot gårdsrommedlys og varmetre-fargeog glatt overflate.
Innskuddav felt medplatekledningi svart/antrasit
t grå (for eksempelbalkongene).Konstruksjoner
på tak kles medbåndtekking.
TE skal opplysehvilke fasadematerialersomer tilb udt og skal leggefrem prøver for BHs
beslutningi god tid før bestilling.

Type A – Trepanel-kledning
Benyttesved ytterveggeri underetasjeover terreng, 1. og 2. etasjer
Type:

Vedlikeholdsfritrekledning.Kan væremodifisert trevirke,kjernevedav furu eller
impregnerttrevirke. Ståendetrekledningmed fals, bordtykkelsemin. 22mm,
variasjonav bredderbestemmesav ARK i detaljprosjektfase.Kledning skal være
miljøvennlig og holdbar.Med holdbarhetmenesdet at denskal minimum holdei
60 år.

Behandling: Brannimpregnertiht krav.
Materialeneskal sorteresog tildekkestilstrekkelig underlagring. SeSintef byggforsk542.101–
Ståendetrekledning.
Trepanelfestesmed syrefasteskruereller tilsvarende som skal skruespå en slik måteat
skruehodeneligger «flush»medkledning.
Dersomdet benytteskledning i kjernevedav furu skal den produseresi henholdtil kravenetil
klasse1 i SN/TS 3186.I tillegg skal kledningsbord
enebeståav 100 % furu kjerneved(ikke 95%).
Kledningentilpassesdør- og vindusåpningerslik at horisontaleog vertikale linjer er
gjennomgående
på beggesiderav utsparingen.Kledning avsluttesmot terrengmed beslagi
sammeliv som kledning,og medtilstrekkelig høydefra terreng.Overgangtil annet
fasadekledningog omrammingav åpningerutføresmed foringer og belistningi sammemateriale
som kledning.Trekledningavsluttesi toppenog bunnenmedbeslag.
Produktenesom benyttesskal oppfylle krav stilt i BREEAM NOR. Det skal tilstrebeså bruke
produktersom ikke inneholderbromforbindelser,bly, kreosoteller brosyrefor brannimpregnering
av treverk.Bromerteflammehemmeresom PentaBDE,OktaBDE, HBCD, DekaBDEog TBBPA
er oppførtpå myndighetenesprioritetslisteog skal unngås.
Det skal i tilbudet opplysesom hva slagstrekledning som er foreslått.
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Type B - fasadeplater
Benyttesved:
- Balkongeri 2. etasjeomsorgsboliger– parapet(innsidenog utsiden)
- Bro i 2. etasjeomsorgsdel,fasadenordøst
- Korridor i 1. etasjeomsorgsdel
- Ytterveggunderetasjei akserUe og H6
- Takoverdekningover balkong
- Tilbaketrukketveggflateved utkragingved hovedinngang
- I kombinasjonmed fasadesystem
etterbehov
- M.m.
Type: Fasadeplate,
Type: gjennomfargetsementfiberp
late, Cembriteller tilsvarende.ARK står
fritt til å velgeblant minimum tre forskjellig farger for platekledning.Overflatekraviht. til
brannkrav.

Type C - båndtekking
Benyttesved:
- Teknisk rom på tak
- Innkassingerpå tak
Type: Utføresi båndtekkingmeddobbel,ståendestangfals.Tykkelsenpå beslagskal tilpasses
breddeog avstandmellom falsene,slik at en unngårbuler og svanker.Det medtasnødvendig
underliggendeplate og utføressom luftet kledning.Sebyggdetaljblad542.201.Alle skjøterskal
falseshvor annetikke er beskrevet.ARK står fritt til å velgestandardRAL fargerfor synlig
metallkledning.Overflatekraviht. til brannkrav.

Type D – finerplater-kledning
Benyttesved ytterveggerover terreng,1. og 2. etasjer – indre fasadersamtinnskårnepartier.
Type: Fasadeplate
med trefiber-overflate(ikke fototrykk), Parklexcoppereller tilsvarende.
Monteresmedskruer.Tykkelse12mm.Kappespå fabrikk. Skal oppfyller krav til brann,
vedlikehold,osv. Belagtmed UV-beskyttendefilm og teflon.
Innvendig overflate
Konfererkapitel 24.

Ringerike kommune
Utbygging

HeradsbygdaOmsorgssenter

Side 27

KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessigearbeider
Dok.nr. 3.02.02

Dato: 24.10.2018

23.7 Solavskjerming
Det visestil plan, snitt og fasadetegninger
(vedlegg 3.04.01),samtvedlegg2 Bygningsfysisk
premissnotat.Det skal monteressolavskjermingfor å begrenseuønsketromoppvarmingog holde
inneklimaetinnenforoperativromtemperaturetterreglerihht tekniskforskrift. Dette skal skje med
automatiskjusteringettersolhøyde.Det etableresutvendigautomatiskbevegeligsolavskjerming.
Kassertil solavskjerminginnfelte i ytterveggkonst
ruksjonmå:
- Vedlikeholdesfra eksponertunderside.Det må ikke værebehovå demonterekledningog
utlekting for å kommetil solavskjermingen.
- Ikke stengerfor lufting bak kledningen.
- Væreenkelti drift.
TE har ansvarfor nødvendigeenergi-og termisk komfort beregningeri forbindelsemed
detaljprosjekteringav solavskjerming.Krav til termisk komfort jf. gjeldendeTEK og
arbeidsmiljølovenskal tilfredsstilles.BREEAM HEA 01, Visuell komfort: blendingskontrolli
form av persiennereller solskjermingiht. krav ivaretas.
Solavskjermingmonteresinnfelt i ytterveggpå klim aveggerog utenpåfasadesystem.
Nødvendig
utlekting og forsterkningtasmed.Det benyttesduk av typen zip-screen.Tetthetskravtil duk må
værei samsvarmedforutsetningeri detaljprosjekte
ring. Zip-screeneneskal ha ledeskinnepå
sideneog monteressom anvistav leverandør.Screens med skinnersom tåler min vindlast 16 m/s,
menautomatiskgå opp før en slik belastningpåføres.
Kasserav ekstrudertaluminium,firkantet. Bunnlister og sidelisterogsåi ekstrudertaluminium.
Dukenskal væreav PVC-belagtglassfiber.Eksponerte persiennekasser
og føringsskinnerskal
lakkeresmed inntil 5 forskjellige farger– bestemmesav ARK i detaljprosjekteringsfasen.
Farger
på screensskal avklaresmed arkitekt i detaljfasenfør bestilling - inntil 5 forskjellige farger.
Solavskjerminglevereskomplett medmotordrift, automatikk, kabling, brytere,osv. Alle
nødvendigetilkoblinger og penetreringergjennomkl imaskalletfor strømog automatikkog
sensorermedtas.Utvendig vedlikeholdav solavskjermingenutføresfra lift.
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Forenklet funksjonsbeskrivelse
Detteer en forenkletfunksjonsbeskrivelse
av solavskjermingen.Entreprenørenskal utarbeide
detaljertfunksjonsbeskrivelse
som skal inneholdehovedelementene
som trengsfor å forstå
systemetsoppbyggingog virkemåte.Funksjonsbeskriv
elseskal væreverbal:
System/Anleggsbetegnelse
og plassering(sentralenhe
ter)
• Systemfor solavskjerming237.01
Hva er systemets/anleggets
funksjonog hva det betjenes
• Skjermealle fasadersomer eksponertfor sol medautomatiskjusteringetter
solhøydefor å begrenseuønsketromoppvarmingog holde seginnenfor
operativromtemperaturetterregleriht tekniskforskrift.
Oppbyggingav systemet,de viktigsteprodukter
• Bus- basertKNX styresystem
Driftstid, pr.dag,uke/dag.
• Behovsstyrt,uavhengigav tid på året,
Reguleringsstrategi
og Styringsstrategi(hovedfunks
jon)
• Systemetskal væreautomatiskstyrt av værstasjonmed sol- vind automatikkog
snø/regn/temperatursensor.
• Ved behovskal heleanleggetkunneblokkeres.Somf or eksempelved serviceog
vedlikeholdsarbeider.
• Samtligefunksjonerog parametere
somtidsforsinkelseog terskelverdierskal
kunneenkeltjusteresav driftspersonalet
lokalt og fra SD anlegget
• Samtligesolavskjermingskalkunneoverstyresindividuelt på romnivåiht.
BREEAM HEA 01.
• Solavskjermingen
skal kunneoverstyresfra et styrepaneli hver etasjefor fasade
og etasjevis styringi tillegg til overstyringindividuelt på romnivå
• Solavskjermingens
vinkle skal justeresautomatiski forhold til solensposisjon
bådenår det gjelderårstidog tid på døgnet.
Viktigealarmer
• Feil alarmtil SD anlegget
• Feilmeldingerskal i klartekstangi feil og feillokasjon
Funksjonvedkritiskehendelsersomstrømbrudd,brann, sabotasje,etc (nødprosedyre)
• Dersominnbruddsalarmen
eller brannalarmen
utløsesskal all solavskjerming
avsluttesfor bestmulig innsyn.
Forriglinger/avhengigheter/
grensesnittog integrasjon mot andresystemer
• Solavskjermingen
skal samvirkemedHVAC og belysings systemerfor energi
økonomiskdrift.
• Solavskjermingen
skal kunneoverstyresfra SD anlegget i sin helhetog fasade/
etasjevis
• Solavskjermingen
skal visualiseresi SD.

Ringerike kommune
Utbygging

HeradsbygdaOmsorgssenter

Side 29

KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessigearbeider
Dok.nr. 3.02.02

Dato: 24.10.2018

23.8 Luker / rister
Det prosjekteresog leveresalle nødvendigeluker/rister iht. gjeldendenormer,standarderog
forskrifter. Åpningsbarevinduerog luker i forhold til brannventilasjonmedtas.TE har ansvarfor
komplettleveranse.TE skal ta medforskriftsmessigrøykventilasjoni trapperom
(søknadstegninger
viser røykelukermonterti ytterveggøversti trapperom).TE skal ta med
forskriftsmessigrøykventilasjoni heissjakter(det tenkesmekaniskventilasjonnår heissjakterer
plassertundertekniskeinstallasjonerpå tak).

23.9 Lås og beslag
Det visestil arkitekttegninger,brannrapport,akustiskrapport,og kapitel 50.
Generelt:
Dettekapitteletgjelderlås og beslagfor bådeytterdørerog innerdører.Det visestil
fasadetegninger,
dørskjemaerytterdører,dørskjemae
r innvendigedører,vindusskjemaer,skjema
fasadesystem,
brannrapport,akustiskrapport.I detaljfasenskal lås og beslagprosjekteresi
henholdtil Ringerikekommuneskravspesifikasjonog i tråd med krav til velferdsteknologisom
benyttesi bygget.
Tilbyderenmå setteseginn i blant annetfølgendedokumenterog ivaretakonsekvenserfor låser
og beslag:
- Arkitekttegninger(vedlegg3.04.01)
- Brannnotat (vedlegg3.03.01)
- Premissnotatlydforhold (vedlegg3.03.02)
- TekniskeKapittel (vedlegg3.02.04til 3.02.09)
Tilbudte lås og beslagløsningerskal tilfredsstille aktuellelover med hensyntil brannkravog
universellutforming. Forslåtteløsningerfor lås- og beslag,samtlåsplaner,skal presenteres
for BH
og brukeri et egetmøtei god tid før bestilling. Eventuelleavvik skal skriftlig leggesfrem for
byggherrensbeslutning.Det er tilbydersansvarat samlelistenomfatteralle aktuelledørerog alt
utstyr. Rund sum for monteringvil ikke bli godtatt. Oppgitteantall i samlelistener ikke bindende
for byggherren.Oppgitteenhetspriservil bli benyttet ved endringer.
Unike dørnummer,som skal benyttesi forbindelsemed utarbeidelseav lås- og beslagliste,skal
hentesfra dørskjemaer.Alt lås og beslagutstyr som skal tilknyttes 230 V AC, brannalarmanlegg,
adgangskontrollanlegg
eller innbruddsalarmanleggskal inkluderenødvendigkabel til grensesnitt
boksover dør. Rør og boksertil aktueltutstyr bli r etablertav elektro.
Entreprenørenhar det fulle funksjonsansvaret
for alle dørerog ansvarfor å ivaretagrensesnitt
relaterttil 230 V AC, brannalarmanlegg,
adgangskon
trollanleggog innbruddsalarmanlegg.
Entreprenørenskal gjennomførefunksjonskontrollav alle dørerog integrertetesterav dører
tilknyttet andresystemeranlegg.
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I forbindelsemedprosjekteringskal entreprenøren
utarbeide:
•
•
•

•
•
•
•

Beslaglistesom viser konkrethvilket utstyr, ogsåkortleserutstyr, som skal benyttespå de
enkeltedører
Dørpakkersom definererde forskjellige dørmiljøeneog angir alle komponentene
Funksjonsbeskrivelser
for alle dørpakkene(Seplan for systematiskferdigstillesfor
akseptkritereiende).
For hver dørpakkeskal det også beskrivesoperasjonved forskjellige
driftsformer(utløst brannalarm,innbruddsalarm,strømbruddetc).
Funksjonstegninger
plan (angir dørpakkerpå plantegninger)
Funksjonstegninger
skjema(opprissav dørenesom vi ser kompontplasseringer,
forbindelser,rørføringerog grensesnitt)
Grensesnittmatriser
Koordineringmed leverandørfor velferdsteknologiog ivaretagrensesnitt.

Det skal fortrinnsvisbenyttessolenoidlåspå innvendige dørertilkoblet adgangskontrollog
velferdsteknologi.Elektriskelås på brannklassifisert dør skal væregodkjenti henholdtil
dørleverandørens
krav.
Alle ytre dørerskal ha adgangskontrollog tilkobles innbruddsystem,samtkunnegi tydelig lokal
alarm(lyd og lys) og sentralalarmved åpning,deriblant ved åpninglengerenn et definertantall
sekund.Det skal etableresen hensiktsmessig
seksjoneringav byggeti forhold til
adgangskontrollsystemet.
Adgangskontrollanlegget
skal værebasertpå berøringsfribruk, samtha
kodetastatur.Systemetskal væreTIDOMAT.
Alle dørersom medåpningskraftlik eller mer enn 20N skal utstyres med dørautomatikk.Alle
dørermed automatikkskal utstyresmed batteridrevet back-up,nødåpningsmodulinkl. minimum 1 t
batteri back-up.

Dørvrider:
Skal tilfredsstille krav iht. NS 11001-1:2009og NS 11001-2:2009.
Ø = ca. 16 mm
Overflatei børstetrustfritt stål, AISI 304
Type: xxx eller tilsvarende
Håndtak:
Skal tilfredsstille krav iht. NS 11001-1:2009og NS 11001-2:2009.
Ø = ca. 30 mm
L = ca. 600 mm
Overflatei børstetrustfritt stål, AISI 304.
Avstandenfra dørbladtil håndtakmin 40 mm. Gjennomgåendebolt for alle dørtykkelser
Type: xxx eller tilsvarende
Skilt
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Skal monteresmed gjennomgående
skruerog hylsemutter på alle dører.Skal leveressom langskilt
tilpassettilbudt dørvrider.Skal væreav sammefabrikat, kvalitet og overflatesom dørvriderslik at
nyanseforskjeller i overflaterunngås.
Dørlukkere:
Skal ha glideskinne.Eventuellvinkel/monteringspla
te skal væreinkludert. Monteringmå kunne
skje på hengseleller karmsideutenendringi pris. Skal væreav sammefabrikat. Skal leveresi
aluminiumfarge.Dørlukkersom monterespå brannklassifisertedørerskal væregodkjenti
henholdtil NS 3420-R61.12.Dørlukkerpå ytterdørermonteresinnvendig(karmside).
Låskasser
Alle låskasserskal leveresi henholdtil SvenskStandard817383medbacksetminimum 50 mm.
Tilbyder er ansvarligfor å beskrivelåskasseri henhold til ovennevnte.Avvik skal leggesfrem
skriftlig for byggherrensbeslutning.
Kortlås bolig
Det visestil elektrokapiteli beskrivelsen.Med tastatur.FG godkjent.Skal brukesammekort /
brikke / smykkesom på alle andredørerbeskrevetmed adgangskontroll.Alt
programmeringsutstyr
og programvarefor oppdateringav kortlås bolig skal væreinkludert. Det
skal væremulig å setteen kortlås bolig dør ulåstvia dedikertkort / brikke / smykke.Ansattemed
kort / brikke / smykkeskal kunneleggesinn i kort låsen.
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Solenoidlås:
Det skal benyttessolenoidlåsi innvendigedørersom skal væreelektrisklåst dersomdetteer
praktiskmulig og ikke stridermot brannklassifiseringenav døren.Ved bruk av solenoidlåsskal
alltid bruk av innvendigdørvrideråpnedøren.
Elektriske sluttstykker
Elektriskesluttstykkerskal leveresmed mikrobryter.Elektrisk sluttstykkepå brannklassifisert dør skal
væregodkjenti henholdtil dørleverandørens
krav. Eventuelleavvik skal godkjennesskriftlig av
branntekniskrådgiver

Ytterdører:
krav til bruddstyrkepå vridefalle > 9N, ved bruk av omvendtsluttstykkeskal normalsluttstykket
væreFG godkjent.
Innvendigdør rømning:
Skal kun benyttesder det ikke er mulig å benyttesolenoidlås,skal væretilegnetbranndør,krav til
bruddstyrkepå vridefalle > 6 kN, krav til listetrykk > 0,5 kN

Annet:
Dørlukker,dørautomatikk,panikkbeslag,nødåpningsb
ryter, karmoverføringosv. skal medtasi
henholdtil brannog rømningsplanerog gjeldendekrav samtetterbehov. Skal leveresi fritt valgt
RAL farge.Fargeskal avklaresmedbeslagrådgiverog arkitekt før bestilling.

Løsningerfor slagdørautomatikkmagnetlås,panikk beslag,nødåpningsbryter,
holdemagnet,
impuls/albuebryter skal utarbeidesav TE og leggesfrem for byggherrensbeslutningi god tid før
bestilling.
Det skal medtasdørstopperei hvit overflatemontert på veggfor dørerder dørenvil slå mot vegg
eller fastmontertutstyr. For kontorerskal det medtasstoppermed kleskrok.
Alt synlig festemateriellskal værei sammeoverflate, fargeog kvalitet som levert produkt.Alt
synlig og usynlig festematerielltil alle aktuelledør tykkelserskal værekalkulert i prisen.
Sylinderleveressom systemsylinderi et nytt låsesystem.I pris per sylinder skal alle kostnadertil
utarbeidelseav låsplaninngå.
Dørautomatikkmedintegrertholdemagnetskal ha egen bryter med av og på funksjon.
Det skal medtas25 patentertesystemnøkleri tilbudet.
Tilbyder skal vurderebehovog ta mednødvendigesikkerhetssensorer
på dørermed
dørautomatikk.Sikkerhetssensor
for en og to fløyet dør skal minimum væremedi samlelistensom
en opsjonspris.
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24 INNERVEGGER
24.1 Generelt
Det visestil planer,snitt, og prinsippdetaljerfr a ARK (vedlegg3.04.01).Det visesogsåtil
brannotat(vedlegg3.03.01),Premissnotatlydforhold (vedlegg3.03.02),Pre-analyseBEEAM
(vedlegg3.03.05)og BREEAM notat(vedlegg3.03.06).
TE har ansvarfor oppfyllelseav alle krav gitt i gjeldedeTEK og BREEAM NOR blant annet
angåendevalg av materialerog robustekonstruksjoner HEA 02: Mineralfiberprodukterog
lignendeproduktermedsmåfibre utformeseller innebyggesslik at avgivelseav fibre til luften
hindres.
Grenseverdierfor VOC-innhold iht. tabell 14 i BREEAM-manualenoverholdes.MAT 01:
Miljøgiftene i A20 listen skal ikke brukesi byggetog er overholdtsubstitusjonsplikten,minst 15
EPD’er og ECOproducts(eller tilsvarende)iht krav i manualenskal innhentes.MAT 05: Det skal
brukesrobusteproduktermed lang levetid)
Det er TEs ansvarat veggeroppfyller krav i forhold til bruk av bygget.Innvendigevegger,dører,
foldevegger,og vinduer/glassfeltskal tilfredsstille krav til lyd og branniht. brannrapportog
akustikkrapport(BREEAM HEA 05).
Det skal velgesrobustekonstruksjonerog detaljerfor minimalt vedlikehold.TE skal ha med
nødvendigtiltak å sikre robusthetblant annethjørnevinklerog fendring(konfererogsåBREEAM
NOR krav slik som MAT 05, MAN 02).
Det medtasforinger, gerikterog listverk ved vinduer og dører.I smyg benyttesMDF på sideneog
over, samtheltrei bunn.Ved gulv benyttesentenoppbrettav belegg(ca. 70mm) eller fotlist i eik.
Alle overgangermot fast himling skal fuges,taklister skal unngås.
Glassi innvendigedører,samtinnvendigevinduer og glassfelt,som er ubeskyttetog lavereenn
0,8 m over gulv skal væreutført medherdetlaminerte sikkerhetsglass.
Der glassfelt,dørerog
vinduerikke er oppdeltmed horisontalesprosserskal hele glassfeltetha laminertesikkerhetsglass.
Nødvendigemarkeringpå glassmht. universellutforming medtasav TE, minst to høyder.
Brannskap,og andretilsvarendeinstallasjoner,skal byggesinn i vegg,slik at det flukter med
veggen. Evt. brann-og lydkrav skal ikke forringes. BH skal konfereresi forbindelsemed
plasseringav brannskap.Disse må ikke komme i konflikt med vegg-montertutstyr og
møbleringi rommet.
Innvendigeveggeri underetasjemellom oppvarmedeog ikke oppvarmedearealerskal være
isolerteog lufttett mot luftlekkasje,og inntrenging av eksosog radon.
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Ikke-bærendeinnerveggerskal ha fleksibilitet for å kunneflyttes – det vil bl.a. si at det generelt
skal unngåstekniskeføringeri ikke-bærendevegger.
Pågrunnav rullestolbrukog mye transportmed traller, skal det væresværtstor robusthetpå dører,
veggerog gulvløsninger,medtilstrekkelig sikring av utsattehjørnerog punkter,inklusiv svært
god fendringav vegger.
Brannskapskal væreinnebygdog ikke stikke ut fra vegglivet.Installeresi veggersom ikke skal
planleggesflyttet ved fremtidige ombygginger.I tekniskerom kan brannskapvære
utenpåliggende.

Montasje av bygningsplater
Der to eller flere platelagbenyttes,monteresandre platelagalltid med forskjøvneskjøter.Alle
skjøterskal ha bakenforliggendespikerslagfor å sikre tetteskjøter.Gipsplaterskal ha forsenkede
langkanterfor skjøtesparkel.Alle spon-og fibergipsplatermonteresuten fuger, da de overalt skal
sparklesog males.

Bergensbad
Det skal installeresbergensbadi beboerrom.TE har ansvarfor prosjekteringog monteringi
henholdtil produsentens
krav og anbefalinger.Dette kan påvirkegulvoppbygging,plasseringav
sluk, himling, veggoppbygging,hulltagingi dekker,plasseringog størrelseav sjakter,plassering
av fordelsskap,spikerslag,fast inventar,brann-og lydtetting, føringsveierfor tekniske
installasjoner,osv. Type: Banoeller tilsvarende.
Det skal i tilbudet opplysesom hva slagsløsningsom leveres.

24.2 Bærendeinnervegg
Det visestil RIB tegninger(vedlegg3.04.03),ARK planer,snitt og prinsippdetaljer(vedlegg
3.04.01).Det visesogsåtil brannotat(vedlegg3.03.01),Premissnotatlydforhold (vedlegg
3.03.02).
Bærendeinnervegg betong
Veggenedimensjoneresfor utsparingertil bl.a. dører og tekniskeføringer.Det må ogsåpåregnes
kjerneboringfor mindretekniskegjennomføringer.Det skal etablereskuldebrobryterved
overgangermellom kalde og (delvis) oppvarmetearealer, evtl. isolasjonpå undersideav HD. Se
ogsåspesielleanvisningeri genereltkapitel om betongkonstruksjoner.
Bærendeinnervegg massivtre
Utføresi all hovedsaki massivtre,med påforingpå en sidefor å ivaretabrannog lydkrav. Se
plantegninger.Innfestningog forankring av massivtreveggerpå kjellerdekkeer tenkt utført på
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plasstøpteringmurermed innstøpningsplater
i toppen for påsveisingav festeplatersom skrus
horisontalti massivtreelementer
på ikke synlig side. Massivtreelementer
skal fresesut ved
innfestningsplatene.
TE må vurderebehovfor kuldebrobryter/ type isolasjon nedovermot kalde konstruksjonersamt
behovfor understøpingav vegg for å tilfredsstille planhetskravfor massivtrevegger.
Massivtreveggersom har lydkrav må ogsåleggespå en elastiskopplagringfor å redusere
lydoverføringvia massivtreflankemellom etasjene.,seforeslåttdetaljeringi akustikkrapport.Se
ogsåspesielleanvisningeri genereltkapitel om trekonstruksjoner.
Bærendeinnervegg bindingsverk
Korridorveggerinn mot baderomi beboerrommene
foreslåsutført i plassbygdreisverkfor å gjøre
rørføringer/fordeler-skap
for EL/Rør enklere.ARK planeneforutsetterlimtre-utvekslingeri
inngangsnisjertil massivtredekkersom leggesover himling. Plasseringer vist i vedlagteRIBplaner(vedlegg3.04.03)
For overflater/kledningog behandlingav bærendeinnerveggerkonfereravsnitt underfor ikke
bærendeinnervegger.

24.3 Ikke-bærende innervegger
Det visestil planer,snitt og prinsippdetaljer(ved
legg 3.04.01).Det visesogsåtil brannotat
(vedlegg3.03.01),Premissnotatlydforhold (vedlegg3.03.02).
Stenderveggermed gipskledning:
Behandlesmed sparklingog maling hvor ikke anneter angitt. Veggensbrannkravog
lydisolerendeegenskaperskal opprettholdesogsåved tilslutningerog gjennomføringer.Alle
veggerbyggesopp slik at de tilfredsstiller funksjonskrav.Det skal tilseesat veggoverholder
brann-og lydklasseogsåder installasjonerfelles inn i veggen.
Antall lag gips avhengerav brann-og lydkrav til veggen,og detaljprosjektertes
av TE. Det ytterste
gipslagetskal alltid være13 mm Robustgips. Alle gipsplaterskal ha forsenkedekanterfor
sparklingved plateskjøter.Alle hjørner og kanter skal væreforsterketmed metallprofiler som er
egnetfor oversparkling.Utsattehjørneri lettveggerskal ha RF hjørnebesla
g mot fast underlag.
Høyde OK gulvbelegg1,1 m. KonfererBREEAM NOR for ytterlige krav til robusthet.
Tre-spilekledning:
I begrensede
arealer(fellesromi bogruppene,vestibylen/vindfang,fellesromi
dagaktivitetssenteret,
korridor i 1. etasjeomsorgsboliger, m.m.) skal stendervegger
og skjørt med
gipsplaterkles på minimum én sidemedvertikale tre spiler. Utføresi hvitpigmentert,lakkert furu
meddimensjoner40 x 40 mm og med avstand20 mm. Omfang, utforming og behandling
defineresi detaljprosjekteringav arkitekt.
Plassering,omfangog behandlingskal værei henhold til brannkrav.Det medtasnødvendig
transparentbrannimpregnering.
Bak spillenemonteres tilstrekkelig akustiskabsorbentmørk
filtduk, etterbehovog i henholdtil krav til akustikk. Hvor spilekledningmøterspilehimlingog
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hvor det monteresarmaturerog tekniskeinstallasjoner skal det sikresnøyaktigdetaljering.
Detaljtegningerskal forevisesBH før bestilling.

ReferansebildeTre-spilekledning
Sementplatekledning
Innvendigeveggeromkring trapperommeti vestibylenkles medsementfiberplateri 1. og 2.
etasjer.Sementfiberplaterskal væreav sammetype som benyttei fasader.
Utforing av massivtre- og betongvegger
Gjelderforing ut av veggeri 1. og 2. og 3. etasje, blant annet:
- Veggermellom beboerromskal foresut på kun én side for å innfri lydkravenemellom
boenheter.Det foresut, isoleresog kles medplate(r). Antall lag gips avhengerav brann-og
lydkrav til veggen,og detaljprosjekteres
av TE. Det ytterstegipslagetskal alltid være13
mm Robustgips.
- Alle innerveggeri våtrom,skillerom og kjøkkener/kjøkkenkrokerskal utføresog forsterkes
med ett lag 12 mm vannfastfinerplatebak robustgipsplate(r).Alle gipsplaterskal ha
forsenkedekanterfor sparklingved plateskjøter.M aterialerog utførelsei henholdtil
Våtromsnormen.
- Massivtreveggeri dagaktivitetssenteret
og hjemmetjenesten.
- Betongveggeri underetasjei henholdtil plantegningen
- Isolert utforing mellom oppvarmedeog ikke oppvarmede arealeri underetasje– kles på
utsidenmed minimum to lag robustgips. Dampsperreetterbehov.
- Veggeri rømningsveier,blant annetveggeri korridorer og trapperomdefinertsom
rømningsveier.
- Trapperomi 3. etasje
Noter: Noenmassivtrevegger
foresut på beggesider. Avklaresi detaljprosjekteringsfasen.
Brannmotstand i sjakter
Somminimum skal alle innvendigeflater av synlig massivtrei sjakterkles med gipsplate(r)for å
håndterebrannmotstandi henholdtil brannrapport.Dette gjelderblant annetsjakterfor tekniske
føringer,heissjakter,avfallsjakterved skyllerom.
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Kjøltlager
Dettegjelderkjøltlageri underetasjeog i 1. etasje dagaktivitetssenteret.
Kjøltlager byggessom et
«rom i rommet».Veggerbyggesmed høytrykkskummapolyuretanmed galvanisertstålplateog
polyester,type Foodsafe.Det skal levereskomplette rom medegnededørerog tilhørende
aggregater.Detaljeresav leverandør.Tegningerleggesfrem for byggherrensog arkitektens
beslutningi god tid før bestilling.
Listverk
Omfatterlistverk innvendigside ytterveggerog innervegger.
Rundt alle vinduer,glassfeltog dørerskal det monteresgerikterav tre, dimensjon15 x 58 mm
glattkant.Rundt dørerog vinduerskal gerikterha sammefargesom veggen.Det skal fuges
mellom listverk og vegg.
Alle hjørnerskal gjerdes.Synligeenderskal avrundes,pussesog overflatebehandles.
Det
aksepteresikke synligespiker.Spikerhull i malte listverk skall tettesmed acrylmasseog
punktmalesmedsammefargesom listverk. Spikerhull i lakket listverk skal tettesmed formtre og
lakkes.
Det monteresgulvlist i lakkert eik i alle oppholdsrom og korridorer,dimensjoner70 mm x 20 mm,
behandlingmed lakk eller olje, brannimpregneringetter behov.Det kan aksepteresoppbrettav
banebeleggi sekundærerom.

24.4 Dører, vinduer, glassfelt og foldevegger
Innvendige dører
Det visestil arkitekt tegninger:plantegninger(vedlegg 3.04.01).Det visesogsåtil brannotat
(vedlegg3.03.01),Premissnotatlydforhold (vedlegg3.03.02).

Referansebilde(Gullhella omsorgsboliger)
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Forprosjektetomfatterstoredørermellom sirkulasjonsarealerog fellesarealeri bogruppenog
dagaktivitetssenteret.
Dette for å oppnåmestmulig åpenhetmellom korridorerog fellesarealer.
Dimensjonerog utforming av dissemå avklaresi detaljprosjekteringsfasen.
Løsningsom vist i
forprosjekttegningerskal forståssom intensjon.Løsningenkrevervidereprosjekteringog
koordineringmellom byggherre,arkitekt, entreprenø
r, dørleverandørog øvrige rådgivere.Endelig
løsningskal tilfredsstiller alle relevantkrav. Ti l orientering:underdetaljprosjekteringkan det være
behovå bytte ute noenstoredørfelt medskjørt og branngardin.
Lås og beslagfor innerdørerer beskrevetunderkapittel 23.9.Dørermedholdemagnet-funksjon
skal ståhelt oppemot veggen.Alternativ kan holdemagnetmonterespå vegg for å sikre at døren
står helt oppe.
Alle dørerskal merkesmed teknisknummermed dørtype, dørnummer,brannklasseog lydklasse.
Alle typer dørermå væreav solid utførelsesom kompakt/massivdører.
Alle dørermå utføresav
bestandigematerialer(mot støt,riper, sparkm.m.). Dørerskal tilfredsstille kravenetil Norsk Dørog Vinduskontroll (NDVK) og væreunderlagtden eller tilsvarendekontrollordning.Dørbladog
karm skal leveressammensattfra fabrikk Dørerleveres ferdig overflatebehandlet
fra fabrikk.
Genereltskal dørbredde(karmbredde)minimum være10M, menbrederehvor det krevesiht.
TEK.
Det skal ikke brukesplast i døråpningsmekanismer,
vridereeller hengsler.Dørstoppereskal
monterespå alle dørersom ikke er utstyrt meddørlukker. Dørstoppereutføresi rustfritt stål med
sort gummi, festestil vegg.
TE medtarnødvendigedørpumper,motorerog dørautomatikk for alle dører.Det benyttes
dørmagneterog ikke-automatiskedørpumperfor å holde branndørene.I alle områdermed trillende
ferdsel,rullestoler,senger,m, skal dørkarmerav tre beslåsmed rustfritt stål til høyde1,2m over
gulv.
Dørerskal levereskomplett medalle listverk, fori nger,beslag,låskasserog sparkeplaterfra
fabrikk. Justeringav døreri garantitidenskal medtas.DørklasseD6 etterNS 3140.
De flesteskal dørerleveresmedglatte,massive,f inerteinnerdørermed dørbladoverflaterog karm
i eik eller hvitpigmenterteik. Dørbladom karm behandlesmedklarlakk. For trekarmer,foringer
og listverk skal det medtasbehandling.Det skal sikres tilstrekkelig kontrastiht. UU. Dørerog
karm skal utføresog behandlesi henholdtil krav til brannog akustikk,og leverandøren
anbefalinger.
For dørersom leveresmed høytrykkslaminatoverflate skal det medtasfritt fargevalgiht.
produsentens
samledefargekolleksjon.Det skal kunne velgesopptil 5 ulike farger.Fargevalg
foretasmed tilstrekkelig kontrastiht. UU.
Ståldørerskal leveresmed omklamrendestålkarm.Ståldørerskal leveresmed karmerog dørblad
ferdig overflatebehandlet
(malt). Det skal medtasf ritt fargevalgiht. alle RAL fargekodesystem.
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Glass-sidefeltog overlys iht. skjemategninger.
Glass-sidefeltog overlys i forbindelsemeddør skal
leveresmed sammeutførelse,farger,lyd- og brannkrav som døren.Prosjekteresog detaljeresav
leverandør.
Dørstoppereskal monteresder det er nødvendig.Type og dimensjonervelgesav arkitekt i
detaljprosjekteringsfasen.
Glassskal væreherdet/ laminertunder0,8m. Markering/ foliemerking
i henholdtil krav om UU og i minst 2 høyder.
Døreri underetasjemellom oppvarmedeog ikke oppvarmederom skal væreisolerteog lufttette
mot luftlekkasje,samtinntrengingav eksosog radon.
Montasje
Til monteringsarbeidene
skal det benyttesskruer/bolter som gir solid innsettingi de respektive
åpninger.Montasjenmå ogsåtilfredsstille eventuelle brannkravog lydkrav. Alle dørerskal leveres
medmin. 3 stk. hengsler.Alle dørerskal monteresmedminimum 8 stk. monteringshylser.
Fugingog tetting
Alle fuger skal dyttesmed mineralull. Det skal monteresbunnfyllingslist og fuges.Det tillates
ikke brukt fugeskum.Det skal brukesovermalbarog høyelastiskfugemassesom tilfredsstiller
kravenetil et godt inneklima og bunnfyllingslisterav ekspandertpolyetylenmedlukket
cellestruktur.Alle synligefuger skal værejevne,glatteog avsluttesmedsnorretteoverganger
(gjelderikke fuger som senerevil bli tildekket av andrekonstruksjoner).
Terskler
Innvendigedørerskal leveresterskelfri. Ved behovskal dørerleveresmed integrertheve/senk
terskel.Eventuelledørersom trengertersklerpga.funksjon,brann-og lydkrav skal ha terskeliht.
universellutforming.
Innvendige vinduer og glassfelt
Glassfeltbenyttesfor å åpneopp mellom ulike rom i henholdtil Husbankensog BHs ønskerog
krav. Glassfeltvil i mangetilfelle har brystning,men vil i noentilfelle (særligarealerfor de
ansatte)oppføresi full høydefra ferdiggulv til underkantskjørt i flukt med underkanthimling.
Glassfeltutføresmedmalte trerammerav eik. Alle rammerskal væreferdig overflatebe-handlet
fra fabrikk med fritt fargevalgiht. alle NCS fargekodesystem.Lyd- og brannkravskal overholdes
iht. brann-og lydkrav. Glassskal væreherdet/ laminert under0,8m.Markering/ foliemerking i
henholdtil krav om UU og i minst 2 høyder.Markering på glassi bogrupperskal væretilegnet
beboeremed demens.
Innvendigedøreri glassfeltforutsetteslevert av sammeleverandørmedsammeutførelseog
overflatebehandlingsom glassfeltet.Døreri glassfelt skal oppfyller samtligekrav til innvendige
dørerellers stilt i beskrivelsen.
Det skal i tilbudet opplysesom hva slagsvindustype som leveres.
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Foldevegger
Det medtasfoldeveggertil fra gulv til underkantskjørt i flukt med underkanthimling– konferer
himlingsplaner.Det henvisestil brannrapportog akustiskrapport.Foldeveggerskal prosjekteres
og uføresiht. til eventuellebrannog akustiskkrav. Kravet gjelderfor komplett leveranseinklusiv
skjørt, skinne,oppheng,foldevegg,osv.
Gjeldermellom rom:
- I Personalrom2016
- Mellom treningskjøkken1020og
- Mellom oppholdsrom1021og oppholdsrom1022
- Mellom oppholdsrom1022og aktivitetsrom1023
Det skal værefoldevegger/døreri robustog kompaktutførelse.Overflatebehandlingiht.
produsentens
standard.Valgfri fargefra arkitekt. Foldeveggskal tilfredsstille krav til brannog
akustikk.Foldeveggerskal ha ettpunkts-festeri takskinne.
Det skal i tilbudet opplysesom hva slagsfoldedør/veggersomer foreslått.

24.5 Skjørt
Det medtasklassifiserteskjørt av bindingsverk,isolasjonog gipsplater.Skjørt utføresmed robust
gips, sparkletog malt, samthjørnejern.Undersidekles iht. himlingstyperi romskjema.TE tar med
alle nødvendigeskjørt. Skjørt skal prosjekteresiht. brannog lydkrav. Stabilitet i konstruksjonen
tilpassesinnfestingog drift av respektivefoldedører, branngardiner,systemvegger,
m.m.

24.6 Kledning og overflater
Postenomfatteroverflaterinnerveggerog innvendigsideav yttervegger.Entreprenørenmå kunne
dokumentereat valgte produkteroppfyller byggherrens krav, gjeldendekrav i TEK og BREEAM
NOR krav før produkteneanvendesi bygget.Dokumentasjonskal samlesog ordnessammenmed
annensluttdokumentasjon
ved overleveringav bygget.
Alle flater skal ha en renholdsvennligoverflatebehandling(jevn overflate).Alle flater skal males
til full dekk og i henholdtil produsentens
anbefalinger. Det benyttesegnetglansetterbruk og krav
til renhold.Veggmalingmed glanstall20 eller høyere. Pålistverk, foringer og omrammingerhvor
det stilles strengekrav til rengjøringsamtveggerhvor det er stor slitasjeskal det benyttesglanstall
50.
Alle fargervelgesav arkitekt i detajlfasen.Det f orutsettesfargeriht. RAL eller NCS fargesystem.
Det må påregnesbruk av over 10 ulike fargerfor innvendigevegger.
Evt. eksponertestålsøylerog -bjelker brannmalesog gis toppstrøki fargevalgt av arkitekt i
detaljfasen.Innsidesjaktero.lign. overflatebehan
dlesiht. brann-og lydkrav. Betongflater
støvbindes.Massivtreflaterkles med robustgips.
Fargeog overflatepå listverk, geriktero.lign. avklaresmed arkitekt i detaljfasen.
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Eksponerte betongoverflater
Det visestil avsnitt 23.2 Bærendeyttervegg,eksponert betong.
Synligebetongflaterskal ha glatt overflateog sparkles og males.Eksponertebetongflatersom
ikke er synlig og som ikke behandlespå annetvis skal støvbindes.Dettegjelderblant annet:
- Innsidenav ytterveggeri underetasje(kun maling, ikke sparkling,av innsidenav
ytterveggeri parkeringsarealer)
- Betongsøyleri underetasje
- Innvendigeveggeri underetasje
- Innsidenav heissjakterog sjakterfor tekniskeføring i underetasje
- Evt. veggflaterover systemhimlingsom ikke er malt
Behandling overflater massivtre
Det henvisesogsåtil kap. 20.7.Synligemassivtree
lementleveresmedferdig synlig overflate.Ved
kabelføringeri synligemassivtrevegger
krevessærlig oppmerksomhetog føringerinnfelles i vegg
og dekkesigjen medtre av sammetype og utførelsesom resterendevegg.
Alle synligemassivtreelementer
(innvendigeveggerog innsideyttervegger)overflatebehandles
meddiffusjonsåpenolje eller lakk med hvitpigmenter. Prøvefeltleggesfrem for byggherrens
beslutningfør endeligvalg av behandlingtas.Det medtasi tillegg transparentimpregneringhvor
dettekrevesi forhold til brannkrav.Eventuellbruk av brannimpregneringfor
trekonstruksjoner/massivtre
skal værevedlikeholdsfrie.
Maling på gipskledning og betong
Gipsplaterkles med strukturløsstrie, sparkles,slipesog malestil 100 mm over himling. Alle
overflaterskal fremståmedjevn og homogenoverflate utensprekker.Over himling skal det
minimum støvbindes.

Perforerte tre-finer plater for akustikk dempning
Omfanger ikke konkretiserti forprosjektfaseog vi l bli definertunderdetaljprosjektering.Dette
kan gjelde blant annetveggflateri:
- Fellesromi bogrupper
- Oppholdsromi dagaktivitetssenter,
evt. del av korridor i dagaktivitetssenteret.
- Vestibyle/ inngangsparti
- Personalrom
- Vestibyle
Det medtasduk og lydabsorberende
materialebak etter behov.Utføresmed perforerttre-finer
plateri eik. Utføresi tilstrekkelig tykkelsefor robustløsningOverflatebehandles
med
diffusjonsåpenolje eller lakk medhvitpigmenter.Det medtasi tillegg transparentimpregnering
hvor dettekrevesi forhold til brannkrav.Ved vinduer i veggermedperforertetre-finerplater
benyttesforinger og lister i sammematerialeog overflatebehandlingsom platene.
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Perforerte gipsplater for akustisk dempning
Det medtasarealmedveggabsorbenter.
Omfangsettesi detaljprosjektfaseog skal minimum være
tilstrekkelig for å imøtekommelydkrav. Hvor det ik ke er tilstrekkelig med veggabsorbenter
bak
perforertetre-finerplater,medtasdet (ved gipsvegger) perforertegipsplateri sammeliv som
resterendegipsvegger,medduk og nødvendigakustisk dempendematerialebak. Koordineresmed
lyd- og brannkonsulenti detaljfasen.
Fliser
Gjelderblant annet:
- Alle våtrom
- Baderomi boenheter
- Alle toaletterog dusj
- Kjøkken arealeri bogrupper
- Kjøkkeneri dagaktivitetssenteret
- Kjøkkenkroki personalrom
- Medisinrom,skillerom
- Bak alle vaskerenner/utslagsvasker
- Dusj garderoberfor de ansatte
- Garderobei dagaktivitetssenteret
- Avfallsrom i alle etasjer
- M.m.
Fliseneskal værevedlikeholdsfrieog enkle medtanke på rengjøring.TE skal ha med komplett
leveransemedblant annetferdig overflate,tilpasning til tilgrensendekonstruksjonerog
bakenforliggendemembran.Det skal fugesmed epoxyfuger.Fugerpå vegg skal flukte med fuger
for fliser på gulv.
Våtrom skal tilfredsstille krav i gjeldendeTEK og Våtromsnormen.Det montereskeramiskflis fra
gulv til himling med syrefastefuger på vegger.Det henvisestil Sintef Byggdetaljer543.506
Våtromsveggermed fliskledning.
Typer, dimensjonerog fargervelgesav arkitekt i detaljprosjektering.Forutsetninger:
-

Alle våtromskal ha fliser 200 x 200 mm på veggfra gulv til himling. Det skal medtas
kontrastfargepå flis på veggbak dusj og toaletti beboerromi henholdtil krav til UU i
gjeldendeTEK.

-

Alle kjøkkenerog kjøkkenkrokerskal ha fliser 200 x 200 mm på veggfra gulv til himling.
Bakplateri farget glassover benk,mellom benkog overskapog bak vask.

-

Øvrige rom / arealerskal ha fliser 200 x 200 mm på veggfra gulv til himling.
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24.7 Utstyr og komplementering
Spikerslag/Forsterkninger
Det skal medtasinnleggingav stabile spikerslag/forsterkning
i veggerfor all veggfastinnredning
før vegger lukkes. Det er TE sitt ansvarå fremskaffe tilstrekkelig underlagfra byggherreslik at
spikerslagplassereskorrekt og er tilpassetde påkjenninger som kan forventes.Det skal medtas
nødvendigefor vegghengtutstyr som sanitærutstyrog fasteinnredninger.Horisontaleog vertikale
skjøterskal ha spikerslag.
Åpningerfor dørerskal forsterkesmed heltrestender for innfestingav dør, smyg skal gipsesog
fuges.Motståendevegg fra sengskal ha spikerslagtil opphengav TV.
Utvendigehjørnerskal forsterkesmedstålprofil og inn-sparkles.Utsattehjørneri korridorerog
spesieltutsatteområderskal utføresmed utenpåliggendehjørnebeskyttelse
i rustfritt stål, børstet,
(vinkel ca. 50 x 50 mm) til høyde1,5 m, solid innfesting.Dette gjelderogsåalle søylerog andre
konstruksjonermed utsattplasseringer.Eventueltkrav gitt i BREEAM NOR iht. robusthetskal
tilfredsstilles.
Inspeksjonsluke
Det skal medtasinspeksjonslukeretterbehov.Dette omfatterminimum 1 stk. inspeksjonslukei
veggpå hver sjakt i hver etasje.Luken må tilfredsstille sammekravet(brann/lyd)som
sjaktveggen.Luke skal ha tilsvarendefargesom veggen.Fargeravklaresmed arkitekt. Det
henvisesfor øvrig til kapittel 30 VVS (vedlegg3.02.03).Det skal væretilstrekkelig
inspeksjonslukertil innkassingerfor tekniskeinstallasjonerpå tak.
Håndløper
Håndløperskal væreav oljet eik medbraketterav børstetrustfritt stål. Viser ellers til UU-krav.
Fendring
Det skal medtasfendring på veggeri alle arealersom benyttestil senge-og/ellervaretransport.
Det skal tasmed fendringi alle beboererom i sengeområdet.Fendringskal væreav oljet heltre
eik. Fenderskal monteresi tre høyderog festesti l bakenforliggendeveggflate/spikerslag
uten
mellomrom.Det skal monteresfendringforan storeglassfelthvor detteer hensiktsmessig
for
beboeremed demens.Se referansebildeunder:

Referansebilde:
fendringi tre (Gullhella omsorgsboliger)
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Branngardiner
Omfangav branngardinskal defineresI detaljprosjekteringsfasen.Branngardinbenyttesblant
annetfor å skapeåpenhetmellom sirkulasjonsareale
r og fellesarealeri bogrupperog
dagaktivitetssenter
i henholdtil Husbankensog BHs ønskerog krav. Omfang,plasseringog
utforming av branngardinermå sesi sammenheng
medstoredørfelt og glassfelt.
OBS! Branngardinerkan eventueltkombineresmed fastmontertmøbleringfor å skapeløsninger
hvor løst inventarikke kommeri konflikt medgardinen.Omfatterkomplett ferdig montertog
installertav branngardinerfra underkantskjørt ti l gulv. Styreskinneog dekk-kasse
overflatebehandles
med fargesom himling.

25 DEKKER
Generelt
Det visestil RIB tegninger(vedlegg3.04.03),ARK planerog snitt (vedlegg3.04.01),brannotat
(vedlegg3.03.01),Premissnotatlydforhold (vedlegg3.03.02)og Bygningsfysiskpremissnotat
(vedlegg3.03.03).
Kapiteletomfatterblant annet:
- Tak / dekkeover underetasje– betongelementer
- Tak / dekkeover 1. etasje– massivtre
- Tak / dekkeover 2. etasje– massivtre
- Broforbindelsei 2. etasjeomsorgsdel– massivtrei gulv og tak
Det er TE sitt ansvarå prosjekterealle dekkeri henholdtil gjeldendekrav til blant annet
bæreevne,brannog akustikk.Løsningfor dekkerog tak må seesi sammenheng
med restenav
bæresystemet.
Der det er brann-og/ellerlydkrav gjelderdettefor komplett konstruksjon,dvs. at dekker,gulv og
himling skal i kombinasjonoppfylle kravet.Det er TEs ansvarat dekkeroppfyller byggets
brukskrav.Det skal medtasnødvendigeutsparinger,avrettingero.lign. Gulvtykkelsertilpassesde
funksjonerog lastersom gulvet skal ha, f.eks.rom med sluk. Ferdiggulvnivå i alle rom i en etasje
skal værelik.
Dekkeover heissjaktanordnesmed festerfor løftekroker til heismontasjeog nødvendigservice.
Utsparingi tak over trapperom/ heissjaktfor røykventilasjon.Det skal tashensyntil innstøpingav
evt. varmerørog innstøpingav kabler/rørdersomdette er aktuelt.
Universell utforming
Det etableresovergangeri henholdtil krav om universell utforming. Dette gjelderfor:
- Alle rom, inklusiv rom medulike gulvoppbygging/bel
egg.Ferdigoverflateskal flukt med
tilstøtendearealer.Dette gjelderblant annetovergangmellom beboerromog baderomskal
væretrinnfri
- Alle våtrom.Våtrom skal utformesi henholdtil våtromsnormenmed fall mot sluk
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Alle øvrigerom medfall mot sluk. Dettegjelderfor eksempeleventuelletekniskerom som
ikke trengerå værevåtrom
Alle inngangsdørermellom inne og ute, inklusiv takterrasseved hjemmetjeneste
fra 2.
etasjeog baklonger i 2. etasje
Innkjøring til parkeringi underetasje

Våtrom
Våtrom skal tilfredsstille krav i gjeldendeTEK og Våtromsnormen.Det skal benytteskeramiske
fliser medsyrefastefuger på alle dusjrom,toaletter og garderober.Sklisikkerhetskal ivaretas.
Slukplasseringog tilstrekkelig fall prosjekteresav TE i henholdtil Våtromsnormen.
Dilatasjonsfugeri henholdtil leverandørsanvisning. Fugersom ikke kan unngåsskal planlegges
og plasseresslik at de blir minst mulig framtredende.
Gulv med sluk
I rom som kreversluk i gulv skal gulveneha lokalt fall til sluk. Slukplasseringog fall utarbeides
av entreprenørog krav om maksimumhøydepå eventuell terskelog minimum fall på gulv skal
utføresi henholdtil gjeldendeTEK og Sintef byggforsk.

25.1 Dekker / tak av betong
Dekke/ tak over U-et. er seksjoneringsskillemed krav til REI120og tenkt utført i prefabrikkerte
betongelementer
montertpå bærekonstruksjon
i betong og stål. Dekkenehar varierende
spennretningsom blir styrt av plasseringav bærende massivtrevegger/søyler
i etasjeneover, da
stripelastenefra massivtrebyggetskal belastehulldekkenepå tvers.I noenfå områderkan det
forekommenoenstripelasterfra overliggendemassivtre/limtre konstruksjonsom vil belaste
hulldekkenepå langs.Her kan det værebehovfor forsterkninger,fordelingsbjelker/murerog evt.
bruk av kompaktdekker.Ellers belastesdekketmed en del punktlasterfra verandaero.l og det
kreverutvekslingsbjelkeri stål. Foreslåttespennretningerer vist på vedlagteRIB tegninger.
Utkragingover inngangtil parkeringi U-et. tenkesutført søylefritt med HD og utkragendestålhattebjelker,liggendepå HD over parkeringskjeller/garderober.Det må tas høydefor ekstra
innstøpningsgods
på HD for innfestningav overliggende bjelker og pilastre.Det kan ogsåvære
aktueltå løsebæringi detteområdetmedutkragedeHD-elementereller massivdekker.
Underdekketover U-et. er det oppvarmede,delvis oppvarmedeog ikke oppvarmedearealer.Over
dekketer det bådeoppvarmedearealerog utearealer
. Oppvarmedearealerunderog over dekket
stemmerikke nødvendigvisi plan. Dekkettenkesoppforet/isolertover hele arealet.TE må vurdere
om dekketi tillegg må isolerespå undersidenfor å unngåkuldebroog kondensfareved
kontaktpunkterfra overliggendebærekonstruksjoner.
TE må ogsåta hensyntil utsparingerfor
tekn. føringer,ventilasjon,heis- og trappeutspari
ng osv.
U-et. er delvis nedfylt og jordtrykket utgjør derfor en skeivbelastningav kjelleren.I tillegg til
horisontalelastvirkningerfra vind og jordskjelv må dekketvirke som stiv skive og føre
horisontalekrefter til utvendigeog innvendigekjellerveggeri betong.
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Dekketmå kunnebærestripelasterfra overliggendemassivtrekonstruksjon.
Ved gårdsrommene
er
det forutsattnoe ekstravekt fra belegningssteinog jordfylling i tråd med Utomhusplanog prinsipp
for vekstlag(LARK) samtstoresnølasterpga.snøfonning, menikke beregnetfor punktlasterfra
oppstillingsplassav brannbiler/tungekjøretøy.

25.2 Dekker / tak av massivtre
Dekke/ tak over 1. og 2. etasjedimensjoneresfor ulike spenn-og belastningsforhold,dekkerover
1-3 felt. Elementenei etasjeskilletdimensjoneresetterfunksjon,spenn/egenfrekvens.
For lette
etasjeskillereder personerbevegerseg,er det krav om å unngåsjenerendevibrasjonerog rystelser
(komfortkriteriet)som definerermaksimalspennvidde, ikke konstruksjonensstyrkemot brudd.
Dekketskal virke som stiv skive og må kunnetåle vertikaleog horisontalelastvirkningerfra
overbyggetsom føresfra massivtrevegger/limtresøyl
er til mellomliggenderingmurer.
I hovedsakbenyttesdeleveggeri beboerrommene
til vertikal lastnedføringslik at massivtredekker
spennerover flere beboerrom.Over korridorerspenner massivtredekkene
motsattvei for å få plass
til hovedkanalerfor ventilasjon.I Del 3 (Dags-og aktivitetssenteret)spennerdekkenei retningfra
akseH8 til H12. Spennretninger tilpassetspennretning for HD slik at stripelastfra
massivtrevegger
i hovedsakbelasterHD på tvers.Foreslåttespennretningerer vist på vedlagte
RIB tegninger(vedlegg3.04.03).
Det må tashensyntil utsparingerfor tekn. føringer, ventilasjon,heis-og trappeutsparingosv. og
det kan forkommeenkeltesmåutkragingersom dekkene skal dimensjoneresfor eller utveksles
medlimtre eller stål hvis utsparingenebegrenserbæreevnenpå dekkene.
Utvendigebalkongerog takterrassenved hjemmetjene
steutføresi massivtre.Dekketi dettepartiet
er lavereenn øvrig dekkefor å gi høydefor isolasjon og takkonstruksjonsamtidigsom krav til
universellutforming blir oppfylt. Isolasjon/takkon
struksjonopp på dekketutformesi henholdttil
krav om UU og krav til passivhus(medrampe). Utvendige dekkerskal holdesadskilt fra varme
konstruksjonerfor å unngåkuldebroer(passivhuskra
v). Del av dekkeover 1. etasjei bygningsdel
3 (ved akserHb og H8/H9) kragerut. Utkragingenskal utformesuten utvendigesøyler.

25.3 Dekker / tak av lett tak-konstruksjon
Dekke/takover 3. etasjeog over føring av ventilasjonskanalerer tenkt utført som lett tak med
selvbærende
TRP-plater.

25.4 Gulv på grunn
Det er tenkt gulv på grunn underU-et. samtunderdeler av 1.etasjehvor det ikke er U-et. under.
Gulvet plasstøpesog isoleresihht påfølgendeforeslått beskrivelse– inkludererogsåevtl.
flytsparkeli henholdtil arkitekt. Gulvisolasjonener beskreveti Bygningsfysiskpremissnotat
(vedlegg3.03.03).Bunnplatestøpespå godt komprimert og avrettetgrunn.Heisgrubersenkesog
støpesvanntett.

Ringerike kommune
Utbygging

HeradsbygdaOmsorgssenter

Side 48

KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessigearbeider
Dok.nr. 3.02.02

Dato: 24.10.2018

Følgendeforslagforeligger for oppbygningav gulv på grunn:
Type 1: Golv mot terrengi 1. etasje(oppvarmetarealer)utføressom hel bunnplatesom
direktefundamentering
med overliggendeisolasjonog radonsperresamtpåstøpog
innstøptegulvvarmerør.Isolasjonstykkelseihht. Bygningsfysiskpremissnotat(vedlegg
3.03.03).
-

Type 2: Gulv i parkeringskjellerutføressom hel bunnplatesom direktefundamentering
med overflatefallmot sluk/rennerog noe høyreeksponeringsklasse
pga fare for saltnedslag
fra biltrafikk. Betonggulveter samtidigtenkt som slitelagog må derfor utformesmed
størreoverdekningog støpesmedfall til slukrenner. Det skal benytteskjøresterkAcoDrain utenforport og innstøptevarmekablerved innkjøring til parkeringskjeller.
Type 3: Golv på grunni U. et. (delvis og fullt oppvarmetearealer)utføressom hel
bunnplatesom direktefundamentering
med overliggende isolasjonog radonsperre(som er
damptettog vanntett)samtpåstøpmed innstøptegulvvarmerør.For frostsikkringanbefales
markisolasjon.Isolasjonstykkelse
ihht. Bygningsfysisk premissnotat(vedlegg3.03.03).

Gulv i delvis oppvarmedeog fullt oppvarmedearealer utføressom hel bunnplateog isolerespå
oversidenmedpåstøp.Bunnplatei U-et. som ikke er p-kjeller må slik settsenkesned.
TE vurdereretableringav fuger og/ellerbruk av betong medlavt v/c tall (t.d. M40 eller M45) for å
redusereomfangetav riss. Det må medtasnødvendigetilslutninger medfuger rundt alle søylerog
tilstøtendekonstruksjoner.Det medtaskuldebrobryter mot tilstøtenderingmur og yttervegger.Det
skal ogsåtashensyntil innstøpingav evt. varmerør og innstøpingav kabler/rørog andre
utsparingerdersomdetteer aktuelt.Overflaterog bearbeidingav betongihht. overflatekravfra
arkitekt.
TE gjøresoppmerksompå at underveggermed høyely dkrav skal gulv slissesgjennomgående
med lydfuger for å ivaretakrav til trinnlyd sidevegs.
Radon
Det henvisestil Bygningsfysiskpremissnotat(vedlegg 3.03.03).Byggetskal radonbeskyttes
mot
grunnenog P-kjeller skal luftes tilstrekkelig ut. Det tilretteleggestiltak i byggegrunnenmed fuktog radonsperre.Overgangenfra P-kjeller mot oppvarmetearealer(som er oppholdsrom)må være
lufttette. Alternativt må det leggesegnetradonmembrani grunnunderhele U-et. TE skal sørgefor
tilstrekkelig radonsikringiht. TEK17.
Ved legging av radonmembranmellom isolasjonssjikte
ne vil det kunnemedførestore
vannoppsamlinger
og uttørkingav betongblir sværttidkrevende/ikkegjennomførbart.Ved å legge
radonmembranover isolasjonssjiktetmå dennebeskyttesslik at den ikke perforeres.Innfestingav
radonmembraniht. leverandørens
anvisning.Evt. støping av golv ettertett bygg.
Når det gjelderkanalnettfor radonlufting,henvises det til kapittel 30 VVS (vedlegg3.02.03).Det
skal tashensyntil innstøpingav evt. varmerørog innstøpingav kabler/rørdersomdetteer aktuelt.
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25.5 Gulvoppbygging, inkl. påstøp
TE skal ta medall nødvendigdampsperre,isolasjon,oppbyggingog påstøp.Gulvkonstruksjoner
skal blant annetoppfylle krav til bæreevne,akustikk, brann(og våtromnormder detteer aktuelt).
TE skal ha mednødvendigunderlagfor gulvbelegg.
Genereltgjelderat ferdig gulv-overflateskal fluk te med tilstøtendearealer.Det etableresderfor
nødvendigehøydeforskjelleri gulv- og bærekonstruk
sjonerfor å utlikne forskjellige
gulvoppbygninger(og nedsenkninger,
f eks.avskrapematterse ARK tegn)slik at ferdig overflate
flukter i overkant.Gulvet skal støpesmedfall til sluk/slukrenneri alle rom der detteer påkrevd.
Det tasmed oppbyggingav dekkeover underetasjei hele areal.Dette for å gi plasstil isolasjon
mellom oppvarmedeog ikke oppvarmedearealer,og overgangmellom inne og ute i henholdtil
krav om UU. Se kapitel 26 yttertakfor mer informasjon.
Massivtredekketover 1. etg. utføressom flytende gulv med trinnlyddempendeisolasjon(lydplate)
og i all hovedsakoverliggendearmertbetong-påstøp
og innstøptegulvvarmerør.Påstøpenmå ha
tilstrekkelig tykkelsefor nødvendigbæreevneved tyngrepunktlasterpå gulv og ivareta
overdekningskravtil gulvvarme.Noen stederkan det ogsåværeaktuelt å bruke flytsparkel,kfr.
arkitekttegninger.
Underveggermed høyelydkrav skal dekke/påstøpslissesgjennomgående
medlydfuger.
Golv i tekniskerom utføresfor å tilfredsstille gitte lydkrav. Det inkluderessluk medtilhørende
lokalt fall på golv til disseder detteer gitt, sekapittel 30 VVS (vedlegg3.02.03).
TE vurdereretableringav fuger og/ellerbruk av betong med lavt v/c tall (t.d. M40 eller M45) for å
redusereomfangetav riss. Det må medtasnødvendigetilslutninger medfuger rundt alle søylerog
tilstøtendekonstruksjoner.
Det skal tashensyntil innstøpingav evt. varmerørog innstøpingav kabler/rørdersomdetteer
aktuelt,sekapittel 30 VVS.
Lim-produkter
Det skal benytteslavemitterendevannløseligeog løsningsmiddelfrielimtyper. For valg av
limprodukt og utførelseav limarbeider,henvisesti l generelleanvisningeri Byggforskseriens
Byggdetaljer.Limet skal væretilpassetbådeunderlagetog belegget.Alt beleggskal hellimesetter
limprodusentensanvisning.
Det rettesoppmerksomhetmot særlighøyekrav til trinnlydsdempningi gulv i treningsromi
dagaktivitetssenteret,
konfererakustiskrapport.
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25.6 Gulvoverflater
Generelt
Det visestil gulvbehandlingsplaner
for type rom og arealper rom. Det skal benyttesmestmulig
ensartetgulvoverflateri bygget.Overflaterskal oppfylle krav til funksjon,sklisikkerhetog
rengjøring.Det skal inkluderesnødvendigelederlinjer og krav til UU. Det medtasnødvendig
underlagfor trinnlyddemping.
Beleggetskal ikke trengepolishbehandlingog skal væreporefritt. Beleggetskal væresveisbart,og
sveisesnoren
skal heller ikke trengepolishbehandling. Beleggetskal limes medgulvlim med lavt
innhold av løsemidler(konfererkrav gitt i BREEAM NOR). Eventuelleavretningsmasser
skal
væresementbaserte.
Beleggetskal dokumenteresmht. emisjonog kjemikalieresistanse.
Skjøterskal om mulig unngås.Skjøtersom ikke kan unngåsskal planleggesog plasseresslik at de
blir minst mulig framtredende.I overgangmellom forskjellige gulvbeleggskal det fuges,og om
nødvendigbenyttesmetall-list. Gulvbeleggetskal væregjennomløpende
i døråpninger,og leggesi
helerommet,ogsåunderfasteinnredninger.Ved rørgjennomføringerskal det påsveiseskappe
med tett avslutning.Sveiserskal ha sammefargesom belegget.Alle hjørnersveises.
Sklisikkerhetsklasse
i henholdtil gjeldendekrav.
TE skal foreleggematerialprøverav gulvbeleggfor BH i god tid før bestilling.

Oppmerksomhetsfelt
Taktilt oppmerksomhetsfelt
med luminanskontrast0,8 skal medtasi henholdtil UU krav (som
minimum foran trappeløpog heisdører).Type Vitra Tactile Stop eller tilsvarende.
Banebelegg
Det skal medtasslitesterklinoleum og vinyl. Det visestil brann-og lydkrav.
Linoleum:
-

Type Forboeller tilsvarende
Skal væregjennomfarget
2,5 mm linoleum
Trinnlydsdempende
egenskaperi henholdtil krav til akustikk
God motstandmot inntrykksmerkerog egnetfor trinsehjul
Inntil 5 standardfargerskal medtas
Enkel rengjøring
ENTEN 70 mm oppbrettmedbakfyll i tilsvarendefarge sombelegget.Akrylfuge i topp i
sammefargesom belegget.
ELLER gulvlist i eik, dimensjoner70mmx 20 mm, behandlesmedlakk eller olje. Brannimpregneresetterbehov.

Trapperom/ trappeløp:Det skal medtaslinoleum på inntrinn og repos.Forkantinntrinn skal ha
sklisikker trappenese
med luminanskontrast0,8 iht. krav til universellutforming.
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Vinyl:
-

-

Type Granitt SafeT eller tilsvarende
2 mm homogentvinylbelegg
UV-herdetPUR overflatebehandlingfra fabrikk
Trinnlydsdempende
egenskaperi henholdtil krav til akustikk
God motstandmot inntrykksmerkerog egnetfor trinsehjul
Hverkenbeleggeller sveiserskal trengepolishbehandling.
Maks 24 % fyllstoff og minimum 50 % PVC
Beleggetskal ikke ha DEHP-myknere.
Beleggetskal værei slitasjegruppeP eller bedreetter NS-EN-649,og i slitasjeklasse33
eller bedreetterNS-EN-685
Inntil 5 standardfargerskal medtas
70 mm oppbrettmed hulkil. Akrylfuge i topp i sammefargesombelegget.Alternativ:
gulvlist i eik, dimensjoner70mmx 20 mm, behandlesmed lakk eller olje. Brannimpregneresetterbehov.
Skal væregjennomfarget.

Ledendevinylbeleggetterbehov:Elektrostatiskledendegulvbeleggsom skal koblestil jord.
Godkjentfor elektriskmotstandsom kan oppståi ti ltenkterom.

Flis
Inntil 5 standardfargerskal medtas,bestemmesav A RK i detaljprosjektering.Flis størrelse
200x200mm). Fugerfor gulvflis skal flukte medfuger for veggflis. Epoxyfuger.Krav til
sklisikkerhetskal ivaretas.Tilegnetrengjøring.Fugebestemmesi detaljprosjekteringsfasen.
Skifer
Gjeldervindfang,vestibyle,resepsjoni 1. etasje,samtkorridor i 1. etasjemellom omsorgsboligdel
1 og 2. Størrelse30 cm x fallendelengder.30 mm tykkelse.Sklisikker overflate/ behandling.
Tilegnetrengjøring.Fugebestemmesi detaljprosjekteringsfasen.
Type: Oppdalskifer eller tilsvarende.Varierendebredde,fallendelengder.

Referansebilde:Oppdalskifer
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Parkett
Eik overflateog gulvlist i eik, lakkert. Hjørnerskal gjæres.
Industriparkett:
Gjelderfellesromi bogrupperog dagaktivitetssente
r. Eik, tykkelse10 mm, bredde8 mm.
Hardvoksoljetoverflate.Type BOA Eik fra Boandreneller tilsvarende.
Parkettsportsgulv:
Gjeldertreningsromi dagaktivitetssenteret.
Akustiske- og støtdempende
egenskaper.
3-stavs
overflatehardvedeik (3,5 mm slitesjikt). Inkl. alle nødvendigesjikt. Hardvoksoljetoverflate.Type
Käherseik activity floor eller tilsvarende.
Annet
Innendørsparkeringsanlegg:
betonggulvsom slitelagmed ekstraoverdekning.Med fall mot sluk.
Behandlesfor å forhindreinntrengingav olje, klorider, støv og skitt. Produktanvendelse
i henhold
til produsentens
anbefalinger.Produktetskal tilfr edsstillekrav stilt i BREEAM NOR.

25.7 Himlinger
For omfangvisestil himlingsplaner.Det visesogsåtil brannrapportog akustiskrapport.
TE skal medtakomplettlevert og montertinklusive tilpasningerog tilslutningermot tilstøtende
konstruksjonersamtnødvendigfuging. Alle kanaler,kabelføringerog evt. rør til sprinkling føresi
himling. Himlinger monteresiht. leverandørens
anvisning og kanterpå evt. kappede
himlingsplaterforseglesfor støvbinding.
Romhøydeneangitt på himlingsplaner/snitt er minimumshøyder.Det skal tilstrebeshøyestmulig
romhøyde.Dersomdetaljprosjekteringen
avdekkerbehov for reduserthimlingshøyde,skal dette
snarestog i god tid før føringsveierer etablertavklaresmed byggherre.
Opphengog innfestingskal væredimensjonertfor lasterfra armatur,ventiler etc. (jf. VVS- og
elektrokapitlet).Alle tekniskeføringer,kabel broer og ventilasjonskanaler
leggesover himling.
Armaturerosv. plasseresslik at de innpassesi platenesmønster.Når det anvendesnedhengt
systemhimlingskal det ikke benyttesplastpluggersom festemiddeli dekke.
Ved valg av fastehimlingsløsningermå TE ta høydefor inspeksjonsluker.Antall luker, størrelser
og avstandmellom disse,skal væreutført på en slik måteat det er mulig å kommeover himling,
og utføreseneretrekkearbeider.Inspeksjonslukerplanleggesi samrådmed tekniskefag i
detaljprosjekteringen.
TE er ansvarligfor at det medtasnødvendigspikerslag for sikkert opphengav utstyr i tak. Her
gjøresspesieltoppmerksompå monteringav tverversfor personløfte,inklusiv takskinner(type
avtalesmed BH i detaljfasen,for krav til strømføring konfererRIE kapitel). Det monterestravers
for personløfterei alle beboerrom,samtvelværerom, seARK-tegninger(vedlegg3.04.01).
Det skal medtasskjørt/gipsforingerover alle skapfor å hindrestøvsamling.Underkantav
betongdekkersamtveggerover himling støvbindes.L ydabsorpsjonsklasse
i henholdtil krav.
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Himlinger skal prosjekteresog produktervelgesblant annetutfra krav til etterklangi rom,
konfererakustiskrapport.Det skal i tilbudet opplysesom himlingstyper/produktersom leveres.
Fastehimlinger
Det benyttesrobustgipsplate(r)sparkletog malt. Antall plateravhengerav krav til brannog
akustikk.Elastiskopphengog isolasjonetterbehov.

Systemhimlinger 1
60 x 60 format himlingsplateri mineralull, tykkelse 20 mm, innfestingmed T24- profil og A-kant
dersomdetteer foreneligmed øvrigekrav.
Systemhimlinger 2
Hygienehimling gjelderfor blant annetfølgenderom:
- Bad i beboerrom
- Deler av spisekjøkkeni bogruppene
- Kjøkken i dagaktivitetssenteret
- WC/dusj for de ansatte
- M.m.
60 x 60 format himlingsplateri mineralull, tykkelse 40 mm steinullplatermedhygieneegenskaper
Systemhimlinger 3
Gjelderfor blant annetfølgenderom:
- Korridorer i omsorgsboligdel
- Korridor i dagaktivitetssenter
- Del av fellesstuei bogruppene
- Del av oppholdsromi dagaktivitetssenteret
- Personallromi 2. etasje
- M.m.
60 x 60 format himlingsplateri mineralull kombinert med felt medperforertehimlingsplateri
gips. Himlingsplateri gips skal væretype GyptoneBIG Quattro42 eller tilsvarende.
Spilehimling
Gjelderfor: vestibyle,vindfang,resepsjon,samtkorridor i 1. etasjemellom omsorgsboligdel 1 og
2.
Det monteresspilehimlingi elementer.Tekniskeinstallasjonerskal integreres/innpasses
i
elementenepå en bestmulig måtefor å sikre minst mulig utenpåliggendeutstyr. Elementeneskal
væreutformet for enkelt tilgang til tekniskeføringsveieri rommetover himlingen.Komplett
himling skal holdekrav til brannog akustikk– blant annetkrav til lydtransmisjoni dekket/
mellom etasjer.
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Kjølerom
Kjøleromselementhimling.Høytrykk-skummapolyuretan med galvanisertstålplateog polyester.
Eksponert massivtre himling
Det henvisesogsåtil kap. 20.7.
Omfangav eksponertmassivtrevist på himlingsplaner er kun veiledendeog må kontrolleres/
kvalitetssikresi detaljprosjektfasen.
Det er ikke foretattdetaljertevurderingeri forhold etterkant,
lydtransmisjon,brannoverflatekrav og brannmotstan
d. Løsningermå koordineresmed plassering
av føringsveier.
TE har ansvarfor at valgt løsningtilfredsstille alle krav, blant annetmedhensyntil akustikkog
brann.Massivtreetskal behandlesmed hvitt pigment.
Gjelderfor blant annetfølgenderom:
- Deler av stueog spisekjøkkeni bogrupper
- Deler av oppholdsrom/ fellesromi dagaktivitetssen
teret
Synligemassivtreelement
leveresmed ferdig synlig overflate.Ved kabelføringeri synlige
massivtrevegger
krevessærligoppmerksomhetog føringerinnfelles i vegg og dekkesigjen med
tre av sammetype og utførelsesom resterendevegg.
Alle synligemassivtreelementer
(himlingeer)overflatebehandles
meddiffusjonsåpenolje eller
lakk med hvitpigmenter.Prøvefeltleggesfrem for byggherrensbeslutningfør endeligvalg av
behandlingtas.Det medtasi tillegg transparentimpregneringhvor dettekrevesi forhold til
brannkrav.Eventuellbruk av brannimpregneringfor trekonstruksjoner/massivtre
skal være
vedlikeholdsfritt
Eksponert betong
Synligebetongflaterskal ha glatt overflateog skal males.Dette gjelderblant annetunderkant
dekkeover i parkeringunderetasjeog tekniskerom (males)om det ikke er behovfor isolaeringfra
underside.Eksponertebetongflatersom ikke er synlig og somikke behandlespå annetvis skal
støvbindes.Malestil full dekk. Til orientering:i detaljprosjekteringsfasen
kan det oppståbehov
for isolering av underkantdekkemellom underetasjeog førsteetasje.Dette for å imøtekommekrav
til energieffektivitet.
Utendørs himling
Sementfiberplatereller finerfasadeplater:
Gjelderfor:
- Underutkragingav dekkeover underetasjeved varelevering/ inngangtil parkering
- Underutkragingav dekkeover 1. etasjeved hovedinngang
- Underkantbro i 2. etasje
- Underkantdekkebalkongeri 2. etasje
- Underkanttak over balkongi 3. etasje
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Omfatterutlekting/lufting, samtmonteringav platekledning(sementfiberplatereller tilsvarende).
Type og fargebestemmesav arkitekt i detaljprosjekteringsfasen.Innfelte tekniskeinstallasjoner
(lysarmaturer,ogsåvidere).Platerskal ha sammeutførelsetil tilliggendefasadermed
sementfiberplater.

25.8 Utstyr og komplettering
Takskinne for personløft med travers
Gjelderalle beboerromog velværeromi 2. etasje,se ARK skisse(vedlegg3.04.01)
Tak / dekke/ evt. veggskal tåle belastningav takskinnefor personløft.I hvert beboerromskal det
monterestraversfor personløftere.Skinneskal være innfelt i himling hvor underkantskinneskal
flukte medunderkanthimling utenå kommei konflik t medtekniskehimling. Type skinneskal
leggesfrem for byggherrensbeslutningfør bestilling. Valgt type takskinneskal avklaresmed
byggherreda detteskal koordineresmed type takheis som skal brukespå bygget.
MaterialprøvefremvisesBH før bestilling.
Innvendig avskrapningsmatte
Innenforalle inngangerskal det medtasnedsenketseksjonertavskrapningsmatte
med utskiftbare
gummilamellereller børsteskinner.Gjelderunderetasje, 1. og 2. etasje.Leggesi grubemed ramme
av vinkellist av RF-stål.Matteneskal ligge «flush» med overkantferdig gulv, og må ikke kommei
konflikt medunderkantav dørbladet.Det skal ivaretas3-avskrapningssystem
i vindfangved
hovedinngang(1000).
Inngangspartiskal væreenkeltrengjørbartmedspyle-muligheterog avskrapningsrist,
avskrapningsmatte
og tekstilmatte(3 trinns løsning).
Typeavskrapningsmatte
velgesav BH.
Utvendig fotskraperister
Utenfor alle døreri nybygget:Fotskraperisteri varmgalvanisertstål, delesopp i elementermed
vekt som kan håndteresav en person.Risterdimensjoneresfor relevantbelastningi forbindelse
medelektriskerullestoler,transportog lignende,det vil si de skal værekjøresterke.Utformessom
visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt.
Maskevidde10 x 20 mm med lengderetningi ganglinje.
Leggesi støptdrenertgrubemed rammeav vinkellist av varmgalvanisertstål. Minimum høydepå
grubeskal være100 mm. Grubeskal ha avløp.Det skal medtasvannuttakfor spyling av
mattebrønn.Grubenfor skraperistskal ha varme-kabler. Det skal sikrestilstrekkelig
membranoppbrett
i overganggrubeog ytterdør/yttervegg,sebla. Byggforskblad523.731.
MaterialprøvefremvisesBH før bestilling.
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26 YTTERTAK
26.1 Generelt
Tak levereskomplettinkl. alle oppbretter,tilpasninger, innfestingerog tilslutningermot
tilstøtendekonstruksjoner.
Alle takdetaljerskal utformesiht. relevanteByggforsk detaljbladog tilfredsstille krav til
fuktsikkerheti gjeldendeTEK. Vindlast på taktekking skal beregnes.Hovedtaketskal utføressom
et rettvendtkompakttakmed innvendigenedløp.Tak over balkongmot vestutstyresmed
utvendigenedløp.Det skal ikke benytteshelt flate tak utentilstrekkelig fall, av lekkasjehensyn.
Fallet skal værepå minimum 3%.
Kapitteletomhandlertakoppbyggingav blant annet:
- Tak over underetasje(gårdsrom1, 2, 3 og 4)
- Tak over 2. etasje
- Tak over 3. etasjetekniskerom og trapperom
- Tak over innkassingfor føringsveii 3. etasje
- Tak over korridor i 1. etasjei omsorgsdel
- Tak over broforbindelsei 2. etasjei omsorgsdel
- Takterrassei 2. etasje
- Balkongeri 2. etasje(ved omsorgsboligene)
- Tak over balkongmot vest (ved omsorgsbolig)
Tekkingsarbeiderskal utføresav godkjentfirma for valgt type tekningog valgteprodukterskal ha
Sintef godkjenning.Alle overgangertak/fasadeskal detalj-prosjekteres,
og løsningerleggesfrem
for byggherrensbeslutning.Konstruksjonenskal tåle nyttelastfra persontrafikki forbindelsemed
normaltvedlikeholdav taket,utenat tekkingeneller isolasjonenblir skadet.
TE skal testeog dokumenteretett tak med hensynti l vanntrykk.Slukettettesigjen for kontroll.
Protokoll fra testoversendesBH.
Plasseringav sluk på takplan,samtangitt fallretning og vinkel mot sluk, skal kun sessom
veiledende.Plasseringav sluk og nedløper ikke prosjektert.Alle takhatter,renner,sluk, nedløp,
rister osv. på tak skal værei RAL-farge velgesav arkitekt.
Det skal ikke benytteszink sammenmedasfaltpappen
, da asfaltentæreropp zinken på sikt.
Kapiteletskal sesi sammenheng
medkapitel 25 dekker. Se ogsåbranntegninger(vedlegg3.03.01)
for informasjonom seksjoneringsvegg
mellom omsorgsdel 1 og 2.
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26.2 Primærkonstruksjoner
Dekkerer beskrevetunderkapittel 25.2 Dekker/takav massivtre.Løsningfor tak må seesi
sammenheng
medrestenav bæresystemet.
Hovedtaketbyggessom kompakttak, med isolasjonog taktekkingpå massivtre.Isolasjonen
leggesmedtilfredsstillendefall ut fra leverandørensgodkjenningerog iht. TEK17 og krav angitt i
fellesytelser(vedlegg3.02.01)og Bygningsfysiskpremissnotat(vedlegg3.03.03),slik at
energimerkeA tilfredsstilles.
Det skal etableres2 ventilasjonsromi 3. etasjeog dekkekonstruksjonen
skal dimensjoneresfor last
fra disse.Konstruksjonenskal dimensjoneresfor evtl. snøfonningfor tak med nivåforskjell, samt
tåle nyttelastfra persontrafikki forbindelsemednormalt vedlikeholdav taket,uten at tekkingen
eller isolasjonenblir skadet.Som tak over tekniskerom og tekniskeføringerer det foreslått
utførelsesom lett konstruksjon.
Det skal planleggesfor god og sikker innvendigtil komst til tak og sikring for vedlikeholdsarbeid.

26.3 Taktekning
Hovedtakskal tekkesmed asfalttakbeleggmed sveiste skjøter,og med komplett dreneringssystemmedfall mot sluk (jf. VVS beskrivelsekapittel 30 (vedlegg3.02.03).Fargeetterønskefra
arkitekt. Sveisteskjøter.Tekningenskal leggesmed tilfredsstillendefall mot sluk, om nødvendig
medtasskråskårenisolasjonfor etableringav fall i rennerog mot sluk.
Alle festemidleri forbindelsemed taktekningenskal min. tilfredsstille bruksgruppeKLA iht. NBIs
byggdetaljer544.206Mekaniskfesteav asfalt takbelegg og takfolie. All tekning skal tilpassessluk
på tak iht. takplan.Sluk skal plasseresover rom med heldekkendehimling.
TE skal prosjektereog utføreri tak og takterrasse
r i henholdtil energikravi gjeldendeTEK og
passivhusstandard.
Dette gjelderblant annetved valg av isolasjonstykkelserog lambdaverdi.
Type tekning: ProtanBP eller tilsvarende,tykkelseminimum 1,6 mm.

26.4 Takluker
Eventuellerøyklukeri tak: åpningsfelteneskal inkluderesmedkomplettebeslag,motordrift,
automatikk,kabling, styringsenheter,programmering
, opplæring,serviceavtalerog garantier.
Omfang,størrelseog plasseringdefineresi detaljprosjektfasen.
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26.5 Takoppbygg
Takoppbyggenelevereskomplett inkl. alle tilpasninger og tilslutninger mot tilstøtende
konstruksjoner.TE har ansvarfor prosjekteringiht. tekniskekrav, blant annetkrav til UU,
akustikk,brannog passivhus.Takoppbygginger beskrevetinnenfraog ut. Oppbyggunderskal
kun sessom forslag/ veiledende.
Tak over underetasje:
- Evt. himling
- Prefabrikkertebetongelementer
- Dampsperreved behov
- Ev. Trinnlydplate
- Trykkfast isolasjon
- Taktekking/ membranmed fall på minst 1:40. Anbefales at membranligger mellom
isolasjonssjikt.
- Plastfolie
- Armert påstøp
- Drenerendemasser
- Øvrige lag beskrevetav landskapsarkitekt.
Pådekketover underetasjeskal det etableresgårdsrom som bestårav harde,permeableog grønne
overflater.Disseskal fungeresom uteoppholdsareal
for omsorgsboligene.
Takterrasserleveres
komplettferdig til bruk med innhold i henholdtil tegningerfra arkitekt og landskapsarkitekt.
TE
har ansvarfor videre prosjektering,blant annetmed hensyntil drenering,snørydding/-deponering,
vedlikehold,osv.
Tak over 2. etasje,korridor i 1. etg, broforbindelsei 2. etg.:
- Himling
- Massivtre-elementer
- Dampsperre
- Isolasjon
- Taktekkingmed fall minst 1:40
- Takflate:Gangbanefor tilgang til tak og tekniskerom ELLER sedumtakmed alle
nødvendigeunderlagog tilpasninger.TE skal prise komplett leveranse.
Takterrassei 2. etasje(ved hjemmetjeneste)
- Himling (eller evt. eksponertmassivtre,sehimlingsplan)
- Massivtre-elementer
- Dampsperre
- Trykkfast isolasjonmed fall mot sluk og innvendignedløp
- Taktekking/ membran
- Påstøp
- Drenering/ luftet konstruksjonmedsklisikker tremmegulv(type Kebonyeller tilsvarende)
Dekketundertakterrassesenkesi forhold til øvrig dekketfor universellutformet tilgang fra 2.
etasje.Løsningenkan kreveoppbyggingav rampeved utgangene.
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Tekking av balkongeri 2. etasje(ved omsorgsbolige
ne)
- Evt. himling
- Dekke(evt. massivtre-elementer
på stålbjelkerog l imtre/stålsøyler)
- Tykkfast isolasjonskråskåretmedfall mot sluk
- Påstøp
- Taktekking/ membran
- Drenering/ luftet konstruksjonmedsklisikker tremmegulv(type Kebonyeller tilsvarende)

Tak over 3. etasjeog innkassinger
skal utføressom lett tak-konstruksjonm selvbærend
e TRP plater.Komplett tak og overgangermot
øvrigekonstruksjonerprosjekteresog utføresav TE. Innkassingene
på taket til tekniskeføringer
skal ha tilsvarendetaktekningsom hovedtaket.

26.6 Gesimser,takrenner og nedløp
Tekkingenskal føresover gesimser,renner,etc. slik at byggettettesraskestmulig. Parapetskal ha
tilstrekkelig fall inn mot takflaten,og ha tilstrekkelig høydefor å få tilfredsstillendeoppbrettpå
tekkingen.Alle parapeterskal ha parapetbeslag
med fall 1:5 og dobbelstangfals.Se prinsipperi
Byggforskdetalj525.207.
Parapet/gesimtenkesbyggetmed isolert stenderver
k evt. med OSB plate.Parapetdimensjoneres
og utføresfor innfestingav rekkverkhvor nødvendig. Parapetkles med ytterkledningtilsvarende
tilliggendefasader.Eventuelleglassi rekkverkskal væreherdetog laminert.Glassetskal også
væreselvrensende/
smussavisende.
Beslagutføresi båndtekkingmed forbindelsesmidlertilpassetmaterialet.Komplett ferdig montert
inkl. alle tilpasningerog tilslutningermot tilstøtendekonstruksjoner.Det gjøresoppmerksompå at
alle parapetermå værehøyenok for å håndtereovervann i forbindelsemed sedumtak (opsjon).
For innvendigeog utvendigenedløp,konfererRIV sin beskrivelsei kapitel 30 VVS (vedlegg
3.02.03).Det skal væreutvendignød-overløpi parapet for tak. Takgjennomføringerog –
installasjonerbør leggestil høybrekk.

26.7 Himling og innvendig overflate
Seavsnittom himling underkapitel 25 dekker.
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26.8 Utstyr og kompletteringer
Entreprenørståransvarligfor å dimensjonere,prosjektereog utføremonteringav taksikring.Det
skal væregod tilkomst til alle punkterpå taket og det skal ivaretasgod sikring for
vedlikeholdsarbeider.
Det skal monteresnødvendigpunkter for festing av sikkerhetslinepå tak for
kontroll og vedlikehold.Dette er særligviktig for tak over 2. etasjemed korte avstandermellom
gesimsog ytterveggteknisk rom / innkassingerfor tekniskeinstallasjonerflere steder.
Tilgang til 3. etasjeer via innvendigtrappi teknisk rom. Her fra er det utgangtil takflater.På tak
over 2. etasjeskal det monteresgangbanenmellom tekniskrom mot sør og nord. Gangbanen
(inklusive rammeverk,gulvbelegg,rekkverkog håndlister), skal prosjekteresog utførei henhold
til alle relevantekrav. Teknisk rom mot nord har i ngeninnvendigtilkomst.
Gangbanenskal væreutformet for å:
- Væresikker å gå på i alle sesonger
- Gi tilstrekkelig beskyttelsetil taktekkingunder
- Væreutført på en estetiskmåte(se under).
Det skal væreforskriftsmessigrekkverklangshele gangbanens
lengde.Gangbanenligger inntil
gesimsenog rekkverketvil væresynlig i fasaden.Utforming av rekkverketer dermeden del av
byggetsarkitekturog visespå fasadetegninger.
Løsningfor å unngåduer og andrefugler (bådeopphold og reir) skal etablerespå områderhvor
dettekan skapeproblemfor driften og rengjøringen. Ivaretasav TE i detaljfasen.
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27 FAST INVENTAR
27.1 Generelt
Det skal benyttesstandardutstyrsom enkelt lar segfremskaffeved senereutskiftning. Innredning
og utstyr skal væreav institusjonskvalitet.Sanitærutstyr er beskreveti kapittel 30 VVS (vedlegg
3.02.03).
Til orientering:møbleringsplanerviser bådefast og løst inventarog skal kun forståssom
illustrasjon.Møbleringsplanenviser ikke omfangav TE-sitt leveranse.
Type avfallsbeholderevelgesav BH.
Ringerikekommunehar ansvarfor innkjøp av noe garnityr. Monteresav TE. Endeligomfang
avtalesmed BH. Kan omfatteblant annet:
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengttoalettpapirdispenser
- Vegghengtsåpedispenser
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengttoalettbørste
- Vegg hengtavfallsbeholder
Gjelderikke for noe inventari bergensbad,
seunder for nærmereinformasjon.
Genereltom skap:
- Det skal værehøytrykkslaminat-overflate
på skrog,hyller, skuffer og fronter.
- Soklerskal væreheldekkende,og skal væreavtakbari front.
- Hengslerog glidereskal væresolideog ha dempe-og bremsfunksjon.
- Alle håndtakpå skapog skuffer skal væreav god kvalitet og gripevennlige.
- ALLE skapog skuffer skal leveresmed lås – gjelderalle over- og underskap.
- PVC kantlist på alle skapi tilsvarendefargesom f ronter.
- Det skal medtasgipsforingerover alle skapfor å hindre støvsamling.
Genereltom kjøkkener
For kjøkkener(inklusiv serveringsdisk)og kjøkkenkrok skal kjøkkenleverandørutarbeider
detaljertbeskrivelse,skjemaerog detaljtegningersom leggesfrem for byggherrensbeslutningi
god tid før bestilling.
-

Kjøkkenbenkplateskal værei høytrykkslaminat.
Alle hvitevarerskal leveresav entreprenør.
Det skal væreover- og underskapi hele benkenslengede,inkludert nedfelt kum med
armaturog integrertehvitevarer.Rustfritt stål.
Koketoppinnfelt i arbeidsbenk
Kjøleskapog alle skapog skuffer på kjøkkenskal værelåsbare.
Det skal væredirektekobletkomfyrvakt.
Leveresmedunderskapog overskap
Det skal væreindustrikvalitetpå alle innredninger/ alt utsyr
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27.2 Kjøkkeninnredning
Omsorgsdel:
Spiseromi bogruppe:
- Kjølehjørne
- Fryseskap
- Industrioppvaskmaskin
med vasketemperatur
85 i arbeidshøyde
- Mikro- og stekeovninnfelt i høyskap,frontmatet,og i betjeningshøyde
for stående.
Mikrobølgeovnskal ha minimum effekt på 1000 watt.
- Arbeidsbenkmedinnfelt vaskog tørkebrett.Rustfritt stål.
- Koketoppinnfelt i arbeidsbenk
- Underskap
- Overskap
- Avfallsbeholdere
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Dispenser,sprit, for hånddesinf.
- Vegghengteknagger(10 stk.)
- Kombidamperfor oppvarmingav middagi arbeidshøyde
- Kjøkken ventilator– leveressom del av kjøkkenleveransen

Dagaktivitetssenteret:
Felleskjøkken:
- Kjølehjørne
- Fryseskap
- Industrioppvaskmaskin
med vasketemperatur
85 i arbeidshøyde
- Mikro- og stekeovninnfelt i høyskap,frontmatet,og i betjeningshøyde
for stående.
Mikrobølgeovnskal ha minimum effekt på 1000 watt.
- Koketoppinnfelt i arbeidsbenk
- Arbeidsbenkmedinnfelt vaskog tørkebrett
- Underskap
- Overskap
- Avfallsbeholdere
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Dispenser,sprit, for hånddesinf.
- Vegghengteknagger(10 stk.)
- Kombidamperfor oppvarmingav middagi arbeidshøyde
- Kjøkken ventilator– leveressom del av kjøkkenleveransen
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Treningskjøkken:
- Kjølehjørne
- Fryseskap
- Industrioppvaskmaskin
med vasketemperatur
85 i arbeidshøyde
- Mikro- og stekeovninnfelt i høyskap,frontmatet,og i betjeningshøyde
for stående.
Mikrobølgeovnskal ha minimum effekt på 1000 watt.
- Koketoppinnfelt i arbeidsbenk
- Arbeidsbenkmedinnfelt vaskog tørkebrett
- Underskap
- Overskap
- Avfallsbeholdere
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengteknagger(10 stk.)
- Kombidamperfor oppvarmingav middagi arbeidshøyde
- Kjøkken ventilator– leveressom del av kjøkkenleveransen
Funksjonskrav:Anretningsdelenav kjøkkenet(treningskjøkken)knyttestil Dagaktivitetssenterets
stuerog dimensjoneresfor inntil tre personersamtidig; en pasientveiledesav to ansatte.Det skal
værerullestoltilgjengelighet.Kjøkkenetskal prosjekteresog utføresmedhever-senkinnredninger.

Øvrige arealer:
Personalrom– Tekjøkken:
- Kjøleskap
- Under-og overskap
- Arbeidsbenkmedinnfelt vaskog tørkebrett.Rustfritt stål.
- Stekeovn
- Koketoppinnfelt i arbeidsbenk(min. 2 kokeplater)
- Mikrobølgeovn,minimum effekt på 1000 watt.
- Avfallsbeholdere
- Oppvaskmaskin
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Veggfestefor storskjermfor å kunnebrukessom møterom
- Kjøkken ventilator– leveressom del av kjøkkenleveransen
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27.3 Innredning og garnityr for våtrom, osv.
Omsorgsboliger
Bad beboerrom:
- Vegghengtskapmedhåndtak
- Vegghengthylle i dusj
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengttoalettbørste
- Vegghengtsøppelkasse
- Vegghengtspeil medoverlys
- Støttehåndtaki dusj
- Støttehåndtakved WC medpapirholder
- Vegghengtnedslagsbarsetei dusjområde

(bergensbad
)
(bergensbad
)
(leveresav BH, monteresav TE)
(leveresav BH, monteresav TE)
(bergensbad
)
(bergensbad
)
(bergensbad
)
(bergensbad
)
(bergensbad/ evt. integrert i WC)
(bergensbad
)

Det skal installeresbergensbadi beboerrom.TEhar ansvarfor prosjekteringog monteringi henholdtil
produsentenskrav og anbefalinger.Dette vil påvirkeblant annet omfang og type fast inventar og
sanitærutstyr.

WC og HCWC:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengttoalettpapirholder
- Vegghengttoalettbørste
- Vegghengtspeil
- Vegghengteknagger(4 stk.)
- Vegghengtsøppelkasse
- Støttehåndtakved WC ved behov
Skyllerom
- Avfallsmodul for kildesortering,3 fraksjoner
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- VegghengtSpeil
- Underskap
- Overskap
- Arbeidsbenk,rustfritt stål med innfelt vaskog kum
- Dekontaminator,spyl
- Dekontaminatorvask,høy
- Vaskemaskin,tekstiler,ca. 6 kg
- Gjennomgangsskap
i vegg rustfritt stål. Tre fag. Skapetskal ha termostatstyrt
varmeelement.Type avtalesmedBH i detaljfasen.
- Vegghengtsøppelkasse
- Skittentøysmodulfor tøysortering,3 fraksjoner
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Entreprenørskal leverekompletteskyllerom.Det må påregnesdetaljprosjekteringav skylleromi
samrådmed byggherre.Alt utstyr skal værei rustfritt stål. Alt maskineltutstyr og utstyr i rustfritt
stål skal væreegnetfor bruk i skyllerompå institusjon.OBS! I skylleromskal soklerskal være
åpnefor enklererengjøring,understellav rustfritt stål.
Velværerom
- Vegghengtskapmedhåndtak
- Vegghengthylle i dusj
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengttoalettbørste
- Vegghengtsøppelkasse
- Vegghengtspeil medoverlys
- Støttehåndtaki dusj
- Støttehåndtakved WC medpapirholder
- Vegghengtnedslagsbarsetei dusjområde
-

(bergensbad
)
(bergensbad
)
(leveresav BH, monteresav TE)
(leveresav BH, monteresav TE)
(bergensbad
)
(bergensbad
)
(bergensbad
)
(bergensbad
)
(bergensbad/ evt. integrert i WC)
(bergensbad
)

Tverversfor personløfte,inklusiv takskinner(type avtalesmed BH i detaljfasen,for krav
til strømføringkonfererRIE kapitel)
Vegghengtpapirdispenserved vask
Dusjforheng
Vegghengteknagger(4stk.)
Benk medover- og underskap

OBS! det monteresbadekarfor velvære, tilpassetbadetralle(konfererRIV)
Det skal installeresbergensbadi velværerom.TE har ansvarfor prosjekteringog monteringi henholdtil
produsentenskrav og anbefalinger.Dettevil påvirke blant annetomfangog typefast inventar og
sanitærutstyr.

Vaskerom:
- Strykebrett,integrert
- Vaskeromsinnredning,benk med under-og overskap
- Tørkestativ,vegghengtsammenslåbart
- Vaskemaskin,tekstiler,ca 6 kg
- Tørketrommel,tekstiler,ca 6 kg
- Sokkelfor vaskemaskin/tørketrommel
medoppbevaring
sskuff
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Dagaktivitetssenteret:
WC og HCWC:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengttoalettpapirholder
- Vegghengttoalettbørste
- Vegghengtspeil
- Støttehåndtakved WC
- Vegghengteknagger(4 stk.)
- Vegghengtsøppelkasse
Det skal installeresbergensbadWC (altså kun selvetoalettet)i ett av HCWC i
dagaktivitetssenteret.
Somopsjonskal TE gir prisreduksjonfor å trekk ut dette.
TE har ansvarfor prosjekteringog monteringi henhold til produsentenskrav og anbefalinger.
Dettevil påvirkeblant annetomfangog typefast i nventarog sanitærutstyr.For nærmere
opplysningkonfererliste for bergensbadi beboerrom.

Hjemmetjeneste
WC og HCWC:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengttoalettpapirholder
- Vegghengttoalettbørste
- Vegghengtspeil
- Støttehåndtakved WC
- Vegghengteknagger(4 stk.)
- Vegghengtsøppelkasse
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Øvrige arealer
WC og HCWC:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengttoalettpapirholder
- Vegghengttoalettbørste
- Vegghengtspeil
- Støttehåndtakved WC
- Vegghengteknagger(4 stk.)
- Vegghengtsøppelkasse

Dusj garderobe:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vaskog dusj
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengttoalettpapirholder
- Vegghengttoalettbørste
- Vegghengtspeil
- Dusjforheng
- Vegghengthylle i dusj
- Støttehåndtakved WC og i dusj
- Vegghengteknagger(4 stk.)
- Vegghengtskapmed håndtak
- Vegghengtsøppelkasse
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27.4 Annet fast inventar.
Omsorgsdel
Beboerrom:
- Tverversfor personløfte,inklusiv takskinner(type avtalesmed BH i detaljfasen,for krav
til strømføringkonfererRIE kapitel)
- Veggfestefor TV, konfererRIE
- Vegghengteknagger(4 stk.)
- 3 stk. garderobeskap,
2 m. hyller og 1 m. heng
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
Oppholdsrom:
- Veggfestefor TV, konfererRIE
- Vegghengteknagger(10 stk.)
Avfallsrom i underetasje:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengtspeil
- Underskap
- Vegghengtsøppelkasse
ved vask
Skittentøyrom:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengtspeil
- Underskap
- Vegghengtsøppelkasse
ved vask
Medisinrom:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengtsøppelkasse
- Vegghengtspeil
- Vegghengteknagger(6 stk.)
- Benk med underskap
- Hyllemeter:68 x 30 cm. Det går 6 hyller i høyden.Behovfor 3,4 metervegg til dette.
- Hylleplasstil diversepermer– ca 60 cm gulv-tak
- Kjøleskap,60 cm underskap
- Låsbartskaptil A- og B-preparater,60 cm overskap(alle skapskal værelåsbare)
- Skaptil «ekstra»medisiner– 60 cm overskap
- Skaptil ferdiglagdedosetter/utleveringsklare
multidoser,60 cm gulv – tak
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Samtaleromfunksjonskrav:samtalerommetkan ogsåbenyttestil besøksromfor pårørendeog evt.
ogsåtil overnatting.BH ivaretarkravetmed hensyntil blant annettekniskeinstallasjoner,løst
inventarog lås og beslag.
Funksjon:Det planleggesmed medisinrommed plasstil 2 personeri rommetsamtidig,og det
leggesopp til to arbeidsplasser
med PC. Det leggesopp til avtrekkfor mulig tilberedningav
antibiotika.Multidoserpakkesfor 14 dagerom gangen og oppbevareshosbruker.
Dagaktivitetssenter:
Garderobe:
- 25 stk. garderobeskap
i tre, låsbart,høyde210mm,medsittebenkerforan, og
hyller/knaggerinne i
- Vegghengteknagger
- Vegghengtspeil
- Vegghengteknagger(10 stk.)
- Sko hylle
Treningsrom:
- Ribbevegg,B/H=750x2300mm?
- Speilveggmedhåndlist
- Vegghengteknagger(6 stk.)
Hjemmetjeneste
Medisinrom:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengtsøppelkasse
- Vegghengtspeil
- Vegghengteknagger(6 stk.)
- Hyller/skap- OK
- Benk med underskap- OK
- Låsbartskap(alle skapskal værelåsbare)
- Kjøleskap
Funksjonskrav:Det planleggesmed et stort medisinrom medsikkerhetsbenk(avtrekkskap)for
blandingav antibiotika.I tillegg planleggesdet med 3 separateavlukkedearbeidsplasser.
De
lukkedearbeidsstasjonene
er tenkt som arbeidsromder sykepleierjobber med leggingav
medisiner,telefoneringog annetarbeidsom krevertilgang på datamaskin,utenå forstyrreøvrige
kollegaer.Innredningav medisinrommetbør inneholde plasstil oppbevaringav pasientbunden
medisini kurver til ca. 450 pasienter.Det er vikt ig at man tar hensyntil ventilasjonog støy.
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KONKLUSJON FRA ARBEIDSGRUPPENI HJEMMETJENESTENHØNEFOSS:
1) Benk med overflatei aluminium (for enkeltrenhold)og underskap.Dette er en

2)

3)

4)
5)

arbeidsbenkfor ulike prosedyrer,og kan tjenesom «renside»dersomman har arbeidav en
slik karakter.200x 60 cm medhyller.
Benk med overflatei aluminium (for enkeltrenhold)og underskap.Dette er ogsåen
arbeidsbenkfor ulike prosedyrer.Her foreslåsdet bådeen servantog en oppvaskmaskin
for rengjøringav utstyr, vaskingav dosetteretc. 180 x 60 cm med hyller.
Stålreolfra gulv til tak. Her tenkermanå lagrekasserfra apoteket(multidosehylle).De
regulerbarehyllene tillater stor kapasitet,og her kan man enkeltoppbevarestørrekasser
medmedisiner,samtmedisintekniskutstyr. 350 x 60 cm fra gulv til tak for multidoseboksermm.
Hyller/ skapfra gulv til tak. Her oppbevarespasientbundnemedisineri bokser.Sortert
avdelingsvisog i alfabetiskrekkefølge.350 x 40 cm fra gulv til tak for medisinbokser.
Hyller/ skapfra gulv til tak. Sammehyller som ill ustrerti punkt 4. Ved å plasserede slik
som anvistpå tegningenfår man mangeekstrametermedhylleplass.300 x 40 cm fra gulv
til tak for medisinbokser.
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Øvrige arealer
Personalrom:
- Veggfestefor TV, konfererRIE
- Vegghengteknagger(20 stk.)
Rengjøringsromi 1. og 2. etasje(bøttekott):
- Kum på vegg medettgrepsbatteriog bøtterist,stål
- Skap(alle skapskal værelåsbare)
- Hyllereol
Rengjøringsromi underetasje:OBS! kontrolleresmot oversendtskisse
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengtspeil
- Kjøleskaptil mopperog kluter, høyde150 cm
- Arbeidsbenkmed vegghengtehyller over
- Skap(alle skapskal værelåsbare)
- Hyllereol
- Moppestativ
- Vaskemaskinfor mopper
- Vaskemaskinfor kluter
- Tørketrommelfor mopper
- Kum på veggmed ettgrepsbatteriog bøtterist,stål
- Vegghengteknaggertil utstyr (10 stk.)
- LO-kasse?
- Vegghengtsøppelkasse
Kontor lege:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengtsøppelkasse
- Vegghengtspeil
- Vegghengteknagger(6 stk.)
- Benk med under-og overskaptil div lab utstyr og oppbevaring
Frisøri 1. etasje:VASK?
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengtsøppelkasse
- Vegghengtspeil
- Vegghengteknagger(6 stk.)
- Frisørstol
- Frisørvask
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Fotpleiei 1. etasje:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengtsøppelkasse
- Vegghengtspeil
- Vegghengteknagger(6 stk.)
- Stor vaskfor å kunnefylle en balje medvann til f otbad
Undersøkelsesrom
i 1. etasje:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengtsøppelkasse
- Vegghengtspeil
- Vegghengteknagger(6 stk.)
- Benk med over og underskap
Garderobefor de ansatte:
- Vegghengtsåpedispenser
ved vask
- Vegghengtpapirdispenserved vask
- Vegghengtdispenserfor hånddesinf.
- Vegghengtsøppelkasse
- Vegghengtspeil
- Vegghengteknagger(6 stk.)
- 300 stk. garderobeskap
i stål, låsbart,Z-form, høyde 210mm,med sittebenkerforan, og
hyller/knaggerinne i. Utstyresmed elektronisklås medbruk av nøkkelkort.
- Vegghengteknagger(20 stk.)
- Vegghengtspeil
- Sko-hylle
OBS! TEK stiller krav til UU i garderober:For byggverk medkrav om universellutforming skal
minst 1/10 av garderobeneha betjeningshøyde
på maksimum 1,2 m.
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Oppbevaring
Følgendegjelderfor hele bygget,bådeomsorgsdel,dagaktivitetssenteret,
hjemmetjenester
og alle
øvrigearealer.
Lager:
- Hyller i rustfritt stål, H=2100mm,skal medtasi lagerrom– konfererBH / bruker.
- Skapmedhyller, H=2100mm,skal medtasi lagerrom– konfererBH / bruker.
Omfangavtalesmed byggherrei detaljfasen.
Detteomfatterblant annet:
• Kjølerommenei kjeller og i dagsentermå ha hyller på vegger
• Tørrvarelageri kjeller må ha hyller
• Tøylageri kjeller må ha hyller
• Hjelpemiddellageri kjeller noehyller på kortvegg
• Lageraktivitetsrom,vegghyller
• Lagerpleierekvisitai omsorgsbolig,hyller lagsveggerog skapmedskuffer/kurver,min.
20 skuffer
• Lintøyrom, hyller langsvegger
• Genereltlageri omsorgsboliger,hyller

Vegghengfor skjerm
I tillegg til rom spesifisertover skal blant annetfølgenderom har vegghengfor skjerm:
•
•
•
•

Oppholdsromi dagsenteret(4 stk.)
Spisekjøkkenog oppholdsromi bogruppene
Samtaleromi omsorgsbolig
Møteromomsorgsbolig,opphengfor storskjerm

27.5 Utstyr og kompletteringer
Skilting
TE skal ha medall skilting. Alle krav til universell utforming skal ivaretas,bl.a. taktil skilting og
lederlinjer.Det henvisestil Norgesblindeforbundskrav.
Detteomfatter:
- All nødvendigskilting og markeringi forhold til brannkravog UU
- Innvendigorienteringsskiltingfor beboere,besøken
de og ansattei alle etasjer,blant annet
skiting ved heisog ved trapperom.
- Utvendigorienteringsskiltingfor beboere,besøkend
e og ansattei alle etasjer
- Romnummerog -navnpå alle dører
Det skal medtaskomplett innvendigskilting av bygget, inkludert informasjonstavler,
rømningsskilt,veggskilt og dørskilt. Det forutsettesfokus på universellutforming. I tillegg til

Ringerike kommune
Utbygging

HeradsbygdaOmsorgssenter

Side 74

KAP. 20 Forprosjekt Bygningsmessigearbeider
Dok.nr. 3.02.02

Dato: 24.10.2018

normalskrift og nummereringskal skilt ogsåha braille-skrift for synshemmede
og blinde. Alle
rom skal skiltes.Korridor og tekniskerom skal ha tekniskeskilting.
Omfang,plasseringog utforming av innvendigog utvendigskilting avklaresmedBH i
detaljfasen.All skilt tenkesutført i børstetrustfritt stål montertpå avstandsklosser
for lettere
vedlikehold,evt. medintegrertlys bak. Skiltplan skal utarbeidesav TE basertpå kommunes
retningslinjerog leggesfrem for byggherrensbeslutning. Materialprøverleggesfrem for
byggherrensog arkitektensbeslutningi god tid før bestilling.
Opphengsystem
for gardinerfor alle vindueri alle rom:
Det skal medtasopphengsystem
for gardineri alle rom. Hvitlakkert.
Det skal medtasopphengfor plissegardini oppholdsrom og spisekjøkkeni bogrupper.
Postkasse
64 låsbarepostkasseri rustfri stål. Med tilhørende sidestenderog støttebjelker.Det skal medtas
fritt fargevalgiht. alle RAL fargekoder.

28 TRAPPER, BALKONGER M.M
28.1 Innvendig trapp
Gjelder:
- Del 1, omsorgsboliger,fra 1. etasjetil 2. etasje
- Del 2, omsorgsboliger,fra underetasjetil 2. etasje
- Del 3, ved hovedinngangen,
fra underetasjetil 3. etasje(teknisk rom på tak).
Det henvisestil planerog snitt, brannrapportog akustisk rapport.
Trapperomsom helhetskal imøtekommealle relevantkrav blant annettil universellutforming,
brann,rømningog akustikk.Trappog reposutføresi stål. Trappenutføresmedstålvangerog
ståltrausom fylles medbetong.Det skal væretett mellom trauene.Gulvbeleggpå inntrinn,
opptrinnog alle repos.Trappeneseri henholdtil krav. Alle fargebestemmesav BH/arkitekt i
detaljfasen.
Rekkverkog håndløperei henholdtil krav. Håndløper på beggesider av trappeløp.Rekkverk
monteresutenpåliggendepå vanger,hvor rekkverk følger underkantvang.
Trapperomutføresi veggerav betongog massivtrekledd med gipsplate(r).Påføringav innsiden
av vegger/ utforinger i trapperomskal være«flush» i alle etasjer.Dekker over trapperomutføresi
massivtreeller lett tak med himling. For overflater på trappsegulvbehandlingsplaner.
Det medtas
himling underdekker,alle reposog trappeløp,sehimlingsplaner.Himling prosjekteresfor
nødvendigetekniskeinstallasjoner,inspeksjonsluke
r, lyddempning,brannkrav.Øvrige krav til
gulvbeleggog himling skal oppfylles.
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28.2 Utvendig trapp og stiger
Utvendigstige:
Gjelderfra tak over 2. etasjetil tak over ventilasjonsrom(minimum 2 stk.) Skal være
forskriftsmessig.Leveresi galvanisertstål medri ggbøyler.TE har ansvarpå å prosjektereog
byggeforskriftsmessigtilgang til tak over innkassinger for tekniskeføringer fra tak over 2. etasje.
Det medtasnødvendigeutvendigestiger/trappeløpi galvanisertstål medrekkverk,håndlisteri
henholdtil forskriftskrav.Komplett leveransemed blant annetinnfesting.

28.3 Ramper
TE skal medtaalle nødvendigeramperi henholdtil krav om UU. Dette kan blant annetomfatter
ved håndteringav høydeforskjellved:
- Hovedinngangen
- Øvrige innganger/ utgangeri underetasje,1. og 2. etasje.
- Inngangtil parkeringsarealer
i underetasje
- Tilgang til takterrasseved personalrommeti 2. etasje
- I terreng
- M.m
TE skal medtaall nødvendigprosjektering,og utførelseblant annetmedhensyntil
gulvoppbygging/ takkonstruksjon,rekkverk,håndlister, drenering,osv. Ramperskal sklisikker og
utformesiht. krav om universellutforming.

28.4 Balkonger og takterrasser
Balkongerog takterrasserer omfattetav andreposter i beskrivelse.
Dettegjelderblant annet:gårdsrommene
over underetasje,takterrassefor personaleti 2. etasjeog
balkongerved omsorgsboligeri 2. etasje.Eventuelle glassi rekkverkskal væreherdetog laminert.
Glassetskal væreselvrensende/
smussavisende.

28.5 Baldakiner og skjermtak
Skjermtakover balkongi 2. etasjeved omsorgsboliger er omfattetav andreposteri beskrivelsen.
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28.6 Rekkverk, parapet, håndlister osv.
Rekkverk i stål
Rekkverkskal utføresmedlakkerteståendestålspiler i flattstål 40 x 20 mm, medliggendeflattstål
40 x 20 mm i over- og underkant.Valgfri RAL-farge fra arkitekt på alle rekkverk.
Innvendigrekkverkleveresmalt fra fabrikk. Gjelder blant annetved innvendigetrapperog
vestibyle2. etasje.I vestibylenskal rekkverkethar høydeoverkant1200mm. Festesi vertikal
dekkeforkant.Utvendig rekkverkutføresi galvanisert stål. Høyde1200mm hvor ikke anneter
angitt. Gjelder blant annetved gangbanepå tak over 2. etasje(mellom tekniskerom), samtved
forstøtningsmurer.
Parapet som rekkverk
Parapetføresopp / byggessom rekkverkved:
- Dekkeforkantgårdsrom(dekketover underetasje)– kles med ståendetrekledningsom
tilliggendefasader
- Takterrasseved personalrommet– kles med ståendetrekledningsom tilliggendefasader
- Balkongeri 2. etasjefra bogrupper– kles medsementfiberplatersom øvrige felt med
sementfiberplater
Parapet/rekkverkskal har sammekledningpå beggesider (innsidenog utsiden).Festesi vertikal
dekkeforkanthvor ikke anneter angitt. Kledningerskal tilsvareøvrigekledningerbenyttetpå
fasader.Eventuelleglassi rekkverkskal væreherdet og laminert.Glassetskal væreselvrensende/
smussavisende.
Deler av parapetskal utføresmedspiler (avstandmellom spiler maks.100mm).Detteslik at også
beboere/besøkendei rullestol kan seut forbi parapet. Sefasadetegninger
for konsept.Omfangog
detaljeringbestemmesi detaljfase.
Håndlister
Innvendigehåndlister/ håndløperi oljet eik, med rund profil ø40-45mm. Håndløperskal ha
luminanskontrastpå minimum 0,8 i forhold til bakgrunnen.Festesi braketterav børsetrustfritt
stål
Utvendigehåndlister/ håndløperi galvanisertstål medrund profil ø40-45mm. Håndløperskal ha
luminanskontrastpå minimum 0,8 i forhold til bakgrunnen.Festesi braketterav galvanisertstål.
Boltes.
Fendring og håndløper
TE medtanødvendigfendring,blant anneti sirkulasjonssonerog sengeområde
i beboerrom.Se
kapitel om innvendigeveggerfor type og omfangav fendring.
TE skal med ta håndløperei alle sirkulasjonsområde
r. Det medtashåndløpereover glassfelthvor
detteer hensiktsmessig
for beboeremed demens.Se avsnitt over om håndlister.Håndløperskal ha
sammeutførelseog innfestingsom håndlister.TE skal ogsåmedtahåndløperi utvendigearealer
som gårdsrom,balkonger,ved hovedinngangen,
osv.
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3

VVS

30.1.0 Generelt
FølgendekompletteVVS tekniskeanleggskal installeres/leveresferdig i henholdtil
krav og bestemmelser
som fremgårav dennebeskrivelsenog tilhørendedokumenter:
-Sanitæranlegg
innvendig
-Sanitæranleggutvendig
-Varmeanleggm/varmepumpeog brønnpark
-Brannslokkingsanlegg
-Luftbehandlingsanlegg
-Avtrekksanlegg
-Komfortkjøleanlegg
-Prosesskjøleanlegg
-Automatiseringsanlegg
I tillegg skal det medtasalle bygningsmessige
hjelpearbeiderfor VVS anleggene.
Dennespesifikasjonenbeskrivergrunnleggendefunksjonskravtil utførelseav de
VVS-tekniskeanleggog som førenderetningslinjerfor detaljprosjekteringog
utførelse.
Alle tegninger,skisserog skjemaersomer vedlagtdennebeskrivelseer av
orienterendeart.
Arbeideneskal utføressom en del av en totalentrepriseog omfattealle arbeiderog
installasjonerfra prosjekteringog frem til komplettferdig bygg og garantitid.
Alle leveranserog arbeiderskal tilfredsstille stateligeog kommunalelover, forskrifter,
regler,bestemmelser
og i samrådmedstedligemyndigheter.
Detaljersom ikke er nevnti beskrivelsenskal væremedtatt såfremtdisseer nødvendig
for anleggetsgodkjenningfra myndighetenesside.

30.1.1 Generellekrav til systemløsninger
Byggetskal prosjekteresog oppføresi henholdtil TEK 17 og EnergikarakterA .
Det skal derfor leggesvekt på energi-, miljø-, klima og driftsmessigsystemløsninger
somdet fremkommeri dettetilbudsunderlaget.
Byggetskal oppfylle krav til passivhusstandard,NS 3701,bygningskategori
sykehjem.
Byggetskal klassifiseresetterBreeamNor, nivå good.
Alt materiell, utstyr, komponenterog utførelseskal velgesi samsvarmeddette
underlaget
.

30.1.2 Forhold til offentlige myndigheter
Tilbyder/entreprenørhar ansvaretfor nødvendigkoordineringmed offentlige
myndigheter.
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30.1.3 Prosjekteringskrav for VVS-anleggene
VVS-entreprenørener ansvarligfor at samtlige krav i funksjonsbeskrivelsen
oppfylles.
For meldepliktigeanleggskal VVS-rådgiverha sentralgodkjenningi henholdtil
tiltaksklassei rammesøknaden
for de anleggsom er nevnti Planog Bygningsloven.
VVS-entreprenørskal delta på nødvendigeantall møterog eventuellesærmøtersom
innkallesav byggherreetterbehov.
Prosjekteringskal utføresdigitalt medbruk av DAK programog basertpå bruk av
intelligenteobjekter.Se PA-bok for utfyllendeinformasjon.
Alle faggrupperskal utføresamplottfor å sikre at det ikke blir kollisjoner mellom
fagene.
Tekniskeinstallasjonermå ikke monteresandresteder,høyereeller lavereenn avtalt
medbyggherren.
Påtegningeneskal det angis:
-Dimensjoner
-Utstyrskoder,nummeri henholdtil nummersystemsom beskrevet(TFM).
-Kapasiteter,ytelserog mengder.
-Målsettingog cotehøyderpå rør og kanaler
-Type medium
Det skal utføresnødvendigeberegningerfor alle fagområdersomskal forelegges
byggherren.
Somminimum skal det utarbeides:
-Beregningerav ventilasjonsbehovbasertpå emisjonerfra materialer,
personbelastning,
kjølebehovog prosesser.
-Trykkfallsberegningerfor bådekanalanleggog røranlegg.
-Beregningav SFPfaktor.
-Kjølebehovsberegninger.
-Lydberegningerfor l uftbehandlingog klimasystem.
-Varmebehovsberegninger
-Energi- og effektbudsjett
-Økonomiskeberegningerfor sammenlignbare
alternativer.
-Systembeskrivelse
r
-Automasjonsbeskrivelse

30.1.4 Tekniske rom og føringsveier
Plasseringav sjaktersamtarealertil tekniskerom er angitt på arkitektens
plantegninger.
Entreprenørenskal forvissesegom at den avsatteplassentil sjakterog tekniskerom er
tilstrekkelig.
Utstyretskal monteresslik at dentilsiktede fordeling av mediumover de enkelte
komponenteroppnås.
Genereltgjelderat utstyr skal ha tilstrekkelig klaring på de sidenemanmå kommeti l
for vedlikehold,spesieltforan luker, elektrisketilkoblingsbokserog paneler.
Entreprenørenskal derfor påseat rommetrundt utstyr ikke blir blokkert av kanaler,
rør, hengere,kabelbroeretc.
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30.1.5 Merk esystem
Merking skal utføresi henholdtil Statsbyggsitt tverrf aglige merkesystem,TFM.
Alt maskineltutstyr, hovedrørstrekkog opplegg,hovedkanaler,brannspjeld,ventiler,
batterieri kanaler,utstyr i tavler o.l. merkes.
Merking og tekniskdokumentasjonfor kap. 31, 32, 33, 35, 36, 37, 56 og 73 skal
korrespondere.
Alle komponenterskal merkesmed skilt utført i laminert plastmedsort tekstpå hvit
bunn.Forøvrigbenyttesselvklebendemerking.
Tekstenskal væreminst 6 mm. Mindre tekstkan avtalesspesielt.Skilteneutføresmed
komponentbetegnelse
i klartekst.
Brannspjeldskal merkespå veggunderhimling i hht. brannvesenets
krav.
Avstengnings
- og reguleringsventilerskal merkespå veggunderhimling.
Brannskaputstyresmed plogskilt, som monteresgodt synlig ved himling, over skapet.

30.1.6 Ferdigmelding og dokumentasjon
SeFellesbestemme
lser for prosjektet,og prosjektetsPA-Bok.

30.1.7 Informasjon om prosjektet
I henholdtil felles funksjonsbeskrivelse for det totale prosjektetskal det levereset
komplettVVS-anlegg som omfatteralle arbeiderog leveranserknyttet til leveringog
montering, funksjonsprøvingsamtrenhold, kvalitetssikring og dokumentasjonskal
væreinkludert i oppdraget.
For å kunnegi et kompletttilbud er totalentreprenøransvarligfor å ha oversikt over all
nødvendiginformasjonvedrørendeprosjektet.Totalentreprenører ansvarligfor at det
etableresen god kommunikasjonmellom de forskjellige fagunderentreprenører.
Funksjonsbeskrivelsenskal distribuerestil alle entreprenørerog implisertefirmaer slik
at de har oversiktover den totaleleveransen.Samtligeentreprenørersom er involvert i
dennetotalentrepriseer selv ansvarligfor å avklaregrenseskillemellom entreprisene.
VVS-anleggetskal utføresi henholdtil :
-Gjeldendeforskrifter og normerog standarderfor nybygg.
-Byggetskal prosjekteresog oppføresi henholdtil energikarakterA.
-Prosjektetskal gjennomføresi henholdtil gjeldenePlan- og bygningslov. (PBL)
-Forskrift om tekniskekrav til byggverk(TEK 17)
- Passivhusstandard,NS 3701,bygningskategori sykehjem.
- BreeamNor, nivå good.
-Normal reglementfor sanitæranlegg,
nyesteutgave(Norskekommuners
sentralforbund.
-VVS bransjensvarmenorm
-RingerikeKommunesprosjekteringsanvisning
automatiseringsanlegg
-RingerikeKommunes VA -norm
-Byggebransjens
våtromsnorm
-Veiledning444 fra Arbeidstilsynet
-Branntekniskprosjekteringsgrunnlag
1701431-RBR-PRO001-20180905
utarbeidetav branntekniskrådgiver.
-Alle betingelseri rammetillatelsefra bygningsmyndighet
eneskal oppfylles.
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30.1.8 Orientering om ytelsesbeskrivelsen
Oversiktover oppdragetsomfanger i hovedsakanvist på arkitekttegninger
,
plantegningerog skjemategninger.
I tillegg vedleggeset orienterendesystemskjemafor varmeanleggene
, kjøleableggene
og ventilasjonsanlegg
ene.
Krav til tekniskeløsningerer angitt i funksjonsbeskrivelse.

30.1.9 Klima - og komfortkrav
I tabell 30.1 er angitt krav til inneklimaetc. I dennetabellener det kun medtattde mest
vanligeromtyper.
Følgendedefinisjonerog generellekrav leggestil grunn:
Dimensjonerende
utetemp.sommer
DUT:
Dimensjonerende
utetemp. vinter
DUT:

+28 °C, min kl. 03.0013 °C, døgnmiddel20 °C, våtkule 19,5
°C, 3 påfølgendedøgnmed skyfri himmel.

-26 °C, vindstyrke3 m/s

Romtemperatur:

Kravet til lufttemperaturgjelderi områdetsom er definertsom
oppholdssone.
Maks Operativtemperatur+26°C.
Overskridelserav den høyestegrensenkan akseptere
s i varme
sommerperioderved utelufttemperaturover 22 °C. Men
overskridelsenbør ikke utgjøremer enn høyst2 uker i et
normalår(konf. meteorologiskestatistiskedatafor
maksimaltemperaturer).

Oppholdssone:

Begrensesav gulv, innervegger,et plan 30 cm fra ytterveggog
et plan 1,8 m over gulvnivå.

Lufthastighet:

Maksimalkravgjelderlufthastigheti oppholdssone.
Lufthastigheter definertsom middelhastighetover en 3
minuttersperiode.
Lufthastighetener oppgitt for max. og min. lufttemperatursom
øvreog nedregrense.Maks. lufthastighetmellom disse
yttertemperaturerdefinerespå en rett linje mellom angitte
grenser.

Friskluftsmengde: I tabell 30.1 defineresminimumsfriskluftsmengdesom l/s for
henholdsvis pr. personog per. m² brutto gulvflate.
Temperaturkravog prosesserer overordnetkrav til
friskluftsmengder.
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Temperaturgradient:Temperaturgradient
skal som genereltfor alle
oppholdsrom/arbeidsrom
ikke overskride2°C/m. Kravet gjelder
for temperaturdifferansen
mellom 0,1 og 1,1m over gulv.
Støyfra installasjoner: Lydtrykknivå i dB(A) ansesikke somtilstrekkelig kriterium f or
kontraktsforholdm.h.p.støy.Oktavbåndsanalyse
må benyttesi
tillegg. Byggetskal tilfredsstille NS 8175,klasseC i beboerrom
,
møterom, kontorer, kantine, kjøkken, stuer,behandlingmm.
Dvs. alle oppholdsrom.
Strålingsasymmetri: Defineresi henholdtil NBI -blad G.421.501.
Strålingstemperaturasymmetri
i oppholdsrom/arbeidsrom
skal
ikke overskride4°C for varm himling og 7°C for kald
ytterveggflate.
Luftfuktighet:

Maksimumsverdiog minimumsverdiverdi angir kravet til
største/minstetillatte luftfuktighet ved dimensjonerende
utetemperaturvinter.

CO:

Maks. 19,6 ppm, 1 times midlingstid.
Maks. 8,7 ppm, 8 timersmidlingstid.
Maks. 53,2 ppm, 1 times midlingstid
Maks. 200 µg/m3

NO2
VOC:
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K RAV TIL ROMKLIMA – TABELL 30.1
A NLEGG: HERADSBYGDA
OMSORGSSENTER
DATO: 19.09.18
Aktivi tet/
romtype

Maks operativtemperatur

Sommer

Vinter

[ C]

[ C]

Natt
min.
[ C]

Lufthastighet

v/25C
[m/s]

Temp.
gradient

v/-20C
[m/s]

Strålingstemp.
asymmetri
Varm
f late
[ C]

[ C/m]

Kald
flate
[ C]

Gulvtemp.

Luftfuktig het
[RF]

Min

Max

Min

Max

[ C]

[ C]

[%]

[%]

Lydtrykknivå

[dBA]

Luftmengde
minimum
[m³/h]

[m²]

Personbelastning

[pers]

[ antall]

Beboerrom

26,0

24,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

22,0

26,0

-

-

32

7,2

26

1

Spisekjøkken

26,0

22,0

20,0

0,20

0,15

2,0

5,0

10,0

21,0

26,0

-

-

32

7,2

26

Lager/Arkiv

26,0

22,0

18,0

0,20

0,20

-

-

-

-

-

-

-

35

3,6

-

Oppholdsrom

26,0

22,0

20,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

21,0

26,0

-

-

32

7,2

26

13

Arbeidsnisjer/

26,0

22,0

20,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

21,0

26,0

-

-

32

7,2

26

6

Kjøkken

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

35

15

26

Samtale/Gruppe.

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

21,0

26,0

-

-

32

7,2

26

Møterom

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

26

2 m2/pers.

Kontorer

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

26

2 pr. 10 m2

Pårørende

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

26

2

Vestibyle

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

26

3

Treningsrom

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

26

10

Resepsjon

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

30

2

13+prosess

kontor
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K RAV TIL ROMKLIMA – TABELL 30.1
A NLEGG: HERADSBYGDA
OMSORGSSENTER
DATO: 19.09.18
Aktivi tet/
romtype

Maks operativtemperatur

Sommer

Vinter

[ C]

[ C]

Natt
min.
[ C]

Lufthastighet

v/25C
[m/s]

Temp.
gradient

v/-20C
[m/s]

Strålingstemp.
asymmetri
Varm
f late
[ C]

[ C/m]

Kald
flate
[ C]

Gulvtemp.

Luftfuktig het
[RF]

Min

Max

Min

Max

[ C]

[ C]

[%]

[%]

Lydtrykknivå

[dBA]

Luftmengde
minimum
[m³/h]

[m²]

Personbelastning

[pers]

[ antall]

Garderober

26,0

22,0

18,0

0,20

0,18

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

35

7,2

26

Skyllerom

26,0

22,0

18,0

18,0

0,18

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

35

7,2

26

2 + prosess

Medisinrom

26,0

22,0

18,0

0,20

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

35

7,2

26

2 + prosess

Velvære

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

35

7,2

26

3 + prosess

Vaktrom

26,0

22,0

20,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

26

4

Avdelingsleder

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

26

2

Aktivitetsrom

26,0

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

35

7,2

30

10

Gang

26,0

22,0

18,0

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

32

7,2

26

-

22,0

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

35

7,2

26

3

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

26

30

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

26

2

18,0

0,18

0,15

2,0

5,0

10,0

20,0

26,0

-

-

32

7,2

26

3-5

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

3,6

-

-

Frisør

26,0

Personalrom

26,0

Fotpleie

26,0

Arbeidsrom

26,0

Garasje

-

22,0
22,0
22,0
5,0(min)
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K RAV TIL ROMKLIMA – TABELL 30.1
A NLEGG: HERADSBYGDA
OMSORGSSENTER
DATO: 19.09.18
Aktivi tet/
romtype

Maks operativtemperatur

Sommer

Vinter

[ C]

[ C]

Natt
min.
[ C]

Lufthastighet

v/25C
[m/s]

Temp.
gradient

v/-20C
[m/s]
[ C/m]

Strålingstemp.
asymmetri
Varm
f late
[ C]

Kald
flate
[ C]

Gulvtemp.

Luftfuktig het
[RF]

Min

Max

Min

Max

[ C]

[ C]

[%]

[%]

Lydtrykknivå

[dBA]

Luftmengde
minimum
[m³/h]

[m²]

[pers]

Personbelastning

[ antall]

(min)
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Sanitæranlegginnvendig

31.01 Generelt
Det skal levereset komplettsanitæranleggmed utstyr som fremkommeri
beskrivelsenog på tegningersamtøvrig utstyr som er nødvendig for byggetsfunksjon.
Nødvendiglufteledningeri forbindelsemedRadonsikringskal medtas.
Sanitærinstallasjoner
utformesi henholdtil gjeldendereglerog forskrifter.
Alt materiellsom er benyttetskal væregodkjentav Landsnemdafor godkjenningav
sanitærutstyr.
Sanitæranlegget
skal tilfredsstille:
-TEK 17
-BreeamNor, nivå good.
-Normalreglementfor sanitæranlegg,
Tekniske- og administrativebestemmelser.
-Alle rørarbeiderskal utføresi hht Byggebransjens
Våtromsnorm,og entreprenøren
skal kunnedokumenterefaglig kunnskapom normen.
-Retningslinjerfor prosjektering,utførelseog kontroll av ledningsanleggfor
avløpsvann
-Stedligeforskrifter og bestemmelser.
-Leverandørens
anvisninger.
-K ravenetil EUs sikkerhetskravi “Direktivet for medisinsk
utstyr”, klasse1.
I forbindelsemed vannspeil i sansehage
r skal det tas medutvendigfrostsikker
slangekranog avløpsarrangement
for manuellfylling og uttappingav basseng
et.
Det skal ogsåtasmedrenseanleggfor nevntevannspeil.
Ledninger,etc. skal samordnesog plasseresi lokalenepå en slik måteat helhetenblir i
størstmulig gradsåordentlig og formålstjenligsom mulig.
Alt VVS-utstyr skal væreenhetligog av kjent fabrikat.
Alle installasjonerskal værei brannsikkerutførelse.Installasjoneneutformesfor
optimal mediehastigheter
og apparatbelastning
så santikke spesiellekrav er stilt.
Det skal medtaslåsbareinspeksjonslukerfor adkomsttil skjulte kraner,kuplinger,
ventiler, stakelukerog lignende.
Alle tappestederskal ha avløp f or bortledningav denvannmengdensom blir tilført.
Sanitæranlegget
skal værelett å regulereog vedlikeholdeslik at det ikke oppstårfare
for eller skadepå personer,bygningeller utstyr.
Det skal medtasnødvendigantall stakepunktog inspeksjonsluker.
Ledningssystemet
skal væretett slik at lekkasjerunngåsog solid nok til å tåle
innvendigog utvendigbelastning.Ledningeneskal trykkprøves,om nødvendig
seksjonsvis.
Anleggetstetthettestesi henholdtil gjeldendestandard.Kravet til tetthetansesoppfylt
om anleggeter tett når ledningenesettesundertrykk på minst 1 Mpa (100 m VS)
høyereennnormalt driftstrykk som er 0,6 Mpa. Anleggetskal settesundertrykk
minimum 48 timer.
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Ledninger, armaturog utstyr skal sikresmot frost, og det må prosjekteres
utvidelsesmuligheter
for ekspansjon.Anleggetutformesslik at det kan tappeskaldt og
varmt vann utenunødvendigventetid(maks.10 s).
Sirkulasjonfor varmt tappevannskal føreshelt frem til alle fordelerskap.
Anleggetskal utføresslik at det ik ke oppstårtrykkstøt i ledningsanlegget.
Anleggetskal utføresslik at tilbakestrømming av forurensetvannikke kan
forekomme.
Alle tappestederi bygningenskal ha avløptil forskriftsmessigeavløpsledninger.Dette
innebærerat vann fra tappestedskal fangesopp og ledestil avløp.I forbindelsemed
dusj skal det værefall til sluk i helerommeteller innenforen avskjermingslik at
vannetsamlesopp og rennertil sluk.
Det er entreprenørens
ansvarat alt sanitærutstyr som leveres,ogsåav andre,skal
kontrolleresslik at trykk, temperaturog vannmengderer tilpassetdet som utstyreter
dimensjonertfor.

31.02 L edningsnettfor varmt - og kaldtvann
TrykklasseTN 10.
Anleggetskal omfattealle nødvendigerørføringerfor ivaretakelseav forbruksvann.
Det skal installeresvannskadesikre
løsningeri henholdtil våtromsnormen.
Utløp fra fordeler-skapskal førestil rom med sluk.
Alle kuplingerskal væretilgjengelig for inspeksjon.
Vannledningerskal ikke leggesgjennomelektro- eller datarom.
Vertikale rør leggesi sjakterfor tekniskeinstallasjonereller på stedersom skal avtales
medarkitekt.
Hovedføringerskal leggesi nedforingerog sjaktersom anvistpå arkitekttegninger.
Legging,skjøting m.v. må væreutført i henholdtil det lokale vannverkets
bestemmelser.
Hovedføringerfor varmt- og kaldtvann leggesi kobberrøretterNS 1758.
Vannledningertil utstyr leggesi størstmulig utstrekningskjult i veggerog utføressom
"rør i rør" (varerørsystem)iht. BVN og offentlige bestemmelser.
Det skal kun benyttes
vanntettevarerørsystemer,
dvs. VSK-sertifisert.Alle varmt- og kaldtvannsledninger
somleggesskjult skal væretrykkprøvd,om nødvendigseksjonsvis.Alle synlige
vannledningermellom veggog utstyr skal forkrommes.
Rørhylserskal monteresved alle vegg- og dekkegjennomføringer.
Tetting skal utføresslik at brannsikringog lyddempinger ivaretatt.
Det skal benyttesforkrommede/ forniklededekkskiver på alle dekke- og
veggjennomføringer
.
Hvor det av andrehensynmå leggessynligekaldt- og varmtvannsledningeri våtrom
såskal disseforkrommes.
Det skal tasmed tilkobling av utstyr og armatursom leveresav andre.
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Hengejernog klammerleveresmedkobberbøylerog klammerbånd.
Mellom opphengingsjernog bygningskroppskal det isoleresmed gummi.
Det forutsettesat klammerog opphengingsjerntilpassesisolasjonsmaterialet.
NBI publikasjonnr. 5002"Støy i VVS - anlegg"skal følges.
Alle ledningerskal leggesi nøyaktiglodd og water.
Ledningeneskal renspylesfør anleggettasi bruk.

31.03 Ledningsnett for avløp
Avløpsledningeri grunnenskal leggesav PVC grunnavløpsrørNS – EN 1401 som
skjøtesmed gummiringer.
Hvor bunnledningerskal forbindesmedstøpejerneller plastledningerover gulv skal
overkantmuffe værelik overkantferdig gulv.
Ledningeneskal leggesdirekte på planertgrøftebunn.
Avløpsledningerover grunnenskal væreMA støpejernsrørmed rustfrie og syrefaste
jetkuplinger.
Overgangfra støpejerntil plastskal foretasved gulv.
Rørleggerentreprenøren
er ansvarligfor at det tas hensyntil kotehøyder,fall og
plassforhold,slik at det endeligeresultatetblir i overensstemmelse
medtegningerog
alle rammekravsom er gitt.
Alle ledningerskal leggesnøyaktigi lodd og festesmed solideklammer.
Avløpsledningeneutstyresmednødvendigestakeluker.
Taknedløpssystemet
og avløp fra terrasserskal tilpassesbyggetsutforming og
arkitektenstakplaner. Alle takflatermedsluk skal min. utstyresmed2 sluk.
Alle avløpsledningersom er utsattfor frost skal sikresmed el.kabel.
Alle avløpsledningermå ha tilstrekkelig kapasitetved denstørstesannsynlige
avløpsvannmengdeog skal væreselvrensende
slik at ikke beleggbyggesopp eller
avfallsstofferhopesopp.
Avløpsledningermå luftes tilstrekkelig slik at trykksvingningersomkan sugeut
vannlåsenikke oppstår.
Lufteledningerskal plasserespå god avstandfra friskluftinntak slik at smitteunngås.
Ref. krav til avstandmellom luftinntak og spillvannslufting(forurensingskilde)i
BreeamNor manual.
Lufteledningerfor radonsikringleggesi MA støpejernsrør,
og føresopp over tak.

31.04 Armatur og utstyr
Generelt:
Sanitærutstyrog armaturskal væreav anerkjentfabrikat og valg av utstyr skal
godkjennesav byggherren.
Det skal kun benyttesvannbesparende
armaturer.
På alle hovedkurserog oppleggsamtfordelingskurseri etasjeneskal det være
avstengningsventiler.
Foranhvert sanitærutstyrskal det væreavstengningsventil
er.
Vanninntaketskal utstyresmed hovedstoppekran,
vannmåler,slamsamler
,
tilbakeslagsventilog reduksjonsventil.Vannmåler skal ha BUS signalmed overføring
til SD-anlegget.
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Stengingav hovedstoppekran
skal ogsåha BUS signalmedoverføringtil SD-anlegget.
Sanitærutstyrets
plasseringog antall fremkommerav skj emategningerfra ark. samt
dennebeskrivelse
.
Armatureri kjøkken skal væreav storkjøkkenkvalitet.
Montasjehøydeavtalesnærmeremedbyggherren.
Det skal benytteshvitt porselens
utstyr og rustfritt utstyr av anerkjentog ensartet
fabrikat somer tilpassetbeboere
, brukereog betjening.
Servanteneutstyresmed plugg og kjede/oppløftventil, servantventil,forkrommet
flaskevannlås,blandebatteri,forkrommendekoblingsledningermed avstengningog
veggskiver.
Klosetter:
Alle klosetteri forbindelsemed badfor beboerromog dagsenter
, skal være
vegghengtepå en utforing og utstyresmed sveiv for manuellhevesenkefunksjon.
Sveiv skal værefastmontertog demenssikret.Ved hjelp av enkle grepskal både
toalettetog armstøttenejusteres. Toaletthøydenskal kunnejusteresmed 200 mm, fra
(41 - 61 cm).
Sisternenmonterei nnebyggeti denjusterbareutforingen.
Toalettmodulenskal væresertifisertfor en belastningpå minimum 500 kg.
WC skålenskal være700 mm langt, og belastningstestet
for minimum 500 kg.
Toalettetleveresmed ryggstøttesom enkeltskal kunnetasav og på toalettet.
Klosetteneleveresmed kraftige lokk og toalettsetersom er ergonomiskutformet slik
at det gir god sittekomfort.Lokk og seteskal ha kontrastfargermed " soft close"
funksjon og rustfrie hengsler. Det skal væretrykknapperfor ulike spylemengd
er (lav
og høy).
Det skal leveresarmstøttertil klosettenesom monteresetterleverandørsanvisning.
Støtteneskal ha en lengdepå 900 mm og tåle en belastningpå minimum 250 kg ytterst
på støttehåndtaket.
Armstøtterskal, sammenmed toalettet,kunnejusteresmanueltmed en hendelog
utstyresmed demenssikring.
I tillegg skal støttehåndtakene
kunnejusteresmanuelt100 mm uavhengigav
toaletthøyde.Justeringenmå væredemenssikret.
Støttehåndtakene
skal værebelagtmed et materialesom gir en myk og temperert
overflate.I tillegg skal forkantenpå støttehåndtaket
væreergonomiskutformet for
optimalt grep.
Støttehåndtaket
skal kunneslåsopp på veggenfor å frigjøre plassetterbehov.
Vegghengteklosetterforøvrig skal utstyresmed innebyggetsisterneog rustfri
betjeningsplate.
Klosetteneleveresmed kraftige lokk og toalettsetermed " soft close" funksjon og
rustfrie hengsler.
Det skal væretrykknapperfor lav og høy spylemengde.
HC-toaletterforøvrig skal utstyresmedarmstøttersom kan slåsopp.
Armstøtteneskal utstyresmedklosettrullholder.
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Servanter
:
Servantenei beboerrom og dagsenter
, skal utstyresmedgrått støttehåndtakog
høydejustering.Servantdimensjon1032x 590 mm (LxB) .
Servanteneskal kunnehøydejusteresminimum 200 mm, manuelt med sveiv. Sveiven
skal værefastmontertog demenssikret.
Servanten
e skal ha integrertstøttehåndtaki front og skal tåle en belastningpå
minimum 300 kg ytterstpå støttehåndtaket.
For hygieneog funksjon for rullestolbrukereskal det væreen avrenningskanti front
av servantsom går over støttehåndtak.
For å bedrehygienen,skal festebraketter,vannlås,rør og bolter til servantenevære
utstyrt med heldekkendedeksel.
Servanten
e skal utstyresmed enhåndsblandebatteriog lang hendelfor varmt/kaldt
vann medskoldesperrepå 38 OC. Batterietskal væretilpassetdenhøydejusterbare
servanten,perlator/tutenskal væreminimum 150 mm målt fra senter
blandebatteri.Blandebatterietplasserespå skråi forhold til brukerenog skal ha lang
og berøringsvennlighendelsom skal tilretteleggesfor brukeremed redusert
rekkeviddeeller nedsattgripefunksjon.
Servanteneutstyresmed plugg og kjede,servantventil,forkrommetflaskevannlås,
forkrommendekoblingsledningermed avstengningog veggskiver.
Servanteri alle kjøkken, spisestue,kjøkken dagsenter,vask,medisinrom,vaskerom,
skyllerom,frisør, stellerom,personaltoalettpå avdelingerog i toalettrom skal værefast
monterteog utstyresmed berøringsfrittblandebatteri.Berøringsfriearmaturer skal ha
fast tilknyttning til strømnettet,slik at batterierunngås.
Dimensjoner i henholdtil ark. tegningerog skjemategninger.
Servanteneskal være
tilpassetbruk og plasseringi rommet.
Servanti rom for fotpleie, skal væreat en slik størrelseat den kan benyttesfor fylling
av baljer i forbindelsemedfotpleie.
Servanteri behandlingsromskal værefast monterteog utstyresmed blandebatterisom
ogsåskal utstyresmeddusjfunksjonmedlang hendelog lang dusjslange.
I alle skylleromskal det monteres1 stk. fastmontertservanterog 1 stk. rustfri kum
som skal værenedfelti benkeplate.Servantenutstyresmed berøringsfritt blandebatteri
m/batteridrift.
Servanterforøvrig skal værefastmonterteog utstyrt med enhåndsblandebatteri.Lang
hendelpå alle HC-servanter.
Dimensjonpå servantersom ikke er spesifisertskal væretilpassetbruken og
plasseringi rommet.
I rom for frisør skal det leveresog monteresstor frisørservantkombinertmed stol.
Enhetenskal væregulvmontert.Frisørservanti porselenmed søyleskal værejusterbar
og utstyrt medblandebatteriog vannbesparende
dusj medlang armertdusjslange.
Hele enhetenog fotstøtteskal utstyresmed elektrisk løfteanordning.
Stol med solid, mykt og vaskbartmateriale.Armlenerav aluminium el.l. (Fargeiht.
arkitekt). Seteskal væreelektrisk regulerbart.
Servantenskal væreregulerbarog tilpassetrommetsfunksjon.
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Dusj/Dusjutstyr:
Dusjhjørnei beboernesbaderom somer inntegnetpå arkitektenstegningerskal
utstyresmed dusjstang. For trygghetog fleksibel bruk skal dusjstangenvære
vinkelformetog ha minimum 1000 mm vertikal og 400 mm horisontallengde.
Avstandfra veggtil dusjstangskal av sikkerhetshensyn
væremaksimum40 mm.
Dusjstangenskal værebelastningstestet
for minimum 500 kg.
Stangenskal væreproduserti et stykkeuten skjøterog belagtmed antibakteriell
materialefor bestmulig hygiene.
Dusjstangenskal inkludereen ergonomiskdusjhodeholderog en integrertdusjhylle.
Dusjenskal utstyresmed justerbartdusjhode med filter (forkalkning), lang og myk
slangeog trykkstyrt termostatiskdusjtermostatsom skal værelett å skru av og på
vannet.
Batterietskal væretrykkstyrt med temperatursperre
som skal forhindreat
temperaturenikke blir for høy.
Alle skruehullskal væretildekket med deksel.
Det skal leveresog monteresjusterbartdusjsetesom skal ha en væreergonomisk
utformet og belagtmed integralskumsom skal gi en varm overflate.Dimensjon490 x
425 mm.
Setetutstyresmedhull i midtensom skal sikre god vannavrenning.Dusjsetetskal
værelett å rengjøre.
Dusjsetetkan leveresmed festebrakettermedhøydejustering.Høydenpå dusjsetetskal
væreenkelå justere.
Dusjsetetskal kunnejusteresfra 40– 60 cm (20 cm) medarmlene.De veggmonterte
festebraketteneskal sikre en solid konstruksjonog dusjsetetskal værebelastningstestet
for 500 kg. Setetskal kunnefoldesopp mot veggennår det ikke er i bruk.
Seteskal væremed integralskumog polyuretanlakk.
Festeskinnerskal værenatureloksertaluminiumslegering.
Plasttopperi sprøytestøptpolypropylen.
Dusjerforøvrig skal utstyresmedtermostatstyrtdusjbatterimed trykkregulering.Som
dusjgarnityrskal det benyttesslange/dusjhode
med justerbartfestepå
veggholderstang.
Badekar:
I velværeromskal det leversog monteres heve- senkari glassfiberforsterketpolyester.
Lengde220cmog utstyresmed mobil løfter, vanlig bad,hydromassasje,
digital
justeringav bådebadevannog dusjtemperaturen,
elektroniskovervåkningav
vanntemperatur,
berøringsknapper
for styring av funksjoner,tredobbelt
skåldingsbeskyttelse,
blandebatterisom kompensererfor trykk og temp.endringer,
nedsenkfunksjonved strømbrudd,selvåpnendeavløpspropp,behandlingsslange
for
hydromassasje.
Underkaretskal det installeresen slukbrønn i rustfritt stål, medtilhørenderist.
Slukbrønndimensjoneresfor tappingav badekaret.
Rommetskal ogsåutstyresmeden slangekran.
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Beredere/varmeveksler:
Oppvarmingav varmt tappevannskal skje ved forvarming av vann via varmepumpen,
toppingmeddirekte el.kolberi beredesystemet.
Folkehelseinstituttets
anbefalingertil tappevannstemperatur
skal oppfylles.
Tappevannstemperaturen
reguleresetter et settpunktpå 65 °C. Berederanlegget
utstyresmed termostatstyrtblandeventilfor temperaturkontroll.
Det må installeretilbakeslagsventilpå kaldtvannsledningen
inn mot
tappevannsveksleren
for å sikre mot overtrykk mot det offentlige vann-nettet.
Se egenbeskrivelsefor energisentralen
samtbeskrivelseav automatikkog SD anlegg.
For å unngålegionellavekstskal temperaturi beredere væreminimum 70 OC.
Det skal ogsåmedtasutstyr for manuelldesinfiseringav dusjerved hjelp av spyling
med hettvann(70 gr. C). Det skal derfor væremulig å åpnefor ublandetvann fra
berederetil alle dusjene.Det benyttesbådesluseventilsamtkikkran uten ratt for å
åpnemot hettvann.
Dette utstyretskal kun styresav kvalifisert driftspersonalei henholdtil
myndighetskravfor offentlige bygg.
Denneprosedyrenmå koordineresmed beboereog personellpå avdelingene.
Utslagsvaskerog kummer:
Bøttekott, rengjøringssentral
og tekniske rom skal utstyresmed rustfri utslagsvask
med bakplate,bøtteristog ettgrepsblandebatteri medsvingbartut. Avstandmellom
bøtteristog batteriavklaresmedbrukeremen skal ha tilstrekkelig åpningfor
bøttehøyde.
Alle tekniskrom skal ha lokalt fall til sluk.
Forøvrigskal vaskerenner,benkebeslagog kummerleveresi rustfritt stål.
Kummeneutstyresmed overløp,avløpsutstyrog ettgrepsblandebatteri
er.
Dimensjoner i henholdtil ark. tegningerog skjemategninger.Kummeneskal være
tilpassetbruk og plasseringi rommet.
Utstyreti kjøkken skal utstyresmed l ekkasjesikring.

Sluk, rennerog gulvbrønner:
Tak, balkongerog terrasserskal avvanneseffektivt og utføresi hht gjeldenderegler og
forskrifter.
Taksluk, balkong- og terrasseslukutstyresmed løvfanger.Ved flatt tak, balkongerog
terrasser,skal gjenfrysingav sluk hindresved bruk av sluk med påmontertmattemed
integrertvarmekabel
.
Alle taknedløpskal førestil fordrøyningsbassengfor overvann.
Alle avløpsledningersom er utsattfor frost skal sikresmed el.kabel.
Solideklebeflenserog klemringerskal benyttesog væretilpassetbeleggsom skal
benyttes.Sluk med varmekabelskal overvåkesav SD anlegget.
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Det er en forutsetning at leverandørav utstyretskal idriftsetteanlegget.I tillegg skal
leveranseninkludere1 stk. besøki garantitidenfor funksjonskontrollog service.
Det skal monteressluk/gulvbrønni alle våtrom,tekniskrom, avfallsrom, dusj,
skyllerom,vaskerom, bøttekott, og ellershvor rombruken og installasjonertilsier
installasjonav sluk. Sluk som monteresi rom med liten vanntilførsel, utstyresmed
luktfri vannlås.
Sluk i renholdssentralmed rist, utføresi rustfritt stål og utstyresmed sandfang,kraftig
rustfri rist med liten maskestørrelse
pga traller og maskiner.
Alle bøttekottog rengjøringssentraler
skal utstyresmed slukbrønnog lokassei rustfritt
stål, samtslangekran.
I tillegg skal det leveresog monteressluk med påmontertmattemedvarmekabel i
snøfellerpå luftinntak for alle ventilasjonsanlegg.
Alle sluk må sikresmot uttørking/vondlukt.
Kondensvannfra fordampereførestil avløpsledningmedbrutt avløp.
Alle tekniskerom skal i tillegg utstyresmedutslagsvaski rustfritt stål og armatur.
Spylepunkter,forspylere, slangekraner:
Utvendigpå alle fasaderskal det monteresfrostsikrevannuttakfor tilkobling av 25
mm vannslanger.Avstandmellom frostfrie utekranerer maks30 meter,dettegjelder
alle fasader.
Min. 2 stk tappepunkteri sansehage
og uteområdeved dagsenter.
I alle tekniskerom, bøttekott,avfallsrom,rengjøringsrom
, mm. skal det leveresog
monteresslangekraner.
Vannuttak/slangekranerskal utstyresmedvakuumventilog tilbakeslagsventil.

Tilkoblinger mm.
Tilkoblin g av kaffemaskinmed ½ kv. ledning.
Tilkobling av oppvaskmaskiner½ cu vv. og kv. samtbrutt 1½ avløp.
Tilkobling av vaskemaskiner½ cu vv. og kv. samtbrutt 1½ avløp.
Tilkobling av dekontaminatorer,vv og kv samtavløp,dim i hht lev.
Tilkobling av instrumentvaske
r, vv og kv samtavløp,dim i hht lev.
Tilkobling av moppemaskiner,
vv og kv samtavløp,dim i hht lev.
Tilkobling av benkebeslagmed ½ cu vv. og kv. samt50 mm avløp.
Se kap 27 FastInventarfor omfangog antall tilkoblinger.
Monteringav avløpfra fordampertil sluk i prefabrikertekjøleromog andrekjølte rom.
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Påfylling av vannpå anleggetskal utstyresmed kuleventil og kikkran.
Tilkobling til vann- og avløp i vannspeil i sansehage.

31.05 Isolasjon
Isolasjonsarbeidene
skal utføresettermaterialleverandørenes
anvisninger,
brannrapportfra RIBR og utføresav fagkyndigpersonell.
V armt- og kaldtvannsledninger,
unntattkoblingsledningertil utstyr, skal væreisolert.
I tillegg skal ventiler, koblinger,flenserog utstyr for kaldt vannisoleres
Isoleringav kaldtvannsledningerog armaturskal væreutført diffusjonstett.
Innvendigetaknedløpskal værekondensisolert. Isoleringenskal væreutført
diffusjonstett.
Alle synlige rørføringerfor vann og avløp skal væreplastmantlet.I rømningsvei
benyttesaluminiumsmantel.

31.06 Merking
Alle rørledninger,komponenter,ventiler og utstyr skal merkesi henholdtil Statsbygg
sitt tverrfagligemerkesystem,TFM.

31.07 Prøving og instrumentering
Samtligeledningerskal trykkprøvesog protokolleres.Det forutsettesetappevis
trykkprøvingtilpassetbyggetsfremdrift.
Før ledninger/rørtetthetsprøves
skal nettetren-spyles.

31.08 Spesielt
Pga.fare for skolding skal temperaturpå tappestedikke overstige38 OC.
Nedreguleringenav temperaturenskal derfor f oregåpå tappestedet.
For å begrense
temperaturenpå tappestedetskal termostatarmaturer
medskolde-sperrepå 38 OC
benyttes.
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310.01Forbruksvann
Forenklet funksjonsbeskrivelse
System/Anleggsbetegnelse
og plassering(sentralenheter)
Forbruksvann. Inntak plasseresi tekniskrom kjeller.
Hva er systemets/anleggets
funksjonog hva det betjener
Forsyningforbruksvann,helebygget.
Oppbyggingav systemet,de viktigsteprodukter:
Beredersystem
for varmt tappevann.
Sirkulasjonsledning
for varmtappevann.
Motorstyrthovedstoppekran,
medmulighetfor styringfra SD anlegg.
Hovedvannmåler,
m/pulsutgangfor signalertil SD.
Trykkgiver,signaltil SD anlegg.
Vannmålere,for delmålingi bygget,ref. Breeam-Nor.
Undermålereutstyresmedpulsutgangtil SD.
Driftstid, pr.dag,uke/dag.
24 timer, alle dager.
Reguleringsstrategi
(hovedfunksjon)
Mulighet for å stengevannetpå byggetfra SD anlegg.
Treveisventilstyresslik at ønskettemp.ut på anleggetopprettholdes.
Styringsstrategi(hovedfunksjon
)
Sirkpumpevarmt tappevannskal ha vendermed3 posisjoner:«Av/på/Auto»
Av – Sirk.pumpestår
På– Sirk.pumpegår kontinuerlig
Auto – Sirk.pumpebetjenesvia SD-anlegg
Prosedyrefor bekjempelseav Legionella.
Viktigealarmer
Alarm ved indikasjonpå lavt trykk. (byggeter utenvann)
Forbrukover normalen,gir alarm,somlekkasje/åpen
kran.
Funksjonvedkritiskehendelsersomstrømbrudd,brann,sabotasje,etc (nødprosedyre)
Ingen.
Forriglinger/avhengigheter/
grensesnittog integrasjonmot andresystemer
Feil/drift sirk.pumpesendesSD-anlegg.
Driftstimetellingtil SD-anlegg.
Integrasjonmot SD anlegg.
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Varme anlegg

32.01 Generelt
For dekningav oppvarmings
behovet, infiltasjon, ventilasjonsvarmebehovet
og varme
til varmtvannsproduksjon
skal det brukessystemfor vannbårenvarme.
Det skal installeresvarmepumpersom henterenergienfra energibrønneri fjell.
Det skal levereskomplett varmeanleggbasertpå lavtemperaturvannbårenvarme,slik
at kravspesifikasjonene
overholdes.
Væsketemperatur
ventilasjonsbatterier
skal være50-30 OC.
Væsketemperatur
for gulvvarmeanleggskal være35-30 OC.
Væsketemparaturen
for snøsmelteanlegg
skal være45 - 35 OC primærside,
O
30 - 25 C sekundærside.
Krav til romtemperaturfor varmebehovsberegninger
er +22 C i beboerromog
dagsenterog +20 C i øvrigerom.
I tillegg skal det leveressnøsmelteanlegg
i utvendiggangveier, foran og rundt
hovedinngang
, setegningfra LARK for omfangutvendigsnøsmeltea
nlegg.
Snøsmelteanlegget
skal oppdelesi hensiktsmessige
antall soner.
Alle områdermed snøsmelteanlegg
skal ha fall til kjøresterkerenner, sluk som også
skal sikresmot frost med snøsmelteanlegg
et.
Nødvendigautomatikkfor effektiv styring av anleggenemedtas.Snøsmeltea
nleggeter
tenkt løst med soneprioriteringog oppdelingfor å unngåat hele anleggetblir
dimensjonertmed100%samtidighet.
Det skal oppgisopsjonspriserfor utvidelseav omfangsnøsmelt.
Se egenposteri liste for opsjoner.
Varme- og energiforsyningtil bygningene,og de enkelterom, skal utformesslik at
individuelle behovtilfredsstilles,forbruketminimaliseres,fornybar energikilder
prioriteres. Se beskrivelsefor energisentralen.
Det installeresvannbårengulvvarmei alle arealer medoppvarmingsbehov
, unntakfor
p-kjeller medtilhørenderom, som varmesopp via ventilasjonsanlegget
.
Tekniskerom på tak utstyresmedradiator,som tilkobles rørnettfor
ettervarmebatterier.
Varmeanleggskal utføressom konvensjoneltto-rørssystem.
Transmisjons
- og infiltrasjonsberegningermå gjennomføresfor å dokumentere
rommeneseksaktevarmebehov.
Temperaturenskal reguleresved hjelp romsensorsom plasseresslik at virkelig
romtemperaturkan registreres.Motorventil/ aktuatorfor gulvvarmeplasseresi
fordelerskap.
DAGFINN H. JØRGENSEN AS
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Anleggetskal ha automatisktemperaturstyringmed fleksibelt tidsprogram,med
temperatursenking
for energisparingom natten.Styring av turtemperatureni
forskjellige varmekurserskal skje via reguleringssentral
medutefølerog koblingsur
Det henvisestil Krav i klima-tabell 30.1.
I tekniskerom skal det leveresog monteresnødvendigesamlestokkermed kurserfor
gulvvarme,ventilasjonsbatterier,
varmtvannsberedning
og snøsmelteanlegg.
Det skal ogsåsettesav reservekurs på samlestokk, DN 50.
Valg av utstyr skal godkjennesav byggherren.

32.02 Energisentralen
32.02.1Orientering
Det skal installeresvarmepumpermedenergiopptaki fjell for oppvarmingav bygget.
Det installeresel.kjel for toppingog backup.
Varmepumpeneskal dekkevarmetil oppvarming,infiltrasjon, ventilasjon,
snøsmelteanlegg
og varmt tappevann.
Varmepumpeanleggetskal dimensjonerslik at 90% av energibehovetdekkesav
varmepumper.
Det skal etableresbrønnpark,medsamlekummerfor sammenkoblingav flere borehull.
Brønnparkskal dekkeenergibehovetpå vinterstid,og gi nødvendigfrikjøling i
kjølesesong.
Energisentralen
utstyresmedvannbehandlingsanlegg
på varm og kald side av
varmepumpe.
Kald sideav varmepumpeskal i kjølesesongen
benyttestil kjøling av bygget.
Viktig at dettevurderesnår antall meterborehullprosjekteres,slik at vi har
kjølekapasitettilgjengelig.
Varmepumperutstyresmed egnepumperfor sirkulasjonmot akk.tank.Hver vp
utstyresmed egensirk.pumpe,slik at vi sikrer optimal drift på varmepumper.
SetegningV -32-SY-01 systemskjemaenergisentralfor mer informasjon.
Det skal installeressmussfilter(grovfilter) med maksimalmaskevidde0,5 mm på alle
returledninger
.
Oppvarmingav varmt tappevannskal skje i 2 trinn. Trinn 1 forvarming fra
varmepumpe,trinn 2 er dirkete elektriski varmtvannsbereder.
Sirkulasjonsvanneti varmeanleggetskal til enhvertid har en kvalitet som ikke
redusererlevetidenog funksjonenpå utstyreti anlegget.
Med kvalitet menesbåderenhet(smussinnhold)og evnetil å hindrekorrosjon.
Det skal installeresenergimåleresom målerenergiforbruketpå følgendesystemer:
- Snøsmelteanlegg
- Ventilasjonsanlegg
- Oppvarminggulvvarme
- Oppvarmingav varmt forbruksvann
DAGFINN H. JØRGENSEN AS
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Kjøleanlegg

RingerikeKommunehar Energinettsom EOS leverandør.
Nytt systemtilpasses,slik at Energinettsinekrav til leveranseoppfylles.
Sehttp:/cebyc.nofor utfyllende informasjon.

32.02 Ledningsnett
Trykklassei systemetskal værePN 16.
Rørledningsnettet
skal ha spesifikasjonersom beskrevet i Norsk Standard.Stålrørskal
oppfylle kravenei DIN -EN 10305og EN 10240A1.
I energisentralen
skal hele røranleggetsveises.For øvrig gjelder etterfølgende
.
Varmerørfor gulvvarmeog snøsmelteanlegg
skal værei henholdtil leverandørens
anbefalinger.
Mannesman
n stålrør kan benyttesfor dimensjonerunder54 mm.
For dimensjonerfra DN 65 og oppoverskal det benyttesstålrør,medrillede Victaulic
skjøter.
Kollektorrør for energibrønnerleversi PE plast.
Godkjenterør i rør systemerbenyttesnår varmeledningerleggesskjult. Leverandørens
anvisningerskal følges.
Ledningeneskal trykkprøves,om nødvendigseksjonsvis.
Rørledningeneskal væreutstyrt med nødvendigeanordningerfor styring, fiksering og
ekspansjonsopptaking.
Rørhylserskal monteresved alle vegg- og dekkegjennomføringer.
Tetting skal utføresslik at brannsikringog lyddempinger ivaretatt.
Det benyttesforkrommede/ forniklededekkskiver på alle dekke- og
veggjennomføringer.
Ved klamring skal det benyttespendel/gjengestag
og klammer med dempegummi.
Klammerbåndtillates ikke benyttet.
Alle ledningerskal leggesslik at det er tilstrekkelig plassfor rørisolasjon.
Armatur skal værelett tilgjengelig for betjening.I forbindelsemedinnmonteringav
armaturmedmindredimensjonenn rørledningenskal det lageskoniskeoverganger.
Rørledninger,armaturog utstyr skal lett kunnedemonteres.Det innsettesflenseforbindelserog kuplingerfor detteformålet.
Anleggetskal kunnetømmesog luftes i sin helhet.Ved lavpunkterinnsettes
tømmekraner.
Automatiskeluftepotterinnsettespå høydepunkter.
Ledningersom eventueltstøpesinn skal værerør i rør systemog skal værebeskyttet
mot korrosjonog ha mulighetfor ekspansjon.
Hoveføringermontertundergulv på grunnskal væreav type kulvertrør el. tilsvarende,
pre.isolerterør.
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Kuplinger og skjøtertillates ikke på innstøpterør.
Synligerørføringerforkrommes.
Rør skal ikke leggesgjennomtraforom,datarom,el.rom og lignende.
Rørledninger,armaturog utstyr skal lett kunnedemonteres.Det innsettesflenseforbindelserog kuplingerforan alt utstyr.
L edningeneskal renspylesfør anleggettasi bruk.
Det må ogsåtasmed arbeideri forbindelsemednedtappingog oppfylling av
anleggene.

32.03 Armatur
Alle armaturerskal tilfredsstille trykklassePN16.
Hovedkursersamtutstyr skal væreforsynt med avstengingsventiler,
nødvendige
innreguleringsventilerog luftepotter.
For dimensjonertil og med DN 50 skal det benyttesfulløps kuleventilermed
gjengeanslutningog lang spindelslik at ratt eller spakikke kommeri konflikt med
isolasjonen.
For dimensjonerstørreenn DN 50 benyttesspjeldventilermed flenser.Ventilhuset
skal væreav støpejernog spjeldetav hardforkrommetstøpejernmed gjennomgående
spindelmedfortannetkobling mellom spindelog spjeld.
Alle ventiler skal værefullstendigetette i lukket stilling (LUG ventiler).
Det skal leveresog monteresinnreguleringsventilerslik at alle ledningsstrekk kan
innregulerestil riktig vannmengde.
Innreguleringsventilene
skal utstyresmedmåleuttak
Anleggetutstyresmed nødvendigesikkerhetsventiler.
Alle rørstrekk(lavpunkter)skal væreutstyrt medavtappingsarmatur
slik at dissekan
tømmes.Lufteventilerog automatiskeluftepottermonteresalle stederi røranlegget
hvor det er nødvendigfor utlufting.
Det skal monterestermometeri alle tur- og returledningerpå kursfordelingene,på alle
fire sider av shuntgrupperog øvrig utstyr.

32.04 Utstyr
Trykklassefor utstyr skal værePN16.
Det skal levereskomplett varmesentrali henholdtil valgt varmekilde(se egen
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beskrivelsefor energisentralen)
. Anleggetutstyresmed nødvendigantall kurserog
pumperi henholdtil krav til reguleringav anlegget.
Alle pumperskal værefrekvensstyrteog konstanttrykkregulering.
Pumpenei varmeanleggetskal væreberegnetfor temperaturområdet
+10 - + 120 gr.C.
Alle pumperskal leveresmed kompensatorfor vibrasjonsdempingbådepå innløp og
utløp.
Pumpeneskal kunnestartesog stoppesvia SD anleggetsamtuttak for drifts- og
feilsignalertil SD anlegget.
Lukket ekspansjonskar
med nødvendigsikkerhetsutrustning
og avtapningsmulighet
skal benyttes.
Komponenterfor luftutskilling og ønsketvannkvalitetskal ivaretas.
Dettegjelderbådefor fritt og bundetluft.
Nødvendigeavstengings
-, regulerings- og sikkerhetsventilerskal medtas.Nødvendige
shuntventiler for å oppnåriktig turtemperaturpå de forskjellige kurseneskal medtas.
Drifts og alarmtilstandfor alle motorerskal kunneavlesesi SD-anlegget.
Størrepumpermonterespå vibrasjonsisolertgulvsokkel. Dissepumpeneutstyresmed
gummikompensatorer.
Pumperover DN 50 skal væretørrløpere.Pumperfor
mengderegulerte
kurserutstyresmedtrykkregulering.Pumperskal ha virkningsgrad
på minimum 80 %.
Påalle kurserbenyttes2 stk. parall elle pumpermed avstenging. Hver pumpe
dimensjoneres
for maksbelastning.
Alle arealerskal varmesopp via vannbårengulvvarme,medfølgendeunntak:
- Arealeri p-kjeller som varmesopp vi a ventilasjonsanlegg
- Tekniskerom på tak, hvor det kan benyttesradiatorer,på kursenti l
varmebatteriene.
Alle f ordelerskapmedrammefor innfelling i vegg skal brennlakkeres
.
Fordelerskapene
skal utstyresmed lås.
Plasseringavklaresmed arkitekt.
Det monteres4 stk hovedsystemer
for ventilasjon,se kap. 36.01
Luftbehandlingsanl egg.
Varmebatterieneskal dimensjoneresmed 50-30 C.

32.05 Isolasjon
Ledningersom fører varm væskeskal væreisolert.
Dersommineralullskålerbenyttesskal mineralullenværebeskyttet/tildekketmed sterk
mantling.
Alle synligeledningersom er isolert med mineralull skal utstyresmed plastmantel.
Isolasjoni rømningsveiermantlesmed aluminiumsmantel.
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Alle ventiler f.o.m. DN 50 isoleresmed avtagbareputer.Mindre ventiler utstyresmed
lang spindelog isoleres.
Pumper, varmeveksleremm skal isoleres.
Forøvrig skal isolerterør utføressom beskreveti brannkonseptfor bygget.

32.06 Merking
Hovedkurser,batteritilkoblinger,hovedventiler,innreguleringsventiler,pumperetc.
merkes.Ventiler over himling merkesogsåmed skilt underhimling. Hvert merkeskal
gi opplysningerom røretsinnhold / funksjon,systemnummer,
betjeningsområde
etc.
Det skal benyttesgraverteskilt av plastlaminatsom festespå ventil / utstyr ved hjelp
av s-krok eller kjede.Rør skal utføresmedmerketapeminimum hver 20 meter.
Merking skal værei henholdtil Statsbyggsitt tverrfagligemerkesystem
, TFM.
Avstengingsguideskal utarbeides.

32.07 Prøving og instrumentering
Termometrei tur/retur for samtligekurser.
Manometrefor alle pumperog ekspansjonsanlegg.
Ledningsnettetskal trykkprøvesog protokolleres.
Anleggetskal innreguleresslik at de tekniskespesifikasjonene
blir oppfylt.
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320.01Varmeanlegg
Forenklet funksjonsbeskrivelse
System/Anleggsbetegnelse
og plassering(sentralenheter)
Energisentraler plasserti byggetskjeller.
Energibrønnerfordelespå hele tomtearealet,ogsåunderbygget.
Hva er systemets/anleggets
funksjonog hva det betjener
Varmepumpeskal dekkegrunnlasti varmeanlegget,
min 90% av energibehovet
skal
dekkesav varmepumpe.
Varmepumpeskal dimensjoneres
for en tur temppå min. 60 gr.C.,dettefor å unngå
unødvendigbruk av spisslast.
Det benyttesel.kjel for spisslast,el.kjel skali tillegg dekkedet totalebehovetved
driftsfeil på varmepumpeanlegget.
Energiforsyningtil helebygget.Varmepå vinter, kjøling sommer.
Gulvvarmei alle arealer,unntakp-kjeller og tekniskerom på tak.
Varmesentralen
skal ogsåleverevarmetil forvarmingav varmttappevann,utvendig
snøsmeltanlegg,og ettervarmei vent.aggregater.
Varmeproduksjonen
skal fordelespå flere varmepumper,for å sikreenergioptimal
løsning.Det forutsettesat leverandørlevererenhetfor samkjøringav varmepumper.
Ref. BreeamNor krav i forhold til kjølemedie.
For opptakav energiskal det benyttesenergibrønner,
boreti fjell. Energibrønnerskal i
kjølesesongen
benyttestil frikjøling av bygget,sådettemedregnes
når antall hull og
dybderskal beregnes.
El.kjel skal benyttessomspisslastkjele, og back-up, denneskal beregnestil 100%av
beregnetvarmebehov.
Energibrukenskalmålesvia energimålere,krav til målepunkter,ref. BreeamNor
manual.
Det installeressystemfor vannbehandling,
somsikrer renhet,korrosjonsbeskyttelse,
reduksjoni hardheti vannetog redusererbakterievekst.
Oppbyggingav systemet,de viktigsteprodukter
Varmepumper,el.kjel, pumperpå varm og kald sideVP, stengeventiler,
reguleringsventiler,
shuntventiler,vannbehandling
på varm og kaldsideVP,
glykolpåfylling kald sideVP, glykolpåfylling snøsmelteanlegg.
Akk.tankutstyresmedgjennomløpsrør
for god sjikting i tank.
Varmepumperutstyresmedtilbakeslagsventiler,
på varm og kald side.
Tvillingpumperskal utføresmed2 singelpumperi parallell,medtilbakeslagsventiler.
Driftstid, pr.dag,uke/dag.
Alle døgnetstimer, heleåret.
(detbør vurderesom 1 stk VP tasut for sommerbehov)
Reguleringsstrategi
(hovedfunksjon)
Varmepumperjobberuavhengigav hverandremot akk.tank,hver VP utstyresmed
egensirkpumpe.Tempgiverpå tur ut fra akk.tankregulererpådragfor spisslast.
Spisslastkjel. utstyresmed egensirk.pumpesom sikrer sirkulert mengdeover el.kjel.
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By-passfunksjon monteresi rørnett.Tempgiverstyrer 3-veisventilfor å slippe på
varmefra spisslast.kjel.Det programmeresnødvendigefunksjoneri SD-anleggsom
sikrer optimal utnyttelseav varmepumperi
gg.
Turvannstempskal væreutekompensert.
Sirkulasjonspumper
skal væretrykkstyrte,alle pumperutstyresmeddiff.trykk måler,
analogog digital.
Styringsstrategi(hovedfunksjon)
Alle varmepumperfør spisslastkjel tillateså koble inn.
Sirk.pumpefor respektivVP skal gå før VP starteropp.
Sirk.pumpei spisslastkrets
skal gå før el.kjel leggerinn.
Funksjonfor alternerende
drift skal etbaleresfor tvillingpumper.
Alle sirk.pumperutstyresmedfunksjonfor trim kjøring.

Viktigealarmer
Frost
Lav.temp
Feil VP, lavtrykk, høytrykk
Feil pumper
Automatisketterfylling
Vannbehandling,
drift/feil
Eks.kar,lav/høytrykk
Funksjonvedkritiskehendelsersomstrømbrudd,brann,sabotasje,etc (nødprosedyre)
Ved langvarigstrømbrudd,anleggettilkoblesnødstrøm,sentralefunksjonerskal
opprettholdes.
Forriglinger/avhengigheter/
grensesnittog integrasjonmot andresystemer
Automatikk
Elektro
Ventilasjon
Driftstimetellingtil SD-anlegg:VP, sirk.pumper.
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Brannslokking

33.01 Generelt
Byggetskal fullsprinklesmed automatisksprinkleranleggav våt type.
Sprinkleranleggetskal dimensjoneresog utføresi henholdtil:
-NS-EN 12845.
-Branntekniskprosjekteringsgrunnlag
1701431-RI BR-PRO001-20180905fra
branntekniskrådgiver.
Anleggetskal utføresog anmeldesav autorisertsprinklerinstallatør.
Det skal ved overleveringfremleggestredjepartskontrollav godkjent
sprinklerkontrollørsom skal tasmed i tilbudet. Kontrollen skal utføresi henholdtil FG
sin veiledning,og rapportenskal registreresi ESS(ElektroniskSystemfor
Sprinkleranlegg).
Sprinklersentralenmonteresi tekniskrom i u. etasje.
Det skal sprinklesi alle rom, hulrom, over himlinger, i takoppbygg,tekniskrom mm.
med mindredet er tillatt unntatti henholdtil NS-EN12845.
Arealermed og uten nedforingerer vist på arkitektenstegningerog spesifikasjoner.
Sprinklersentralene
plasseresi tekniskerom som er avsatt.
Det skal benyttesbådesidewallog takmontertesprinklerhoder.Fargepå
sprinklerhoderskal tilsvarefargenpå takflatene/nedforinger.
Anleggetskal koblessammenog forsynesfra offentlig vannledningi henholdtil
kommunenskrav. Dettegjelder ogsåkrav til tilbakeslagssikringmot
hovedledningsnett.
Plasseringog antall eksisterendebrannkummermå kartlegges.Forholdenemå avklares
med Ringerikekommune.Kfr. «Branntekniskprosjekteringsgrunnlag
1701431-RIBRPRO001-20180905» fra branntekniskrådgiver.
Det skal medtasbrannkummersomtilfredsstiller forskriftskrav.For slokkeinnsatser
det nødvendigmed 50 l/sek. fordelt på minst to uttak.
All vannforsyningmå kunnebenyttesuavhengigav årstid.
Kapasitetsmålingav vannforsyningener utført, rapporter vedlagttilbudsunderlaget
.
Det skal levereskomplett dokumentasjoni henholdtil NS-EN12845.
Opplæringav byggets driftspersonaleti dagligeog ukentligetilsyn med
sprinkleranleggetskal medtasi prisen.
Det skal monteresbrannslangeri skapfor innfelling i vegg og skum håndslokkereiht.
«Branntekniskprosjekteringsgrunnlag
1701431-RIBR-PRO001-20180905» fra
branntekniskrådgiver.
Sprinklersentralskal utstyresmed tilstrekkelig varsling fra manuellestengeventiler,
trykkvakt, endebryterm.m.. Varsling og overvåkingmå fullintegreresopp mot SDanleggog toppsystemsom beskreveti kap. 56.
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33.02 Ledningsnett
Rørnett og hengersystem
leveresog monteresetter NS-EN12845.For rørdimensjoner
fra DN 25 til DN 50 benyttesgjengedestålrør.
Deler leveresetter NS-EN 10242sort add.utførelse.
Ledningerover DN 50 benyttesstålrørNS 582 med "Victaulic" kuplinger eller
tilsvarende.
Røreneskal leveresferdig korrosjonsbeskyttet
og grunnet.
For tilløp/avløpfra sprinklerventilerbenyttesstålrøretterNS 5587 mednormal
veggtykkelseetterserie1, galvanisertutførelse.Deler leveresetter NS-EN 10242i
galvanisertutførelse.
For rørdimensjonerDN 65 og størrebenyttessveisedestålrøretterNS 5582 med
normalveggtykkelseetterserie1. Deler leveresetterNS 5592.
Alle synligerør, flenseretc. skal væremalt med 2 strøkoljemaling.
Utseende/farge
på sprinklerhoderskal tilpassestak/himlingsfargeog avklaresmed
arkitekt før bestilling. Utløsningstemperatur
68 ºC.
For områdermedfare for frost må detteivaretasmed separateog likeverdig egnede
løsninger.

33.03 Utstyr og armatur
Sprinklersentralenmonteresi teknisk rom i u. etasje.
Sentralenemonterespå konsoll utført av u-jern og festestil gulv med eksp.bolter.
Det monteresendebryterpå alle ventiler og trykkvakt på sprinklersentralen.
Det monteresvannmengdemåler
for kapasitetsmålingav sprinkler-innlegg.Avløp
føresut gjennomveggtil byggetsovervannssystem.
På alarmledningenmonterestrykkbryter som skal tilknyttes elektriskalarm,f.eks.
byggetsbrannsentralog brannvesenet.
Sprinklerentreprenøren
skal levereog montereskapi sprinklersentralene
for
overvåking (SD anlegget)i henholdtil NS - EN 12845.
Alle avstengingsventiler
i sprinklersentralene
skal væresluserPN16, høyrelukkende
med indikator og mikrobrytersom viser om ventilener i åpeneller lukket stilling.
Det medtasnødvendigeantall tappepunkter medventiler for fullstendig dreneringav
rørnettet.
Røranleggetmed deler skal males.Sprinklerfirmaskal rustbeskytterørenesom
beskrevetog male rørnemed fargesom avtalesmed byggherren.
Før anleggetsettesi drift skal protokoll for trykkprøving væreutført. Trykkprøvingen
skal foregåpå minimum 15 bar eller 1,5 gangerhøyestedriftstrykk i henholdtil NSEN12845.
Det skal medtasslokkeutstyrog brannskapiht. offentlige lover og forskrifter.
Alle tekniskrom skal utstyresmed skum håndslukkere,brannklasseA/B.
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Skumhåndslukkeremed nominell fyllemengdepå 5,88 l. vann og 0,12 l skum
AFFFXHP.

33.04 Merking
Merking av slokkeutstyri fellesområdermå værei henholdtil Norsk Standardog i
henholdtil NS-EN 12845.
Sprinklerventilerog hovedkurs skal merkesentydig. Adkomstveientil
sprinklersentralenskal merkes.
Rør merkesmed opplysningerom røretsinnhold / funksjon,systemnummer,
betjeningsområde
etc. Rørmerkingskal utføresmed merketapeminimum hver 20
meter.
Merking skal værei henholdtil Statsbyggsitt tverrfagligemerkesystem,TFM.

33.05 Instrumentering
Manometrefor trykkavlesningskal monteresforan og ettersprinklerventiler.
2 pressostater
for alarmfor hver sprinklerventil.Anleggetskal utstyresmed to
trykkbryterefor videreføring av alarmtil brannvarslingssentralen.
Disseskal kunne
testesuavhengigav hverandre.
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330.01Sprinkleranlegg
Forenklet funksjonsbeskrivelse
System/Anleggsbetegnelse
og plassering(sentralenheter)
Sprinkleranlegg.Sprinklersentralplasseresi teknisk rom kjeller.
Hva er systemets/anleggets
funksjonog hva det betjener
Sprinkleranlegg,for helebygget.
Anleggetskal prosjekteresog monteresihht NS-EN 12845.
Dokumentasjonav vannkildeer en del av tilbudsunderlaget,
ligger somegetvedlegg.
Oppbyggingav systemet,de viktigsteprodukter
Sprinklersentral,
medsprinklerventilmedendebryter,gap-meter,prøvekran,avløpfra
prøvekran,trykkbryter,pressostater
og manometer.
Driftstid, pr.dag,uke/dag.
24 timer, alle dager.
Reguleringsstrategi
(hovedfunksjon)

Styringsstrategi(hovedfunksjon)
Hovedventilskal væretilgjengeligfor avstengningvedbrann,utføresav stedligbrann
og redningstjeneste.
Viktigealarmer
Ved utløstsprinkler,skal det gå alarmtil brannsentral.
Alarm ved indikasjonpå lavt trykk. (byggeter utenvann)
Funksjonvedkritiskehendelsersomstrømbrudd,brann,sabotasje,etc (nødprosedyre)

Forriglinger/avhengigheter/
grensesnittog integrasjonmot andresystemer
Integrasjonmot SD anlegg.
Integrasjonmot brannsentral.
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Prosesskjøling

35.01 Generelt
A lle kuldeanleggsom beskrevetskal utføresi henholdtil NS-EN 378, NS_EN 4622
og Norsk Kuldenorm.
Systemerfor kjøling av rom for oppbevaringved reduserttemperaturover 0 gr. C.
Omfatterledninger,armatur,utstyr og isolering.
Kjøleanleggskal dumpevarmepå kald sideav varmepumpe.

35.02 Kjøling av kjølerom mat.
Leveranseog monteringav DX - kjølemaskiner/ Varmepumpei urent rom i tilknyt ning
til skyllerom på avdelingene
I nner-delen(fordamper)plasseresi tak eller på veggi rommet.
Kondensatorleverervarmetil kaldsidepå varmepumpeanlegget.
Temperatureni rommetskal ikke overstige + 4 gr. C.
Det leveresog monteresDX -kjølemaskin/VP med en nødvendigkjølekapasitetog
med innbyggetvinterdrift. FreonR410a
Rommetskal dimensjoneresfor internlaster,ventilasjonog dimensjonerende
temperaturer
.
Det vil værekjølebehovhele året.Montasjenskal foretasav kyndig kjøleteknisk
personellmedfagbrev.Montasjenvil beståav å montereopp inner-delenpå vegg,og
utedeleni parkeringskjellerpå ett vatret fundament,egnetfor dennetype installasjoner
Kjølerommeneutstyresmed alarmfor feil og avvik som skal overførestil SDanlegget.

35.03 Kjøling av lager og avfallsr om.
Leveranseog monteringav DX - kjølemaskiner/Varmepumpei urentrom i tilknytning
til skyllerompå avdelingene
Inner-delen(fordamper)plasseresi tak eller på vegg i rommet.
Kondensatorleverervarmetil kaldsidepå varmepumpeanlegget.
Temperatureni rommetskal ikke overstige + 6 gr. C.
Det leveresog monteresDX -kjølemaskin/VP med en nødvendigkjølekapasitetog
med innbyggetvinterdrift.
Rommetskal dimensjoneresfor internlaster,ventilasjonog dimensjonerende
temperaturer.
Det vil værekjølebehov heleåret.Montasjenskal foretasav kyndig kjøleteknisk
personellmedfagbrev.Montasjenvil beståav å montereopp inner-delenpå vegg,og
utedeleni parkeringskjellerpå ett vatretfundament,egnetfor dennetype installasjoner
Kjølerommeneutstyres medalarmfor feil og avvik som skal overførestil SDanlegget.
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35.04 Kjøling av hovedtavle.
Hovedtavleskal kjøles medFan coil eller kjølebaffel.
Det er regnetmed å benytteisvannfra kald sidevarmepumpe.
Temperatureni dataromskal ligge mellom +20 og +24 gr. C.

35.05 Kjøling av IKT -rom
IKT rom skal kjølesmed Fancoil eller kjølebaffel.
Det er regnetmed å benytteisvannfra kald sidevarmepumpe
.
Temperatureni dataromskal ligge mellom +20 og +24 gr. C.
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350.01Prosessk jøling
Forenklet funksjonsbeskrivelse
System/Anleggsbetegnelse
og plassering(sentralenheter)
Rom med kjølebehov,plasserti u.etg.del 3.
Hva er systemets/anleggets
funksjonog hva det betjener
Anleggeneskal sikreønskettemperaturi følgenderom:
Kjølerommat,kjølte lager,kjølt lagerskittentøyog kjøling i avfallsrom.
Temp.krav i rom er 2-4 gr.C.
Oppbyggingav systemet,de viktigsteprodukter
KjølebehovdekkesmedDX kjøling.
Overskuddsvarme
dumpestil brønnpark
Leverteenheterskal ha (utedel)løsningfor back-up. Kan plasseresi p-kjeller.
Driftstid, pr.dag,uke/dag.
Alle døgnetstimer, heleåret.
Reguleringsstrategi
(hovedfunksjon)
Ved høy retur brønner,eller bortfall av sirk., fra brønnerskal back-up funksjon
benyttes.
Styringsstrategi(hovedfunksjon)
Sikreønskettemperaturi kjølte rom.
I rom for matkjølingskal alle krav i IKT Mat oppfylles.
Viktigealarmer
Høy temp
Feil pumpe
Drift/feil DX maskiner
Funksjonvedkritiskehendelsersomstrømbrudd,brann,sabotasje,etc (nødprosedyre)
Ved langvarigstrømbrudd,anleggenetilkoblesnødstrøm,sentralefunksjonerskal
opprettholdes.
Forriglinger/avhengigheter/
grensesnittog integrasjonmot andresystemer
Automatikk
Elektro
Ventilasjon
Driftstimetellingtil SD-anlegg: Sirk.pumper.
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Luftbehandling s - og ventilasjonsanlegg

36.01 Generelt
Det skal levereskomplette ventilasjonssystemer for hele bygget
Systemeneskal planleggesmed hensyntil fleksibilitet, samtdrift s- og vedlikeholdsvennlighet.Videre skal systemeneutformesslik at det gis godemuligheterfor
innreguleringog kontrollmålingerav luftmengder,samtinspeksjon,serviceog
rengjøring.
Ventilasjonsanlegget
skal utføresi materialersom tilfredsstiller klasseA2-s1,d0
Se rapportfra branntekniskrådgiver:
«Branntekniskprosjekteringsgrunnlag
1701431-RI BR-PRO001-20180905».
Alle aggregatene
i byggetplasseresi 3 stk. ventilasjonsrom
.
3 aggregaterplasserespå tak, 1 aggregati u.etg.
Vedlagteplantegningerviser tenkt plasseringav tekniskrom, sjakterog
hovedføringer.
Det er forutsattfølgendesystemoppdelingav luftbehandlingsanleggene:
-360.010Aggregatdel 1, 1.etg.og 2.etg.
-360.020Aggregatdel 2, 1.etg.og 2.etg
-360.030Aggregatdel 3, u.etg.1. etg. og 2.etg.
-360.040Aggregatu.etg,del 1 og del 2.
Det benyttesbalanserteog behovsstyrtventilasjonmedtilførsel av filtrert , forvarmet
og kjølt luft. Anleggeneskal utstyresmed roterendevarmegjenvinner
. Beboerrom
utstyresmed V AV spjeldfor variabelluftmengde,pådragfor luft styresvia Co2 og
tempgiver.Min. mengdepå rom skal være50 % av maksmengde.
VAV spjeldfor øvrige i alle rom medpersonbelastning.
CAV og VAV skal utstyresmed og skal ha mulighet for full integrering
Det skal benyttesomrøringsventilasjon.
Ventilasjonsanlegget
skal utformesfor maksimalutnyttelseav uteluftenskjøleeffekt.
Tavler, tavlerom,heissjakt, maskinromog teknisk rom skal ventileres.Ved ventilering
av renholdssentralmå det tashensyntil nødvendigavtrekk fra tørketrommel.
M edisinromskal utstyresmed punktavsug,via fleksibel avtrekksarm
.
Kombidamperepå alle kjøkken utstyresmed egetavtrekkssystem,
medtilhørende
vifte, styring og hette.Viftedrift forrigles med bruk av combidamper.
For god lufting rundt kjølehjørneri avdelingskjøkken,etableresavtrekk for rommeti
detteområdet.
Undertrykkskal etableresi områderhvor lukt og annenforurensningkan spres.
Sekundærerom somtoalettero.l. kan ha tilførsel av luft ved overstrømningfra
tilliggendelokaler. Det må tashensyntil eventuellebrannskiller.
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Myndigheteneskrav om brannseksjonering
og plasseringav brannspjeldeller
brannisoleringskal tilfredsstilles.Se beskrivelseog tegningerfra Brannteknisk
prosjekteringsgrunnlag
1701431-RIBR-PRO001-20180905fra branntekniskrådgiver.
Basisfor effektiv ventilasjonog god luftkvalitet (alle beboerrom)skal værebasertpå
bruk av lavemitterendematerialerinnendørs.I tillegg skal det leggesvekt på å
klassifiserebrukssonenei bygningenslik at forurensningsavgivelse
fra aktiviteter
begrensesi de renestesoneneog slik at manlar ventilasjonsluftoverstrømmefra rene
til mindrerenesoner, for såå trekkesav der.
Plassbehovog dimensjoneringav tekniskerom, sjakter,hovedføringerog nedforinger
utarbeidespå grunnlagav krav til luftmengderi klimatabell 30.1.

36.02 Kanalnett
Det skal fortrinnsvisbenyttesstandardspirokanalerog deler.
Kanalerskal tilfredsstille kravenei Norsk Standardmedhensyntil tetthetsklasser,
toleranseretc.
KanalerutføresetterNS-EN 1506,NS-EN 10346og NS-EN 10143og utføresav
varmgalvanisertestålplaterdersomikke anneter oppgitt. Kanalanleggetskal utføresi
materialersom tilfredsstiller klasseA2-s1,d0[ubrennbarematerialer].Dette gjelder
kanaleneshele tverrsnitt.
Kanalermed størrebreddeenn0,5 m skal kryss-knekkeseller avstives.
Rektangulærekanalerskal ha min platetykkelse0,9 mm.
Kanalerutføresslik at sjenerendelyd ikke oppstårpå grunnav skarpekantereller
vibrasjongrunnetmanglendeavstivning.
Kanalerskal væreavfettetinnvendig.
Synlige kanalerskal avfettes,hvis detteer nødvendigfor malerarbeider.
Synligekanalerskal væresolid og pent montert.
Innerradiuspå bøyerog avgreningerskal der detteer praktiskmulig værelik halve
kanalbredden.
Skjøtemetoder:
Kanalskjøterfor f irkantkanalerskal utføresmed geidskinne,geidstangog pakning.
Hjørnerskal påmontereshjørneprofiler.Pakningskal værealdringsbestandig.
Kanalskjøterfor rundekanalerskal utføresmed gummipakning.Leverandørens
monteringsanvisning
skal følges.
Kanalene skal utstyresmed renseog inspeksjonslukerfor å sikre mulighetenefor
fremtidig renhold.
Kanalopphengskal væreubrennbarti hht Norsk Standardog som spesifisertav
branntekniskrådgiver.
Mellom kanalerog bygningsdelerskal det branntettesforskriftsmessig.
Kanalerskal brannisoleresi henholdtil gjeldeneregelverkog som beskreveti
Branntekniskprosjekteringsgrunnlag
1701431-RIBR-PRO001-20180905fra
branntekniskrådgiver.
I tillegg skal det monteresbrannspjeldi alle brannkonstruksjoner
hvor dette kreves.
Kanalerskal tetthetsprøves
i henholdtil VVS-AMA 80, med 400 Pa prøvetrykk.
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Tetthetsklasse
A for rektangulærekanalerog utstyr, og tetthetsklasse
B for sirkulære
kanalerog utstyr.
Kanalerskal væreforsynt mednødvendigerenseluker/inspeksj
onsluker(minimum pr.
10 løpemeter).
Luftinntaketutstyresmed snø- og regnefelle. A vkastutføresmed avkastover tak med
jethette.
Det skal treffestiltak for å unngånedsmussingav kanalerog utstyr ved transport,
lagring og montering,i byggetiden.Åpne kanalerpåsettesendelokk.
Ventilasjonsanleggene
skal ikke settesi drift før ventilasjonsentreprenøren
har
dokumentertat anleggetholder renhetskravgitt i kap. 36.08 "Renheti
ventilasjonsanlegg".
Alle ventilasjonsanleggene
skal utstyresmed innreguleringsspjeldog nødvendige
antall lydfeller for å tilfredsstille lydkrav som oppgitt i klimatabellen.

36.03 Luftfordelingsutstyr
Luftinntak skal plasseres,utformesog dimensjonerespå en slik måteat snøikke tetter
luftinntaket,og at nedbørog smådyr ikke trengerinn i inntaksdelen(filterdelen skal
holdestørre).
Det skal benyttesinntaksristersikrer at inntrengningav snø/regnikke forekommer.
Inntaksristen
esunderkantplasseresmin 1,3 m over takflaten. Inntaketskal legges
nordvendt,og bort fra fremtredendevindretning. Om nødvendigskal luftinntaket
utstyresmed skjerming.
Luftinntak dimensjoneresfor en hastighetover risten på max 1,5 m/s.
Lydtrykknivåetfra avkast- og tilluft srister/åpningermå tilfredsstille kravenei PBL
bådeav hensyntil naboene
.og egnebrukere.
Luftinntak og avkastskal utformesslik at krav i BreeamNor er ivaretatt.
Tilluftsventiler skal værekompletteventiler med demonterbarfrontplatetilpasset
himlingssystemet.
Det skal benyttesventiler som kan dokumentere god spredningseffekt
, induksjonog
ventilasjonseffektivitet.
Tilluftsventiler skal ikke ha luftmengderover 400 m3/h, alternativtdekkemaks20 m2
i arealermedpersonopphold.
Avtrekksventileri beboerrom,toaletter,lager,skyllerom,garasjer,kopirom,
avfallsrom, kjøkkenog lignendeskal værekontrollventiler.
Avtrekksristerskal væreutstyrt med spjeldog ev. lyddemperfor innreguleringav
riktig trykkfall over risten.Avtrekksristerskal utstyresmed lydisolertekammer.
Reguleringsspjeldene
skal ha sammedimensjonsom ventilen.
Alle ventiler skal væreutført i lakkert stål. Fargei henholdtil avtalemed arkitekt.
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Tillufts - og avtrekksventilerskal kunnekontrollmåles,låses,samtkunnedemonteres
enkelt for rengjøring.
Lavestetilførselstemperaturom vinterenved DUT skal være21 °C. Utenom
oppvarmingssesongen
skal det væreen nedrebegrensningpå ca. 17 °C.
Spaltunderdør /overstrømnings
utstyr/ristermellom rom som skal ha overstrømning
skal væredimensjonertfor en lufthastighetpå maks 0,15 m/s.
Overstrømnings
utstyr skal ikke reduserebrann- og lydkrav sattfor veggen.
Underordnederom og garasjeanlegget
utstyresmed kontrollventilerfor avtrekk ved
gulv og tak.
Alle kjøkkenskal ha separatavtrekkshetteover steke- og kokeutstyr.
A vtrekkshetteneskal utstyresmedeffektive fettfilter, lys og stort volum slik at
forurensetavtrekksluftblir fangetopp effektivt.

36.04 Luftbehandlingsutstyr
36.041Generelt
Det skal installeresmed systemoppdelingsom beskrevettidligere.
Viftemotorene skal dimensjoneresslik at viftekapasitetenkan økes15%.
Aggregateneskal tilfredsstille tetthetskravene
i VVS-AMA 80.
Aggregatene skal hevesca. 15 cm over gulv på solid stativ for tilkomst, rengjøring,
plasseringav vannlåseretc.
Nødvendigevibrasjonsdemperemå nøyeavstemmes/dimensjoneres
i samrådmed
aggregatleverandøren
slik at vibrasjoneneikke forplantersegtil
omgivelsene/konstruksjonene.
Alle aggregatdelerskal væreutstyrt med luker for inspeksjon,serviceog rengjøring.
I tillegg skal det værese-glassi alle luker slik at funksjonenekan kontrolleresutenå
åpnelukene.
A lle seksjonerskal innvendigværeutstyrt medlys.
Termometerskal monterespå alle sider av varmegjenvinner.
Trykkforholdenei aggregatetskal væreslik at all ev. lekkasjeover vekslerskal
overførestil bruktluftside.
Alle hovedluftmengderskal kunneavlesesetteraggregatet.
Det skal installeresrøykdetektorersom beskreveti Brannteknisk
prosjekteringsgrunnlag
1701431-RIBR-PRO001-20180905fra branntekniskrådgiver.
36.042 Aggregater.
Ventilasjonsaggregatene
skal minimum beståav følgendekomponenter:
-Inntaksspjeld, elektrisk styrt motor medfjær- tilbaketrekk
-Roterendevarmegjenvinnermedmin. temperaturvirkningsgrad
85%
-Vannbasertettervarmebatteri
-Vannbasert kjølebatteri
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-Tilluftsvifte, direktedrevetog frekvensregulert
.
Ventilasjonsentreprenøren
levererfrekvensomformer(spesialkabel)og skal monteres
av el.entreprenøren.
-Posefilterav engangsmedium
EU -7 på tilluft .
-Posefilterav engangsmedium
EU -7 på avtrekk.
-Avtrekksvifte, direktedrevetog frekvensregulertfor dag- og nattdrift.
Ventilasjonsentreprenøren
levererfrekvensomformer(spesialkabel).
-Avkastspjeld.
-Lyddempere
-Mansjetter
-Kondenspanne
og dråpefangere
Energitil viftedrift : SFP-f aktor skal værelik eller mindreenn 1,5 kw/(m3/s)ved
størstenettoluftmengde.
36.046 Garasjeventilasjon
Garasjenskal ventileremed et fordelt avtrekksanlegg.Kanalerfordelesi hele arealet
med tilstrekkelig avtrekksventilerplassertved gulv og tak slik at krav til CO og Co2
overholdesi hele garasjen
Avtrekksviftenskal styresav bådeCO og Co2 føler medforsinkelse.Det skal
installerestilstrekkelig antall følereslik at alle delerav garasjener dekket.
Luftinntak skal plasseressentraltog utstyresmedrister og motorstyrtstengespjeld.
I periodermedlave utetemperaturer
skal garasjeanlegget
sikresmed
varmluftsoppvarming
.
36.047 Tavler, sjakter osv.
Tavler, tavlerom,sjakter,heissjaktog tekniskrom skal ventileresi henholdtil
funksjon og forskrifter.

36.05 Isolasjon
Tilluftskanalerskal isoleresmed minimum 25 mm mineralullplater.
Kanalersom monteresi kulverterpå tak, skal termisk isoleresslik at temp.fall fra
tekniskrom til beboerromikke overstiger2 K, for tilluft og avtrekk.
Luftinntakskanalerskal isoleresmed75 mm fuktbestandigisolasjon.
Brannisoleringav kanalerder hvor detteer påkrevd, skal tilfredsstille forskriftenes
krav. Synlig brannisolasjonskal mantlesmedalu.mantel.
36.06 Merking
Alt maskineltutstyr, aggregatdeler,hovedkanalerog reguleringsspjeldmerkes.Utstyr
merkesmed gravertelaminatskilt.
Merking skal værei henholdtil Statsbyggsitt tverrfagligemerkesystem,TFM.

36.07 Prøving, instrumentering
Termometrefor uteluft, avkastluft,tilluft og fraluft for hvert systemmedtas.
Anleggetskal innreguleresslik at de tekniskespesifikasjonene
blir oppfylt.
DAGFINN H. JØRGENSEN AS
RÅDGIVENDE INGENIØRERMRIF

41

Ringerike kommune
Utbygging

Heradsbygda Omsorgssenter
KAP.30 Forprosjekt VVS teknikk

36.08 Renhet i ventilasjonsanlegg
Entreprenørenskal overlevereventilasjonsanlegget
rengjortutvendigog innvendig.
Ved utvendigrengjøringmedtashele anlegget.
Krav til støvdekkeprosenter
ved forskjellige renholdsklasser
hentetfra tabell i kap. 3 i
" RentTørt Bygg" håndboken:

Overflater

Renholdsklasser
B: Normal
Norm (maks)
5,0 (7,0)

A: Høy
Norm (maks)
Ventilasjonssystemenes3,0 (5,0)
overflater
Fig. 36.8.1 - Kvalitetskravfor rengjøringav ventilasjonsanlegg

C: Lav
Norm (maks)
7,0 (10,0)

Kontroll av renholdskvalitetskal utføresav entreprenøren
i form av dokumentert
egenkontroll.Målinger skal utføresmed feltmåleinstrumentBM -Dustdetector,
umiddelbartfør overleveringav ventilasjonsanleggene.
Entreprenørenskal oversendemåleprotokolltil byggherrenumiddelbartetterat
målingerer utført.
Renholdsklassene
i fig. 36.8.1 gir en normverdiog en maksimalverdifor akseptable
støvdekke % på rengjorteoverflater.Med normverdifor hver type overflatemenesen
middelverdi(median)slik at maksimalt50 % av alle målingerfor dennetype overflate
kan overskrideverdien.Med maksimalverdifor hver type overflatemenesat ikke mer
enn 15 % av målingenetillates å overskridedenneverdien.
Dersomfor mangemålingerfra en type overflateoverskridernorm- eller
maksimalverdien,vil renholdskvalitetenfor dennetypenoverflatebli underkjenn,og
rengjøringmå utførespå ny for entreprenørens
regning.

36.09 Kvalitetskrav
Renhetpå utvendigeflater:
Renholdskvalitetskal tilfredsstille klasseC:Lav, for alle overflatekategorier.
Renhetpå innvendigeflater:
Renholdskvalitetskal tilfredsstille klasseB: Normal, for alle overflatekategorier.

42
DAGFINN H. JØRGENSEN AS
RÅDGIVENDE INGENIØRERMRIF

Ringerike kommune
Utbygging

Heradsbygda Omsorgssenter
KAP.30 Forprosjekt VVS teknikk

360.10 Ventilasjonsaggregatrom del 1, 1. og 2.etg.
360.20Ventilasjonsaggregatrom del 2, 1. og 2.etg.
Forenklet funksjonsbeskrivelse
System/Anleggsbetegnelse
og plassering(sentralenheter)
Ventilasjonsaggregat,
plasserti tekniskrom på tak.
Hva er systemets/anleggets
funksjonog hva det betjener
Anleggenebetjenerrom, 1. og 2. etg.del 1 og 2.
Oppbyggingav systemet,de viktigsteprodukter
Ventilasjonsaggregat
med,by-passfunksjon(brann),frekvensregulerte
vifter, filter for
luften, roterendevarmegjenvinner,ettervarmebatteri
, kjølebatteriog nødvendig
automatikk.
Luftmengderi rom reguleresetterbehov,via tempog CO2 følere,plasserti rommene.
VAV spjeldmonteresover himling.
Anleggetutstyresmedoptimiserløsning,for styring av pådragav vifter i aggregat.
Tempvannbårentvarmebatt:50/30gr.C.
Tempkjølebatt17/12gr.C.
Driftstid, pr.dag,uke/dag.
Heledøgnet,alle åretsdager.
Reguleringsstrategi
(hovedfunksjon)
Luftmengdeetterbehov,CO2 og temp.
Utekompenserttillufts temperatu
rregulering.
Tilluftstemperaturer utekompensertav temp.giver,og settpunktreguleresforløpende
etterfølgendekompenseringskurve:
Ute temp.:
Tilluftstemp.:
-20 gr.C
+22 gr.C
0 gr.C
+20 gr.C
+18 gr.C
+18 gr.C
Kompenseringskurve
skal værejusterbar.
Spjeldotimaliseringsløsningskal leveres.
Signalfra CAV/VAV systemenebestemmerturtall på vifter i aggregat.
CAV/VAV spjeldmed størstbehover styrende,og anleggetskal styre mot mestmulig
åpnespjeldvinkler.Dette for å reduserevifteturtall og energibruk.

Styringsstrategi(hovedfunksjon)
Oppstartssekvens:
-

Spjeldmotorinntak/avkaståpner
Avtrekksviftestarter
Varmegjenvinnergår til makspådrag
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Tilluftsvifte starter
Anleggetstarterregulering

Frost:
Varmebattholder+25 gr-C vedstillstand
Returvannunder+12 gr.C kjøresgjenvinnertil 100%
Returvannunder+ 6 gr.C, stanseraggregat.
Brann/røyk:
Ved røyk i tilluftskanalstansesaggregatetumiddelbart.
Ved branalarmskal aggregatetkjørestil maksluftmengde,alle VAV spjeldtil 100%
åpning.
Motorvern:
Skal slå automatiskut ved overbelastning,
manuellreset.
Viftevakt:
Justerbaralarmgrense
fra SD-anlegg.
Filtervakt:
Justerbaralarmgrense
fra SD-anlegg.
Luftmengderskal kunnelesesi SD-anlegg,tilluft og avtrekk.
Virkningsgrader,vifter og gjenvinner,skal kunnelesesi SD-anlegg.
Driftstimetellingfor vifter og pumper.
Viktigealarmer
Frost
Driftsfeil
Brannalarm
Funksjonvedkritiskehendelsersomstrømbrudd,brann,sabotasje,etc (nødprosedyre)
I hht byggetbrannstrategiskal ventilasjonsanlegget
bruke«trekkut strategi»ved brann,
dvs by-passfunksjoni aggregat.
Ved brann:anleggetgirer opp til maksluftmengde,alle spjeldgår til åpenpos.
Dersomdet detekteresrøyk i tilluft, stansesaggregat.
Strømbrudd:anleggetstopper,automatiskstartnår strømtilførselgjenopprettes.
Forriglinger/avhengigheter/
grensesnittog integrasjonmot andresystemer
Automatikk
Brannsentral
Elektro
Rørlegger
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360.30Ventilasjonsaggregatrom del 3, U.etg, 1.etg. og 2.etg.
Forenklet funksjo nsbeskrivelse
System/Anleggsbetegnelse
og plassering(sentralenheter)
Ventilasjonsaggregat,
plasserti tekniskrom på tak.
Hva er systemets/anleggets
funksjonog hva det betjener
Anleggetbetjenerrom, i u.etg.1.etg.og 2.etg.del 3.
Oppbyggingav systemet,de viktigsteprodukter
Ventilasjonsaggregat
med,by-passfunksjon(brann),frekvensregulerte
vifter, filter for
luften, roterendevarmegjenvinner,
ettervarmebatteri
, kjølebatteriog nødvendig
automatikk.
Luftmengderi rom reguleresetterbehov,via tempog CO2 følere,plasserti rommene.
VAV spjeldmonteresover himling.
Anleggetutstyresmedoptimiserløsning,for styring av pådragav vifter i aggregat.
Tempvannbårentvarmebatt:50/30gr.C.
Tempkjølebatt17/12gr.C.
Driftstid, pr.dag,uke/dag.
Heledøgnet,alle åretsdager.
Det etableressonerfor individuell reguleringav driftstider,sonerpå etasjenivå.
Reguleringsstrategi
(hovedfunksjon)
Luftmengdeetterbehov,CO2 og temp.
Utekompenserttillufts temperaturregulering.
Tilluftstemperatur er utekompensertav temp.giver,og settpunktreguleresforløpende
etterfølgendekompenseringskurve:
Ute temp.:
Tilluftstemp.:
-20 gr.C
+22 gr.C
0 gr.C
+20 gr.C
+18 gr.C
+18 gr.C
Kompenseringskurve
skal værejusterbar.
Spjeldotimaliseringsløsning skal leveres.
Signalfra CAV/VAV systemenebestemmerturtall på vifter i aggregat.
CAV/VAV spjeldmed størstbehover styrende,og anleggetskal styre mot mestmulig
åpnespjeldvinkler.Dette for å reduserevifteturtall og energibruk.

Styringsstrateg
i (hovedfunksjon)
Oppstartssekvens:
-

Spjeldmotorinntak/avkaståpner
Avtrekksviftestarter
Varmegjenvinnergår til makspådrag
Tilluftsvifte starter
Anleggetstarterregulering
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Frost:
Varmebattholder+25 gr-C vedstillstand
Returvannunder+12 gr.C kjøres gjenvinnertil 100%
Returvannunder+ 6 gr.C, stanseraggregat.
Brann/røyk:
Ved røyk i tilluftskanalstansesaggregatetumiddelbart.
Ved branalarmskal aggregatetkjørestil maksluftmengde,alle VAV spjeldtil 100%
åpning.
Motorvern:
Skal slå automatisk ut ved overbelastning,
manuellreset.
Viftevakt:
Justerbaralarmgrense
fra SD-anlegg.
Filtervakt:
Justerbaralarmgrense
fra SD-anlegg.
Luftmengderskal kunnelesesi SD-anlegg,tilluft og avtrekk.
Virkningsgrader,vifter og gjenvinner,skal kunnelesesi SD-anlegg.
Driftstimetellingfor vifter og pumper.
Viktigealarmer
Frost
Driftsfeil
Brannalarm
Funksjonvedkritiskehendelsersomstrømbrudd,brann,sabotasje,etc (nødprosedyre)
I hht byggetbrannstrategiskal ventilasjonsanlegget
bruke«trekk ut strategi»ved brann,
dvs by-passfunksjoni aggregat.Dettegjelderfor 1. og 2. etg.
Dendelenav vant.anlegget
sombetjeneru.etg.skal bestykkesfor «Stenginne strategi.»
Ved brann:anleggetgirer opp til maksluftmengde,alle spjeldgår til åpen pos.(dette
gjelderikke for u.etg.)
Dersomdet detekteresrøyk i tilluft, stansesaggregat.
Strømbrudd:anleggetstopper,automatiskstartnår strømtilførselgjenopprettes.
Forriglinger/avhengigheter/
grensesnittog integrasjonmot andresystemer
Automatikk
Brannsentral
Elektro
Rørlegger
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360.40Ventilasjonsaggregatfor kjeller.
Forenklet funksjonsbeskrivelse
System/Anleggsbetegnelse
og plassering(sentralenheter)
Ventilasjonsaggregat,
plasserti tekniskrom i kjeller.
Hva er systemets/anle
ggetsfunksjonog hva det betjener
Anleggenebetjenerp-kjeller og tilhørendeunderordnede
rom.
Oppbyggingav systemet,de viktigsteprodukter
Ventilasjonsaggregat
med,by-passfunksjon(brann),frekvensregulerte
vifter, filter for
luften, roterendevarmegjenvinner,ettervarmebatteri
, kjølebatteriog nødvendig
automatikk.
Luftmengderi rom reguleresetterbehov,via CO og CO2 følere,plasserti p-kjeller.
Romgivereregulerervifter direkte.
Anleggetskal sikretemperaturen
i arealenepå vinter, min.temper + 5 gr.C.
Tempvannbårentvarmebatt:50/30gr.C.
Tempkjølebatt17/12gr.C.
Driftstid, pr.dag,uke/dag.
Heledøgnet,alle åretsdager.
Reguleringsstrategi
(hovedfunksjon)
Luftmengdeetterbehov,CO og CO2. (tempi tillegg på vinter)
Utekompenserttillufts temperaturregulering.
Tilluftstemperaturer utekompensertav temp.giver,og settpunktreguleresforløpende
etterfølgendekompenseringskurve:
Ute temp.:
Tilluftstemp.:
-20 gr.C
+22 gr.C
0 gr.C
+8 gr.C
+18 gr.C
+8 gr.C
Kompenseringskurve
skal værejusterbar.
Styringsstrategi(hovedfunksjon)
Oppstartssekvens:
-

Spjeldmotorinntak/avkaståpner
Avtrekksviftestarter
Varmegjenvinnergår til makspådrag
Tilluftsvifte starter
Anleggetstarterregulering

Frost:
Varmebattholder+25 gr-C vedstillstand
Returvannunder+12 gr.C kjøresgjenvinnertil 100%
Returvannunder+ 6 gr.C, stanseraggregat.
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Brann/røyk:
Ved røyk i tilluftskanalstansesaggregatetumiddelbart.
Ved branalarmskal aggregatetkjørestil maksluftmengde..
Motorvern:
Skal slå automatisk ut ved overbelastning,
manuellreset.
Viftevakt:
Justerbaralarmgrense
fra SD-anlegg.
Filtervakt:
Justerbaralarmgrense
fra SD-anlegg.
Luftmengderskal kunnelesesi SD-anlegg,tilluft og avtrekk.
Virkningsgrader,vifter og gjenvinner,skal kunnelesesi SD-anlegg.
Driftstimetellingfor vifter og pumper.
Viktigealarmer
Frost
Driftsfeil
Brannalarm
Funksjonvedkritiskehendelsersomstrømbrudd,brann,sabotasje,etc (nødprosedyre)
I hht byggetsbrannstrategiskal ventilasjonsanlegget
bruke«trekkut strategi»ved brann,
dvs by-passfunksjoni aggregat.
Ved brann:anleggetgirer opp til maksluftmengde,alle spjeldgår til åpenpos.
Dersomdet detekteresrøyk i tilluft, stansesaggregat.
Strømbrudd:anleggetstopper,automatiskstartnår strømtilførselgjenopprettes.
Forriglinger/avhengigheter/
grensesnittog integrasjonmot andresystemer
Automatikk
Brannsentral
Elektro
Rørlegger
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Komfortkjøling

37.01 Generelt
Alle ventilasjonsaggregater
utstyresmed kjølebatteri.
Kjølebatterier tilkobles brønnparkfor frikjøling .
Dvs at brønnparkskal dekkekjølebehovet.
Temperaturnivåene
skal være12-17 OC.
Isvannsrørene
skal førestil alle aggregateri tekniskerom på tak.
Kjøleanleggetutstyresmed alarmfor feil og avvik som skal overførestil SDanlegget.

37.02 Ledningsnett
Alle nødvendigerørføringerskal medtas.

37.03 Armatur
Samtligeventiler og instrumenterfor komplett montasjeskal medtas..
Det skal medtasstengeventilerslik at alle hovedkomponenter
kan stengesute for
service og vedlikehold.
All armaturskal ha nødvendigvibrasjonsisolasjonslik at støyog vibrasjonerikke
forplantesgjennomrør og bygningskonstruksjoner.
Se forøvrig vedleggog forslagtil systemskjemasom er vedlagt.

37.04 Utstyr
Alt utstyr som,tanker,pumper,vekslere,tavle med mer for ett komplettskal medtas
Se forøvrig vedleggog forslagtil systemskjemasom er vedlagt.
Alle pumper,vifter og utstyr skal koblesopp mot SD anlegget.

37.05 Isolasjon
Samtligeledninger,ventiler, pumperog utstyr mm skal isoleresmed diffusjonstett
isolasjonslik at kondensikke oppstårnoenstedi anlegget.
A lle synligeledningersom er isolert skal utstyresmedplastmantel.Isolasjoni
rømningsveiermantlesmed aluminiumsfolie.
Pumper,vekslere, ventiler med mer. skal isoleres.
Forøvrigskal isolerterør utføressom beskreveti brannkonseptutført av RIBR
(branntekniskrådgiver).

37.06 Trykkprøving
Samtligerørledningerskal tetthetsprøves
og vakuumeresiht. kuldenormen.Alle
resultaterskal protokolleres.

37.07 Merking
Merking skal værei henholdtil Statsbyggsitt tverrfagligemerkesystem,TFM.
Avstegningsguideskal utarbeides.
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37.08 Prøving og instrumentering
Anleggetskal innreguleresslik at de tekniskespesifikasjonene
blir oppfylt.
Rapportfra igangkjøring skal utarbeides,hvor det blant annetskal fremgåat
funksjonsprøvingav alt utstyr er foretatt,og at alt utstyr virker som forutsatt.
Termometremonteresi tur/returfor samtligekurser.
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370.01Komfortkjøling
Forenklet funksjonsbeskrivelse
System/Anleggsbetegnelse
og plassering(sentralenheter)
Energisentraler plasserti byggetskjeller.
Hva er systemets/anleggets
funksjonog hva det betjener
I periodermedkjølebehovi byggetskal kald sideav varmepumpebenyttesfor kjøling
av bygget.Sesystemskjema
for detaljerfor oppbygging.
Det skal installereskjølig via ventilasjonsluften,
via isvannsbatterier
i
ventilasjonsaggregater.
Rom for IKT, datarom,hovedtavleskal tilknyttesanlegget,og kjølesvia f an-coil dirkete
i rommet.
Overskuddsvarme
fra 350.001prosesskjølingskal ogsådumpesvia dettesystemet.
Energibrukenskalmålesvia energimålere,
krav til målepunkter,ref. BreeamNor
manual.
Det installeressystemfor vannbehandling,
somsikrer renhet,korrosjonsbeskyttelse,
reduksjoni hardheti vannetog redusererbakterievekst.
Oppbyggingav systemet,de viktigsteprodukter
Varmepumper,pumperkald sideVP, stengeventiler,
reguleringsventiler,
shuntventiler,
vannbehandling
på kaldsideVP, glykolpåfylling kald sideVP.
Tvillingpumperskal utføresmed2 singelpumperi parallell,medtilbakeslagsventiler.
Driftstid, pr.dag,uke/dag.
Alle døgnetstimer, heleåret.
Reguleringsstrategi
(hovedfunksjon)
Ved kjølebehovstartersirkpumperopp automatis
k, og sikrertilgangpå is-vannute i
anlegget.Det byggesinn sikring mot at varmeanleggog kjøleanleggjobbermot
hverandre.
Sirkulasjonspumper
skal væretrykkstyrte,alle pumperutstyresmeddiff.trykk måler,
analogog digital.
Styringsstrategi(hovedfunksjon)
Funksjonfor alternerende
drift skal etableresfor tvillingpumper.
Alle sirk.pumperutstyresmedfunksjonfor trim kjøring.
Sirkpumperskal ha vendermed3 posisjoner:«Av/på/Auto»
Av – Sirk.pumpestår
På– Sirk.pumpegår kontinuerlig
Auto – Sirk.pumpebetjenesvia SD-anlegg

Viktigealarmer
Høy temp
Feil pumper
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Automatisketterfylling
Vannbehandling,
drift/feil
Eks.kar,lav/høytrykk
Funksjonvedkritiskehendelsersomstrømbrudd,brann,sabotasje,etc (nødprosedyre)
Ved langvarigstrømbrudd,anleggettilkoblesnødstrøm,sentralefunksjonerskal
opprettholdes.
Forriglinger/avhengigheter/
grensesnittog integrasjonmot andresystemer
Automatikk
Elektro
Ventilasjon
Driftstimetellingtil SD-anlegg:Sirk.pumper.
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56 Automasjon
Kapittel 56 automasjonfremkommeri egetdokument,
«3.02.06Forprosjektautomatisering».
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Utendørs VVS-anlegg

73.1 Generelt
Byggetsbeliggenhetfremkommerav situasjonsplanen.
Spillvann-, overvannog vannledningerskal tilkobles offentlige ledninger, på nedsiden
av bygget.
Overvannfra byggetog uteområdersom tilhører prosjektetskal fordrøyesfør det
slippesinn på off.ledning.Maks påslippfra fordrøyningsbasseng
er 8 l/s.
Det etableresdreneringfor bygget,og nedgravdetanker.
Somunderlagfor vurderingav omfangav tilkoblinger benyttesgjeldenekommunalt
kart over kommunalevann-, spillvann,og overvannsledninger.
Entreprenørenmå selv
fremskaffedettefra Ringeri ke kommune
Eksisterendebrannkumsom vil bli liggendei tomten skal saneres,dettegjelderogså
tilhørenderøranlegg.Se kart på RingerikeKommunesinehjemmesiderfor mer
informasjon.
Eksiterendevann,spillvann og overvannsledninger
som ligger i trassefor nye
høyspentkablerskal leggesom.
Dette må tasi oppstartav prosjektet.
Dette er omleggingav vannledning,spillvann,og etableringav overvannskum,
m/sandfangfor å håndtereovervannfra naboeiendom.For overvannmå det etableres
nødvendigfordrøyningfør vannetledesinn i off.ledning.
Se vedlagtskissefor omfang.
Arbeidermå koordineresmed trassefor nye høyspentkablersom skal gravesnedi
dette området.

73.2 Vannledninger
VVS entreprenøren
foretar alle leveranserog montasjeav utvendigevannledninger.
VVS entreprenøren
foretar innkobling på offentlig ledningmed tilstrekkelig kapasitet.
Trykklassefor vannledningerbenyttesdet som er nødvendigmed hensyntil
systemvalg.
Ledningertrykkprøvesfør og etter i gjenfylling.
Vannledningersom skal settesut av drift skal pluggespå hovedvannledningen
i
henholdtil Ringerikekommunesretningslinjer.

73.3 Avløpsledninger
VVS entreprenøren
foretar alle leveranserog montasjeav utvendigeavløpsledninger.
VVS-entreprenøren
foretar innkoplingenepå off. avløpsledninger.
Det skal benyttestrykklassefor avløpsledningersom er nødvendigmedhensyntil
systemvalg.
Ledningertrykkprøvesfør og etter i gjenfylling.
I forbindelsemed alle områderhvor det er snøsmelteanlegg
skal det leveresog
54
DAGFINN H. JØRGENSEN AS
RÅDGIVENDE INGENIØRERMRIF

Ringerike kommune
Utbygging

Heradsbygda Omsorgssenter
KAP.30 Forprosjekt VVS teknikk

monterestilstrekkelig antall sluk/rennerslik at smeltevannhåndterespå en forsvarlig
måte.
Før overleveringskal utvendigeavløpsledningervideo-kjøresog film fra dette
overleveresbyggherre.
Det skal leveresog monteresnødvendigantall avløpskummerfor stakingog
avvanning.
Utvendigegrøfterskal gravesmedkorrekt fall og gis frostsikkeroverdekningfor
ledningsanlegg.
Dreneringav byggetog uteområderskal tasmed, herunderogsådreneringav
nedgravdetanker/beholdere
.
Dreneringleveres med rør og nødvendigeantall kummer.

73.4 Snøsmelteanlegg
VVS entreprenørskal levereog monterevannbasertsnøsmelteanlegg
inkl. styring og
reguleringi følgendeområder/soner:
-Utvendiggangveier,foran og rundt hovedinngang
.
Alle områdermed snøsmelteanlegg
skal ha fall til kjøresterkerenner,sluk som også
skal sikresmot fr ost medsnøsmelteanlegg.
Oversiktstegningermed arealerer utarbeidetav LARK .
Områderangitt på oversiktstegningfra LARK som opsjonerfor snøsmeltskal prises,

73.4 Oljeutskiller
VVS-entreprenøren
skal levereog montereutvendigoljeutskiller medsandfangog
prøvetakingskumi henholdtil NS-EN 858 «Class1» for p-kjeller.
Oljeutskillerenskal væreoverflatebehandlet
og utstyresmed syrefastkoalesensfilter,
nedstigningssjaktmed rustfri arbeidsreposog leider, gasstettog kjøresterkrammeog
lokk.
Oljeutskiller skal utstyresmed alarmog følerefor maksoljelag, synkendenivå, tett
filter, høyt nivå, tømmingsom skal tilkobles byggetsSD anlegg.
Størrelsedimensjoneresi forhold til behov.
På grunnav oppdrift skal tankenforankresi grunnentil rikti g dimensjonert
betongfundament
slik at tankener stabil.

73.5 Brannkum
Brannkummeri hht gjeldeneforskrifter skal leveresog monteres.
Omfangavklaresmed stedligBrann og Redningstjeneste.
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40 ELKRAFT, GENERELT
Byggesaken omfatter nybygg på Hønefoss, Heradsbygda omsorgssenter.
I beskrivelsen er det henvist til romskjema vedr omfang og installasjonstetthet. For de systemer som ikke er
nevnt i romskjema må systemers krav i form av lover, forskrifter og henviste standarder følges som
beskrevet i denne kravspesifikasjon.
•

Vedlegg E1: Romskjema elektrotekniske anlegg.

Det vises også til tegninger og teknisk underlag fra andre aktører, samt prosjektets
administrative dokumenter, del 3.01. Disse gjelder for alle etterfølgende kapittel.
TE plikter å sette seg inn i disse.
I henhold til generelle krav for det totale byggeprosjektet og denne kravspesifikasjon skal det prosjekteres,
leveres, monteres, idriftsettes og dokumenteres komplette elektrotekniske anlegg tilknyttet byggesaken.
Det skal medregnes følgende anleggstyper for elkraft:
40 Elkraft generelt
41 Basisinstallasjoner for elkraft
43 Lavspent forsyning
44 Lys
45 Elvarme
46 Reservekraft

Installasjonene tilknyttet prosjektet skal prosjekteres av TE og tilbudet skal beskrive de foreslåtte tekniske
systemløsninger.
Det gjøres oppmerksom på at det stedvis er meget begrenset med plass for de tekniske anlegg og det er lite
å gå på bygningsmessig. Det må derfor påregnes en komplisert og krevende prosjektering og montasje av
de tekniske anlegg.

Installasjonene dimensjoneres ut fra byggets behov og etterfølgende kravspesifikasjon.
bygget skal sertifiseres etter BREEAM NOR 2016 – «Good»
Alle elektriske installasjoner skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Utførende firma og
personell må inneha nødvendige kvalifikasjoner/autorisasjoner ihht norske lover og forskrifter. Alt utstyr skal
være godkjent av NEMKO eller tilsvarende godkjent kontrollinstans. Hvis det blir benyttet annet utstyr kan
byggherren forlange dette utskiftet på TEs bekostning.

Som fo rskrift og normer henvises det blant annet til:
• FEF - Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning
• FEL - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning
• FSE-L - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg
• FEU - Forskrift om elektrisk utstyr
• NEK 400 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner
• NEK 700 - Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer
• NEK EN 60204 - Maskinsikkerhet
• NEK 439 - Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer
• NEK EN 61439 - Lavspennings koblings - og kontrollanlegg
• NEK EN 60947 - Lavspennings koblings- og kontrollutstyr
• NEK EN 60898 - Elektrisk tilbehør - Automatsikringer
• NEK EN 50173 - Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer
• NS-EN 1838 - Anvendt nødbelysning
• NS 3960 - Brannalarmanlegg, Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold
• NS-EN 15193 - Bygningers energiytelse - Energikrav i lysanlegg
• NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergihus - Yrkesbygninger

Side 3 av 35
Dato: 19.10.2018

Heradsbygda omsorgssenter
Kap. 40 – Forprosjekt elektroteknikk
•
•
•
•
•
•
•
•

Særbestemmelser fra det stedlige tilsyn
Tekniske bestemmelser i NS3420
Lyskulturs publikasjoner
Loven om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)
Plan- og bygningsloven
Byggteknisk forskrift (TEK17)
Brann- og eksplosjonsvernloven
BREEAM NOR 2016

Det vil bli stilt de aller største faglige krav til utførelsen av så vel skjulte som åpne anlegg. Spesielt gjelder
det plasseringen av apparater, armaturer, brytere og stikkontakter i vegger og himlinger, deres innbyrdes
symmetriske plassering og tilslutning til underlaget.
Åpent anlegg skal kun benyttes i tekniske rom, rom av sekundær karakter, over demonterbar himling og på
føringsveier som f.eks kabelbroer og kabelkanaler.
Åpent anlegg i øvrige områder skal legges frem for byggherrens beslutning før utførelse.

Bygningsmessige

hjelpearbeider, elektro

TE er ansvarlig for alle bygningsmessige hjelpearbeider i forbindelse med elektrotekniske installasjoner og
anlegg.

41 BASI SINSTALLASJON ER FOR ELKRAFT
Omfatter føringsveier og jording for elkraft og tele/automatiseringsanlegg. Kombinerte føringsveier for
elkraft- og tele/automatiseringsanlegg er medtatt i dette kapittel.

411 SYSTEMER FOR KABELFØ RING
Det skal leveres et komplett anlegg med felles føringsveier for elkraft - og tele/automatiseringsanlegg.
Anlegget skal leveres med alle nødvendige detaljer og festemateriell samt mekanisk skille mellom de
forskjellige anleggene.
Følgende systemer for elkraft, tele og automatisering skal medtas:
• Kabelstiger
• Kabelkanaler
• Kabelgjennomføringer (inkl brann og lydtettinger)
• Trekkerør
TE er ansvarlig for at føringsveier blir riktig dimensjonert. Føringsveier skal maks fylles til 80 %.
Leverandøren har ansvaret for at alle bygningsmessige arbeider for tekniske blir koordinert, slik at rør og
innstøpingsdetaljer mm blir montert riktig.
Horisontale og vertikale hovedføringer, samt føringer i grunn skal løses på en hensiktsmessig måte.
Trasévalg skal koordineres med andre installasjoner . Fleksibilitet skal vektlegges ved planleggingen av
føringsveier, slik at senere endringer/suppleringer av installasjoner kan utføres enklest mulig.
Alle horisontale og vertikale hovedføringer baseres på bruk av kabelstiger. I rom/områder der det er flere
enn to uttak av forskjellige kategorier samlet, skal kabelføringer og uttak plasseres/monteres i kabelkana ler.
For rom som kontorplasser, møterom, vaktrom hvor det er spesifisert stikkontakt flere enn ett uttak av
samme kategori, skal disse også monteres i kabelkanaler.

Kabelstiger - tekniske krav
Som hovedføringsveier for bygget skal det benyttes kabelstiger over nedhengte himlinger. Det skal leveres
kabelstiger av stål med overflatebehandling tilpasset det miljøet de monteres i/utsettes for. Eventuelle
skader på overflate ved montasje, skal utbedres slik at broene ved overtakels e har en teknisk og estetisk
utførelse som om skade ikke hadde skjedd. Skarpe profiler skal påsettes beskyttelse. Dette krav gjelder
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også under installasjon. Alt materiell som kompletterer kabelstigene, skal være samme materiale som
stigene.
Kabelstigesystemet skal ha komplett assortiment av bend og T-kryss, overganger, monteringsplater, fester
for avgreninger med stålrør, vegg- og takkonsoller.
Bøyer/nedtrappinger etc. som er nødvendig for tilpassing til ventilasjonskanaler og andre tekniske
installasjoner skal medregnes.
TE skal velge opphengsavstand slik at krav til belastning opprettholdes. Det må påregnes å benytte flere
oppheng enn det som belastningen tilsier pga. krysninger med andre tekniske installasjoner. Innfesting av
kabelstiger må generelt tilpasses lastbegrensninger gitt av bygningskonstruksjonene.
Opphengs og konsolltyper skal gi lett adgang for kabellegging, uten trekking. Innfestingssystemet skal være
modulært oppbygd og tilpasset for rasjonell ettermontasje av supplerende kabelstiger. Alt festemateriell skal
være basert på standard modulbaserte systemer. Det skal påses at innfesting gir tilstrekkelig sideveis
stabilitet for kabelstigesystemet.
Oppheng skal ha en utførelse som sikrer funksjon i minimum 60 minutter ved en eventuell bran nsituasjon.
Der hvor kabler for spenningsbånd I og II legges på felles kabelstige benyttes skilleplate
Hvor større kabler (tverrsnitt over 16 mm²) føres inn på utstyr som nevnt over, skal kabelstige eller bane
festet til bygningskonstruksjon avsluttes før utstyrsenhet nås. I tillegg skal siste oppheng før utstyrsenhet
være utført med elastisk innfesting, slik at mulige vibrasjoner ikke overføres til bygningskonstruksjon via
kabel og føringsvei. Elastiske oppheng skal være inkludert i enhetspris for førings vei.
Kabelstiger dimensjoneres med 20% reserve.
Kabelkanaler - tekniske krav
I rom med kontorarbeidsplasser, møterom, vaktrom etc, hvor det i romskjema for elektrotekniske anlegg er
spesifisert flere uttak, enten i samme eller forskjellig kategori, skal det monteres kabelkanal for fremføring og
plassering av uttak.
Kabelkanaler skal være av aluminium - farge avtales med arkitekt og byggherre. For utførelse av
føringskanal (sykeromskanal) ved seng på beboerrom, skal anvisninger gitt i arkitektunderl aget benyttes.
Kabelkanaler skal leveres med lokk og skillelist (min 2 stk kammer). Det skal kunne monteres uttak
(stikkontakt, IKT etc) innfelt i kanalen. Kabelkanalene kan monteres innfelt, direkte til vegg eller til
avstandsknekter med ventilasjonsribber. Ved plassering over varmekilde benyttes avstandsknekter med
ventilasjonsribber .
Kabelkanalen skal leveres med prefabrikkerte hjørner, T-kryss og endestykker i alle aktuelle kombinasjoner.
Alle skjøter/ kapp i kanaler skal være rette og i vinkel. Det skal monteres utjevningsstykker over alle
kanalskjøter. Avslutning mot vegger og himling skal leveres med flens mot aktuell vegg eller himling.
Kabelkanaler dimensjoneres med 20% reserve.
Kab elgjennomføringer
Det medtas tetting av gjennomføringer i brannskiller med godkjent tettingssystem/ materiale og firma.
Tettingen skal også ha samme krav til lydtetting som veggen.
Trekkerør
Det må medtas tilstrekkelig trekkerør for beskrevne installasjoner. TE skal legge trekkerør slik at riktig trase
blir valgt, både utvendig og innvendig, samt at rørene legges slik at det er enkelt å trekke inn kabler i ettertid.
TE må også påse at det er trekketråd innlagt i rørene og lokk i begge ender.
Utendørs lavspent forsyning skal det etableres tilstrekkelig med trekkerør for installasjonen. Det må i
tilknytning til etablering av trekkerør, medtas trekkekum som er strategisk plassert i forhold til
hovedføringene for elkraft. Det skal primært benyttes 110 mm trekkerør.
Fra kabelgrube i rom der hovedfordeling elkraft (HF) er montert skal det legges rør ut til kabelgrøft.
Under steinlagte eller asfalterte flater/områder skal det legges trekkerør.
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Antall trekkerør dimensjoneres med 20% reserve.

412 SYSTEMER FOR JORDI NG
Jordingsanlegget skal også utføres ihht gjeldene forskrifter og NEK 400.
Dette kapittel omfatter jordingsanlegg med følgende elementer:
• Hovedjordelektrode
• Utjevningsjord
• Beskyttelsesjord
• Måling/ kontroll
• Dokumentasjon
Hovedjordelektrode
Hovedjordelektrode utføres som fundamentjord med Cu wire forlagt på graveplanum og med ev
tilleggsjording dersom overgangsmotstanden til jord ikke tilfredsstiller minstekravene. Ved tverrf orbindelser
og skjøter skal alle sammenkoblinger utføres med termittsveis. For tilkopling til armering, stålkonstruksjoner
etc, skal det tas forholdsregler mot korrosjon ved bruk av ulike materialer i jordingssystemet.
Hovedjordelektrode tilkobles direkte til hovedjordskinne i et eget hovedjordskap som etableres i samme rom
som hovedfordeling. På hovedjordskinne i hovedjordskap knyttes jordingssystemet sammen i stjernenett for
de ulike jordingssystemene.
Utjevningsjord
Fra hovedjordskinne i hovedfordeling , tilkoples utjevningsforbindelse til flg. anleggsdeler:
• Hovedvannledning
• Varmesentral
• Hovedjordskinne i hovedfordeling
• PE-skinner i underfordelinger
• Kabelstiger
• Ventilasjonskanaler
• Rørsystemer
• etc.
Beskyttelsesjord
Beskyttelsesjord medtas fra hovedfordelinger til underfordeling. Som PE-leder benyttes kabelskjerm, 4 leder
kabel/skinne eller kapsling på prefabrikk erte strømskinner. Tverrsnitt ihht. NEK 400.

Måling/ kontroll
Det skal foretas kontroll/ måling og dokumentasjon av overgangsmotstand mot jord. Måleprotokoll skal
overleveres byggherren, samt at det skal inngå i FDV dokumentasjon.
I god tid før anlegget påsettes permanent strøm, skal jordelektrodens samlede overgangsmotstand til jord
måles. Avhengig av måleresultater kan byggherren pålegge at det blir utført tilleggsjording. Eventuell
tilleggsjording skal ikke medføre merkostnader for byggherren.
Dokumentasjon
Utover generelle krav til dokumentasjon gjelder følgende spesielt for dette kapittel.
•

Detaljtegninger som viser planlagt utførelse av byggets jordingssystem.

42 HØYSPENT FORSYNING
Omfatter fordelingssystem og arbeid i forbindelse med etablering av ny nettstasjon.
Det skal etableres ny nettstasjon (trafo) utvendig. All nødvendig koordinering ovenfor Ringerikskraft skal
inngå i totalentreprisen. Det er TEs ansvar å angi effekt, forestå koordinering og avtale leveringspunkt.
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421 FORDELIN GSSYSTEM
Det påhviler TE i samråd med Ringerikskraft å påse at høyspenttilførsel koordineres med prosjektets
fremdrift.
Detaljprosjektering av høyspent fremføring vil skje så snart Ringerikskraft mottar bestilling på disse
arbeidene.
Prosjektering og utbygging av høyspentanlegg utføres av nettleverandør, med unntak av grøft. Grensesnitt
mot nettleverandørens ytelser legges til transformatorenes tilkoblinger på sekundærside. I herværende
entreprise medtas inntakskabler fra sekundærklemmer/lavspentstativ og frem via rør til hovedfordelinger.
Disse ytelsene er beskrevet og prissettes under kapittel 4.
Layout med videre detaljering av løsninger skal bearbeides i detaljprosjekteringsfasen i samarbeid med
Ringerikskraft.
Det henvises til Landskapsarkitektens utomhusplan for plassering av trafo.
I forbindelse med etablering av grøfter, må arbeidet koordineres med øvrige fag.

43 LAVSPEN T FORSYNING
Omfatter system for elkraftinntak, system for hovedfordeling, elkra ftfordeling til alminnelig bruk,
elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner og elkraftfordeling til virksomhet.
431 SYSTEM FOR ELKRAFTIN NTAK
Det skal installeres et 400V TN-S anlegg for bygget.
Det påhviler TE å foreta nøyaktig effektberegning og dimensjonere det elektriske anlegget.
Følgende minimumsforutsetninger skal legges til grunn:
•
Reservekapasitet: 20%
•
Samtidighetsfaktor: 1
Inntakskabler fra nettstasjon og inn til hovedfordeling i bygning lever es og monteres av TE.
Føringstrase avklares og detaljprosjekteres av TE.
TE må i tillegg medta arbeider for koordinering mot nettleverandør samt bygningsmessige arbeider i
tilknytning til arbeidene.

432 SYSTEMER FOR HOVEDFORDELIN G
Under dette kapitel er det medregnet 2 hovedfordelinger og stigekabler.
Den ene hovedfordelingen skal dekke elektrokjel og varmepumpe, mens den andre hovedfordelingen
dekker alt øvrig effektbehov.
Det gjelder samme tekniske krav for begge hovedfordelingene.
4321 Hovedfordeling er elkraft (HF)
Fordelinger skal leveres ihht refererte forskrifter, normer og standarder. Hvis understående krav motstrider
noen av disse, skal forskrifter følges.
Det er beregnet plassering av HF i eget rom i underetasjen og i nærhet til reservekraftaggregat. HF skal
bygges som et frittstående stålskap med formkrav 2b med unntak av inntaksbryter og bryter for reservekraft
som skal ha formkrav 4a.
For platekapslede skap skal det leveres typesertifiserte fordelinger med kortslutnings -, belastnings- og
lysbuetest. Det skal leveres samsvarserklæring for alle fordelinger. Det er en forutsetning at all elektrisk
utrustning med samme funksjon er av ens fabrikat. Alle fordelinger leveres komplett inkl. koplingsmateriell
for alt nødvendig utstyr og materiell.
Fordelingen skal være dimensjonert med utvidelsesmuligheter som følger:
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•
•
•

Mekanisk: Avsatt reserveplass i konstruksjon 2 0 %.
Elektrisk: Reservekapasitet i skinner 20 %.
Arealreserve: 20 %

Samtidighet for hovedskinner settes til 1, mens det for feltskinner settes til min 0,8.
Det skal medtas overspenningsvern på inntaket. Overspenningsvern plasseres mellom faseleder og jord. I
tillegg skal det være avsatt plass for fase-fase vern. Alle stigekabler fra hovedfordelingen skal ha
differansestrømstrafo som tilkobles jordfeildetektor og styre/ kontrollmodul med felles avlesning som
monteres i fordelingen. I tillegg skal det gis alarm fra alle overspenningsvern til signallampe på tavlefront , og
til SD-anlegg. I tillegg til dette skal det implementeres overspenningsvern i alle underfordelinger.
Det skal avsettes tilstrekkelig plass for å komme til med strømtenger mht mobilt jordfeilvarslingssystem og
måling av jordlederavgangene.
Komponenter skal ikke plasseres på steder som ikke gir lett tilgjengelighet for testing, service og
vedlikehold. Ved utskifting av komponenter, skal det ikke være nødvendig og fjerne nabomoduler eller
enheter som betjener en annen funksjon. Alle komponenter skal merkes med skilt i henhold til refererte
normer og i samsvar med som-bygget dokumentasjon.
Hovedfordelingen skal dimensjoneres for alle elektrotekniske laster i bygget og det skal avsettes et eget felt
med småsikringer for kurser i tekniske rom.
Det må tas hensyn til inntransportmuligheter ved seksjonering av hovedfordeling.
Alle skapdører skal være låsbare. Det skal leveres låsekasse for senere innsetting av sylinder som er
tilpasset byggets låsesystem.
Betjeningsbrytere, signallamper og nettanalysator skal monteres i betjeningsfelt i tavlefront.
Alle avganger i hovedfordeling til underfordelinger etc skal sikres med effektbrytere. I underfordelingene skal
det benyttes lastbrytere som inntaksbryter. Det skal benyttes samme leverandør av vern for hoved- og
fordelingstavler av hensyn til selektivitet. Det skal generelt tilstrebes å ha samme leverandør av vern for alle
fordelinger. Alle vern tilpasses foranliggende og etterliggende vern/sikring med hensy n på selektivitet. Det
skal som hovedregel være selektivitet mellom alle vern i anlegget. Hele anlegget fom. trafo, inkludert
reservekraftanlegget, skal beregnes og verifiseres med FebDok. Alle stigere til alle tavler, og utvalgte av
kritiske kurser skal med i beregningene.
Alle punkter for elbillading skal ha målerarrangement. Det skal i SD -anlegget kunne som minimum avleses
effektforbruk, strøm og spenning i sanntid, og logg over forbruk og trend skal lagres. Det skal tilrettelegges
for betalingsløsning på ladeposter.
Alle kjølemaskiner skal ha målerarrangement og tilførsel fra hovedfordeling elkraft. Det skal i SD-anlegget
kunne som minimum avleses effektforbruk, strøm og spenning i sanntid, og logg over f orbruk og trend skal
lagres.
Alle automatsikringer utføres som kombivern med integrert jordfeilbryter. Jordfeilbryter skal være av type A klasse si.
Det må antas at det vil være nødvendig å bruke elektronisk justerbare vern. Alle vern skal ha karakterist ikk
som er tilpasset den last den skal beskytte slik at unødvendig utkobling unngås. Ved feil bruk av vern, vil
disse bli forlangt skiftet uten kostnader for byggherren. Det skal benyttes 2 og 3 polte elementautomater
(kombivern) opp til 25 A, over 25 A benyttes 2 og 3 polte effektbrytere.
Effektbrytere skal være allpolig. Justerbar innstillingsverdi på overstrømsvernet. Effektbryterne skal ha
nødvendige signalkontakter for forrigling samt overføring av status og alarm til SD -anlegget.
Følgende effektbryter skal være motorstyrt og styres av signal fra reservekraftaggregat:
•
Effektbrytere for inntak nettkraft.
•
Effektbryter for inntak reservekraft.
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Det skal i tillegg være mulighet for manuell omk obling for bruk av eksterne reservekraftaggregater.
Effektbryter for stigere til uviktig last skal være motorstyrt og styres av signal fra reservekraftaggregat.
Uviktig last kan også omfatte deler av en fordeling eller utstyr.
TE skal sørge for nødvendige motorvern der dette kreves, samt foreta montasje tilkobling og innstilling av
disse i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Det skal benyttes rekkeklemmetilkobling for alle kabler t.o.m. 16 mm². Det benyttes gjennomgangsklemmer,
faseklemme og jordingsklemme på samme skinne ved siden av hverandre for samme kurs.
Rekkeklemmelister skal ikke monteres nærmere enn 20 cm fra topp eller bunn i skap. For hovedstrømkurser
skal det ikke benyttes klemmer under 2,5 mm². Rekkeklemmelister skal ha tydelig og lett synlig merking.
Ledninger til betjeningsfelt skal bendsles og legges i strømpe e.l. Alle interne ledningsforbindelser for styring
og signaler skal ha ledermerking i begge ender med referanse til tilkoblingspunkt.
For kabler som går ut i toppen eller i bunnen av stålplateskap skal det leveres ferdige hulltaking med
nødvendige membrannipler innsatt. Niplene monteres ordnet i samsvar med kursskjemaets angitte
kabeldimensjoner og tilhørende rekkeklemmer.
Alle krav som stilles til hvert enkelt delprodukt ifølge NS 3420, legges til grunn for utførelsen når de blir brukt
i en komplett, ferdig koblet montasjeenhet. Vern skal være av samme fabrikat og tilfredsstille alle krav i
refererte forskrifter, normer og standarder.
Fordelinger med forbrukerkurser skal bygges for usakkyndig betjening. Alle komponenter som nyttes, skal
være riktig dimensjonert termisk og dynamisk. Det skal systematisk benyttes avskjerminger min IP2XC og
forriglinger m.m. for å eliminere faren for berøring av spenningsførende deler.
Kursfortegnelse leveres i plastlomme i A4 format. Denne festes til vegg eller dør. Kursfortegnelsen skal
være laget elektronisk. Til fordeling leveres kassett i A4 -format for oppbevaring av skjemaer og tegninger.
Kassetten (e) monteres på vegg i tavlerom. Arrangementstegning skal legges frem for byggherrens
beslutning før fordelingen settes i produksjon. Det skal legges til rette for en hensiktsmessig utvidelse av
hovedfordelingen. Stigeledningsskjema skal monteres beskyttet på vegg.
Det skal i HF være montert et anlegg for jordfeilovervåking. Det skal for alle hovedkurser overføres alarm til
SD-anlegget
Det skal benyttes utstyr med pot.frie kontakter for hver avgang og jordfeiltripping. Alle måleverdier skal
visualiseres på en PC-skjerm. Historiske verdier og trender skal kunne lagres og hentes frem. Det skal
leveres et komplett anlegg med nødvendig PC-utstyr og program, tilknyttet byggautomatiseringsanlegget,
ferdig programmert og idriftsatt med brukerspesifiserte tekster. Fri omprogrammering etter en prøveperiode
på inntil ett år skal inkluderes.
Det skal gjennomføres komplett termografering, inklusive utarbeidelse av rapport og oppfølging av denne.
Termograferingen skal omfatte alle tilkoblinger, avgreninger og skjøter på stigeledninger og strømskinner,
samt alle hoved- og underfordelinger, inklusive fordelinger for drift og virksomhet. Termografering skal
gjennomføres med full belastning umiddelbart etter at angjeldende system er idriftsatt, og skal gjentas etter
1 års drift. Rapporter oversendes byggherre, og skal inngå i FDV instruks.
Firma som skal utføre selve termograferingen med tilhørende rapport, skal dokumentere kompetanse knytte t
til gjennomføring av dette. Det skal også fremlegges oversikt over utstyr som skal benyttes.
TE skal forestå detaljprosjektering og produksjon av fordelinger. TE skal dokumentere utførelse og
kravoppfyllelse gjennom tegninger, spesifikasjoner og beregninger. TE skal utarbeide målsatte
arrangementstegninger og flerlinjeskjema for samtlige tavler. Tegninger skal oversendes byggherren for
kommentar. Etter at eventuelle kommentarer er innarbeidet benyttes tegningene som arbeidsunderlag for
produksjon og montasje av tavlene på stedet - installasjonsanvisning. Det skal legges spesielt vekt på å
redegjøre for løsninger av vesentlig betydning for sluttresultat.
Følgende energikrevende systemer skal angis med dimensjonerende størrelser og ha el -måler:
Vifter og pumper
Kjølemaskiner
Varmepumper
Belysning og teknisk utstyr (målt for hver tavle i etasjene). Heiser
Elektriske fordelingstavler på 50 kW må ha egen måler.
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Alle målere skal kobles til byggets energioppfølgingssystem.
Se fullstendig krav og krav til dokumentasjon i BREEAM NOR 2016 - ENE 02
Elektroniske energimålere installeres, hvor energibruken r egistreres og overføres til kommunens
energioppfølgingsprogram. Det skal måles hovedstrøm til VVS-tekniske anlegg, lys/ utelys, drift/ varme og
for el-billading. Måler for VVS-tekniske anlegg monteres i hovedfordeling slik at stigekabel måles, øvrig
internmåling etc. for disse anleggene ivaretas av VVS. TE har ansvaret for at kommunens
energioppfølgingsprogram for overvåking av energibruken i bygget blir ivaretatt.
Alle gruppemålere for lys/ utelys og drift/ varme, monteres i underfordelinger.
Opsjon for beredelse for fremtidig montasje av solcelleanlegg:
Det skal også tilrettelegges for mottak av energi fra fremtidig solcelleanlegg montert på tak. Fremtidige
vekselrettere for anlegget skal etableres i teknisk rom på tak og kabler fra disse skal medtas i denne
entreprisen og avsluttes i hovedfordeling med nødvendig og forskriftsmessig utstyr. Målerarrangement for å
kunne motta energi fra solcelleanlegget, og levere dette på Ringerikskraft sitt nett skal monteres. I normal
drift så leverer solcelleanlegget til anlegget lokalt, men ved en overskuddsproduksjon, skal dette sendes ut
på Ringerikskraft sitt nett. TE skal sørge for all nødvendig kommunikasjon som er påkrevet i forhold til
Ringerikskraft, for levering av energi fra solcelleanlegget.

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.
System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
432 Hovedfordeling
2 hovedfordelinger er plassert i hovedtavlerom kjeller
Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes
Den ene hovedfordelingen skal dekke elektrokjel og varmepumpe, mens den
andre hovedfordelingen dekker alt øvrig effektbehov.
Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
HF skal bygges som et frittstående stålskap med formkrav 2b med unntak av
inntaksbryter og bryter for reservekraft som skal ha formkrav 4a.
Alle avganger i hovedfordeling til underfordelinger etc skal sikres med
effektbrytere.
Effektbryter for stigere til uviktig last skal være motorstyrt og styres av signal fra
reservekraftaggregat.
Uviktig last kan også omfatte deler av en fordeling eller utstyr.
Det skal medtas overspenningsvern på inntaket
Det skal i HF være montert et anlegg for jordfeilovervåking, sam t nettanalysator.
Følgende energikrevende systemer skal angis med dimensjonerende størrelser
og ha el-måler:
Vifter og pumper
Kjølemaskiner
Varmepumper
Belysning og teknisk utstyr (målt for hver tavle i etasjene). Heiser
Elektriske fordelingstavler på 50 kW må ha egen måler.
Alle målere skal kobles til byggets energioppfølgingssystem.
Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Døgnkontinuerlig drift alle dager.
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Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Styringsstrategi (hovedfunksjon)
Viktige alarmer
Jordfeil
Utløst effektbryter
Høy spenning
Lav spenning
Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)
Ved strømbrudd skal prioriterte kurser forsynes fra reservekraftaggregat.
Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Integrasjon mot SD anlegg

4322 Stigekabler
Alle stigekabler skal dimensjoneres for 20 % reservekapasitet ut fra installert effekt. Det skal etableres
stigekabler for underfordelinger, fordelinger for VVS, heis og evt. andre tekniske installasjoner. Det skal
velges kabeltyper ut fra krav fra leverandør.
Stigekabler skal fremføres på en ryddig, oversiktlig og hensiktsmessig måte. Stigekabler og andre
hovedstrømkabler skal bare legges i en høyde på kabelstiger, i kanal ol og kablene legges med 1
kabeldiameters avstand. Samtlige hoved- og stigekabler skal merkes med kabelnummer i begge ender og
på hver side av brannskiller. Det skal benyttes varig merking.
Stigekabler i anlegget legges i rør og på kabelstiger. Det må tas optimalt hensyn til føringer slik at problemer
med magnetiske eller spennings strålingsfelter ikke oppstår. Eventuelle krav til måling av magnetiske felt
skal utføres på oppfordring fra byggherren og uten merkostnader.
Signalkabler for styring og overvåking mellom HF, underfordelinger og reservekraft medtas under denne
post.

433 ELKRAFT FORDELING TIL ALMINNELIG FORBRU K
Under dette kapitel er det medregnet fordeling til alminnelig bruk og kursopplegg til alminnelig forbruk.

4331 Fordelinger til alminnelig forbruk
Det er på arkitekttegninger vist forslag til plassering av underfordelinger. Det skal ved prosjektering av
anlegg vurderes behov for antall fordelinger for å oppfylle krav til reserveplass, u tkoblingstider og
spenningsfall.
Fordelingene skal bygges med formkrav 2b og være for usakkyndig betjening.
Krav gitt under kapitel 432 gjelder også for fordelinger til alminnelig forbruk. Fordelingene forutsettes å være
tidsmessig, ha god plass for utvidelser (minimum 20 % både fysisk og effektsmessig) og være dimensjonert
og utført i en standard som er forenlig med prosjektets øvrige standarder. Det medtas min 20%
reservekurser med jordfeilautomater tom 25 A. Disse skal være ledig etter overlevering.
Ved dimensjonering av kursopplegg skal det minimum benyttes en samtidighetsfaktor 0,75
Det skal være montert lys og 1 stk 1 fas stikkontakt 16 A pr. fordeling.
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I hver underfordeling skal det monteres en hovedbryter (lastskillebryter) og det skal benyttes flerpolede
kombivern for alle utgående kurser. Overspenningsvern skal medtas og det må sikres at lyn nedslag/ LEMP
ikke induserer større spenninger enn maks 2kV.

Følgende energikrevende systemer skal angis med dimensjonerende størrelser og ha el -måler:
Vifter og pumper
Kjølemaskiner
Varmepumper
Belysning og teknisk utstyr (målt for hver tavle i etasjene). Heiser
Elektriske fordelingstavler på 50 kW må ha egen måler.
Alle målere skal kobles til byggets energioppfølgingssystem.
Se fullstendig krav og krav til dokumentasjon i BREEAM NOR 2016 - ENE 02

Alle beregninger, samt arrangementstegninger, skal fremlegges og godkjennes av byggherren eller hans
representant før fordelingene settes i produksjon.
Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.
System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
Plassering fremgår av ARK plantegninger
Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes
Betjener elektriske installasjoner i de områder fordelingene er plassert.
Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Fordelingene skal bygges med formkrav 2b og være for usakkyndig betjening.
I hver underfordeling skal det monteres en hovedbryter (lastskillebryter) og det
skal benyttes flerpolede kombivern for alle utgående kurser. Overspenningsvern
skal medtas og det må sikres at lyn nedslag/ LEMP ikke induserer større
spenninger enn maks 2kV.
Effektbryter for stigere til uviktig last skal være motorstyrt og styres av signal fra
reservekraftaggregat.
Uviktig last kan også omfatte deler av en fordeling eller utstyr.
Følgende energikrevende systemer skal angis med dimensjonerende størrelser
og ha el-måler:
Vifter og pumper
Kjølemaskiner
Varmepumper
Belysning og teknisk utstyr (målt for hver tavle i etasjene). Heiser
Elektriske fordelingstavler på 50 kW må ha egen måler.
Alle målere skal kobles til byggets energioppfølgingssystem.
Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Døgnkontinuerlig drift alle dager.
Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Styringsstrategi (hovedfunksjon)
Viktige alarmer
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Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)
Ved strømbrudd skal prioriterte kurser forsynes fra reservekraftaggregat.
Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Integrasjon mot SD anlegg.

4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk
Ut over de krav og installasjoner som krever strømtilførsel som fremgår under det enkelte kapittel, vises det
til romskjema for elektrotekniske installasjoner som angir krav til installasjonstetthet i de enkelte type rom.
I tillegg må alle aktuelle installasjoner som er nevnt i evt andre romskjemaer og beskrivelser for andre fag,
men som ikke er spesifikt nevnt for elektro, hensyntas og medtas.
All krafttilførsel for lys (både innvendig og utvendig), stikkontakter, direkte elvarme, dører utstyrt med
automatikk, kjøkken, teleteknisk utstyr etc. skal tilkoples fordelinger for alminnelig bruk. Utvendig
stikkontakter skal styres av og på fra SD-anleggets ur, men skal også kunne styres manuelt av på fra SDanlegget.
For alle komfyrer skal det medtas komfyrvakt, komfyrvakten s kal ikke kunne fjernes uten bruk av verktøy.
Avstand mellom servicestikkontakter settes til maks 1 0m.
Ved dør inn til alle rom skal det monteres en servicestikkontakt. Stikkontakten skal monteres under
betjeningsbryter for lys i rommet, eller i tilsvarend e høyde der slik bryter normalt monteres.
I korridor monteres servicestikkontakter på uk = 1,2 meter.
Plassering av uttak og betjeningsutstyr gjøres i samarbeid med brukere, og byggherre. For øvrig benyttes
retningslinjer i NS 3931, samt kravene til universell utforming NS 11001-1. Det skal legges til rette for lading
av rullestoler innvendig i forbindelse med hovedinnganger , i parkeringsanlegget ved inngang til heis og
trapp.
Se fullstendig krav og krav til dokumentasjon i BREEAM NOR 2016 – TRA03.
TE står fritt til å velge flatkabelsystem med integrert buss-kabel eller tilsvarende for store deler av
kursopplegget. For kursopplegg til kjøkkenutstyr og annet kraftkrevende utstyr samt VVS -installasjoner, skal
det benyttes vanlig kursopplegg.
Kursopplegget dimensjoneres for 100 % selektivitet som dokumenteres med FEB DOK beregninger. Det
fordeles fra rekkeklemmer i fordelingssentralene. Punkter, brytere, lysregulatorer og stikkontakter tilknyttes
aktuelle kurser i sentral.
Det skal benyttes bus-anlegg for styring av lys, persienner, etc. Det skal benyttes bus -basert
betjeningsutstyr (brytere, dimmere etc.).
Kapittel 56 automatisering ligger i egen kravspesifikasjon for automasjon, og bus-anlegget leveres der.
Følgende tekst står også i kravspesifikasjon for automatisering:
På beboerrom skal det forberedes for bruk av komfortbrytere i glassdesign, avstillingspanel og
betjeningspanel i forbindelse med velferdsteknologi.
Komponenter i forbindelse med velferdsteknologi skal leveres av annen entreprise, men montasje og
programmering skal inngå i denne entreprisen.
Funksjonsbeskrivelse beboerrom
Lys i rom skal ha to soner pluss nattlys, alle med dimming. Nattlys på rom skal ha egen bryter med dimming
montert høyere på veggen enn de andre bryterne, og betjenes primært av de ansatte. Status på nattlyset
skal visualiseres på SD-anlegget, samt at det skal være mulighet for å justere lys opp/ned i SD-anlegget.
Som standard settes alle nattlys på rom til 20%. Det skal monteres persiennebryter for persienner,
plassering ved vindu . Persienner skal styres av værstasjon som standard, men autofunksjonen skal kunne
deaktiveres dersom beboer ikke ønsker automatisk styring av persienn er. Dette skal kunne gjøres og skal
visualiseres i SD-anlegget. Ved pasientseng skal det være en bryter for å slå alt lys i rommet av/på. Det skal
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også monteres en sengelampe med bryter integrert, som skal være flyttbar på skinne eller med to eller flere
fester. Lys på bad skal styres av tilstedeværelsesdetektor, men skal kunne overstyres av bryter, hvis beboer
ikke ønsker tilstedeværelsesdeteksjon på badet. Dette skal kunne endres og visualiseres i SD-anlegg.
Varmekabel på bad skal styres av gulvføler som tilkobles termostat uten justeringsmuligheter, justering av
temperatur på bad skal utføres og visualiseres fra SD-anlegget. Som standardverdi skal settpunktet være
25°C.

Funksjonsbeskrivelse stue/kjøkken/fellesrom
Lys i stue/kjøkken skal ha tre soner, to med dimming og en med av/på for lys over kjøkkenbenk. Det skal
monteres persiennebryter for persienner, plassering ved vindu. Persienner skal styres av værstasjon som
standard, men autofunksjonen skal kunne deaktiveres dersom det ikke ønskes automatisk styring av
persienner. Dette skal kunne gjøres og skal visualiseres i SD-anlegget.
Nattlys
Nattlys skal settes til 15% som standard. «Nattlys» skal benyttes i korridorer, trapperom og andre
fellesarealer og skal aktiveres etter inaktivitet i et gitt tidsrom avtalt med bruker, og alle armaturer
dimmes til 15%. Dette gjør at ikke pleiere, besøkende eller pasienter møter mørke korridorer og
trapperom på kveldstid, samt at det bidrar til energisparing. Lyset tennes som normalt ved første
bevegelse. Når lyset slås på skal det som standard tennes til 90%. Dette gjelder alt lys på hele
bygget.
Alle kurser for utvendig belysning på bygg og master skal styres av fotocelle og med mulighet for overstyring
fra SD-anlegg (alt av, alt på). Utebelysningen s kal tennes på ulikt lux-nivå, armaturer på og i forbindelse med
bygningen skal tennes samtidig og parkbelysning etc. skal tennes samtidig. Lux-verdi for når utelyset skal
tennes, avtales med bruker.
SD anlegg skal kunne tvangskjøre alle persienner opp/ned og stoppe i ønsket posisjon. Når SDanlegget kjører persiennene blokkeres alle andre brukere. Funksjon: alle opp, ned eller stopp.
Alle persienner på hele bygget får et opp -signal fra SD hver dag klokken 24:00. Alle persienner skal
gå opp ved utløst brannalarm, i denne situasjonen låses alle andre brukere.
I hovedsak skal all innvendig belysning styres av tilstedeværelsesdetektorer. I tillegg til bruk av
tilstedeværelsesdetektorer, skal anleggene i mange rom/arealer kunne dimmes samt at utvalgte rom
skal ha konstantlysregulering, se romskjema.
Rom med konstantlysregulering skal vises i SD -anlegget med:
•
Av/på konstantlysregulering
•
Justering opp/ned av luxverdi for konstantlysregulering
Nødlysanlegget skal bygges opp som et sentralisert anlegg. Kabling ihht gjeldene forskrifter. Nødlysanlegget
skal overvåkes sentralt fra egen pc. Alarmer sendes til SD-anlegg.
Det skal benyttes skjult installasjon i rør og på kabelstiger over himlinger. I tekniske rom beregnes åpen
installasjon på betong og kabelstiger. Installasjonen må ha tilfredsstillende IP klasse for de ulike rommene.
Det skal ikke benyttes mindre rør enn 16 mm. TE må selv vurdere hvor det er behov for større rør og må
sørge for at det blir lagt rørdimensjoner tilpasset aktuell kurs. TE må selv vurdere hvor det måtte være behov
for trekkebokser/skap og ta disse med i anbudet. De skal plasseres diskret og tegnes inn på som bygd
dokumentasjonen.
For å få nøyaktig plassering av bokser i flislagte vegger skal det tas utsparinger i betongen/murverket.
Utsparingene må være så store at boksene kan forskyves slik at bokssenteret faller sammen med
skjæringspunktet for horisontal og vertikal fliseskjøt. Boksen knyttes til det innstøpte røranlegget med
fleksible rør. Doble bokser for brytere plasseres vertikalt, for stikkontakter horisontalt hvis ikke annet er
spesifisert.
Det skal ikke anvendes større bokser for apparater og armaturer enn at boksene og dekklokk for dem
dekkes av utstyrets anslutningsflate mot vegg eller tak. Bokser for innfelte armaturer skal være lett
tilgjengelig og vende åpningen mot utsparingen.
Det anvendes materiell av normal, god kvalitet . Dekkplater for de forskjellige apparatene skal være
ensartede i form og fargenyanse.
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Ved kryssing av dilatasjonsfuger skal krav i NS3420 gjelde. Alle gjennomføringer i vegger, dekker og
himlinger skal tettes ihht vegger, dekker og himlinger sine krav med hensyn til lyd og brann.

434 ELKRAFTFORDELING TIL DRIFTSTEKNISKE INSTALLASJONER
Under dette kapitel er det medregnet tilkobling av fordelinger for driftstekniske installasjoner og kursopplegg
for driftstekniske installasjoner. Det skal medtas all tilkobling ihht utstyr i vvs-teknisk spesifikasjon. Under
driftstekniske anlegg inngår blant annet alle vvs anleggene og andre driftstekniske installasjoner

4341 Fordelinger til driftstekniske installasjoner
Fordelingene av denne type utføres som spesialfordelinger tilpasset de ul ike anleggstyper. Fordelingenes
utførelse skal samordnes med krav til utførelse av ordinære underfordelinger og VVS -tekniske fordelinger.
Dette innenfor en overordnet målsetting om at alle fordelinger skal inneha samme tekniske standard og
dokumentasjonsnivå. Det fremheves her utfordringen med ivaretakelse/oppfølging (gjennom alle faser) av
fordelinger/el.anlegg som inngår som underleveranser.
Følgende energikrevende systemer skal angis med dimensjonerende størrelser og ha el -måler:
Vifter og pumper
Kjølemaskiner
Varmepumper
Belysning og teknisk utstyr (målt for hver tavle i etasjene).
Heiser
Elektriske fordelingstavler på 50 kW må ha egen måler.
Alle målere skal kobles til byggets e nergioppfølgingssystem.
Se fullstendig krav og krav til dokumentasjon i BREEAM NOR 2016 - ENE 02
Det fremheves videre at brytervern for hele anlegget bør ha samme fabrikat/type for å sikre tilstrekkelig
fysisk og typetestet dokumentasjon hva angår selektivitet samt myndighetspålagte minstekrav angående
både overstrøm/kortslutningssikkerhet og varme/temperaturstigning hva angår både fysisk og
dokumentasjonsmessig for konkret/levert (tilpasset) fordeling.
Effektbryter for stigere til uviktig last skal være motorstyrt og styres av signal fra reservekraftaggregat.
Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.
System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
Plasseres i tekniske rom, leveres eventuelt også som integrert automatikk
Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes
Fordelinger for driftstekniske installasjoner skal forsyne driftstekniske anlegg med
spenning, samt bearbeide signaler og regulere aktuelle komponenter i henhold til
funksjonsbeskrivelse fra RIE og VVS
Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Fordelingene av denne type utføres som spesialfordelinger tilpasset de ulike
anleggstyper. Fordelingenes utførelse skal samordnes med krav til utførelse av
ordinære underfordelinger og VVS-tekniske fordelinger
Driftstid, pr.dag, uke/dag.
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Døgnkontinuerlig drift alle dager.
Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Kfr. RIV beskrivelse
Styringsstrategi (hovedfunksjon)
Kfr. RIV beskrivelse
Viktige alarmer
Kfr. RIV beskrivelse
Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)
Ved strømbrudd skal prioriterte kurser forsynes fra reservekraftaggregat.
Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Integrasjon mot SD anlegg

4342 Kursopplegg til driftstekniske installasjoner
Ved igangkjøring av anleggene skal TE kontrollere at alle elektriske funksjoner virker som spesifisert.
For alle elektriske motorer måles startstrøm, driftsstrøm og spenningsforhold. De målte verdier settes opp i
tabell sammen med opplysninger om merkestrøm, reléinnstilling og sikringsstørrel se.
Av komponenter kan nevnes:
- vifter
- pumper
- motorer
- tørrkjølere
- befukter
- separate avtrekksvifter (eks kjøkken etc)
- avtrekksvifter i tekniske rom
- kjølemaskiner
- drenspumper
- sprinklersentral med kompressorer
- brannspjeld
- motorspjeld
I tillegg skal det kables og kobles ihht til spesifikasjoner/skjemaer for følgende:
- installasjoner for røykluker/tak-/luftevinduer med motorer og brytere etc
- installasjoner for solskjerming med motorer og brytere etc (alle aktuelle fasader)
- Installasjoner for branngardiner med motorer og brytere etc
Forøvrig henvises det til kravspesifikasjon SD-anlegg Heradsbygda omsorgssenter.
Installasjonen skal være komplett og inkludere nødvendige låsbare servicebrytere. Kursopplegget
dimensjoneres for 100 % selektivitet som dokumenteres med FEB DOK beregninger.
Kursopplegget gjennomføres i hovedsak som kabler forlagt på kabelstiger supplert med kabler trukket i rør
hvor dette vil være hensiktsmessig sett i forhold til tekniske løsninger, funksjons og sikkerhetskrav.
For sprinkleranlegget skal det monteres nøkkelbryter som kobler vekk alarmen til brannsentral ved test av
sprinkleranlegg. Nøkkelbryteren skal tilpasses byggets nøkkelsystem.
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44 LYSAN LEGG
Det henvises til følgende dokumenter for utførelse av denne leveransen:
Vedlegg E1: Romskjema elektrotekniske anlegg
Lyskultur: 1B Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg
Lyskultur: 1C Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendør s arbeidsplasser
Lyskultur: 11 Belysning for eldre og svaksynte
Lyskultur: 23 Belysning i helseinstitusjoner
Retningslinjer gitt av Selskapet for Lyskultur skal benyttes ved dimensjonering av lysanlegget. Det henvises
også til temahefter. For angivelse av veiledende krav til lysanlegg og lysutstyr i de enkelte type rom, vises
det til vedlagte romskjema for elektrotekniske anlegg. Der det er ønskelig med et annet lysnivå enn anbefalt
av Lyskultur, er dette spesifisert i vedlagt romskjema.
Krav til kvalite t på utstyr (IP klasse) knyttet til klima i det enkelte rom må verifiseres.
Planlegging og utførelse av lysanlegget stiller krav til løsninger utover det vanlige. Samtidig som anleggene
skal bidra til at det skapes et positivt arbeids - og oppholdsmiljø, skal hensyn til sikkerhet ivaretas på
betryggende vis.
Sistnevnte gir spesielle rammer både hva angår tilretteleggelse for dagslysbidrag, så vel som for valg av
tekniske løsninger i det kunstige belysningsanlegget.
Lys og belysningsanlegg skal først og fremst tilføre bygningen og dens rom positive kvaliteter. Belysningen i
bygget - det visuelle miljøet - skal utformes slik at den oppfyller krav til et godt og funksjonelt arbeidsmiljø,
overordnede krav til romopplevelse, orientering og kommunikasjon, samtidig som kostnader optimaliseres.
I forhold til belysningsanleggenes tekniske parametere, stilles det krav til følgende forhold:
• Miljø
• Lysfarge
• Kontraster
• Luminanser
• Belysningsstyrker
• Dagslys og kunstig lys
Belysningskonseptet skal bidra til å heve kva liteten på innemiljøet, både beboernes opplevelse av dette, og
personalets trivsel i arbeidssituasjon.
•
•
•

Belysningen skal medvirke til positiv opplevelse av bygning, rom og miljø
Belysningen skal legges til rette for en variert og dynamisk opplevelse av rom met
Belysningen skal utføres slik at denne stimulerer til sosial aktivitet, kommunikasjon og kreativitet

442 BELYSNIN GSUTSTYR
Det skal medregnes levering og montering av lysarmaturer og lyskilder inkl nødvendig tilbehør og materiell
som det er behov for i forbindelse med disse arbeider, for alle rom. For type armatur henvises det til
romskjema for elektrotekniske installasjoner og designkriterier normallysarmatur.
Det skal legges stor vekt på det estetiske ved valg av armaturer, særlig med tanke på fellesarealer og
kommunikasjonsarealer.
Det skal leveres belysningsutstyr basert på LED-armaturer med høy kvalitet og de skal som minimum
tilfrrdsstille:
Fargegjengivelse skal være:
Fargetemperatur for allmennbelysning:
Lysutbytte skal være høyere enn:
Beregnet levetid L70 B10 Ta25:
Beregnet levetid L70 B10 maks.Ta:
MacAdam step:

>80
4000 K
>120Lm/W
>80000t
>50000t
3 eller bedre
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Det skal benyttes energieffektive løsninger, kombinert med dagslysbidrag og styring av kunstig belysning
mot dette.
All belysning skal sikres å være høyfrekvent, dvs. > 1 kHz.
Se fullstendig krav og krav til dokumentasjon i BREEAM NOR 2016 - HEA 01.
Belysningsstyrker velges i overensstemmende med Selskapet for Lyskulturs Lux-tabell. Det regnes med
bruksverdier som er ca. 20 % lavere enn nyverdier. Det skal fremlegges lysberegning for alle aktuelle rom.
Lysberegningene skal også inngå som en del av FDV instruksen.
Det skal benyttes lysarmaturer tilpasset arkitektens himlingssystem . Farger på armaturer bestemmes i
samråd med ARK og bruker/byggherre. Det må forutsettes at fargen på de ulike avdelinger eller i områder
skal gjenspeiles i armaturfargen.
Rom som ikke naturlig faller inn i de nevnte arealer/typer rom nevnt under designkriterier for normallys, står
TE fritt til å velge en armatur tilpasset miljø, himling og type rom.
TE skal oppgi fabrikat, type på alle armaturer som inngår i tilbudet. Beskrivelse av armaturene for de ulike
arealer skal definere kvalitet, bestykning, etc.
I områder der det er montert løse himlinger eller der det benyttes nedpendlede lysarmaturer, skal d isse
leveres med ledning og støpsel for tilkobling via stikkontakt eller hurtigtilkobling.
Tilbudt utstyr skal spesifiseres i tilbudet. TE skal oppgi fabrikat og type på alle armaturer som inngår i
tilbudet. Beskrivelse av armaturene for de ulike arealer skal definere kvalitet, bestykning etc.
Hvor det er definert armaturforslag er TE ansvarlig for at arealene får tilfredsstillende belysning.
Alle lysarmaturer skal leveres med DALI forkoblingsutstyr. Byggherre ønsker primært at belysningsutstyr
leveres forberedt for å benytte DALI2 hvis dette er tilgjengelig.
Energikravet til belysningen (LENI tall):
Det totale energiforbruket til belysningen i bygget skal være i samsvar med NS 3701:2012.
Dokumentasjon for beregningen av energiforbruket skal gjøres etter NS EN 15193, avansert metode, med
driftstider NS 3031 hensyntatt gevinster med bruk av tilbudt styresystem.
Styresystemets omfang skal også være i tråd med NS 3701, i den utstrekning det er nødvendig for å nå
energimålene.
Lysarmaturene skal leveres med innsatte lyskilder. Lysfarge på lyskilder skal avklares med byggherre. For
lyskilder med alternativ levetid, skal det leveres lyskilder med den lengste levetiden. Lyskilder som slukker
før oppnådd levetid skal skiftes kostnadsfritt for byggherren. Lysarmaturen forstås komplett med lyskilde og
nødvendig strømforsyning/driver etc, samt ledning og støpsel der dette er aktuelt.
I prosjekteringsfasen skal TE utføre lysberegninger som dokumenterer alle krav til belysningsanlegget og
synliggjør LENI tall for anlegget.
TE skal fremlegge nødvendig underlag til byggherren i god tid før bestilling. Lysutstyr skal ikke bestilles uten
nærmere avtale med byggherre, 14 dagers skriftlig varsel før bestilling.
Det skal som opsjon prises tunable white (Human Centric Lighting) i alle fellesrom/fellesarealer og
beboerrom. Styringspanel for tunable white kontroll og scenarioer skal medtas for alle rom.
For å oppnå justerbar hvitfarge, skal det benyttes belysningsutstyr basert på LED -armaturer med styring
DALI DT8 og iht DIN SPEC 67600.
Følgende krav skal ivaretas og dokumenteres:
Fargegjengivelse skal være:
Fargetemperatur:
Lysfluxvariasjon:
Lysutbytte skal være høyere enn:
Lysnivå arbeidsbord:
Lysnivå sylindrisk:
Jevnhet:
Beregnet levetid L70 B10 Ta25:
Beregnet levetid L70 B10 maks.Ta:

>80
3000 K – 6000K
<5%
>120Lm/W
800 lux
300 lux
0,6
>80000t
>50000t
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MacAdam step:

3 eller bedre

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.
System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
442 Belysningsutstyr
Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes
Betjener belysning i alle rom i bygget.
Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Det skal benyttet DALI lysstyringssystem for hele anlegget med tilknytning til KNX
via DALI/KNX Gateway. Det benyttes KNX buss-basert betjeningsutstyr (brytere,
tablåer, dimmere, tilstedeværelsesdetektorer osv.).
Lysanlegg dimensjoneres som et minimum etter retningslinjer og anbefalinger av
Selskapet for lyskultur og Norsk Standard. All belysning skal være adresserbar og
dimmbar.
Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Døgnkontinuerlig drift alle dager.
Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)

Styringsstrategi (hovedfunksjon)

Viktige alarmer

Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)
Ved strømbrudd skal prioriterte kurser forsynes fra reservekraftaggregat.
Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Integrasjon mot SD anlegg

443 NØDL YSUTSTYR
Det skal leveres og installeres et sentralisert nødlysanlegg med sentralisert overvåkningssystem og et
grafisk brukergrensesnitt og programmering/innlegging av armaturene skal være inkludert. Alle typer
hendelser skal logges slik at det kan benyttes som dokumentering av anleggets status.
Nødlyssentral plasseres i hovedtelematikkrommet. Det skal være kommunikasjonsprotokoll BACnet/IP eller
Modbus/TCP for nødlyssentral til SD-anlegg.
Det skal fremlegges lysberegning for alle aktuelle rom. Lysberegningene skal også inngå som en del av FDV
instruksen.
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Lysberegninger for nødlys skal utføres uten refleksjon er fra flater. Det skal også tas hensyn til produktets
degenerering i løpet av forventet levetid.

Dokumentasjon skal utføres etter de retningslinjer som nødlysleverandøren krever. Armaturlister skal fylles
ut slik at det samsvarer med monterte armaturer.
TE skal påse at alt utstyr levers ferdig montert og rengjort for støv og fingermerker og med lyskilder innsatt.
Størrelse på markeringslys tilpasses leseavstand og skal markere alle rømningsveier ihht forskriftene.
I områder der det er demonterbar himling benyttes innfelt armatur, der selve lyskilden og elektronikken er
innfelt over himling, og belyst markeringsskilt er under himling. Det skal benyttes markeringslys med LED
lyskilder.
I områder der det er krav til montasje av orienterings-/ledelys, skal det benyttes innfelte armaturer som er
mest mulig diskré i himling og i forhold til estetikk. Det skal benyttes orienterings-/ledelys med LED lyskilder.
Nødlysarmaturer skal leveres med LED lyskilde som garantert gir 50.000 brenntimer for for skriftsmessig
levetid. Ved feil på normallysanlegget skal LED i markeringslysene tennes 100 %.
For antipanikkbelysning og utvendige orienterings-/ledelysarmaturer skal det også tilstrebes å benytte
armaturer som er mest mulig diskré i forhold til estetikk.

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.
System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
443 Nødlysutstyr
Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes
Nødlysanlegget betjener alle rømningsveier/soner i hele bygget.
Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Det skal leveres og installeres et sentralisert nødlysanlegg med sentralisert
overvåkningssystem og et grafisk brukergrensesnitt og programmering/innlegging
av armaturene skal være inkludert. Alle typer hendelser skal logges slik at det kan
benyttes som dokumentering av anleggets status.
Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Døgnkontinuerlig drift alle dager.
Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Styringsstrategi (hovedfunksjon)
Viktige alarmer
Feil på anlegget
Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)
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Ved strømbrudd forsynes nødlysanlegget fra egen batteribank, deretter forsynes
det fra reservekraftaggregatet.
Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Integrasjon mot SD anlegg
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45 ELVARME
Byggets oppvarming er i hovedsak basert på vannbåren oppvarming med gulvvarme, radiatorer og
varmebatterier for ventilasjonsanlegget.
452 VARM EOVNER
Det skal installeres elektrisk oppvarming i hovedfordelingsrom, og rom for reservekraftaggregat.
I heisgrube skal det leveres og monteres panelovn med elektronisk termostat. Ovnen monteres direkte til
betong eller lecavegg.
Plassering koordineres og utføres etter heisleverandøren sine anvisninger.
453 VARMEKABLER OG SNØSMELTEANLEGG
Taksluk sikres med varmekabel/varmematte for å hindre problemer med is og avrenning. Dersom det
etableres frostutsatte nedløpsrør, takrenner, sluk, etc. skal disse ha varmematter/kabler styrt av
snøsmeltesentral på bakgrunn av temperturfølere og vann- og snøfølere.
Alarmer og start/stopp funksjoner skal overføres til SD-anlegget..
Det skal også leveres og tilkobles varmekabel i snøfelle og sluk i forbindels e med ventilasjonsanleggene,
samt tilkobling av varmekabler på inntaksrister.
I forbindelse med port til innkjøring i parkeringsgarasje, skal det etableres varmekabel for å unngå frysing og
is-opphopning.
Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.
System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
4532 Varmekabler og snøsmelteanlegg
Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes
Varmekabler for hindring av frost/snø på aktuelle anlegg.
Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Taksluk sikres med varmekabel/varmematte for å hindre problemer med is og
avrenning. Dersom det etableres frostutsatte nedløpsrør, takrenner, sluk, etc. skal
disse ha varmematter/kabler styrt av snøsmeltesentral på bakgrunn av
temperturfølere og vann- og snøfølere.
Det skal også leveres og tilkobles varmekabel i snøfelle og sluk i forbindelse med
ventilasjonsanleggene, samt tilkobling av varmekabler på inntaksrister.
I forbindelse med port til innkjøring i parkeringsgarasje, skal det etableres
varmekabel for å unngå frysing og is-opphopning.
Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Døgnkontinuerlig drift alle dager, behovsstyrt
Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Reguleres av tilhørende reguleringssentral eller av SD-anlegget
Styringsstrategi (hovedfunksjon)
Viktige alarmer
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Feil
Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)

Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Integrasjon mot SD anlegg

454 VANNVARMERE OG EL.KJEL
Den fornybare delen av oppvarmingsbehovet skal hentes fra brønner via en bergvarmepumpe.
Som spisslast benyttes elektrokjel. Elektrokjel skal tas ut for å kunne dekke hele varmebehovet til bygningen
i tilfelle varmepumper havarerer.
Dimensjonering av elektro kjel skal være for hele effektbehovet, og skal fungere både som en spisslast og
sikkerhet hvis varmepumpen skulle havarere.
Stigere til varmepumpe, vannvarmere og elkjel medtas under kapittel 4322.
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46 RESERVEKRAFT
461 ELKRAFTAGGREGAT
Leveransens hovedforutsetninger
TE står i utgangspunktet fritt til utstyrs- og konseptvalg mv. for leveransen innenfor beskrevne hoved
forutsetninger hva gjelder:
•
Miljø, (støy, avgass, oljelekkasjer mv.)
•
Driftssikker (enkel og robust konstruksjon med tilsvarende komponent og utstyrsvalg).
•
Servicetilgjengelighet, (olje-/filterskift, feilsøking komponentskifte mv).
•
Vedlikehold. Korrosjonsbeskyttelse, tilrettelegging for demontering - remontering ved hovedservice av
aggregatenhet hvor denne erstattes av tilsvarende enhet.
•
Lyd / støy til omgivelsene.
•
Overspenningsbeskyttelse, atmosfæriske overspenninger, lyn.
Overordnede krav
Prosjektering og generell saksbehandling
TE skal detalj prosjektere denne reservekraftaggregat installasjonen i hht gjeldende lover forskrifter og
tekniske krav.
TE skal møte i byggemøter etter nærmere avtale (medtas min 6 stk møter), samt delta i utarbeidelse av
fremdriftsplan. I tillegg inngår ferdigbefaringer og funksjonstester.
Forurensning
Oljelekkasjer skal unngås idet både oljetanker for brennolje og aggregat skal ha slik sikring.
Støy
Generelt skal utstyret ikke generere uakseptabel støy til omgivelsene.
Alle etterfølgende krav til støy skal oppfylles:
Krav 1: Støy til/mot tilstøtende rom og øvrige rom i bygget skal ikke være dårligere enn lydklasse A for
sykehus og pleieinstitusjoner (NS8175).
Krav 2: Støy til/mot tilstøtende utearealer ved Lunner helse og omsorgssenter skal være ikke dårligere enn
lydklasse A for sykehus og pleieinstitusjoner (NS8175).
Krav 3: Støygrensen mot naboeiendommer skal ikke være dårli gere enn lydklasse A for boliger (NS8175).
Krav 4: Støygrensen settes til 78 dBA 1 m fra vegg i aggregatbygg/rommet. Dersom krav 1-3 ikke slår inn
først.
Avgass
Avgass skal ikke overskride krav angitt i EC 97/68.
Driftssikkerhet
Sammensetningen av komponenter og utstyr skal hensynta leveransens overordnede krav til oppetid 99%
og lang levetid.
Det er høyt fokus på reservekraftanleggets driftssikkerhet. Dette er en overordnet forutsetning ved
sammenbygging av hovedkomponenter, så vel som delkomponenter, slik at samlet løsning blir enkel og
robust.
Servicetilgjengelighet
Ved sammensetting av utstyr og komponenter skal det vektlegges god serviceadkomst til de mest vanlig
forekommende servicepunkter.
Løsning med kapslet reservekraft aggregat gir dårlig servicetilgjengelighet, og aksepteres derfor ikke.
Her nevnes;
Smøreoljeskift
Filterskift
Sikringer / brytere i el.anlegg
Feilsøking på utstyr
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Vedlikehold
Det skal velges materialer og overflatebehandlinger som reduserer korrosjon/ oksidasjon m.v. til et minimum
over levetiden.
Beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger
Lynpåvirkninger og trådbundne overspenninger vil kunne forekommende. Konstruksjonsmessig skal slik
beskyttelsestiltak vises stor oppm erksomhet og ivaretas, tiltak beskrives i tilbudet.
Funksjonsbeskrivelse
Generelt
I det etterfølgende skisseres reservekraftanleggets hovedfunksjoner
1. Reservekraftaggregat skal ved utfall av nettforsyningen, forsyne Heradsbygda omsorgssenter.
2. Reservekraftanlegget skal ha følgende driftsfunksjoner:
•
Autofunksjon. Dvs. innkopling ved nettsvikt.
•
Test. dvs. oppstart, utkopling av nett og innkopling av aggregat, med tilkoblingsfunksjon.
•
Manuell start, dieselmotor.
•
Av. dvs. blokkert.
Det skal installeres et reservekraftanlegg, som driftes av diesel.
TE er ansvarlig for endelig dimensjonering og effektberegning for reservekraftanlegget.
Funksjoner tiltenkt dekket av reservekraft i tilfelle nettutfall over en betydelig tidsperiode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekniske systemer som brannalarm, pasientsignal/velferdsteknologi, adgangskontroll, IKT sentraler
Varmesystemer
Beboerrom
Sprinklerpumper
Kjøkken
Kjølerom og fryserom
Dørautomatikk
Fellesfunksjoner
Datarom og etasjefordelere
Heiser
Port parkeringsgarasje
Medisinrom
Nødvendige lysfunksjoner
Destruksjonsmaskiner

Reservekraftanlegget skal starte automatisk ved nettbortfall og innen kort tid levere systemspenning for full
last til prioriterte funksjoner og anlegg.
Resevekraftanlegget skal kunne driftes døgnkontinuerlig i 4 døgn.
I tillegg til intern overvåking på reservekraftaggregat, skal det overføres drifts - og alarmsignaler til
Heradsbygda omsorgssenters bygg automatiseringsanlegg. Anlegget skal være tilrettelagt for styring knyttet
til testing og eventuell drift fra samme sentral.
Alt utstyr og materiell som inngår i denne leveransen, skal være nytt, av moderne design, vel utprøvd og av
god kvalitet.
Sammensatte utstyrsenheter og systemer skal være slik utformet at det er l ett tilgjengelighet for service-,
vedlikeholds og reparasjonsarbeider.
Det skal legges vekt på en enkel og logisk oppbygging av systemene.
Oppbygging m.v.
Aggregatenheter, aggregatsentral, eksosopplegg, kjøleopplegg og brennoljeopplegg i eget rom i nær
tilknytning til hovedfordeling elkraft (HFS) og nettstasjon.
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Aggregatbryter og koblingsutstyr for reservekraftforsyning til Heradsbygda omsorgssenter monteres i
hovedfordeling elkraft.
Standarder og normer m.v.
•
For dieselmotor skal nyttes ISO 8528/ENISO/3877:2008 + 97/68/EC
•
For generator, IEC 34/89/336EEC
•
Arbeidstilsynets krav skal tilfredsstilles for de totale installasjoner.
•
Elektrisk materiell og utstyr skal tilfredsstille NEMKO’s krav der dette utstyr eller komponenter i utstyret
har krav til godkjennelse.
•
Tegninger skal utarbeides i henhold til DIN-, eventuelt NEN-norm.
•
Øvrige norske normer og bestemmelser i den utstrekning disse kommer til anvendelse.
•
Maskindirektivet gjeldene krav skal ivaretas.

CE-merking
Aggregatenheten skal ha godkjent CE-merking, dokumentasjon skal fremlegges.
Skilter
Alle leverte betjeningsskilter skal være graverte og ha teksting på norsk.
Vibrasjonsdemping:
Alt materiell og utstyr som inngår i reservekraftaggregatleveransen, skal monteres og festes slik at
vibrasjoner effektivt dempes.
Tunge utstyrsenheter skal monteres på vibrasjons-/sjokkdempere.
Fastmonterte utstyrselementer for øvrig skal festes slik at ovennevnte krav ivaretas.

Teknisk spesifikasjon
Dieselmotor:
1. Stasjonære forhold:
•
Nominelt turtall:
•
Justerbar hastighetsregulering:
•
Statisk: skal ikke overskride
•
Maks. starttid ved autostart til 1/1 last:
2.

Transiente forhold:
•
Frekvensvariasjon ved av- og påslag av 1/1 last:

Generator:
Spenningssystem:
1.

2.

1500 o/min
+/- 4%
1%
10-15 sek.

Stasjonære forhold
•
Ytelse i 1 time uten utillatelig oppvarming:
•
Nominell spenning:
•
Harmoniske svingninger skal ikke overstige :
•
Automatisk spenningsregulering:
•
Manuell spenningsregulering:

+/- 4%

400 Volt TNC

110%
400V
2,5%
+/- 2,5%
+/- 2,5%

Transiente forhold:
•
Spenningsvariasjon ved av- og påslag av 1/1 last: +/- 10%
•
Maks. tid for spenningsstabilisering:
0,5 sek.
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SPESIFIKASJON
Generelt
Spesifikasjonen angir tekniske og funksjonelle krav til leveransen og bruker formuleringer for bør og skal.
I reserveaggregatleveransen forutsettes følgende hovedkomponenter:
•
Aggregatenhet, dieselmotor og en lagret generator på selvbærende ramme.
•
Startsystem, batterier, likere tter mv.
•
Eksosopplegg med effektiv lyddemper.
•
Brennoljesystem komplett.
•
Kjøleopplegg for motor og romkjøling.
•
Elkraft opplegg for hoved og hjelpeutstyr.
•
Styre- og signalkabler.

Aggregatenhet
Krav ihht NS3420 – Kode WW1.13222421 gjelder for denne leveransen.
Spesifiserende krav er listet opp under.
Aggregatenheten skal oppbygges på selvbærende ramme med nødvendige anretninger for heising/løfting.
Motor og generator skal være sammenflenset, og være montert på vibrasjonsdempere som hindrer
vibrasjonsoverføring til fundament.
Rammen skal ha felles jordingsbolt.

Dieselmotor
Generelt:
•
Dieselmotor skal være 4-takt. Sugemotor foretrekkes.
•
Motorene kan ha kjøleflens for avkast kjøleluft.
•
Motorene skal være av anerkjent fabrikat, med servicefunksjon i Norge.
•
Det skal være reservedeltilgjengelighet i min.10 år.
•
Motor/generator skal ha fester for heising/løfting.
Ytelse:
Motoren skal dimensjoneres iht til ISO 8528 mot aktuell aggregatytelse ved følgende betingelser:
•
Omgivelsestemperatur –30 til +40 oC.
•
Drivstoff som vinterdiesel. (innblandet parafin)
•
Angitt ytelse gjelder lang tids drift, ved cos.phi,0,8. Det skal videre være adgang til 1 time 110 % last pr.
12. time drift.
Brennstoffsystem mv.:
•
Motoren utstyres med hastighetsregulator av mekanisk eller elektronisk type. Regulatoren skal holde
avvik på omdreiningstall innenfor en grense på +/- 4 % ved lastforandring fra tomgang til full last og
omvendt.
•
Motoren skal ha påbygget mekanisk brensel fødepumpe.
•
Det skal være effektive brennstoffiltre.
•
Tilkopling tur- og retur brennstoff skal være ført til egnet sted, og avsluttes på fastmontert brakett.
•
Det skal nyttes armerte slanger med press - fittings fra/til fødepumpe og brennstoff-pumpe.
•
Slangene skal være bestandig mot aktuell brennstofftype
Smøreoljesystemet:
•
Smøreoljesystemet skal ha effektive filtre. Filtrene skal være lett tilgjengelig for demontering og
utskifting.
•
Det monteres trykkmanometer.
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•

Instrumentet skal ha skala-avlesning i bar/kp, og monteres på tablå og avleses i display (SOP). I tillegg
skal det monteres trykknivåbrytere 2 -polt for alarm/stoppfunksjon.
Det anordnes pumpe med kran for avtapping av smøreolje fra bunnkasse. Kran monteres på sump.

Elektrisk opplegg mv.:
•
Alt ledningsopplegg på motor skal være utført høyfleksibelt og oljebestandig.
•
All kabling fra signalorgan mv. skal termineres på rekkeklemmer i eget skap med frontmontert hengslet
dør. Skapet skal være effektivt vibrasjonsdempet.
•
Alt ledningsopplegg skal være merket i beg ge endre. Givere merkes med graverte skilter, med
angivelse av komponenter, funksjoner og grenseverdier. Merkesystem for ledninger/kabler skal være
av fabrikat PARTEX eller bedre.
•
Motoren skal ha påbygget ladedynamo 12V, DC.
•
Motoren skal ha effektiv turtalsovervåking med alarm-/stoppsignal ved 10 % over -speed.
•
Motor skal ha effektiv stoppanordning/stoppmagnet

Generator
Generelt:
Det skal leveres generator av anerkjent fabrikat med servicefunksjon i Norge.
Ytelse:
Generatoren skal dimensjoneres for full drift ved hele Heradsbygda omsorgssenter.
Ved dimensjonering av anlegget skal det legges til grunn en samtidighetsfaktor 0,8.
Uprioriterte laster skal legge ut ved reserveaggregatdrift.
Byggherren skal godkjenne hva som defineres som uprioriterte laster under detaljprosjekteringen.
Utførelse:
•
Generatoren skal være omkobl bar 230 – 400 V.
•
Generator skal være i børsteløs, selvmagnetiserende og selvregulerende utførelse.
•
Kapsling skal være minst IP23.
•
Isolasjon skal være klasse H.
•
Radiostøydemping skal tilsvare VDE klasse G og N.
•
Kortslutningsstrøm, min. 3 x normalstrøm.

•

Generator skal være jordet til rammekonstruksjon.

Startsystem
Generelt:
Det skal leveres komplett 12V startsystem.
Startbatteriene skal ha kapasitet for å gjennomføre 10 startforsøk over 7 sek. varighet, uten oppladning,
med 30 sek. opphold mellom forsøkene.
Oppbygging:
Startsystemet bør oppbygges med;
•
Elektronisk spenningsregulert likeretter med min. 5A ladestrøm. Likeretteren skal ha justerbart
spenningsnivå (for tilpassing av batteritype).
Det skal være alarm for ladesvikt og lav batterispenning. Signalene skal til byggets
automatiseringsanlegg.
•
Startbatterier, type OPTIMA eller tilsvarende. Batteriene skal monteres i syrebestandig kasse, festet til
gulv eller ramme.
Kasse merkes med gravert skilt som angir spenning og kapasitet. Batterikabel skal ha bryter som
monteres i stativ/kasse for utvendig betjening, bryteren merkes tydelig med gravert skilt, nøkkel henges
i kjede.
•
Startkabler mellom batteri og motor skal leveres oljebestandig og være av godkjent utførelse .
•
Kablene skal merkes ved koblingspunkter med + og -, i varig utførelse.
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Kjøling
TE skal dimensjonere kanal- og viftesystemet.
Det skal leveres et kjøleopplegg for dieselmotor og aggregatrom som ivaretar temperaturkrav i rommet,
maks 40°C utetemp. og maks motortemperatur 80°C .
Luftinntak og avkast skal hensynta overordnede krav. Her nevnes spesielt støykravene på utsiden av
bygget.
Det skal det leveres givere for motortemperatur og lavt væskenivå, og alarm for høy temperatur
Funksjonsbeskrivelse:
Ved nettutfall eller annet signal for oppstart av aggregatene, skal respektive kanalspjeld hurtig -åpne (luft
inn/ut). Kjøleluftvifters spjeld åpner før oppstart av viften (romtemperatur).
Kjøleluftviften skal dimensjoneres og reguleres for balansert ventilasjon, det er ikke ønskelig med spesielt
overtrykk i rommet.
Fra kanalopplegg i aggregatrom føres kjøleluften inn/ut via veggutsparinger.
Oppbygging
I aggregatrom medtas montasje av nødvendig kanalsystem for avkast kjøleluft.
Fra kjøleradiator, ekstern eller på aggregatenhet, monteres kanal m/bend og spjeld for tilknytting
hovedkanal. Ved kjøleradiator monteres fleksibel overgang pga. vibrasjonsforplantninger.
For balansert ventilasjon skal det monteres kanal med vifte på luftinntaket, ref. funksjonsbeskrivelse.
I veggutsparingene for kjøleluft skal det monteres galvaniserte gitterrester tilpasset aktuelle mål .
Spjeldene skal være tette i lukket stilling. Spjeldene skal ha hurtigåpning ved motorstart.
Spjeldene skal ha signalkontakt for åpen/lukket stilling.
Elektrisk opplegg til spjeld og vifte, samt styring av disse medtas.
Brennolje
TE skal levere brennolje til i henhold til angit te oljelagringskapasitet.
Oljeforsyningsopplegget skal tilfredsstille overordnede krav.
TE skal levere med tilbudet beskrivelse av samlet system.
Generelt
Det skal medtas komplett levering av oljeforsyningsanlegg. Eks nedgraving av hovedtank.
Brannoljeanlegget er bygget opp med en hovedtank utvendig, og dagtank montert i aggregatrommet.
Alt røropplegg for hovedtanken, påfylling, lufting, tur -retur aggregatrom, samt målerør medtas.
Dagtank skal ha automatisk fylling, fra hovedtank dvs. at det skal sørges fo r styring av transferpumpe, samt
styring av magnetventiler montert i pumpearrangementet for automatisk omkopling av pumpedrifter. Som
ekstra sikkerhet i dagtank, skal det monterer returrør til hovedtank. Det aksepteres ikke at nivå i dagtank
alene styres av nivåfølere.
Videre leveres komplett røropplegg i aggregat -rom,
Rør fram til aggregatene skal føres på gulv/ vegg.
Rørføring på gulv dekkes med kanal utført i aluminium, dørkeprofil.
Oppbygging
Hovedtank
• Hovedtanken skal ha kapasitet for 72 timers drift ved 100% last.
• Tanken skal ha nivåmåler i pneumatisk utførelse (rør levert i rommet).
• Tanken skal ha nivåalarmer for høyt og høyt-høyt nivå, tilknyttet overfyllingsvern. Videre skal det være
nivåalarm for 1/3 nivå, (alle signalene tilknyttet bygg automatiseringsanlegget).
Dagtank mv.
•
Dagtanken skal ha kapasitet for ca. 400 l brennolje og være utført stålplate montert på vegg. Det
aksepteres ikke at dagtank inngår som en integrert del i/under selve reservekraftaggregatet.
•
Tanken skal ha mannlokk, stusser for tur/retur fra oljelufteanlegg, samt stusser for tur/retur til det
enkelte aggregat.
•
Tanken skal ha nivåmåler
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•
•
•

•
•
•

Tanken skal ha synk for kondens og påmonteres tappekran. Videre stuss for tilkobling av nivåmåler
som monteres på vegg i aggregatrom.
Tanken skal ha nivåvipper for 3 nivåer med signaloverføring til overvåkingssystemet og fellesalarm,
samt for styring av transferpumper.
Det skal leveres oppsamlekar i rustbehandlet stålplateutførelse. Karet skal romme dagtankens volum.
Utforming av karet skal ikke hindre at drift og vedlikehold av dagtank kan utføres på en enkel måte, og
uten at oppsamlingskaret må flyttes eller demonteres. Fra oppsamlingskaret skal det være mulig å la
drivstoffet renne tilbake til hovedtank ved å åpne en ventil/kran.
Det skal være 1 stk. elektriske pumpe, samt en nikkelpumpe for nødfylling. Pumpene monteres med
parallellfunksjon for alternerende drift, styring av pumpene skal ivareta dette hensyn.
Pumper og ventilarrangement skal monteres på eget veggstativ, eller på stativ påmontert dagtanken.
Stativet skal ha oljeoppsamling.
Manøvrering og styring av transferpumper skal foretas fra aggregatsentral.

Oljerøropplegg
•
Det sørges for røropplegg tur/retur mellom aggregatrom for hovedtank og dagtank/pumpearrangement,
samt mellom dagtank og det enkelte aggregat. Det skal nyttes høytrykkshydraulikk stålrør for
ledningsopplegget. Rørene skal solid festes til vegg/gulv/tak med spesialklemmer. Ved overgang
mellom rørføring på gulv til dieselmotor skal det nyttes høyfleksible a rmerte slanger/rør, med
skrufittings. Kraner/ventiler og fittings skal være standard og av god kvalitet.
•
Stengeventiler ved aggregatene skal være mekanisk forriglet.
Overfyllingsalarm
•
Det skal leveres overfyllingsalarm i godkjent og tett utførelse ved påfyllingsrør til hovedtank.
Signalorgan monteres ca 2,5 m over ferdig terreng. Det skal være adgang til å teste alarmen.
Eksossystem
Eksosopplegg i aggregatrom skal utføres med rør og kompensator i syrefast materiale.
Isolasjon av eksosanlegget i rommet utføres med sydde matter.
Lyddemping skal tilfredsstille støykrav angitt i overordnede krav.
Plassering av utslipp av eksos skal ta hensyn til inntak av ventilasjonsluft til bygget. Utslip p av eksos skal
ikke under noen værsituasjoner medfør at eksos føres inn i Heradsbygda omsorgssenter via
ventilasjonsanleggene.
Oppbygging:
•
Eksosledning skal utføres i tykkveggede stålrør eller syrefaste rør, med nødvendig antall flenser for
enkel demontering. Nødvendig antall kompensatorer skal monteres i føringen, med tilhørende
fastpunkter. Det skal utføres en solid innfesting av rørene i føringslengden.
•
Rørene skal legges med fall mot vegg, og ha kondesavtapping.
•
Ved gjennomføring i yttervegg skal det leveres og monteres tilpassede gjennomføringer med isolasjon
mellom eksosrør og gjennomføring.
•
Eksosrøret mv. skal fullisoleres i føringen, isolasjonstype skal oppgis. Isolasjone n skal mantles med
aluminium eller rustfrie stålplater, utførelsen skal ha håndverksmessig god utførelse.
•
Ved flenser, kompensatorer og lyddempere skal mantlingen være enkelt demonterbar.
•
Eksosmanifoiler skal isoleres med sydde matter.
•
Ved motoren skal det monteres eksostermometer av god kvalitet, væskefylt. Termometerne skal
monteres slik at avlesing er enkelt.
•
Det skal monteres signalgivere med alarmkontakt for kritisk temperatur.
•
Med utgangspunkt i støykrav må leverandøren vurdere en hensiktsmessig plas sering av lyddempere.
•
Ved evt. utvendig plassering skal det leveres tykkvegget utførelse m/flens-tilkopling.

Fordelingsanlegg, styre - overvåking mm.
Generelt
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Reservekraftanlegget skal konstrueres for test -, manuell- og automatisk drift. I tillegg skal det etableres
funksjon for NØDDRIFT, dvs. nøkkelstyring av brytere og øvrige vitale elementer. Denne driftsformen
gjelder i de tilfeller der drift - og overvåkingsautomatikk har feilet.
Reservekraftanlegget skal i tillegg konstrueres for å kunne synkroniseres og kjøre mot Ringerikskraft sitt
lavspent forsyningsnett.
Systembeskrivelse hovedstrøm
Generelt
HF for Heradsbygda omsorgssenter er montert i rom underetasjen.
Fordelingen skal oppbygges og tilpasses aktuelt belastning.
Følgende hovedelementer inngår:
Hovedinntaksbryter med omkoblingsutstyr nett -/reservekraft tilrettelagt.
Forsyningsprinsipp:
Reservekraftforsyningen skal konstrueres etter prinsipp make before brack, dvs.
ved aggregatdrift etter nettutfall, og ved tilbakekomst av nett skal det etter en gitt føletid sørges for
synkronisering mot nett med påfølgende innleggelse av nettbryter m.v.
Avbudsfri innkopling.
Ved test og vedlikeholds drift skal det være nettsynkronisering ved inn - og utkopling av
reservekraftforsyningen.
Brytere i aggregatsentral skal tilpasses vern i HF både med hensyn på kortslutningsnivå og selektivitet .
For øvrige krav knyttet til dimensjonering av vern og kabelanlegg, vises for øvrig til kap. 43 lavspent
forsyning.
Styre- og overvåkningspanel (SOP)
Automatikk
Automatikken har til oppgave å styre og kontrollere reservekraftaggregatets funksjoner. Ved feiltilstander
skal styringsautomatikken gripe inn og ta de forholdsregler som er nødvendig for å hindre skader el ler fare i
å oppstå.
Automatikken skal overvåke anleggets nettspenning, og dersom spenning mellom to av fasene eller alle tre
synker under eller stiger over en på forhånd innstilt verdi, skal aggregat startes, kjøres opp i nominelt turtall,
og ta over anleggets belastning.
Inntil 6 startforsøk skal foretas, dersom motoren ikke starter ved første forsøk, og etter 3. mislykkete forsøk
skal alarm gis.
Nødvendige innstillbare tidsforsinkelser i forbindelse med overvåking og bryterstyringer må legges inn i
automatikken.
Kontrollanlegget for aggregatet skal ha innebygd all nødvendig automatikk og forriglingsfunksjoner for et
fullautomatisert reservekraftanlegg.
Krav til maksimal avbruddstid før spenning er gjenopprettet, etter nettutfall, skal være maks 15 sekund er.
Ved dimensjonering av anlegget skal det forutsettes følgende sekvenser i avbruddstiden:
•
0 til 3 sekunder:
Ventetid
•
3 til 10 sekunder : Oppstart reservekraftaggregat
•
10 til 15 sekunder: Innlegging av last
Start / stopp skal kunne foretas manuelt fra tavlen.
Driftsvelger for følgende funksjoner:
•
Auto:
Automatisk start og automatisk innkobling
•
Manuell:
Manuell start og manuell innkobling
•
Lastprøve: Automatisk start og automatisk innkobling for test
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Av:

Blokkering av automatikk

Overtemperatur, lavt smøreoljetrykk, overspeed samt vernutløsning, skal føre til stopp og utkobling av
aggregatet, A-alarm.
Forvarselfunksjoner for vanntemperatur og smøreoljetrykk – dieselmotor, B-alarm.
SOP skal utstyres med nødvendige instrumenter og varseldioder-/lamper for overvåking av aggregatet.
Instrumentene for måling av elektriske verdier, ampere, volt, frekvens, effekt og synkronisering.
Varseldioder/lamper skal kunne testes ved hjelp av testbryter. Meldinger skal legges ut på potensialfri
signalkontakter for fjernoverføring. Utgang fra måleverdiomformer skal være 4-20mA og fremlegges på
rekkeklemmer.
Følgende funksjoner skal bl.a. kunne overvåkes/styres/avleses fra instrumentering
på aggregatsentral, slik at reservekraftanlegget kan fremstå som fullautomatisert:
•
Nettovervåking. (3-fase, med overvåking av både over- og underspenning)
•
Manuelle og automatiske startfunksjoner + nøddrift
•
Automatisk og manuell innfasing
•
Manuell og automatisk innkoplinger av belastninger, herunder test med stasj onslast.
•
Automatiske stoppfunksjoner
•
Frekvens
•
Amper meter, alle faser
•
Volt meter
•
Temperaturovervåking kjølevann og smøreolje (analoge instrumenter)
•
Trykkmåling smøreolje
•
Synkronisering utstyr, nett
•
Driftstimeteller.
•
Teller for antall startforsøk
•
Meldingsbearbeiding hvor alle hendelser på anlegget er tidsatt og lagret, inklusive operatørinngrep.
•
Alarmhåndtering hvor alle stående alarmer og ikke kvitterte alarmer for anlegget er vist
•
Motorvarmere
•
Batterianlegg
Byggautomatiseringsanlegget.
Viser til kapittel 56
Alarmer og driftssignaler skal overføres til byggautomatiseringsanlegget. Det skal overføres 10 stk
feilsignaler og 6 stk alarmsignaler fritt valgt av byggherren.
Det skal være mulig å lese av følgende driftssignaler: motortemperatur, eksostem peratur og belasting
generator (effekt).
Reservekraftaggregatet skal kunne betjenes/startes fra byggautomatiseringsanlegget. Testdrift funksjon
legges til grunn for kjøring fra byggautomatiseringsanlegget. Etter ferdig test skal reservekraftaggregatet gå
tilbake til automatisk drift.
I byggautomatiseringsanlegget skal det etableres skjermbilder som angir med symbolikk/prinsipper hvor og
hvilke alarmer, feil og driftssignaler er lokalisert på reservekraftaggregatet.
Prøvekjøring og testing
Nødvendig smøreolje, brennolje, etc., som medgår til prøvene, holdes av TE.
Instrumenter utover de permanent monterte er TEs ansvar.
Byggherren skal varsles om tidspunktet forprøvekjøring senest 14 dager før prøvekjøringer foretas.
TE skal utarbeide detaljert prøveprosedyre.
Funksjonstest /prøvekjøring
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Reservekraftanlegget skal funksjonstestes med lasten som er ved Heradsbygda omsorgssenter, pluss avtalt
tilleggsbelastning i min. 4 timer.
Reservekraftanlegget med automatikk, overvåkingsutstyr og hjelpeutstyr, skal prøvekjøres i 8 timer med full
belastning (100 % last) og deretter i 1 time med 10% overbelastning. For testkjøring full belastning og 10%
overbelastning skal det forutsettes kjøring mot nett, alternativt skal TE hold provisoriske laster.
Ved alle prøver/tester skal det tas følgende målinger:
•
Temperatur i rommet
•
Motortemperatur
•
Smøreoljetrykk
•
Belastningsmåling
•
Frekvensmåling
•
Spenningsmåling
•
Støymålinger
Alarm- og stoppfunksjoner skal testes, mens følgende feil simuleres:
•
Motortemperatur for høy
•
Oljetrykk for lavt
•
Rusing
•
Unormal spenning på generator
•
Startsvikt
•
Funksjonen for fjernstyring og overvåking
Reservedeler og verktøy
Generelt:
Reservedeler og verktøy listet opp i det etterfølgende er et minimum av det som antas nødvendig.
Reservedeler (omfang), følgende forutsettes medtatt:
Fordelingsanlegget:
•
Sikringer div. typer 12-48C DC
•
Signallamper/dioder
•
Kontaktorer, aggregat
•
Releer for hjelpefunksjoner/ fjernstyring
Dieselmotor:
•
Pakningsett (tetninger) for dieselmotoren
•
Kileremsett
•
Brennstoffilterelementer
•
Smøreoljefilterelementer
•
Brennluftfilter
Generator:
•
Spenningsregulator
•
Dioder
Verktøy
Det skal leveres nødvendig verktøy tilpasset service og vanlig vedlikehold.
TE skal beskrive omfang/mengder i tilbudsbrev.
Tekniske data/opplysninger
Generelt:
Tilbyder skal levere med tilbudet følgende tekniske underlag;
•
Konseptbeskrivelse, skisser og spesifikasjon av reservekraftinstallasjonen.
Leverandørlister:
• Dieselmotorer
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Generatorer
Aggregatsentral med bryterutstyr
Automatikkutstyr
Utstyr for fjernbetjening og overvåking
Elektrisk koblingsutstyr og materiell, herunder kabeltyper.
Liste over reservedeler og verktøy.

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.
System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
461 Elkraftaggregat
Plassert i aggregatrom i underetasje.
Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes
Kritiske funksjoner skal dekkes av reservekraft i tilfelle nettutfall over en betydelig
tidsperiode.
Oppbygging av systemet, de viktigste produkter

Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Døgnkontinuerlig drift alle dager.
Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Styringsstrategi (hovedfunksjon)
Viktige alarmer
Systemfeil
Ladesvikt
Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)
Integrasjon mot SD anlegg
Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
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462 AVBRUDDSFRI KRAFTFOR SYNING
Orientering
Dette kapittel omfatter komplett levering og montering av UPS.
I tillegg til reservekraft skal følgende funksjoner bestykkes med avbruddsfri strømforsyning for drift av
systemene i tidsrommet hvor bygget er uten strøm, før reservekraftanlegget starter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IKT fordelinger / underfordelinger (Alle komponenter)
Hovedkomponenter for nettverkselektronikk
Adgangskontroll
Autodører/dørautomatikk
Innbruddsalarm og skallsikring
Brannalarm
Pasientsignalanlegg / velferdsteknologi
Porttelefon
Kurser for datakommunikasjon ute i felt (datakurser).
Sprinklerpumper
Styrestrømskurser

Kapasitet:
•
UPS anlegget dimensjoneres med 20 % reservekapasitet.
•
Det skal forutsette en samtidighet på 1.
Det skal leveres og monteres et nødvendig antall online UPS’er for opprettholdelse av sikker strømforsyning
i den tiden installasjonen skal fungere (minimum 1 time). Det gjelder dører utstyrt med automatikk.
UPS’en(e) plasseres fortrinnsvis i hovedtelematikkrom eller etter avtale med byggherren. Det benyttes
funksjonssikker kabel frem til dørene hvis bygget/området ikke er sprinklet. Se for øvrig brannteknisk
rapport.
TE skal dimensjonere UPS’en(e) slik at lastforhold blir i varetatt. Det skal utføres FEBDOK beregning som
skal inngå i FDV dokumentasjonen. Følgende signaler skal overføres til SD-anlegget:
•
Nettstatus
•
Batteridrift
•
Ladesvikt
•
System feil

Forenklet funksjonsbeskrivelse
Alle ovenstående ytelseskrav og spesifikasjoner gjelder for leveransen, nedenstående skjema er kun
forenklet preutfylt som eksempel og er ikke fullstendig.
Skjemaet skal suppleres og detaljeres av TE under detaljprosjektfasen.
Forenklet funksjonsbeskrivelse skal inneholde hovedelementene som trengs for å forstå systemets
oppbygging og virkemåte.
System/Anleggsbetegnelse og plassering (sentralenheter)
462 Avbruddsfri kraftforsyning
Hva er systemets/anleggets funksjon og hva det betjenes
Kritiske funksjoner bestykkes med avbruddsfri strømforsyning for drift av
systemene i tidsrommet hvor bygget er uten strøm, før reservekraftanlegget
starter:
Oppbygging av systemet, de viktigste produkter
Funksjoner tiltenkt dekket av avbruddsfri strømforsyning i tilfelle nettutfall over en
begrenset tidsperiode:
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IKT fordelinger / underfordelinger (Alle komponenter)
Hovedkomponenter for nettverkselektronikk
Adgangskontroll
Autodører/dørautomatikk
Innbruddsalarm og skallsikring
Brannalarm
Pasientsignalanlegg / velferdsteknologi
Porttelefon
Kurser for datakommunikasjon ute i felt (datakurser).
Sprinklerpumper

Kapasitet:
•
UPS anlegget dimensjoneres med 20 % reservekapasitet.
•
Det skal forutsette en samtidighet på 1.
Det skal leveres og monteres et nødvendig antall online UPS’er for
opprettholdelse av sikker strømforsyning i den tiden installasjonen skal fungere
(minimum 1 time). Det gjelder dører utstyrt med automatikk. UPS’en(e) plasseres
fortrinnsvis i hovedtelematikkrom eller etter avtale med byggherren. Det benyttes
funksjonssikker kabel frem til dørene hvis bygget/området ikke er sprinklet.
Driftstid, pr.dag, uke/dag.
Avbruddsfri kraftforsyning skal kunne driftes i beredskap døgnkontinuerlig.
Reguleringsstrategi (hovedfunksjon)
Styringsstrategi (hovedfunksjon)
Viktige alarmer
Feilalarmer
Funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann, sabotasje, etc
(nødprosedyre)
Forriglinger/avhengigheter/ grensesnitt og integrasjon mot andre systemer
Integrasjon mot SD anlegg
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70 UTENDØRS GENERELT
Det henvisesogsåtil fellesbestemmelser
(vedlegg3.01.01).
70.1 Forhold på tomten
Tomtener stor,- 8 568 m2- og heller mot sørvestmedet fall på ca. 6 meter.
Det stårigjen resteretter hageanlegget
fra gamleHeradsbygdaomsorgssenter.
Bl.a 2
mindrebygningsfundament
for uthus,en flaggstangog buskvegetasjon
som ikke lenger
er i en kontekst.Dessutennoenledningeri grunnen(jmr RIE og RIV). Alt detteskal
fjernes.
Det vokseren rekke medbjørketrærlangsHeradsbygd
veien.Hvis mulig skal disse
bevares.Men sannsynligvisvil de kommei konflikt medstøyskjermensom skal
etableres.
Det vokseren klynge med eldrebartræri nordvestrehjørnepå tomten.Det vil væreen
del terrengendringpå dennedelenav tomtenfor å oppnågodt fall ut fra
bygningskroppen.Sålangt det er mulig er det ønskelig å bevarede velvokstetrærne.
TE har ansvarfor å rydde tomten.
Omkringliggendebebyggelsebestårav bolighusi 1- 2 etasjer.

70.2 Minimumskrav til tegningsmateriale
Det visestil følgendetegningeri dennebeskrivelsen (vedlegg3.04.02):
L-1803-101Utomhusplan-plan som viser U. etasje
L-1803-102Utomhusplan-plan som viser 1. etasje
L-1803-201Forslagtil snitt for oppbyggingav bed over garasjekjeller
Entreprenørskal kvalitetssikreplaneneog oppgrade
re til arbeidstegninger.
Tegningene
skal godkjennesav byggherrefør utførelse.Det er ARK sinetegningersom gjelder
foran LARK i tilfelle avvik mellom tegningene.
Det er TE sitt ansvarå påseat utomhusanlegget
prosjekteresog utføresi henholdtil:
- Gjeldendetekniskekrav
- Husbankenskrav
- Kommunensstandardspesifikasjoner
- BREEAM NOR krav med målet «Good»
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70.3 Presiseringuniversellutforming
En selvfølgeligpremissfor utomhusplanentil Heradsbygdaomsorgssenter
er kravetom
universellutforming. Terrengforholdenei områdetgjøre at det dannesen rampemed
stigningsforholdet1:15 fra Heradsbygdveien
inn mot hovedinngangen.
Iht. TEK 17 er
detteinnenforkravenetil universellutforming. Utearealenesom er avsatttil opphold
ligger oppepå parkeringskjeller.Disseområdenehar derfor ingen terrengforskjeller.
Alle utgangerskal væretrinnfrie.
Fortaulangssydøstvil ha en stigning på ca 1:11 som følge av det naturligeterrengetpå
tomta.
Adkomstarealetskal ha tilstrekkelig belysningog det skal væreenkeltå orienteresegtil
hovedinngangen.
Det skal væregod rullestoltilgjengelighet ved alle uteoppholdsplasser.
Sansehagene
skal væreinngjerdetav hensyntil sikkerhetfor brukerne(demens).Alle
slitedekkerskal i væresklisikre. Hovedgangsoner
skal i tillegg ha snøsmelteanlegg.
Ny
vegetasjonskal ta hensyntil astmatikereog allergikere.

70.4 BREEAM
Prosjektetskal oppnåsertifiseringen«Good».For utomhusarealene
vil det bety at man
skal værespesieltfokusertpå å sørgefor at det som tilføres av ny vegetasjonikke
forringer tomtensøkologi. Det som tilføres av ny beplantningskal til en viss gradvære
hjemmehørende
i nærmiljøet.Dette av hensyntil langsiktig påvirkningav
artsmangfoldeti Heradsbygda.
Alt som tilføres av nytt utendørsutstyr skal værebærekraftig.Utendørsbelysningskal
væreenergieffektivog man skal jobbe for å unngål ysforurensning.Det skal være
tilstrekkelig lys, men heller ikke mer.
Sist menikke minst er det viktig å strekkesegetter å ta vare på overvannpå egentomt.
Arealenepå utsidenav tomtener små.En må likevel sørgefor at det som er av arealer
tar varepå overvannetså langt det lar seggjøre.

70.5 Sansehager/
fellesareal
I sansehagene
er det viktig å leggetil rettefor aktiviteter med gjenkjennelsesverdi
for
brukerne.Det er avgjørendeat brukernekan kjenneat de har en meningsfulloppgaveå
gjørei sansehagen.
Stell av planterog vedhugginger typiskeeksempler.
Det er ogsåvesentligå leggetil rette for felleskap og godeoppholdsplasser.
Det å gå en
rundei hagenskal opplevesgivende,gi mosjonog f risk luft.
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Sansehagene
skal opplevesgrønneog frodige,- selv om de ligger over parkeringskjeller.
Vann er et viktig trivselsskapende
element.
Den valgte vegetasjonskal leggevekt på sortersom stimulerersyn-, lukte-, og
følesansen.
Ved dagsenterer det treningsapparater
i tillegg ti l felles oppholdssoner.

71 TERRENGBEHANDLING
71.1 Grovplanert terreng
Det skal gravesut til traubunntil nivå underferdig terrengsom angitt nedenfor.
Følgendehøydergjelderbakkeplan.Høydenefor faste dekkerforutsetterbehovfor 50
cm forsterkningslag.Behovetfor tykkelseav forsterkningslagetmå kvalitetssikresav
totalentreprenør.
Asfaltdekker:

66 cm underferdig terreng.

Gressarmeringsstein:66 cm underferdig terreng
Belegningsstein:

66 cm underferdig terreng

Kanter/grøfter/renner:Iht krav til tilstøtendedekker,seover/ under.
Gressarealer:

15 cm underferdig terreng

Plantefelt:

50 cm underferdig terreng

Plantegroperfor nye trær:80 cm underferdig terreng. Det skal væreminst 2m3
vekstjordpr tre.
VADI/ Infiltrasjonsbedmed gresssom toppdekke:45 cm underferdig terreng.

71.2 Drenering
Dreneringi bakkantav murerskal utføresiht. Byggforsk detaljblad517.342
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71.3 Forsterketgrunn
Terrengavretting:
Alle grovplanertearealskal avrettesfør videreoppbyggingpåbegynnes.
Avrettingenkan skje med lagredeeller tilkjørte masserog masseneskal ha nødvendig
kvalitet etterhvilken overbygningferdig bygningsdel skal ha. Terrengetavrettestil
angittehøyderunderferdig terreng.Totalentrepren
ørenskal dokumenterehøydenepå
topp avrettetterreng.
Avrettingenskal sørgefor godt fall fra bygningerog murer.

Overbygning:
Forsterkningslag,bærelag,separasjonslag
og evt. i solasjonfor alle kanter,dekker,
konstruksjoner,utstyr og elementerskal dimensjoneresiht. gjeldendenormerog krav.
Behovetfor forsterkningslagog frostsikringslagmå vurderesog sesi sammenheng
med
undergrunnens
beskaffenhetog generelloppfylling på deler av tomta.

72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER
Utvendigekonstruksjonermed grunnfundamenteringskal fundamenteres
på telesikre
komprimerbaremasserog et underliggendelag/sjikt av ekstrudertpolystyren.
Isolasjonstykkelseiht. gjeldenekrav.
Alle arbeideneskal utføresslik at det oppnåstilstrekkelig stabilitet,og benyttede
materialerog konstruksjonerskal ha tilstrekkelig frostmotstand.Alle posteri dette
kapitteletskal væreinkludert fiberduk, isolasjon,og igjenfylling meddrenerende
masserog utleggingav drensrør.
Der konstruksjonenskal støpesskal i tillegg forskaling og armeringinkluderes.
Tilpasningertil eksisterendeog nye bygg og konstruksjonerskal inngåi postene.
Alle forberedelsertil rekkverkog gjerdeskal inkl uderesi de respektivepostenei dette
kapittelet.
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72.1 Støyskjerm
Det skal anleggesen støyskjermmot Heradbygdveien.Skjermenskal være2,4 meter
høy. Skjermensettesinnenforeiendomsgrensen,ikk e i eiendomsgrensen.
Støyskjermen
skal væredelvis transparentfor at beboerneskal ha kontaktmed hva som skjer på veien.
Type ”Støyskjermi pil og glass”fra Miljø & Støyskjerm aseller tilsvarende.
Støyskjermenmå ikke kommei konflikt med nødvendige siktsoner.

72.2 Pergolatakhage
Det skal i hht utomhusplanL-1803-101/102 bygges2 stk pergola.Pergolaenes
funksjon
er å væreet romskapendeelement.De skal ha tett, transparenttak av plexiglass
Alt trevirke skal væremiljøvennlig og av god kvalitet. Det kan brukessvanemerkede
varemerkersom Kebony,RKC ThermoRoyal eller Lunawood. Alle delerskal skrues
medsyrefasteeller galvanisertetreskruer.

72.3 Utendørsbod for hageredskap
Det skal i hht utomhusplanL-1803-101/102byggesen bod på 20m2ment for
hageredskap
og hagemøbler.Bodenskal ståpå et plass-støpt,frostsikkertfundament.
Selvebodenskal ikke væreisolert. Den skal byggesi tre. Alt trevirke skal være
miljøvennlig og av god kvalitet. Det kan brukessvanemerkedevaremerkersom
Kebony,RKC ThermoRoyal eller Lunawood.Alle delerskal skruesmed syrefasteeller
galvanisertetreskruer.
Bodenskal ha stikk for el. Det skal væretilrettelagt for tekniskeinstallasjoner.
72.4 Rekkverk
Mur mot naboi nordvestmå sikresforskriftsmessigder høydeforskjellener størreenn
50 cm. Sikringenskal væreiht. normerog krav.

72.5 Inngjerding / port
Sansehagen
skal værehelt innebygget.Til en stor del gir dettesegselv som følge av
byggetsform. Mot nord må det etablereset gjerdeog en port. Portenskal værelåsbar.
Gjerdeog port utføresi tre. Alt trevirke skal være miljøvennlig og av god kvalitet. Det
kan brukessvanemerkede
varemerkersom Kebony,RKC ThermoRoyal eller
Lunawood.
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73 UTENDØRS VA
73.1 Sluk
Jmf. beskrivelseRIV
Overvannpå terrengskal sålangt det lar seggjøre, ledestil vegetasjonsfelt.Det er
derfor ikke vis-kant på mye av kantsteinen.
Det er sluk på nedsidenav byggetfor å hindreovervann fra å renneinn på tomtenepå
nedsidenav bygget.Det er beregnet5 overvannskumm
er med sandfang.TE skal
kvalitetssikredetteog ta meddet antall sluk vedkommendemenerer forsvarlig.
Påtakterrassene
må TE sørgefor at alt overvannfr a bådeplantefeltog fastedekker
ledestil sluk og føresvekk fra garasjedekket.
Eksempelviskan overvannfra
vegetasjonsfeltledesned til drenslagav løs lecaundervekstjorden.Drenslagetligger
underheletakflaten.Se L-1803-201.I slukenepå det fastebeleggetkan det være
perforerteslukhalsersom infiltrerer vann fra feltet medløs leca.

73.2 Renseanlegg
for vannspeil
Jmf. beskrivelseRIV

73.3 Vannkraner
Jmf. beskrivelseRIV

73.4 Brannhydranter
Jmf. beskrivelseRIV
Brannkum/hydrantmå plasseresinnenfor25-50meterfra inngangentil
hovedangrepsvei,
og antalletkummer/hydrantermå være slik at alle delerav bygningen
dekkesmed max 50 meterslangeutlegg.Kapasiteteni kum må væreminimum 20 l/s.
Brannkummermå væretilgjengelig for bruk uavhengigav årstid.
73.5 Varme i belegg
Jmf. beskrivelseRIV
Områdefor snøsmelteanlegg
er anvistpå plan. Gjelder primærtforan hovedinngang.
Smelteanlegget
skal væreetterkommunensnorm. TE må sørgefor tiltak slik at issvuller
unngås.
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Opsjonpå utvidet omfangav smelteanlegget
slik at fortau ned til garasjekjelleri sørog
adkomstfra Heradsbygsveien
i nord dekkes.Samtopsjon på snøsmelteanlegg
i
sansehagene.
73.6 Fordrøyningsbasseng
Konf RIV
Det skal etablereset fordrøyningsbasseng
vestfor innkjøring til parkeringskjeller.TE
har ansvarfor å dimensjonerebassengetslik at det rommeroppsamletovervannfra hele
tomten.

73.7 Utendørstaknedløp
TE må sørgesfor fall vekk fra utendørstaknedløp.Issvullermå ikke kunneoppstå.

73.8 Dryppvanningsanlegg
Vegetasjonsfelti sansehage
og ved uteplassfor dagsenterskal ha dryppvanningsanlegg.
Vannetskal dryppelangsomttil plantenesrøtter.A lt utstyr som er nødvendigfor et
komplettdryppvanningsanlegg
skal væreinkludert i posten.Utstyretskal væreav en
slik kvalitet at det egnersegfor offentlige anlegg. LeverandørBrødreneFrebergas eller
tilsvarende.Skal godkjennesav RingerikekommuneDrift. Medtassom en opsjon.

74 UTENDØRS ELKRAFT
Alle elektroarbeiderog leveranserbeskrivesav RIE. Det henvisestil kap for RIE i
beskrivelsenfor nærmerespesifisering.
Følgendeelementerer vist på utomhusplanen:
-

Pullerterpå takterrasse.
Pullerterpå bakkenivå
Lys pkt i tak på pergolaer
Effektbelysningi vannspeil
Mast medarmaturpå parkeringsplass
Elkraft for juletrebelysning
Eluttak ved utendørssitteplasser

Plasseringenog antalletav utebelysningpå utomhusplanener kun medtattsom en
illustrasjonover hvilke arealersom ønskeslyssatt. Endeligantall og plasseringmå
avklaresbasertpå lysberegninger.
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75 UTENDØRS TELE OG AUTOMATISERING
Jmf. beskrivelseRIE

76 VEGER, PARKERING OG PLASSER
Posteneskal inkluderenødvendigforsterkningslag,bærelag,settelagmm.
Veier og plasserdimensjoneresfor tungekjøretøysom for eksempelbrannbil.

76.1 Asfaltdekke
Merkedeområderfor asfaltdekkerskal utføresiht. StatensVegvesenhåndbokN200
Vegbygging,figur 533.1.Tung trafikk. G/s-vei kan følge tabell 5436.1.
Overflatevannfra asfalt ledestil sluk eller vegetasjonsfelt.

76.2 Beleggved hovedinngang
Somanvistpå utomhusplanenskal det etablereset f elt medskiferdekkeved
hovedinngangen.
Det skal benyttesOppdalskifer.Forskriftsmessigoppbygging.Det
skal gjøresutsparingfor fotskraperist.Snøsmeltea
nlegg er anvistmedegensignaturpå
tegning.

76.3 Belegningsstein
langsfasade
Somanvistpå utomhusplanenskal det mellom veggliv og plenarealleggeset 150 cm
bredtfelt medbelegningssteinmot vestog nord slik at det dannesen gangsti.Mot sører
breddenpå feltet kun 30 cm. Det skal værefall ut fra husvegg.Oppbygningenskal
gjøresforskriftsmessig,og tilpassestilgrensendeterreng.Belegningssteinav typen
Herregårdeller tilsvarendefra ASAK. Lett gangtrafikk.

76.4 Gressarmeringsstein
Ved adkomstspartiog på et områdei takhageskal anleggesfelt med gressarmering.
Gressarmeringsstein
fra ASAK eller tilsvarende.Oppbygging i henholdtil
leverandørens
anbefalinger.Tung trafikk ved adkomst og lett gangtrafikkpå takhage.
Postskal inkluderevekstjordog gress.Alle arbeider inkludert.
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76.5 Barikadebelegg,sansehage
Somanvistpå planenanleggesBarrikadesteindekkefra Hesselbergeller tilsvarende
permeabeltdekke.Dekket leggesi hht produsentens
anvisninger.Fargeavklaresmed
byggherreog ARK/LARK. Dimensjoneresfor lett gangtrafikk. Det skal væreutsparing
for ev. forskrapelist.Breddepå sti er 150cm.Det fastebeleggetmå avvannes.

76.6 Belegningsstein
mot vegglivi sansehager
Det leggeset 50 cm bredt felt medbetongbeleggning
ssteininn mot veggliv for å skape
avstandtil vekstjordenog lette vedlikeholdav veggen.Belegningssteinav typen
Herregårdeller tilsvarendefra ASAK.

76.7 Tredekke
Ihht utomhusplanskal det leggestredekkeav impregnert trevirke på uteplasseri
sansehagene.
Virket skal væreKEBONY-impregnerteller tilsvarende,uten
fargepigment.Trevirket skal ha en densitetpå min 640kg/m3. Bordenelegges«uten»
fuger, dog slik at bordenekan bevegesegmed fukti ghetog fortsattværeplant. Det skal
ikke værenoennivåforskjell mellom treplattingog tilliggendeBarrikadebelegg.I skillet
barrikadebelegg/treplattingsetteskant av cortenstål. Det skal benyttessyrefasteskruer
medsenkhode.Finsingelskal fylles mellom tilfarerne for å hindreklang.

76.8 Beleggved dagsenter
Ved dagsenterleggesheller av typen Polar,hvit, 40x40x4 fra Asak eller tilsvarende.En
rekkemedheller på baksidenav plantebedfor å gi avstandmellom husveggog
oppbygdefelt for planter.Oppbyggingetter leverandørensanvisning.

76.9 Lav mur/ høy kantstein
Ved nedfelteavfallsbeholderei hjørneti sørvil det bli behovfor en ekstrahøykantstein/
lav mur for å ta opp høydeforskjell.Må ikke overstige 50cm.
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76.10Kantstein
Somanvistpå utomhusplanenskal det settesrett, grå granittkantstein12/25(30)i
jordfuktig betonglangsgressarealer,
plantefeltog som avgrensningmellom gang-og
kjøreareal.Kantsteinenskal ha 0 vis for å lede overvanntil vegetasjonsfelt.Kantstein
ved fortau har vis 13cm.Linjer med nedsenketkantstein er angitt på utomhusplanen
med stiplet linje. Det skal brukesradiuskantsteintil radiusmindreenn 10 meter.

76.11Ledelinje
Som anvistpå planenanleggestaktile heller for merking i hht universellutforming.
Totalentreprenørskal kvalitetssikreat oppmerkingen er forskriftsmessigutført.
Det skal benyttestaktile heller, «Pictoform36» fr a Geoformeller tilsvarende.Samt3
radermed svartsmågatestein
langsbed ved hovedinngangfor å understrekekantsteinen.
Opsjonpå ledelinje/ oppmerksomhetsfelt
lagt helt ut til busslommelangs
Heradsbygdveien.

76.12Oppkant (Cortenstål)på takhager
Som anvistpå utomhusplanensetteskantavgrensningrundt bedd/gressarealer
av 8 mm
cortenstål.Varierendehøyde.Festesforsvarlig, men ikke slik at det går ned i
dreneringen.Seforslagtil oppbyggingL-1803-201.Der sansehagen
ligger på terreng,
fungerercortenstålskanten
som en kantavgrensningf or Barrikadebelegget.

76.13Oppmerking p-plass
Ved «kissand ride» og HC-parkeringskal det merkesopp for korttidsparkeringiht.
utomhusplan.Oppmerkingenskal utføresi thermoplast.

77 PARK OG HAGE
Dettekapittel omfatteralt utvendigarbeidmedbeplantningog planeringav terreng
utenforveier og plasser.Arbeideneskal utføresi overensstemmelse
med gjeldende
Norsk standard;NS 4400-4413:2000,NS 3420og andregjeldendestandarder.Planting
skal utføresav anleggsgartner.
For grøntanlegggjelder5 årsetableringsgaranti.
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77.1 Vekstjord på bakkeplan
Komprimertundergrunnløsnesfør utleggingav 15 cm vekstjordfor gressog 50 cm
vekstjordfor buskbeplantning.
77.2 Gresspå bakkeplan
Det skal brukesplen av ferdigdyrketgresspå alle gressarealer.
Det skal settesopp
provisoriskestengsler/beskyttelsesgjerder
omkring gresseti etableringstiden.
Det skal utføresfaglig skjøtselfrem til overtakelse.

77.3 Plantefeltpå bakkeplan
Det skal velgesplantersom er gamleog velkjentei området.Planteneskal værefrodige
og fargerike.Planteneskal ikke væregiftige og ik ke ha torner.Planteneskal gi
variasjoni duft, smakog fargergjennomårstidene.En kan med fordel velgeplanter
som tiltrekker seginsekterog fugler. Planteneskal væretilpassetde klimatiske
forholdene.
Ved endeligvalg av planterskal RingerikekommuneDrift involveresfor endelig
godkjenning.Beplantningmå ikke beståav giftige planter,buskermed tornereller
allergifremkallendeplanter.
Påbakkeplan:
Prydbusker iht. utomhusplan L-803-101/102
Størrelse:alle skal ha minst 3 grener.
Prydbuskenehar en viktig funksjon som romskapendeelement.
Følgendemedtas:
Sargenteple Malus toringo var sargentiifk Ås E
Fjellsyrin

Syringawolfii ’San’ E

Amerikahyll

Sambucuspubens’Isla’ E

Bjørkebladspirea

Spiraeabetulifolia ’Island’

Duftskjærsmin Philadelphuscoronaries´Finn´E
Syrinhortensia HydrangeapaniculataG´randiflora
Trær iht. utomhusplan L-1803-101/102
Prunusavium Prydkirsebær
Juletre:

Sibirfuru frøkilde ’Toten E’
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77.4 Vadi – forsenkningi gressetfor drenering av overvann
For å sikre fall ut fra husveggmå det etableresen forsenkningi gressetpå nordøst-siden
av bygget.Grøftentilsåsog behandlessom gressare
al, (se post 77.2). Under
vekstjordenleggeslagvis groveog finere masseri en tykkelseav minst 30cm.TE skal
vurderebehovfor drensrøri bunnenav dreneringsla
get og om detterøretskal knytte seg
på byggetdreneringfor øvrig.

77.5 Vekstjordlag i sansehager
Over isolasjonenpå betongdekketleggeset 70mmtykt lag med løs leca,Deretteren
fiberduk før vekstjordlagetleggesut. Tykkelsenpå vekstjordlageter ca 400-500mm.Se
L-1803-201.

77.6 Gress/stauder/prydgress/buskfelt i sansehager
Det anbefalesfølgendebeplantning.
Det skal brukesplen av ferdigdyrketgresspå alle gressarealer.
Det skal settesopp
provisoriskestengsler/beskyttelsesgjerder
omkring gresseti etableringstiden.
Av stauderog buskfelt skal det brukesplantersom er gamleog velkjentei området.
Planteneskal værefrodige og fargerike.Planteneskal ikke væregiftige og ikke ha
torner.Planteneskal gi variasjoni duft, smakog fargergjennomårstidene.En kan med
fordel velgeplantersom tiltrekker seginsekterog fugler. Planteneskal væretilpassetde
klimatiske forholdene.Minst 3 grener.
Følgendemedtas:
Hjortetrøst
Eupathoriumpurpureum
Edelsyrin

Syringavulgaris ’KatherineHavemeyer’

Fjellsyrin

Syringawolfii ’San’ E

Ildkaprifol

Lonicerabrownii ’DropmoreScarlet’

Forsythia

Forsythiaovata

Høstsymre

Anemonetomentose

Høstanemone Anemonejaponica
BlodstorkenebbGeraniumsanguineum
Storstjerneskjerm

Astrantiamajor

Gjerdesolhatt Rudbeckialaciniata
PrimunaPrimula veris
Daglilje

Hemerocallisflava
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Bærbusker, 7 stk
Solbær

Ribesnigrum ’Kristin’

Hvitrips

Ribesrubrum’Hvit Hollandsk’

Det skal utføresfaglig skjøtselfrem til overtakelse.

78 UTENDØRS UTRUSTNING
Alt utstyr skal velgesmed henblikk på et såenhetlig utomhusanleggsom mulig, og ut i
fra sammenheng
medbygning/arkitektoniskekvaliteter.
Alt utstyr skal godkjennesav byggherrefør bestilling. For alle posterinngår komplett
levering;monteringog fundamentering.

78.1 Benker bakkeplan
Somanvistpå planenskal det plasseresbenk av typen AccessU11-35fra Nola eller
tilsvarendeved inngangentil senteret.Møblenemonteresiht. produsentens
anvisninger.
Fargeavklaresmedbyggherre.Dissemøbleneer spesielt egnetfor eldre.Det er av
avgjørendebetydningat møblenehar høy rygg og armlenermed optimal støtte.
Antall:
Benk: 2 stk.

78.2 Benker,stol og bord, sansehager
og ved dagsenter
Somanvistpå planenskal det plasseresbenkerav typenAccessU11-35fra Nola eller
tilsvarendemed passendestol og bord. Bord, stol og benkermonteresi hht produsentens
anvisninger.Fargeavklaresmed byggherre.Det er av avgjørendebetydningat benkene
har høy rygg og armlenermed optimal støtte.Tilhørendebord skal væretilrettelagtfor
rullestol mht høyde.
Antall:
Bord: 10 stk
Benk: 18 stk.
Stol: 10 stk
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78.3 Benk med integrert plantekasse
Somanvistpå plan ved dagsenterskal det etableresen benk med integrertplantekasse
av typen Rough&ReadyBig GreenBenchesfra Streetlife eller tilsvarende.Arealetfor
plantefelteter ca 2,5m2.
78.4 Askebeger
Somanvistpå planenskal det plasseres560 Urban askebegermed/påstolpefor nedstøp
fra Vestreeller tilsvarende.Askebegrenemonteresi hht produsentens
anvisninger.
Fargeavklaresmedbyggherreog ARK/LARK.
Antall:
1 stk

78.5 Avfallsbeholdere
Somanvistpå planenskal det plasseres542 Urban avfallsbeholder100L fra Vestreeller
tilsvarende.Monteringsstativfor nedstøpskal inngå. Beholdernemonteresi hht
produsentens
anvisninger.Fargeavklaresmed byggherre og ARK/LARK.
Antall:
7 stk

78.6 Sykkelstativ
Somanvistpå planenskal det plasseres586C Urbansykkelpullertfor nedstøpfra Vestre
eller tilsvarende.Stativenemonteresiht. produsentensanvisninger.Fargeavklaresmed
byggherreog ARK/LARK.
Antall:
19 stk

78.7 Nedgravdeavfallsbeholdere
Helt nedgravdeavfallsbeholdereav typen ICEBERGfr a EnviroPacaseller tilsvarende.
Hver beholderskal romme5 m3. Byggherre/RingerikekommuneDrift skal involveres
for endeliggodkjenningav bådetype og antall.
Antall:
5 stk
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78.8 Sanseelementer
I takhageneskal det væreelementersom skapergjenkjennelsesverdiog bringer fram
minnerhosbrukerne.Nedenforfølger en liste over ting som skal innlemmes.Alt skal
væreav god kvalitet og godkjennes/avklaresmed byggherre(Ringerikekommune
Drift).
Fuglebrett
Skulptur (kunstelement)
Hoggestabbe/sagkrakk
Vannspeil(springvann/fuglebad),minst 1,7m2.
Utepeis
Dyrkekasserhevetover bakkenivåfor letteretilg jengelighet,(2stk á 2x1m)
Kompostbinge,2 stk

78.9 Treningselementer
Ved dagsenteretskal det anlegges3 stk treningsele
menter.Utstyretskal væreav god
kvalitet og godkjennes/avklaresmedbyggherre.
Treningstrapp,4 trinn, 1,8 x 3 m
Gangbanemed 2-sidig rekkverk,lengde4 m
Ribbevegg

78.10Flaggstang
Det skal leveresflaggstangi forholdsmessigriktig høydetil bygget.Postskal inkludere
stangmed nødvendigfundamentering,oppleggfor flagg og ev andrenødvendige
arbeider.Det skal leggesskiferhelleri plantefeltet slik at det er tørr gangadkomstfram
til flaggstangen.

Dette dokumentet mangler

Tegningsnr .

Revisjon nr .

A 101

U1

U2

U3

U4

B
tt
i
n
S

U5

H13

Ha

Type tegning

Plan underetasje

U6

U7

U8

U9

U10

H1

N

H2
H3

0

5

20

50 m

H14
H4

Hb

H5
Hc
H6

H7
H8

H9

H10

H11

H12

Hd

H13

A656
Vertik
aldet
alj - b
alkon
g / ko
bling
i1

H14

og 2
etasj
e
A656
Vertik
aldet
alj - b
alkon
g / ko
bling
i1

og 2
etasj
e

Ha

72 566

Ua

Elektrisk rullestol
P-Plass

0000

Inngang ansatte
fra parkering
r
ø
d
r
e
n
In
r
ø
d
r
e
n
n
I

0501
trapp
26,6 m2

Snitt A

r
ø
d
r
e
n
n
I

1
2
x
0
1
:
H
x
B

1
2
x
0
1
:
H
x
B

0028
avfall
8,1 m2
0027
sluse
4 ,7 m 2

0030
0029
skittent tøy d. nettverk
7 , 4 m2
10,1 m2
r
ø
d
r
e
n
n
I

1
2
x
0
1
:
H
x
B

Innerdør

Innerdør

BxH : 10x21

BxH : 10 x21

0001
dusj gard .
1 4 ,9 m 2

lager hjelpemidler
og utstyr
med ladestasjon
lj 2
20,9 m
a
t
e
d
e
d
a
s
a
F
tti
n
S

Innerdør

r
ø
d
r
e
n
n
I

0011
heis
9,3 m2

0010
trapp
26,1 m2

r
ø
d
r
e
n
In

1
2
x
0
1
:
H
x
B

BxH : 10x21

r
ø
d
r
e
n
In

Ub

Støttemur ifh. til
nytt terreng

0026
tøy
9 ,2 m 2

Innerdør
r 12
øx
d
r 01
e:
nH
n
I xB

0512
gang
15,4 m2

1
2
x
0
1
:
H
x
B

W

W

0031
gang
88,3 m2
0017 rø 1x2
d
r 01
e:
skittent tøy
nH
nx
2
4 ,0 m I B
r 12
0018
øx
d
r 01
e:
skittent tøy
nH
n xB
2
4 ,0 m I 2
100

T

r
ø
d
r
e
n
n
I

1
2
x
0
1
:
H
x
B

Innerdør
BxH: 10 x21

52 parkering
plasser

Hv

0025
rengjøringssentral
23,4 m2

0502
heis
8 ,0 m 2

F

0032
sluse
3,1 m2
Innerdør

jl
a
t
e
1 717
d
0019e
d
tøy a
s
a2
7
,
7
m
Snitt Fasade detalj F
tit
n
S
BxH : 10 x21

er
g
n
i
r
e fø
l
a
t
n
riso
o
h
e
k
Typis

Snitt Fasade detalj

5 000

5 000

6 500

0510
tekniskrom
125,4 m2

r
ø
d
r
e
n
In

1
2
x
0
1
:
H
x
B

er
g
n
i
r
le fø
a
t
n
o
ris
o
h
e
k
Typis

0513
Parkering
1 604,6 m2

0022
kjølt lager
7,7 m2

r
ø
d
r
e
n
n
I

1
2
x
0
1
:
H
x
B

Hf

Innerdør

r
ø
d
r
e
n
n
I

1
2
x
2
1
:
H
x
B

6
5
0
0

BxH : 10 x21

0509

0508
nødstrøm
34,6 m2

teknisk
utebod
14,1 m2

Hh

0024
varemottak
11,9 m2

MC/
SYKKEL
SYKKEL

B Y
x t
H te
: r
1 d
2 ø
x
2 r
1

r
ø
d
r
e
n
In
Innerdør

MC/
SYKKEL

BxH: 10 x21

MC/
SYKKEL

0505
sykkelparkering
22,1 m2

r
ø
d
r
e
n
n
I

0503
teknisk lager
8 ,7 m 2

1
2
x
0
1
:
H
x
B

0504
utgang av.
5 , 2 m2
Ytterdør
BxH: 10x21

0005
dusj gard.
9 ,0 m 2

Snitt A
35 plasser

0007
hcwc gard .
8,5 m2

Hd

r
ø
d
r
e
n
In

1
2
x
0
1
:
H
x
B

28 plasser
1
2
x
0
1
:
H
x
B

0016
garderobe
23,7 m2

Hv

r
ø
d
r
e
n
n
I

1
2
x
0
1
:
H
x
B

1
2
x
0
1
:
H
x
B

0008
garderobe
17,6 m2

4
3
4
3
3

26 plasser

Uc
0015
garderobe
32,6 m2

r
ø
d
r
e
n
n
I

49 plasser

1
2
x
0
1
:
H
x
B

Innerdør

r
ø
d
r
e
n
n
I

83 plasser

Ikke i målestokk

79 plasser
0015
garderobe
52,3 m2

1
2
x
0
1
:
H
x
B

r
ø
d
r
e
n
In

r
ø
d
r
e
n
n
I

18.10.2018

BxH : 10 x21

Ud

0009
garderobe
55,4 m2

1
2
x
0
1
:
H
x
B

Lokalisering :

0013
boder
60,3 m2

1
2
x
0
1
:
H
x
B

Hu
Ue
BxH: 10x21

Ytterdør
BxH: 10 x21

BxH: 10x21

Uren.
Hi

Ren.

Arbeidersamfunnets
N -0181 Oslo

Fotskruperist

80 356

Hi

r
ø
d
r
e
n
n
I

0016
garderobe
19,0 m2

Ytterdør

Ytterdør

P

0506
telerom
15,6 m2

Hc

0014
kjølerom
4,6 m2
BxH: 10x21

BxH: 10 x21

BxH : 35 x28

0004
wc gard.
7 , 9 m2

Ytterdør

Ytterdør

Ytterdør

Hu

1
2
x
0
1
:
H
x
B

Hb

TOT. 300 plasser

Hh

0507
tavlerom
18,4 m2

Ue

0023
kjølt lager
8,1 m2

n
n
I

1
2
x
0
1
:
H
x
B

Ua

Ub

Ud
Hf

r

r 12
øx
d
r 01
e:
nH
n
I xB

2 100

0021
kjølt lager
7,7 m2

1
2
x
0
1
:
H
x
B

2 100 ødre

0033
gang
47,3 m2

1
2
x
0
1
:
H
x
B

r
ø
d
r
e
n
n
I

1
2
x
0
1
:
H
x
B

0020
tørrvarelager
7 ,7 m 2

6 500

r
ø
d
r
e
n
n
I

1
2
x
0
1
:
H
x
B

r
ø
d
r
e
n
n
I

Uc

6 500

r
ø
d
r
e
n
n
I

r 12
øx
rd 01
e:
nH
n
I xB

0006
wc gard .
5,6 m2
0012
sjakt
3 , 0 m2

BxH : 10x21

0511
avfall
21,7 m2

1
2
x
0
1
:
H
x
B

plass 1

Besøk : 5. etg i Samfunnshuset , Arbeidersamf . plass 1, 0181 Oslo
Post : PB 8928 Youngstorget 0028 Oslo
Telefon : 90 79 46 14
E-post : aholt @architectopia .com

Ytterdør

Fase

BxH: 12 x21

Forprosjekt
Godkjent

Tiltakshaver

TR

Ringerike
Kommune

H1

H2

U1

H3

H4

U2

H5

U3

U4

U5

B
tt
i
n
S

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Kontroll prosjekt .

U7

U8

U9

U10

Kontroll

VP

AH

Filnavn

Prosjekt

725 Heradsbygda AC 21
SEPT- CURRENT_2

Heradsbygda
Omsorgssenter

U6

Sign .

Dato

18.10.2018

Heradsbygdaveien 20
3518 Hønefoss

Målestokk

Ark:

1: 100

A0

Kontroll utførende
Gnr ./Bnr ./Festenr .:

Sign .

Kontroll

54/4
Prosjektnr .:

Tegningsnr .:

Prosjektnr .

A101

Type tegning :

Plan underetasje

Prosjektnr . for
prosjekterende /lev .

Tegningsnr .

Revisjon nr .

A 102

B
tt
i
n
S

H13

Ha

Type tegning

Plan 1. Etasje

H1
900

H2BH

x 15
00

1 200

400

Del 1

x24
00

H3

900 x
1 500

BH 4
00

1309
Beboerrom
24,1 m2

BH 4

1 200

0

x24
00

1 200

00
BH 4
00

1307
Beboerrom
24,1 m2

BH 4
00

BH 4

Hc

1308
WC
6 ,4 m 2

1321
nettverk
6,0 m2

9
0
0
x
1
5
0
0

H13

1.1

1304
WC
6,5 m2

H5

x24
00
900
x15
00

BH 4
00

1205
Beboerrom
24,4 m2

0
0
6
4

BH 4

B
H
4
0
0

1300
oppholdsrom
44,1 m2

1313
B
H Beboerrom
4
0
24,1 m2
0

00
x32
5 490 BH 0

0
0

2
4
0
0
x
2
4
0
0

1301
spisekjøkken
29,9 m2

5 B
0 H
0
x 0
1 B
2
3 H
1
7
0
7 9
0
x 00
6
8
0

BH 4

8 753

00
BH 4
00

1207
Beboerrom
24,2 m2

R
E

BH 4
00

x 24
00
1 200

BH 4
00

1209
Beboerrom
24,2 m2

BH 4

x24
0

0

900 x

BH 4

x32
00

2.1
1 200

BH 4
00

1319
Beboerrom
24,0 m

BH 4
00

BH 4

1208
WC
6 ,5 m 2

00

1220
gang
115,5 m2

1517
Gen. lager
10,6 m2

1518
1514
heis
7 , 9 m2

x24
00

0
0
9
1
x
0
0
8
1

0
0
4
2
x
0
0
2
1

12 688 x 2 900

0
0
4
H
B

BH 0

7 172 x 2 500

5
5
5
4
5

Hv

1416
WC
6 ,5 m 2

1522
Reng .
3 ,1 m 2

B
H
9
4
0
0
0
0
x
1
5
0
B
01
H
2
4
0
0
0
0
x
2
4
0
0

1.2

1
2
0
0
x
2
4
0
0

1415
Beboerrom
24,1 m2
B

1419
Beboerrom
24,2 m

H
4
0
0

er
g
n
i
r
le fø
a
t
n
o
ris
o
h
e
k
Typis

9
0
0
x
1
5
0
01
2
0
0
x
2
4
0
0

B
H
4
0
0
B
H
4
0
0

9
0
0
x
1
5
0
0

B
H
4
0
0

R
E

er
g
n
i
r
e fø
l
a
t
n
riso
o
h
e
k
Typis

B
H
4
0
0

1402
hcwc oms .
6 ,3 m 2

2
4
0
0
x
2
4
0
0

B
H
4
0
0
B
H
4
0
0

1411
Beboerrom
24,1 m2

Snitt Fasade detalj

9
0
0
x
1
5
0
0

B
H
4
0
0

1407
Beboerrom
BB
HH
24,1 m2
440

1 12
2 0
0 0
00
0 x
0
x 2
2
4 40
0 0
0
9 90
0 0
0
x x
1 24
5 0
0 0
0

1118
WC
6 ,5 m 2

1405
Beboerrom
24,1 m2

1406
WC
6,4 m2

1404
WC
6 ,4 m 2

0
0
4
2
x
0
0
2
1

0
0
4
H
B

1403
el. skap
2,6 m2

1510
heis
8 ,2 m 2

0
0
4
H
B

1517
Gen. lager Arbeidsnisje +
kontorer
1 3 ,7 m 2
24,3 m2

0
0
5
1
x
0
0
9

0
0
4
H
B

0
0
9
H
B

1101
spisekjøkken
34,6 m2

0
8
6
x
2
5
3
1

0
0
4
H
B

1105
Beboerrom
24,1 m2

BH 0
4 505 x 3 200

1100
oppholdsrom
46,3 m2

0
0
4
H
B

0
0
4
H
B

1104
WC
6 ,5 m 2

1120
gang
105,6 m2

0
0
4
H
B

0
0
4
H
B

0
0
4
H
B
0
0
4
H
B

1106
WC
7,0 m2

1102
hcwc oms .
6,2 m2

0
0
4
2
x
0
0
2
1
0
0
5
1
x
0
0
9

jl
a
t
e
d
e
d
a
s
a
Snitt Fasade detalj F
tit
n
S

1011
heis
9,8 m2

1009
hcwc fs
6,6 m2

2.2

0
0
7
1
x
0
0
7
2

B

1007 H 900
fotpleie
12,8 m2

S
k
a
p
e
r

x
0
9
9

0
0
9
H
B

0
0
2
1
x
8
9
1
1

0
0
9
H
B

0
0
2
1
x
6
1
4
2

0
0
4
H
B

0
0
7
1
x
0
0
8
1

5
5
5
2

Hb

F

1025
wchc /dusj
8 ,2 m 2

1
4
9 B
0
x H
3 0
2
0
0

0
0
2
0 3
H x0
B 4
5
3

Innerdør

BxH : 62 x21
1022
opphold ./stue dags.
30,8 m2

Snitt A

Hd

Hv

4
3
6
0
3

0
0
9
H
B

0
0
2
1
x
0
0
2
1

0
0
9
H
WB
D

0
0
2
1
x
0
0
8
1

DW

1020
treningskjøkken
18,5 m2

Hc

0
0
7
1
x
0
8
4
4

1018
lag. tren.
6,3 m2

1019
felleskjøkken
13,0 m2

3 300

0
0
4
H
B

0
0
4
H
B

1017
kjølt
6 ,3 m 2

0
0
6
1

0
0
5
2

H
B

1016
treningsrom
25,6 m2

3
0
7 B
4
x H
3 0
2
0
0

1013
sjakt
6,6 m2

1023
aktivitetsrom /lager
28,8 m2

0
0
5
1
x
0
0
9
0
0
4
2
x
0
0
2
1

4
7
6
1

x12
00

1015
1031
lager 00 kontor dags .
2
1,5 m23 120,0 m2

1028
1029
wchc/dusj wc d.
3 ,5 m 2
7 ,7 m 2

1024
lager AKT
6 ,6 m 2

Hf

2
2
5
0

d
o
b
b
e
l
2
0
s
tk
.

1026
ren.dags.
3,4 m2

0
0
4
2
x
0
0
2
1
0
0
5
1
x
0
0
9

2 416

1008
undersøkelsesrom
1 4 ,5 m 2

1030
gang
78,1 m2

2 200 x 3 200
BH 0

1027
wc d.
3 ,6 m 2

1103
sjakt
2,7 m2

18.10.2018

Innerdør

Ikke i målestokk

BxH : 55 x21

1021
opphold ./spis dags.
32,2 m2

BH 0
890 x 3 200
B
x
H
:
3
8
x
2
1

In
n
e
rd
ø
r
Lokalisering :

Hh
1114
WC
6,5 m2

1116
WC
6,5 m2

1108
WC
6 ,5 m 2

1110
WC
6 ,5 m 2

1112
WC
6 , 5 m2

BH 400

BH 400

7 000 x 1 700

4 000 x 1 700

14 300

Hu

1 200

8 305
x

0
2 40

1117
Beboerrom
24,1 m2

1119
Beboerrom
24,2 m2

1 500
900 x

BB
HH
440
00
0

B

1005 H 400
frisør
13,7 m2

5
5
0
2

1010
trapp
26,1 m2

1030
Gard.
14,3 m2

E
R

x17
00

Hu
5
0
5
5

00
BH 4
00
BH 4

2 700

1014
gang
32,2 m2

0
1
2
2

T

2 454 x 3 200
BH 0

BH 400

4
5
0

1409
Beboerrom
24,0 m2

1004 BH 900
kontor
8,8 m2

1012
el. skap
3 , 5 m2

1516

0
0
5
1
x
0
0
9

1
4
0

B
H
4
0
0

x12
00

1006
wc fs
3,6 m2

lj
a
t
e
d
e
d
a
s
a
F
tti
n
S

1001
vestibyle +amfi
62,8 m2

1107
Beboerrom
24,5 m2

1
2
0
0
x
2
4
0
0

1408
WC
6 ,5 m 2
1
2
0
0
x
2
4
0
0

0
0
4
H
B

0
0
4
2
x
0
0
4
2

Gårdsrom 2

B
H
4
0
0

1 200

1000
VF
18,1 m2

1509
1508
kopi oms. Reng .
3 ,2 m 2
4,0 m2

2511
2512
kontor enh. vaskerom
5 ,8 m 2
8 ,1 m 2

2 400 x 2 400

Hf

0
0
9
H
B

Plassbygd
skranke

1507
skyllerom
14,1 m2

1506
lager ple.
7 , 3 m2

F

1400
oppholdsrom
44,9 m2

1410
WC
6 , 5 m2

1505
1504
skittentøy avfall
3,0 m2 3,0 m2

1503
lintøy
7 ,0 m 2

DW

1
2
0
0
x
2
4
0
0

00
x 16
2 700 0
0
BH 8

1401
spisekjøkken
30,0 m2

1420
gang
90,5 m2

1413
Beboerrom
24,1 m2

1
2
0
0
x
2
4
0
0

Hi

1 B
3 H
7
7 9
x 00
6
8
0

0
0
4
2
x
0
0
2
1

9
0
0
x
1
5
0
0

B
H
4
0
0

1412
WC
6,5 m2

1501
møterom
21,0 m2

1002
resepsjon
0
0
8,1 m2 8x

Ha

1 20
0x 1
200

1003B H 900
kontor friv.
8,0 m2

0
5
8
1

420

A601
Horisontaldetalj - overgang massivtre yttervegg og faadesystem

BH 0

1
2
1
1
x
2
4
0
0

F

B
H
4
0
0

1203
el. skap
2,4 m2 1502
medisinrom oms.
28,4 m2

1201
spisekjøkken
41,7 m2

Del 3

Inngang beboer,
besøkende og
ansatte

1221
nettverk
8 ,3 m 2

0
0
2
0 3
H x0
B6
6
1
0
0
22
3
0 x
H0
5
B 3
1

S
k
a
p
e
r

6 500 x 2 900

12 000 x 2 500

DW

9
0
0
x
1
5
0
0

Hh

B
H
4
0
0

1418
WC
6,5 m2

1414
WC
6 ,5 m 2

6
47
06
9x
H0
B0
2
1

E
R

d
o
b
b
e
l2
0
s
tk
.

BH 0

9
0
0
x
1
5
0
0
2 BH
4
0
0

1417
Beboerrom
24,0 m2

1219
Beboerrom
27,6 m2

8
4
4
2

1520
skittentøy
3,0 m2

H12

1216
WC
6,5 m2

1500
trapp
25,9 m2
1513
gang
197,9 m2

H11

1 20
0x2
400
900 x
1 500
BH 4
00
BH 4
00

BH 4
00

1218
WC
6 ,5 m 2

DW

1519
1521
avfall
skyllerom 3,3 m2
15,2 m2

H10

x24
00

00

1202
hcwc oms .
7,0 m2

F

B
H
4
0
0

1 200

og 2
etasj
e

0
0
9
H
B

BH 0

1523
lager ple.
4,5 m2

BH 4

1 500

x24
00

2
5
1
0

1516
lintøy
6,4 m2

1215
Beboerrom
24,2 m2

0
0
2
3
x
0
9
0
3

BH 4
00

Gårdsrom 1

Arbeidsnisje +
kontorer
23,5 m2

BH 4
00

1217
Beboerrom
24,2 m2

0
H
B

1 200

1
2
0
0
x
2
4
0
0

900 x

00

0
0
2
2

2 400

H9

1 20
0x2
400

1214
WC
6,5 m2

og 2
etasj
e

1
2
0
0
x
2
4
0
0

9
0
0
x
1
5
0
0

BH 4

x 15
00

1212
WC
6,5 m2

BH 4
00

B
H
4
0
0

1318
WC
6 , 5 m2

1515
trapp
34,5 m2

913
00

1213
Beboerrom
24,2 m2

B
H
4
0
0

1316
WC
6 , 5 m2

H8

x 24
00 9
00 x
1 500

A656
Vertik
aldet
alj - b
alkon
g / ko
bling
1200
i1

DW

H7

1 500

00

1211
Beboerrom
24,2 m2

00

BH 4
A6516200 x
00
Ver2tik
400
aldet
alj - b 3
alko3n00 x 3
g / k2o00
bling
i1

9
0
0
x
1
5
2 00
B
H
4
0
0

Snitt A

1 200

H6

93 98
3

oppholdsrom
41,7 m2
F

9
0
0
0
0
x
1
5
0
B
01
H
2
4
0
0
0
0
x
2
4
0
0

3 300

1 500

B
H
4
0
0

1
2
0
0
x
2
4
0
0

B
H
4
0
0

1317
Beboerrom
B
H
24,2 m2
4

900 x

1210
WC
6,5 m2

9
0
0
x
1
5
0
0

B
H
4
0
0

H14

1314
WC
6 ,5 m 2

Del 2

0x2
400

1206
WC
6 , 5 m2

2 200

1315
Beboerrom
B
H
24,1 m2
4

1 20

1204
WC
6 ,4 m 2

B
H
4
0
0

9
0
0
x
1
5
0
0

1 200

1302
hcwc oms .
6 ,3 m 2

1312
WC
6,5 m2

1
2
0
0
x
2
4
0
0

1 500

BH 4
00

1303
el. skap
2 ,9 m 2

1310
WC
6,5 m2

B
H
4
0
0

9
0
0
x
1
5
0
01
2
0
0
x
2
4
0
0

00

1320
gang
91,0 m2

1311
2
Beboerrom 43
8
26,3 m2

Hd

0

900 x

1306
WC
6,2 m2

0
0
5
1
0
x
0
4
0
0
H
9
B
0
0
4
2
0
x
0
4
0
0
H
2
B
1

50 m

1305
Beboerrom
24,2 m2

Hb

4
0
6
5
1

20

H14

x2

H4400 1 200 x 1 50

5

N

BH 400
BH 400

BH 400

900 x 700 1 200 x 700

BH 400
900 x 700

BH 400

BH 400

BH 400
1 200 x 700

900 x 1 5001 200 x 2 400

900 x 1 500

BH 400

1 200 x 2 400

1115
Beboerrom
24,0 m2
BH 400

BH 400

900 x 1 5001 200 x 2 400

BH 400

1 200 x 2 400

BH 400

BH 400

1 200 x 2 400

900 x 1 500

Gårdsrom 3

1109
Beboerrom
24,1 m2

1111
Beboerrom
24,1 m2

1113
Beboerrom
24,1 m2

BH 400
900 x 1 500

BH 400

BH 400

BH 1 720

1 200 x 2 400 900 x 1 500

BH 1 720

Hi

900 x 700 1 200 x 700

BH 1 720
1 200 x 700

Gårdsrom 4

BH 1 720
900 x 700

BH 1 720
1 200 x 700

BH 1 720
900 x 700

BH 1 720

BH 1 720

900 x 700 1 200 x 700

Arbeidersamfunnets
N -0181 Oslo

plass 1

Besøk : 5. etg i Samfunnshuset , Arbeidersamf . plass 1, 0181 Oslo
Post : PB 8928 Youngstorget 0028 Oslo
Telefon : 90 79 46 14
E-post : aholt @architectopia .com

80 356

Fase

Forprosjekt
Godkjent

Tiltakshaver

TR

Ringerike
Kommune

H1

H2

H3

H4

H5

B
tt
i
n
S

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Kontroll prosjekt .
Sign .

Kontroll

VP

AH

Filnavn

Prosjekt

725 Heradsbygda AC 21
SEPT- CURRENT_2

Heradsbygda
Omsorgssenter

Dato

18.10.2018

Heradsbygdaveien 20
3518 Hønefoss

Målestokk

Ark:

1: 100

A0

Kontroll utførende
Gnr ./Bnr ./Festenr .:

Sign .

Kontroll

54/4
Prosjektnr .:

Tegningsnr .:

Prosjektnr .

A102

Type tegning :

Plan 1. Etasje

Prosjektnr . for
prosjekterende /lev .

Tegningsnr .

Revisjon nr .

A 103

B
tt
i
n
S

H13

Ha

Type tegning

Plan 2. Etasje

H1
1 200

H2

x24
00

900 x

BH 4
00

H3

Del 1

1 500

1 200

BH 4
00

2309
Beboerrom
24,1 m2

Hb

BH 4

x 24
00

900 x

0

1 500

2307
Beboerrom
24,1 m2

BH 4

H4

00
900

0
0
5
1
x
0
0
9

x
1
5
0
0

2311
Beboerrom
26,3 m2

B
H
4
0
0

1.1

B
H
4
0
0

2313
B Beboerrom
H
4
24,1 m2
0

B
H
4
0
0

9
0
0
x
1
5
0
0
B
H
4
0
0

0
x 32
4 240

H14

2315
Beboerrom
24,1 m2

2317
Beboerrom
24,2 m2

2318
WC
6,5 m2

B
H
4
0
0

B
H
4
0
0

5
5
5
4
5

B
H
4
0
0

Arbeidsnisje +
kontorer
20,3 m2

9
0
0
x
1
5
0
0

1.2

B
H
4
0
0

9
0
0
x
1
5
0
0

B
H
4
0
0

1
2
0
0
x
2
4
0
0

er
g
n
i
r
le fø
a
t
n
o
ris
o
h
e
k
Typis

9
0
0
x
1
5
0
0

1
2
0
0
x
2
4
0
0

x20
00

9
0
0
x
1
5
0
0

1 B
3 H
7
7 9
x 00
6
85 B
00
0 H
x 0
2
1
0
0

2216
WC
6,5 m2
2214
WC
6 ,5 m 2

BH 4

900 x
BH 4

2209
Beboerrom
24,2 m2

1 20
0x 2
400

00

BH 4

BH 4
00

2202
hcwc oms .
7,0 m2

0
H
B

2204
el. skap
2,4 m2

2201
spisekjøkken
41,7 m2

0
0
9
H
B

6
47
06
9x
H0
B0
2
1

E
R

0
H
B

9
0
0
x
1
5
0
0

B
H
4
0
0

B
H
4
0
0

1
2
0
0
x
2
4
0
0

er
g
n
i
r
e fø
l
a
t
n
riso
o
h
e
k
Typis

2501
samtalerom
17,4 m2

9
0
0
x
1
5
0
0

200
0x3
2 74

2400
2402
oppholdsrom
hcwc oms .
41,8 m2
2
6,4 m

B
H
4
0
0

1
2
0
0
x
2
4
0
0

B
H
4
0
0

2403
sjakt
2,5 m2

2
4
0
0
x
2
4
0
0

0
0
2
3
x
0
0
6

2419
Beboerrom
24,1 m2

2

m
7
,
10

Balkong 2

Tak over bygg

BH 9
00

2000

2505
2506
skittentøyavfall
3,3 m2 3,3 m2

BH 2 100

åpning ned
til vestibyle
58,4 m2

1 500 x 3 542

lj
a
t
e
d
e
d
a
s
a
F
tti
n
S

5
5
3
3

g
n
a
g
n
n
i
d
e
v
o
h
r
e
v
lo
e
d2001
e
dren. hj
n
e
g5,1 m 2
a
rk
t
u
jl
a
t
e
d
l
a
kit
r
e
V
5
5
6
A

2003

2004

arbeidsrom
tverrfaglig

arbeidsrom
tverrfaglig

19,3 m2

15,1 m2

0
0
4
H
B

2517
Gen. lager
13,7 m2

Arbeidsnisje +
kontorer

0
0
4
H
B

24,3 m2

2106
WC
6,5 m2

0
0
4
H
B

0
0
5
1
x
0
0
9

0
0
4
2
x
0
0
2
1
0
0
5
1
x
0
0
9

jl
a
t
e
d
e
d
a
s
a
Snitt Fasade detalj F
tit
n
S

2105
Beboerrom
24,1 m2

2100
oppholdsrom
42,0 m2

0
0
4
H
B

2107
Beboerrom
24,5 m2

2103
sjakt
3,1 m2
2102
hcwc oms .
6 ,3 m 2

2108
WC
7 ,0 m 2

0
0
4
2
x
0
0
2
1

0
0
4
2
x
4
0
2
1
0
0
4
H
B

2417
Beboerrom
24,1 m2
1
2
0
0
x
2
4
0
0

2418
WC
6 ,4 m 2

2420
WC
6,4 m2

B

2404
el. skap
2 ,6 m 2

900 x

1 200

00
x24

2
2
5
0

1 200 x 2 000

17,9 m2

1 500

BH 400

2117
Beboerrom
24,1 m2

2
18 13

1 200 x 2 400

BH 400
900 x 1 500

0
0
9
H
B

0
0
2
1
x
6
1
8
1

0
0
9
H
B

0
0
2
1
x
6
1
4
2

2022
hcwc
ansatte hj.
6,6 m2

2011
heis
9,8 m2

2010
trapp
26,1 m2

2 160

2023
gang
73,4 m2
2021
wc ansatte hj
3,5 m2

2013
sjakt
6,3 m2

2020
wc ansatte hj
3 ,7 m 2

personalrom
oms./hj.
51,6

2019
lag. hj
7,2 m2

2
1
2x

- 1x 511
- V811 :
V:H
x
Innerdør

2017
gen.lag. hj
7 ,8 m 2

BxH : 41 x21

2015
1 200 x 1 200
avdelingsleder
12,4 m2

9 220
V-

2007
0
0
4
enhetslederkontor
H
9,B3 m2
0
0
4
H
B

2008
avdelingsleder
12,1 m2

0
0
7
1
x
0
0
1
2

0
0
4
H
B

2.2

0
0
7
1
x
0
0
8
1

0
0
7
1
x
0
0
1
2

HB
x
B

0
0
4
H
B

0
0
7
1
x
0
0
2
1

2018
kopi hj
3,3 m2

m2

BH 400
1 200 x 2 400

BH 400
900 x 1 500

Hc

Snitt A

2006
avdelingsleder
11,8 m2

2012
el. skap
3,6 m2

0

0
4
2009
H
B
avdelingsleder
12,5 m2

0
0
9
H
B

0
0
2
1
x
0
0
2
1

0
0
9
H
B

0
0
2
1
x
0
0
2
1

0
0
9
H
B

0
0
2
1
x
6
1
4
2

0
0
9
H
B

0
0
2
1
x
0
0
2
1

0
0
4
H
B

2014
avdelingsleder
12,0 m2

Hd
4
7
4
5
2

Hv

18.10.2018

BH 900

BxH : 28 x12

0
0
5
1
x
0
0
9

Ikke i målestokk
4
3
8
6

2104
el. skap
2,8 m2

BH 0

Terrasse
Lokalisering :

Hh
2112
WC
6,5 m2

2114
WC
6 , 5 m2

2116
WC
6,5 m2

2118
WC
6,5 m2

2119
Beboerrom
24,2 m2

HH
xx
BB

Hf

00
BH 4
0
H 40

2
21
1
xx

- - 22 62
VV: :

arbeidsrom
tverrfaglig

2024
gang
41,4 m2

2516

2121
gang
107,0 m2

V V-

BxH:BxH
: 28x28x12
12

Hb

2 350 x 2 100

BH 0

x12
00

2005

2016

0
0
4
H
B

1 816

BH 9
00

2504
lintøy
7,0 m2

07
06
9x
H0
B0
5
1

2101
spisekjøkken
31,7 m2

x12
00

2 556 x 3 200

Takoverbygg
2120
WC
6 , 5 m2

2002
medisinrom hj
43,6 m2

2 100 x 3 200

BH 400

00
x32
BH 0

2
4
1
4

1 816

lp
e
h

2122
sjakt
2,61 m2

0
0
4
H
B

0
0
4
2
x
0
0
4
2

BH 400

2203
sjakt
2,7 m2

2512
heis
8,2 m2

F

0
0
5
1
x
0
0
9

BH 0

Del 3

BH 0

0
0
4
H
B

0
0
4
H
B

p
l
e
h

2222
nettverk
8,3 m2

2511
gang
71,3 m2

RE

B
H
4
0
0

BH 4
00

2508
2510 skyllerom
2509
kopi oms. Reng. 13,5 m2
4 , 0 m2 3 , 2 m 2

2513
kontor lege
14,8 m2

0
0
4
2
x
0
0
2
1

00

2507
lager ple.
7,3 m2

DW

Snitt Fasade detalj

x24
00

2503
velværerom
28,8 m2

0
0
4
H
B

0
0
5
1
x
0
0
9

1 200

2205
Beboerrom
27,6 m2

2502
sjakt
2 ,6 m 2

0
0
4
H
B

0
0
4
2
x
0
0
2
1

H12

Ha

8
4
4
2

B
H
4
0
0

1 500

2206
WC
6 ,5 m 2

2500
trapp
25,6 m2

1
2
0
0
x
2
4
0
0

BH 4

og 2
etasj
e

2525
skittentøy
3 ,0 m 2

2405
Beboerrom
24,2 m2

900 x

0
5
2
2

x24
00

g
n
a
g
n
n
i
d
e
v
o
h
r
e
v
o
l
e
d
e
d
n
e
g
ra
kt
u
-j
l
a
t
e
d
l
a
ikt
r
e
V
5
5
6
A

1 500

00

2208
WC
6 , 5 m2

og 2
etasj
e

x24
00

900 x

BH 4
00

2210
WC
6,5 m2

2521
gang
111,6 m2

0
0
2
3
x
0
0
7
2

H11

1 500

00

2212
WC
6 ,5 m 2

x20
00

H10

2110
WC
6,5 m2

Hu

Hu

8 468
B
H
4
0
0

B
H
4
0
0

1 20
0x 2
400

00

2207
Beboerrom
24,2 m2

0
0
5
1
x
0
0
9

2401
spisekjøkken
30,0 m2

2415
Beboerrom
24,0 m2

9
0
0
x
1
5
0
0

BH 4

H9

2.1

1 50
0 1
200
x24
00

BH 4
00

2521
Reng.
3,8 m2

B
H
4
0
0

1
2
0
0
x
2
4
0
0

2213
Beboerrom
24,2 m2

900 x

BH 4
00

0
0
4
2
x
0
0
2
1

2416
WC
6 , 5 m2

B
H
4
0
0

BH 4
00

H8

0x2
400

9
0
0
x
1
5
0
0

3 314

B
H
4
0
0

1 20

2211
Beboerrom
24,2 m2

2 400 x 2 000

9
0
0
x
1
5
0
0

Hh

2215
Beboerrom
24,1 m2

H7

93 98
3

2524
avfall
3,3 m2

2414
WC
6 , 5 m2

0

00

00
1 205

1 50
0

F

0

2413
Beboerrom
B
H
4
24,1 m2
0

900 x

1
2
0
0
x
2
4
0
0

R
E

2421
gang
91,1 m2

2411
BBeboerrom
H
4
24,1 m2
0

00
BH 4

AB6H54600
BH 4
Vertik
00
aldet
alj - b
alkon 2 4
g / k0o0 x 2 0
bling00
i1

F

B
H
4
0
0

900 x
1 500

0
0
9
1
x
0
0
8
1

DW

2412
WC
6 ,5 m 2

BH 4

1 200

2406
WC
6 ,5 m 2

2410
WC
6,5 m2

B
H
4
0
0

1
2
0
0
x
2
4
0
0

Hf

2 200

2409
Beboerrom
24,1 m2

00

2 400

B
H
4
0
0

2526
sjakt
2 ,6 m 2

2408
Beboerrom
24,0 m2

BH 4

BH 4
00

2523
skyllerom
14,3 m2

2522
lager ple.
5,7 m2

B
H
4
0
0

1
2
0
0
x
2
4
0
0

2217
Beboerrom
24,2 m2

H6

x24
00

9
0
0
x
1
5
0
0

2
5
1
0

2407
WC
6 ,5 m 2

1 200

DW

2514
gang
36,5 m2

2515
trapp
33,7 m2

1 500

00

oppholdsrom
41,7 m2

B
H
4
0
0

2516
lintøy
6 ,4 m 2

1
2
0
0
x
2
4
0
0

9
0
0
x
1
5
0
0

Hv

B
H
4
0
0

2519
sjakt
8 , 3 m2

B
H
4
0
0

900 x

1
2
0
0
x
2
4
0
0

2520

2518
sjakt
2 ,6 m 2

Del 2

A656
Vertik
aldet
alj - b
alkon
g
2200/ kobling i
1

2320
WC
6 ,5 m 2

2517
Gen. lager
10,6 m2

Snitt A

2319
Beboerrom
24,0 m2

BH 4

x 24
00

9
0
0
x
1
5
0
0

B
H
4
0
0

DW

BH 4

Balko
ng 1

B
H
4
0
0

1
2
0
0
x
2
4
0
0

9
0
0
x
1
5
0
0

B
H
4
0
0

R
E

F

9
0
0
x
1
5
0
0

200
x24
00

2 400

1
2
0
0
x
2
4
0
0

0

2301
spisekjøkken
30,3 m2

5 B
0 H
0
x 0
2
1 B
13 H
0
70
7 9
x 00
6
8
0

2316
WC
6,5 m2

1
2
0
0
x
2
4
0
0

B
H
4
0
0

B
H
4
0
0

1 200
00

2218
WC
6,5 m2

2
4
0
0
x
2
4
0
0

BH 0

0

00

2220
WC
6,4 m2

BH 4
00

2300
oppholdsrom
41,4 m2

H5
1 500

2219
Beboerrom
24,4 m2

BH 4
00

2303
sjakt
2,6 m2

900 x
BH 4

0
8 400
5
x25
00
4
0
BH 4
00
5
2
2323
0 2
4 2 400 x 2 4 gang 2
026
1
0 ,1 m
1

2302
hcwc oms .
6,2 m2

2314
WC
6,5 m2

x24
00

0
0
0
7

2304
el. skap
3,0 m2

2312
WC
6 ,5 m 2

9
0
0
x
1
5
0
0

BH 4

2321
gang
91,0 m2

2
4
3
8

0
0
4
H
B

1
2
0
0
x
2
4
0
0

2306
WC
6,5 m2

2
0
2
2

0
0
4
H
B

H90013

00

1 200

2308
WC
6 ,5 m 2

2322
nettverk
6 ,0 m 2

Hd

BH 4

2305
Beboerrom
24,2 m2

4
0
6
5
1

0
0
4
2
x
0
0
2
1

50 m

x15
00
1 20
0x2
400

2310
WC
6,4 m2

Hc

20

H14

BH 4
00

00

5

N

2115
Beboerrom
24,0 m2
BH 400

BH 400

BH 400

1 200 x 2 400

900 x 1 500

900 x 1 500

2109
Beboerrom
24,1 m2

2111
Beboerrom
24,1 m2

2113
Beboerrom
24,1 m2

BH 400

BH 400

1 200 x 2 400

900 x 1 500

BH 400

1 200 x 2 400

BH 400

900 x 1 500

5
0
5
5

15 332

Hi

BH 400

Arbeidersamfunnets
N -0181 Oslo

1 200 x 2 400

23 821
Besøk : 5. etg i Samfunnshuset , Arbeidersamf . plass 1, 0181 Oslo
Post : PB 8928 Youngstorget 0028 Oslo
Telefon : 90 79 46 14
E-post : aholt @architectopia .com

30 469

Hi

plass 1

Fase

26 066

Forprosjekt
Godkjent

Tiltakshaver

TR

Ringerike
Kommune

H1

H2

H3

H4

H5

B
tt
i
n
S

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Kontroll prosjekt .
Sign .

Kontroll

VP

AH

Filnavn

Prosjekt

725 Heradsbygda AC 21
SEPT- CURRENT_2

Heradsbygda
Omsorgssenter

Dato

18.10.2018

Heradsbygdaveien 20
3518 Hønefoss

Målestokk

Ark:

1: 100

A0

Kontroll utførende
Gnr ./Bnr ./Festenr .:

Sign .

Kontroll

54/4
Prosjektnr .:

Tegningsnr .:

Prosjektnr .

A103

Type tegning :

Plan 2. Etasje

Prosjektnr . for
prosjekterende /lev .

Tegningsnr .

B
tti
n
S

H13

Ha

Revisjon nr .

A 104
Type tegning

Plan 3. Etasje

H1

Del 1

H2
H3

0

5

20

50 m

N

H14
H4

Hb

Fall m
ot slu
k
1:40
H5

Del 2

Hc

H6

H7
H8

Fall m
ot slu
k
1:40
min

H9

H10

H11

H12

Hd

1:60
min

H13

A656
Vertik
aldet
alj - b
alkon
g / ko
bling
i

H14

1 og

2 eta
sje

0
0
5
1
A656
Vertik
aldet
alj - b
alkon
g / ko
bling
i

ventilasjon
113,1 m 2

Del 3
1 og

Ha

2 eta
sje

ventilasjon
272,0 m2

jl
ta
e
d
e
d
a
s
a
F
tt
i
n
S

Snitt A

n
oj
s
a
l
os
i
d
e
m
s
e
ll
yf
r
e
g
n
is
s
ak
n
nI

Hv

ke
s
i
p
y
T

n
o
js
a
l
o
s
i
d
e
m
s
e
ll
y
f
r
e
g
n
is
s
a
k
n
n
I

Hb

Hc

Snitt A

Hd

Hv

ke
s
i
p
y
T

er
g
n
i
r
ø
le f
a
t
n
o
horis

n
o
j
s
a
l
o
si
d
e
m
s
e
ll
yf
r
e
g
n
is
s
a
k
n
n
I

Snitt Fasade detalj

inger
r
ø
f
le
a
t
n
o
horis

jl
a
t
e
d
e
d
a
s
a
Snitt Fasade detalj F
tti
n
S

Fall mot sluk
1:40 min

1:60 min

18.10.2018
Ikke i målestokk
Hf

Fall mot sluk
1:40 min

Hf

Hh

Lokalisering :

1:60 min
Hu

Hh

Hu

Sedum

Hi
Arbeidersamfunnets
N -0181 Oslo

plass 1

Besøk : 5. etg i Samfunnshuset , Arbeidersamf . plass 1, 0181 Oslo
Post : PB 8928 Youngstorget 0028 Oslo
Telefon : 90 79 46 14
E-post : aholt @architectopia .com

Hi

Fase

Forprosjekt
Godkjent

Tiltakshaver

TR

Ringerike
Kommune

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

Kontroll prosjekt .

H12

AH

725 Heradsbygda AC 21
SEPT- CURRENT_2

Heradsbygda
Omsorgssenter

FOR TAK OVER TEKNISK
ROM KONFERER A105

Kontroll

VP
Filnavn

Prosjekt

B
tti
n
S

Sign .

Dato

18.10.2018

Heradsbygdaveien 20
3518 Hønefoss

Målestokk

Ark:

1: 100

A0

Kontroll utførende
Gnr ./Bnr ./Festenr .:

Sign .

Kontroll

54/4
Prosjektnr .:

Tegningsnr .:

Prosjektnr .

A104

Type tegning :

Plan 3. Etasje

Prosjektnr . for
prosjekterende /lev .

Tegningsnr .

Revisjon nr .

A 302
Type tegning

Møbleringsplan 1. etasje

H13

Ha
H1
H2

H3

0

1309
Beboerrom
24,1 m2

20

50 m

H14
H4

1307
Beboerrom
24,1 m2

1305
Beboerrom
24,2 m2

Hb
1308
WC
6 ,4 m 2

H5
1306
WC
6,2 m2

Hc
1321
nettverk
6,0 m2

1304
WC
6,5 m2

1205
Beboerrom
24,4 m2

1320
gang
91,0 m2

1311
Beboerrom
26,3 m2

Hd

5

N

H8
1209
Beboerrom
24,2 m2

1206
WC
6 , 5 m2

1302
hcwc oms .
6 ,3 m 2

1213
Beboerrom
24,2 m2

1208
WC
6 ,5 m 2
1210
WC
6,5 m2

A656
Vertik
aldet
alj - b
alkon
g / ko
bling
i

1300
oppholdsrom
44,1 m2

1313
Beboerrom
24,1 m2

H14

1220
gang
115,5 m2
1 og

1315
Beboerrom
24,1 m2

1314
WC
6 ,5 m 2

1217
Beboerrom
24,2 m2

1212
WC
6,5 m2
1214
WC
6,5 m2

A656
Vertik
aldet
alj - b
alkon
g / ko
bling
1200
i

R
E

oppholdsrom
41,7 m2
F

1 og

1316
WC
6 , 5 m2
F
DW

1515
trapp
34,5 m2

1519
1521
avfall
skyllerom 3,3 m2
15,2 m2

1523
lager ple.
4,5 m2

1416
WC
6 ,5 m 2

1003
kontor friv.
8,0 m2
1002
resepsjon
8,1 m2

1505
1504
skittentøy avfall
3,0 m2 3,0 m2

1503
lintøy
7 ,0 m 2

1507
skyllerom
14,1 m2

1506
lager ple.
7,3 m2

1500
trapp
25,9 m2

Plassbygd
skranke

2511
2512
kontor enh. vaskerom
5 ,8 m 2
8 ,1 m 2

1001
vestibyle +amfi
62,8 m2

Hb

1011
heis
9,8 m2

1010
trapp
26,1 m2

1009
hcwc fs
6,6 m2

1012
el. skap
3 , 5 m2

1030
Gard.
14,3 m2

1510
heis
8 ,2 m 2

d
o
b
b
e
l2
0
s
tk
.

S
k
a
p
e
r

1008
undersøkelsesrom
14,5 m2

Hc

1015
kontor dags .
12,0 m2

1031
lager
1,5 m2

Hd
1016
treningsrom
25,6 m2

1013
sjakt
6,6 m2

Hv

T

1516
1415
Beboerrom
24,1 m2

1418
WC
6,5 m2

1414
WC
6 ,5 m 2

F

E
R

1101
spisekjøkken
34,6 m2

1
4 0
0 3
1

F
R
E

1412
WC
6,5 m2

04
1401

1 01
4
2
0

1401
02
spisekjøkken1401
30,0 m2
1420
gang
90,5 m2

1413
Beboerrom
24,1 m2

1100
oppholdsrom
46,3 m2

1
4 0
0 2
0

1411
Beboerrom
1
4 002
24,1 m11213411

1025
wchc /dusj
8 ,2 m 2

1023
aktivitetsrom /lager
28,8 m2

1107
Beboerrom
24,5 m2

1 04

1 01
4
1
1

1
4 0
1 3
0
02
1410

2
6
1
1

1400420
oppholdsrom
44,9 m2

1410
04
WC
1410
614,501 m2
1
1

01
4
1 00

03
1420

Hf

18.10.2018

1020
treningskjøkken
18,5 m2
W
D

Ikke i målestokk

Hh
1118
WC
6 ,5 m 2

1405
Beboerrom
24,1 m2

1409
Beboerrom
24,0 m2

1407
Beboerrom
24,1 m2

DW

1022
opphold ./stue dags.
30,8 m2

1103
sjakt
2,7 m2

1408
WC
6 ,5 m 2

Hf

1019
felleskjøkken
13,0 m2

1021
opphold ./spis dags.
32,2 m2

1106
WC
7,0 m2

1102
hcwc oms .
6,2 m2

1018
lag. tren.
6,3 m2

1017
kjølt
6 ,3 m 2

F

1024
lager AKT
6 ,6 m 2

1105
Beboerrom
24,1 m2

1120
gang
105,6 m2

1028
1029
wchc/dusj wc d.
3 ,5 m 2
7 ,7 m 2

1026
ren.dags.
3,4 m2

1104
WC
6 ,5 m 2

1402
hcwc oms .
6 ,3 m 2

04
1409

1027
wc d.
3 ,6 m 2

1517
Gen. lager Arbeidsnisje +
kontorer
13,7 m2
24,3 m2

DW

DW

Hh

1007
fotpleie
12,8 m2

1014
gang
32,2 m2

1030
gang
78,1 m2

1419
Beboerrom
24,2 m2

1417
Beboerrom
24,0 m2

1005
frisør
13,7 m2

1006
wc fs
3,6 m2

1509
1508
kopi oms. Reng .
3 ,2 m 2
4,0 m2

1513
gang
197,9 m2

1004
kontor
8,8 m2

1000
VF
18,1 m2

1520
skittentøy
3,0 m2

1522
Reng .
3 ,1 m 2

Hv

1203
el. skap
2,4 m2 1502
medisinrom oms.
28,4 m2

1501
møterom
21,0 m2

1516
lintøy
6,4 m2

Ha

1221
nettverk
8 ,3 m 2

1518
Arbeidsnisje +
kontorer
23,5 m2

S
k
a
p
e
r

1201
spisekjøkken
41,7 m2

E
R

1318
WC
6 , 5 m2

d
o
b
b
e
l
2
0
s
tk
.

2 eta
sje

1202
hcwc oms .
7,0 m2

1514
heis
7,9 m2

H12

1216
WC
6,5 m2

DW

1517
Gen. lager
10,6 m2

H11

1219
Beboerrom
27,6 m2

1218
WC
6 ,5 m 2

1319
Beboerrom
24,0 m2
1317
Beboerrom
24,2 m2

H10

1215
Beboerrom
24,2 m2

2 eta
sje

1301
spisekjøkken
29,9 m2

H9

1211
Beboerrom
24,2 m2

1312
WC
6,5 m2

H13

H7

1207
Beboerrom
24,2 m2

1204
WC
6 ,4 m 2

1303
el. skap
2 ,9 m 2

1310
WC
6,5 m2

H6

1406
WC
6,4 m2

1114
WC
6,5 m2

1116
WC
6,5 m2

Hu

1404
WC
6 ,4 m 2
1403
el. skap
2,6 m2

1119
Beboerrom
24,2 m2

1117
Beboerrom
24,1 m2

1115
Beboerrom
24,0 m2

1108
WC
6 ,5 m 2

1110
WC
6 ,5 m 2

1112
WC
6 , 5 m2

Lokalisering :

1111
Beboerrom
24,1 m2

1113
Beboerrom
24,1 m2

1109
Beboerrom
24,1 m2

Hu

Hi
Arbeidersamfunnets
N -0181 Oslo

plass 1

Besøk : 5. etg i Samfunnshuset , Arbeidersamf . plass 1, 0181 Oslo
Post : PB 8928 Youngstorget 0028 Oslo
Telefon : 90 79 46 14
E-post : aholt @architectopia .com

Hi

Fase

Forprosjekt
Godkjent

Tiltakshaver

TR

Ringerike
Kommune

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

Kontroll prosjekt .

H12

Kontroll

VP

AH

Filnavn

Prosjekt

725 Heradsbygda AC 21
SEPT- CURRENT_2

Heradsbygda
Omsorgssenter

OBS! Tegningen viser både fast og løst inventar . Konferer beskrivelsen for omfang av entreprisen.

Sign .

Dato

18.10.2018

Heradsbygdaveien 20
3518 Hønefoss

Målestokk

Ark:

1: 100

A0

Kontroll utførende
Gnr ./Bnr ./Festenr .:

Sign .

Kontroll

54/4
Prosjektnr .:

Tegningsnr .:

Prosjektnr .

A302

Type tegning :

Møbleringsplan 1. etasje

Prosjektnr . for
prosjekterende /lev .

Tegningsnr .

Revisjon nr .

A 303
Type tegning

Møbleringsplan 2. etasje

H13

Ha
H1
H2

H3

0

2309
Beboerrom
24,1 m2

Hb

20

50 m

H14
H4

2307
Beboerrom
24,1 m2

2305
Beboerrom
24,2 m2

2310
WC
6,4 m2

H5

2308
WC
6 ,5 m 2

Hc
2322
nettverk
6 ,0 m 2

2306
WC
6,5 m2

2219
Beboerrom
24,4 m2

2321
gang
91,0 m2

2311
Beboerrom
26,3 m2

Hd

5

N

H13

2303
sjakt
2,6 m2

2313
Beboerrom
24,1 m2

2218
WC
6,5 m2

2323
gang
26,1 m2

2302
hcwc oms .
6,2 m2

2314
WC
6,5 m2

2217
Beboerrom
24,2 m2

2215
Beboerrom
24,1 m2

A656
Vertik
aldet
alj - b
alkon
g / ko
bling
i

2211
Beboerrom
24,2 m2

2216
WC
6,5 m2

H14

2316
WC
6,5 m2

2317
Beboerrom
24,2 m2

2318
WC
6,5 m2

2210
WC
6,5 m2

oppholdsrom
41,7 m2

DW

1 og

2204
el. skap
2,4 m2

2201
spisekjøkken
41,7 m2

2520

2407
WC
6 ,5 m 2

2408
Beboerrom
24,0 m2

2502
sjakt
2 ,6 m 2

2504
lintøy
7,0 m2

2505
2506
skittentøyavfall
3,3 m2 3,3 m2

2000
åpning ned
til vestibyle
58,4 m2

2507
lager ple.
7,3 m2
2508
2510 skyllerom
2509
kopi oms. Reng. 13,5 m2
4 , 0 m2 3 , 2 m 2

2500
trapp
25,6 m2

2525
skittentøy
3 ,0 m 2

2526
sjakt
2 ,6 m 2

g
n
a
g
n
in
d
e
v
o
h
r
e
v
lo
e
d2001
e
dren. hj
n
e
g5,1 m 2
a
r
kt
u
-j
l
a
t
e
d
l
a
ikt
r
e
V
5
5
6
A

p
l
e
h

2501
samtalerom
17,4 m2

2524
avfall
3,3 m2

2523
skyllerom
14,3 m2

2405
Beboerrom
24,2 m2

2004

arbeidsrom
tverrfaglig

arbeidsrom
tverrfaglig

19,3 m2

15,1 m2
2005

Hb
arbeidsrom
tverrfaglig
17,9 m2
2022
2010
trapp
26,1 m2

2011
heis
9,8 m2

2406
WC
6 ,5 m 2

2410
WC
6,5 m2

2517
Gen. lager
13,7 m2

2101
spisekjøkken
31,7 m2

2013
sjakt
6,3 m2

F

2401
spisekjøkken
30,0 m2
2421
gang
91,1 m2

2411
Beboerrom
24,1 m2

2413
Beboerrom
24,1 m2

24,3 m2

2400
2402
oppholdsrom
hcwc oms .
41,8 m2
2
6,4 m

2403
sjakt
2,5 m2

2414
WC
6 , 5 m2

2100
oppholdsrom
42,0 m2

Hh

18.10.2018

2014
avdelingsleder
12,0 m2

Ikke i målestokk
Hf
2104
el. skap
2,8 m2

Hh

2120
WC
6 , 5 m2

2419
Beboerrom
24,1 m2

2415
Beboerrom
24,0 m2

2417
Beboerrom
24,1 m2

2008
avdelingsleder
12,1 m2

2108
WC
7 ,0 m 2

2416
WC
6 , 5 m2

Hf

2015
avdelingsleder
12,4 m2

2107
Beboerrom
24,5 m2

2103
sjakt
3,1 m2
2102
hcwc oms .
6 ,3 m 2

Hv

2009
avdelingsleder
12,5 m2

2017
gen.lag. hj
7 ,8 m 2

2105
Beboerrom
24,1 m2

2121
gang
107,0 m2

2020
wc ansatte hj
3 ,7 m 2

Hd

2007
enhetslederkontor
9,3 m2

2019
lag. hj
7,2 m2

R
E

2412
WC
6 ,5 m 2

2021
wc ansatte hj
3,5 m2

2018
kopi hj
3,3 m2

Arbeidsnisje +
kontorer

2106
WC
6,5 m2

RE

DW

2006
avdelingsleder
11,8 m2

2023
gang
73,4 m2

personalrom
oms./hj.

2516

2122
sjakt
2,1 m2

F

hcwc
ansatte hj.
6,6 m2
2012
el. skap
3,6 m2

2016

2512
heis
8,2 m2

DW

Hc

2024
gang
41,4 m2

2511
gang
71,3 m2
2513
kontor lege
14,8 m2

2003

51,6 m2
2409
Beboerrom
24,1 m2

H12

2002
medisinrom hj
43,6 m2

DW

2521
Reng.
3,8 m2

2522
lager ple.
5,7 m2

2203
sjakt
2,7 m2

2222
nettverk
8,3 m2

F

Arbeidsnisje +
kontorer
20,3 m2

2514
gang
36,5 m2

lp
e
h

2503
velværerom
28,8 m2

E
R

2516
lintøy
6 ,4 m 2

H11

Ha
2202
hcwc oms .
7,0 m2

2519
sjakt
8 , 3 m2

2515
trapp
33,7 m2

2208
WC
6 , 5 m2

2 eta
sje

2319
Beboerrom
24,0 m2

2518
sjakt
2 ,6 m 2

H10

g
n
a
g
n
in
d
e
v
o
h
r
e
v
lo
e
d
e
d
n
e
g
a
rk
t
u
-j
l
a
t
e
d
l
a
kit
r
e
V
5
5
6
A

2205
Beboerrom
27,6 m2

2206
WC
6 ,5 m 2

2320
WC
6 ,5 m 2

2517
Gen. lager
10,6 m2

Hv

2212
WC
6 ,5 m 2

A656
Vertik
aldet
alj - b
alkon
g
2200/ kobling i

R
E

F

2207
Beboerrom
24,2 m2

2 eta
sje

2301
spisekjøkken
30,3 m2

2315
Beboerrom
24,1 m2

2209
Beboerrom
24,2 m2

2521
gang
111,6 m2
1 og

H9

2213
Beboerrom
24,2 m2

2214
WC
6 ,5 m 2

2300
oppholdsrom
41,4 m2

H7
H8

2220
WC
6,4 m2

2304
el. skap
3,0 m2

2312
WC
6 ,5 m 2

H6

2418
WC
6 ,4 m 2

2420
WC
6,4 m2
2119
Beboerrom
24,2 m2

2404
el. skap
2 ,6 m 2

2116
WC
6,5 m2

2118
WC
6,5 m2

2117
Beboerrom
24,1 m2

2115
Beboerrom
24,0 m2

2112
WC
6,5 m2

2114
WC
6 , 5 m2

Lokalisering :

2110
WC
6,5 m2

Hu

2111
Beboerrom
24,1 m2

2113
Beboerrom
24,1 m2

2109
Beboerrom
24,1 m2

Hu

Hi
Arbeidersamfunnets
N -0181 Oslo

plass 1

Besøk : 5. etg i Samfunnshuset , Arbeidersamf . plass 1, 0181 Oslo
Post : PB 8928 Youngstorget 0028 Oslo
Telefon : 90 79 46 14
E-post : aholt @architectopia .com

Hi

Fase

Forprosjekt
Godkjent

Tiltakshaver

TR

Ringerike
Kommune

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

Kontroll prosjekt .

H12

Kontroll

VP

AH

Filnavn

Prosjekt

725 Heradsbygda AC 21
SEPT- CURRENT_2

Heradsbygda
Omsorgssenter

OBS! Tegningen viser både fast og løst inventar . Konferer beskrivelsen for omfang av entreprisen.

Sign .

Dato

18.10.2018

Heradsbygdaveien 20
3518 Hønefoss

Målestokk

Ark:

1: 100

A0

Kontroll utførende
Gnr ./Bnr ./Festenr .:

Sign .

Kontroll

54/4
Prosjektnr .:

Tegningsnr .:

Prosjektnr .

A303

Type tegning :

Møbleringsplan 2. etasje

Prosjektnr . for
prosjekterende /lev .

Tegningsnr .

Revisjon nr .

A 501
Type tegning

Fasade sørøst

Fasade sørøst
e
s
n
e
r
g
e
t
m
o
T

Utvendig
trekledning

Metallkledning

Trefiner fasadeplater
Utvendig
trekledning
Trefiner fasadeplater

e
s
n
e
r
g
e
t
m
o
T

Utvendig
trekledning

+155, 00

+151, 00

8 921

17 843

37 812

Eksisterende terreng
Nytt terreng

0

5

20

50 m

18.10.2018
Ikke i målestokk

Lokalisering :

Arbeidersamfunnets
N -0181 Oslo

plass 1

Besøk : 5. etg i Samfunnshuset , Arbeidersamf . plass 1, 0181 Oslo
Post : PB 8928 Youngstorget 0028 Oslo
Telefon : 90 79 46 14
E-post : aholt @architectopia .com
Fase

Forprosjekt
Godkjent

Tiltakshaver

TR

Ringerike
Kommune

Kontroll prosjekt .
Sign .

Kontroll

VP

AH

Filnavn

Prosjekt

725 Heradsbygda AC 21
SEPT- CURRENT_2

Heradsbygda
Omsorgssenter

Dato

18.10.2018

Heradsbygdaveien 20
3518 Hønefoss

Målestokk

Ark:

1: 100

A0

Kontroll utførende
Gnr ./Bnr ./Festenr .:

Sign .

Kontroll

54/4
Prosjektnr .:

Tegningsnr .:

Prosjektnr .

A501

Type tegning :

Fasade sørøst

Prosjektnr . for
prosjekterende /lev .

Tegningsnr .

Revisjon nr .

A 502
Type tegning

Fasade nordvest

Fasade nordvest
Utvendig
trekledning

Utvendig
trekledning

Betong

Utvendig
trekledning

Metallkledning

Trefiner fasadeplater

+158,00

+155,60

+151,30

31 732

35 282

55 545

Eksisterende terreng

0

5

20

50 m

Nytt terreng

18.10.2018
Ikke i målestokk

Lokalisering :

Arbeidersamfunnets
N -0181 Oslo

plass 1

Besøk : 5. etg i Samfunnshuset , Arbeidersamf . plass 1, 0181 Oslo
Post : PB 8928 Youngstorget 0028 Oslo
Telefon : 90 79 46 14
E-post : aholt @architectopia .com
Fase

Forprosjekt
Godkjent

Tiltakshaver

TR

Ringerike
Kommune

Kontroll prosjekt .
Sign .

Kontroll

VP

AH

Filnavn

Prosjekt

725 Heradsbygda AC 21
SEPT- CURRENT_2

Heradsbygda
Omsorgssenter

Dato

18.10.2018

Heradsbygdaveien 20
3518 Hønefoss

Målestokk

Ark:

1: 100

A0

Kontroll utførende
Gnr ./Bnr ./Festenr .:

Sign .

Kontroll

54/4
Prosjektnr .:

Tegningsnr .:

Prosjektnr .

A502

Type tegning :

Fasade nordvest

Prosjektnr . for
prosjekterende /lev .

Tegningsnr .

Revisjon nr .

A 503
Type tegning

Fasade sørvest

Fasade sørvest
Metallkledning

e
s
n
e
r
g
e
t
m
o
T

Glassfasade

Metallkledning

Trefiner fasadeplater

Utvendig
trekledning

Fibersement fasade plater

Fibersement
fasade plater

+152, 00

e
s
n
e
r
g
e
t
m
o
T

Trespiler rekker

Trefiner fasadeplater

+151, 28

6 919

12 560

80 356

Eksisterende terreng

0

5

20

50 m

18.10.2018

Nytt terreng

Ikke i målestokk

Lokalisering :

Arbeidersamfunnets
N -0181 Oslo

plass 1

Besøk : 5. etg i Samfunnshuset , Arbeidersamf . plass 1, 0181 Oslo
Post : PB 8928 Youngstorget 0028 Oslo
Telefon : 90 79 46 14
E-post : aholt @architectopia .com
Fase

Forprosjekt
Godkjent

Tiltakshaver

TR

Ringerike
Kommune

Kontroll prosjekt .
Sign .

Kontroll

VP

AH

Filnavn

Prosjekt

725 Heradsbygda AC 21
SEPT- CURRENT_2

Heradsbygda
Omsorgssenter

Dato

18.10.2018

Heradsbygdaveien 20
3518 Hønefoss

Målestokk

Ark:

1: 100

A0

Kontroll utførende
Gnr ./Bnr ./Festenr .:

Sign .

Kontroll

54/4
Prosjektnr .:

Tegningsnr .:

Prosjektnr .

A503

Type tegning :

Fasade sørvest

Prosjektnr . for
prosjekterende /lev .

Tegningsnr .

Revisjon nr .

A 504
Type tegning

Fasade nordøst

Fasade nordøst

Metallkledning
Utvendig
trekledning

e
s
n
e
r
g
e
t
m
o
T

Metallkledning
Fibersement
fasade plater

Utvendig
trekledning

Utvendig
trekledning

Fibersement
fasade plater

Trefiner fasadeplater

+155, 60

+155, 00

10 871

93 983

Eksisterende terreng

0

5

20

50 m

Nytt terreng

Utvendig
trekledning

e
s
n
e
r
g
e
t
m
o
T

18.10.2018
Ikke i målestokk

Lokalisering :

+155, 60

Arbeidersamfunnets
N -0181 Oslo

plass 1

Besøk : 5. etg i Samfunnshuset , Arbeidersamf . plass 1, 0181 Oslo
Post : PB 8928 Youngstorget 0028 Oslo
Telefon : 90 79 46 14
E-post : aholt @architectopia .com

14 262

Fase

Forprosjekt
Godkjent

Tiltakshaver

50 m

TR

Ringerike
Kommune

Kontroll prosjekt .
Sign .

Kontroll

VP

AH

Filnavn

Prosjekt

725 Heradsbygda AC 21
SEPT- CURRENT_2

Heradsbygda
Omsorgssenter

Dato

18.10.2018

Heradsbygdaveien 20
3518 Hønefoss

Målestokk

Ark:

1: 100

A0

Kontroll utførende
Gnr ./Bnr ./Festenr .:

Sign .

Kontroll

54/4
Prosjektnr .:

Tegningsnr .:

Prosjektnr .

A504

Type tegning :

Fasade nordøst

Prosjektnr . for
prosjekterende /lev .

NOTAT
Oppdragsnavn:

Heradsbygdaomsorgssenter

Oppdragsgiver:
Kontaktperson:

RingerikeKommune
Arild MagnusRønnestad,OveMorten Bergane

Emne:

BREEAM
, Forprosjekt

Dokumentkode:

1701404-RIM-001-20180927

Ansvarligenhet:

Spesialfag

Utført av:

ALT

Tilgjengelighet:

åpen

Dato:

27.09.2018

SAMMENDRAG
:
NybyggprosjektetHeradsbygdaOmsorgssenteri RingerikeKommuneskalBREEAM
-sertifiseres.
Klassifiseringsmålet
er Good. I en tidligere faseer mulighetene for å oppnå Very Gooder vurdert
og ikke valgt. Dette notatet oppsummererstatusenfor BREEAMi forprosjektet i tillegg til kravenei
bespokecriteria appendix.

REV.

DATO

BESKRIVELSE

UTARBEIDET
AV

GODKJENT
AV

0.0

08.03.2018

Opprettet

ALT

IH

1.0

07.06.2018

Pre-analyseer revidert etter endringeri revidert skisseprosjekt.

ALT

IH

2.0

27.09.2018

Pre-analyseer revidert etter endringeri forprosjekt.

ALT

IS

1. BREEAM
NORKRITERI
ESETT
ProsjektetskalBREEAM
-NOR-sertifiseresiht . gjeldendeBREEAM
-manual(2016),klassifiseringsnivået
skalvære Good. Grensenfor å oppnå Gooder < 45 % total score, i tillegg skalminstekravfor hvert
nivå ivaretas(oversiktenover dissefinnesi tabell 4 i BREEAM
-NOR-manualen).
Det er engasjertbåde en revisor (Marta Eggersen,RatioArkitekter) og en Akkreditert Profesjonell
(AnneLiseTorp,WSPEngineering)
. Det er anbefalt og medtatt i pre-analysenat en BREEAMAP
engasjeresfor å overvåkefremdrift gjennomhele prosjekteringsprosessen.
Sidenprosjektet ikke faller inn under BREEAM
-manualensstandardbygningskategori
er er det
utviklet et spesielttilpassetkriteriesett, såkalt bespokecriteria.
Basertpå det tilpassedekriteriesettet er det utarbeidet en pre-analysefor prosjektet som viser
hvilke poengprosjektet skalgjennomføreog som er ansett å være gjennomførbare. Resultatetav
pre-analysenutarbeidet gir en total scorepå 48,6 %, som tilsvarer Good. I dennepre-analysener
minstekravenefor å oppnå VeryGoodivaretatt, det er altså lagt til rette for å heve sertifiseringenet
klassifiseringsnivå
, dersomønskelig.Gjennomdetaljprosjekteringog utførelsevil pre-analysen
ytterligere kvalitetssikresog utfordringer og risikomomentervil avklares.
Figur1: Resultateri gjeldendepre-analyse

Prosjektetskalgjennomento -fasesertifisering,bådedesignstageog det endeligesertifikatet for
etter-oppføring.Kravenei gjeldendepre-analyseer ivaretatt i prosjekteringog beskrivelser,men er
ikke fullt ut dokumentert iht. til BREEAM
og midlertidig sertifikat er ikke endaoppnådd.Enkelte
emner er ferdigstilt i forprosjektfasenog er en del av anbudsgrunnlaget.Disseovertasav
entreprenøretter kontrahering.

Vedlegg:
BespokeCriteriaAppendix

WSPEngineeringAS
28.09.2018

X

Anne Lise Torp

Utarbeidet av
Signert av: Anne Lise Torp

Bespoke BREEAM -NOR 2016
Bespoke Project Criteria Appendix
This document is a Bespoke project specific appendix to the BREEAM-NOR New
Construction 2016 technical manual. The document determines, for specific BREEAM-NOR
issues, which criteria and compliance requirements (from the master manual) are applicable
to the project (named below). It must therefore be read in conjunction with the master
BREEAM-NOR New Construction manual (available from www.ngbc.no) and the BREEAMNOR Bespoke 2016 Assessment Scoring & Reporting Tool issued for this project.
For projects where an assessor is not yet appointed, the BREEAM-NOR New Construction
2016 manual will be issued to the client with the project specific BREEAM-NOR Bespoke
2016 criteria appendix.
The BREEAM-NOR Bespoke 2016 Assessment Scoring & Reporting Tool details the
BREEAM-NOR issues that are included in the assessment of the building (named below),
and this appendix determines which criteria and compliance requirements need to be
considered.
Please only assess the BREEAM-NOR issues as specified in the BREEAM-NOR Bespoke
2016 Assessment Scoring & Reporting Tool in line with guidance in this BREEAM-NOR
Bespoke criteria appendix for this project.

Project Details
Project Name

Heradsbygda omsorgssenter

Project Proposal Number
Building Name
BRE Reference Number
Project Status
Date Issued

Manual Criteria Clarifications
Issue

Issue Name

Relevant Criteria

Management
Man 01

Project brief and
design

For Stakeholder consultation (third party) credit:
The project team should map relevant third parties (Additional
information).
User groups (Additional information, Relevant third parties,
point 1) should include in and out patients, clinical staff,
nursing, pharmacy, etc.
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Issue

Issue Name

Relevant Criteria
Input from professions specifically employed to enhance
patient wellbeing/ experience including sign posting, use of
colour, artwork, planting, delighting, and layout.

Man 02

Life cycle cost and
service life planning

Man 03

Responsible
construction
practices

Man 04

Commissioning and
handover

Man 05

Aftercare

Health & Wellbeing
Hea 01

Visual comfort

For Daylighting credits:
Please refer to the assessment criteria for non-residential
buildings.
For Glare control & view out credit:
Two credits are available. The first credit can be awarded if
compliance with criteria 3 and 4 is shown. The second credit
can be awarded if compliance with criteria 5 is shown for
relevant areas.
For Internal and external lighting credit:
Zoning of lighting controls must also include, where present
(criterion 9):
1. Wards/bedded areas: zoned lighting control for
individual bed spaces and control for staff over
groups of bed spaces.
2. Treatment areas, dayrooms, waiting areas: zoning of
seating and activity areas and circulation space with
controls accessible to staff.

Hea 02

Indoor air qua lity

For the Potential for natural ventilation credit:
The requirement for the potential for natural ventilation in
occupied spaces can be excluded for the following spaces (in
addition to exclusions listed within CN15):
Rooms or departments where control of ventilation is required
for prevention of cross infection and/or controlled
environmental conditions:
a. medicine preparation
b. sterilising and disinfecting unit
c. Areas immediately adjacent to the above are
excluded if it can be demonstrated that reverse air
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Issue

Issue Name

Relevant Criteria
flow would be likely with natural ventilation
d. Any other areas that require mechanical ventilation
due to specific operational related processes.
Note: Potential for natural ventilation is possible within some
of the above spaces where appropriate to the building’s
function and design. Therefore, any areas excluded from the
credit should be justified by the design team.
Where smoking is permitted in dedicated smoking rooms only
and smoking is banned in all other areas and where:
i
Ventilation rates in the dedicated smoking room are in
accordance with NS-EN 13779, table A.11.
ii
A separate ventilation system prevents recirculation within the
room and the smoking room is separated from all other
occupied areas by a lobby
iii
Air intakes or exhausts or openable windows or ventilators
are positioned to minimise recirculation of smoke

Hea 03

Thermal comfort

For this issue occupant controls are intended to be for staffuse only.
Operational and storage areas do not need to comply with
these requirements.

Hea 04

Microbial
contamination

Hea 05

Acoustic
p erformance

Please refer to the assessment criteria for residential
buildings.

Hea 06

Safe access

Inclusive and accessible design :
Two credits are available. The first credit can be awarded
where the building meets assessment criteria 12-14, plus
compliance with assessment criterion 15-16 for the residential
areas. The second credit can be awarded where the first
credit has been awarded and the residential areas meets
criterion 18.

Hea 07

Hazards

Hea 08

Pri vate space

Hea 09

Moisture protection
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Energy
Ene 01

Reduction of energy
use and carbon
emissions

Ene 02a

Energy m onitoring

This issue shall be assessed in the following way:
o

Kitchen (excluding small staff kitchens and food
technology rooms)

In the remaining nursing and care home areas, a
single meter per floor plate is sufficient to achieve this
credit. Individual areas within each floor plate do not
need to be sub-metered
Large-scale medical equipment/systems (if any) can
be ignored when assessing compliance with this
issue (although it is recommended that sub-metering
is considered in such instances).
Ene 03

External lighting

Ene 04

Low carbon design

Ene 05

Energy efficient cold
storage

Ene 06

Energy efficient
transportation
systems

Ene 08

Energy efficient
equipm ent

Ene 23

Energy performance
of the building
structure

Transport
Tra 01

Public transport
accessibility

For this issue, the building is defined as Type 1.
If the opening hours are unknown, please use the following
default hours of operation on a typical day OR justify
alternative assumptions.
Building Type
Nursing homes

© BRE Global 2016
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visiting hours and the typical
daytime shift pattern)
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Tra 02

Proximity to
amenities

Please refer to the assessment criteria building type 6.

Tra 03a

Alternative modes of
transport

Please refer to the assessment criteria for non-residential
buildings.
For Option 5 of this issue, the building is defined as Type 1.
For the assessment of assessment criterion 11 building users
should be defined as staff and visitors.
For the first credit please refer to the assessment criteria 11a.
Where the resident profile is elderly or physical
disabled/impaired then, where appropriate, the requirement
for compliant cycle spaces should be changed to compliant
wheelchair/electric buggy spaces.
Compliant wheelchair/electric buggy spaces are defined as:
Compliant wheelchair and buggy storage facilities are those
that meet the following:
1. Charging points for electric buggies (at least 2)
provided within the storage space
2. The storage area must be secure yet easily
accessible to both the internal and external parts of
the building e.g. direct access to the outside.
3. Direct access from the storage space into the interior
of the building without having to return outside must
be provided.
4. Lighting of the storage facility must be compliant with
the external (or internal where relevant) lighting
criteria defined in BREEAM-NOR issue Hea 01 Visual
comfort. The lighting must be controlled to avoid ‘outof-hours’ use and operation during daylight hours,
where there is sufficient daylight in/around the facility.
5. Where access to and from the building main entrance
needs to be tightly controlled for the safety/security of
residents, and it can be demonstrat ed that
compliance with points 2 and 3 above impact on this
(e.g. where residents include those with mental
health problems), these 2 items can be excluded from
the compliance requirements.
If the residents are not be able to use electric buggies and
wheelchairs to and from the nursing home the criteria above
does not need to be considered.

Tra 04

Maximum car parking For this issue, the building is defined as Type 1.
capacity
For this issue, CN1 should be amended to:
Where the term building users is referenced in this BREEAM
issue it refers to the following, where relevant to the building
type:
1. Staff (who will work within the building).
2. Visitors of the residents (who will reside for a short
period of time in the building).
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Tra 05

Travel plan

For this assessment, building users (CN2) should also include
residents.

Water
Wat 01

Water c onsumption

Please use Wat 01 “Other building type calculator” (tab within
calculator tool) and the option “Residential institutions – Long
term stay”.
In addition to meeting an overall percentage improvement
level, the flushing control for each WC/urinal in this healthcare
facility must be suitable for operation by patients with frail or
infirm hands or activated by electronic sensors.
Components in clinical areas can be exempt from the
calculation. This is not an exhaustive list and guidance
should always be sought from an appropriate professional,
such as a client infection control representative or equivalent,
to ascertain areas of exemption specific to infection control
and other considerations.

Wat 02

Water monitoring

Wat 03

Water leak detection
and prevention

Flow control devices do not need to be specified for ensuite
facilities in residential areas e.g. ensuite in individual private
bedrooms and a single bathroom for a collection of individual
private bedrooms.
The credit and criteria are however applicable communal WC
areas/facilities, e.g. communal WC facilities in care homes

Wat 04

Water efficient
equipment

Materials
No further guidance required. Please refer to the BREEAM-NOR New Construction 2016 manual and
Scoring & Reporting tool issued for this project.
Mat 01

Life cycle impacts

Mat 03

Responsible
sourcing of materials

Mat 05

Designing for
robustness

Waste
Wst 01

Construction waste
management

Wst 02

Recycled aggregates
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Wst 03a

Operational waste

Self -contained dwellings only:
4. Each dwelling has a provision of three internal storage
containers, as follows:
4.a A minimum total capacity of 30 litres
4.b No individual container smaller than 7 litres
4.c All containers in a dedicated non-obstructive
position
4.d The storage containers for recycling are provided
in addition to non-recyclable waste storage.
Individual bedrooms and communal facilities only:
5. The above storage requirements (criterion 4) for selfcontained dwellings or bedsits are met for every six to ten
bedrooms.
6. The recyclable storage is located in a dedicated nonobstructive position in either:
6.a Communal kitchens OR
6.b Where there are no communal kitchens present,
in a communal space such as communal lounges or
utility areas.
7. Home composting facilities and a home composting
information leaflet is provided within the kitchen area or
communal space for each self-contained dwelling, bedsit or
communal kitchen.
Please use the compliance notes and additional information
specified for Wst 03a in BREEAM International 2016 for
guidance.
The dedicated space requirements specified here are default
guidance, for situations where it is not possible to
demonstrate the required size based on known waste
streams.
Compliance can, therefore, be achieved provided that it is
clearly demonstrated and evidenced that there is adequate
justification for the type of facilities & size of waste storage
provided, and that the assessor is satisfied that the sizes and
facilities meet the criteria based on the building type,
occupancy and the likely waste volumes generated as a
result of these.
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Land Use & Ecology
No further guidance required. Please refer to the BREEAM-NOR New Construction 2016 manual and
Scoring & Reporting tool issued for this project.
LE 01

Site selection

LE 02

Ecological value of
site and protection of
ecological features

LE 03

Minimising impact on
existing site ecology

LE 04

Enhancing site
ecology

LE 05

Long term impact on
biodiversity

Pollution
No further guidance required. Please refer to the BREEAM-NOR New Construction 2016 manual and
Scoring & Reporting tool issued for this project.
Pol 01

Impact of refrigerants

Pol 02

NOx emissions

Pol 03

Surface water run -off

Pol 04

Reduction of night
time light pollution

Pol 05

Reduction of noise
pollution

© BRE Global 2016
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1.0 Formålog hensikt med planen
SHA-planensformål er å verne arbeidstakernepå bygg- og anleggsplassen
mot farer, gjennomat
sikkerhet,helseog arbeidsmiljøblir ivaretatt i planlegging,prosjekteringog utførelseav bygge- og
anleggsarbeider
.
SHA-planenmed vedlegger utviklet som et premissdokumentog er det sentraleverktøyetsom
beskriveroverordnedekrav, målsetningerog plikter som skalbidra til å sikreat risikoforholdene
forbundet med byggearbeidenei dette prosjektet håndterespå en forsvarligmåte i henholdtil
byggherreforskriften.
Planenskalværeet grunnleggendedokument for SHAi gjennomføringenav byggearbeidene. SHAkoordinator for utførelsen(KU)skalha ansvaretfor å holde denneplanenoppdatert igjennom
byggefasen.

2.0 Orientering om prosjektet
2.1 Prosjektetgenerelt
Prosjekteter utviklet gjennomet byggherrestyrtskisse- og forprosjekt med bred brukerinvolvering.
Omsorgssenteretbeståroverordnet av følgende:
omsorgsboligerfor 64 brukere.Brukerneer definert som dementepleietrengendemed
tilsynsbehov
Basefor hjemmetjenesten
Dagaktivitetssenterfor inntil 20 brukere,som retter segblant annet mot demente.
Mulighet for andre leietagere(frisør, fotpleie, butikk og lignede)
Parkeringi kjeller
Eksisterendebygningsmasse
er i all hovedsakrevet og sanert.Dette arbeidet ble utført høsten2017.
Det er noe gjenståendearbeid knyttet til blant annet eksisterendetrafo som skalrives og erstattes
med ny, se angivelsepå utomhusplan.Arbeidermed høyspenter nærmeredefinert i grunnlaget,i
tillegg til omleggingav VA genereltpå tomten.
Detaljreguleringfor Heradsbygdaomsorgssenterer vedtatt i Kommunestyret11. oktober 2018.
Saksdokumenterfinnes i arkivsaksnr.:17/2958-30, Sak:113/18.

2.2 Entrepriseformer
Entreprisengjennomføressom en totalentreprise.

3.0 Målsetningerog SHA-krav i prosjektet
Den klare målsettinger at alt arbeid utføresslik at sikkerhet,helseog arbeidsmiljøfor de involverte
blir ivaretatt på en tilfredsstillendemåte, slik at prosjektet gjennomføresuten skadepå personog at
det sikreset godt arbeidsmiljøunder oppføringav bygget.
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Det skalikke oppståulykkersom medførerpersonskadeeller skadepå bygninger,utstyr eller
miljø. Dette gjelder bådepersoner direkte involvert i byggeprosessen,så vel som
”tredjepersoner” som passererforbi eller av andre grunnerbefinne i segi nærområdettil
byggeplassen.
Målsettingfor H-verdi er 0 skadersom medførerfravær (dvs.H1=0)
SHAskalværepå agendaeni alle relevantemøter, og vernetiltak skalalltid prioriteres høyere
enn økonomiog fremdrift
Målene skaloppnåsgjennomgod planlegging,organiseringog kontroll av byggeplassen,
i
henholdtil intensjonerog regler i byggherreforskriften.
Entreprenørenesarbeid med HMSskalplanlegges,gjennomføres,dokumenteres,kvalitetssikresog
rapporterespå lik linje med fremdrift, økonomiog kvalitet.
Alle arbeidsoperasjonerskalplanleggesog gjennomføresmed tanke på at skaderpå personer,
materiell og eiendomskalunngås,og på en slik måte at et tilfredsstillendearbeidsmiljøivaretas.
Alle aktiviteter som skalstartes opp skalvurderes/analysere
s for å avdekkeom dissemedfører særlig
risiko ut over det som tradisjonelt medføresav aktiviteten.” Terskelen”for når det skalutarbeides
en SikkerJobbAnalyse(SJA)skalværelav.
Det presiseresat arbeidet med HMStil enhvertid skalværeoppdatert med hensyntil endringersom
for eksempelnye fremdriftsforutsetninger,tilleggsarbeiderog endringerav utførelsen.Eventuelle
avvikog nestenulykkerskalrapporterestil hovedbedriftenmed kopi til SHA-koordinator for
utførelsen(KU)og korrigerendetil tak skaliverksettesomgående.
Byggherrenvil påseat kravenei byggherreforskriftenblir ivaretatt igjennomregelmessigemøter
mellom byggherrensrepresentant,koordinator(ene)og representanterfra hovedbedriften.
Koordineringsmøteneskalrefereresav SHA-koordinator for utførelsen(KU).
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4.0 Organisasjonskart
Byggherre/Prosjekteier
RingerikeKommune
Prosjektansvarlig
Arild MagnusRønnestad

Koordinatorprosjektering(KP)
NN

NN
Prosjektleder
(BHR)
NorconsultASv/
OveM. Bergane

Koordinatorutførelse(KU)
NN

Byggeleder(BL)
Firmav/ NN

Hovedbedrift
(HB)

Prosjekterinsgruppe

Underentreprenører

(PG)

(UE)

5.0 Risikovurderinger og spesifikketiltak
Byggherren, SHA-koordinator prosjektering(KP)og utførelse(KU)sammenmed Hovedbedriftskal
gjennomførerisikoanalyseri forbindelsemed planleggingav byggearbeidene.Disserisikoanalysene
skalutføres i god tid før de aktuellebyggearbeidenestarter.
Vedlagtliggerrisikovurderingersom er identifisert i forprosjektet og som må vurderesvidere i
detaljprosjektfasenog byggefasen.Kfr. Dokumentnr.: 3.03.10.
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6.0 Fremdriftsplan
Totalentreprenørskalutarbeideen hovedfremdriftsplanfor prosjektetsom leggestil grunn for
oppstart. Sikkerhet,helseog arbeidsmiljøskalvektleggessamtidigsom det skalsettesav tilstrekkelig
tid til å ivareta tiltakshaverskrav til sikkerbyggeplass.
Prosjektetsfremdriftsplanskalviseat de forskjelligearbeidsoperasjonerikke sammenfaller i tid slik
at arbeidst akerne ut sett es for farer, og skal være så detaljert at den er et hensiktsmessig verktøy for
koordinering i utførelsesfasen. Oppfølging av dette skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen som
hovedbedrift er ansvarligfor.
Fremdriftsplanenajourføresav hovedbedrift.De sikkerhetsmessige
kritiske aktiviteter skalmerkes
tydelig og viesekstraoppmerksomhetved utførelsen.

6.1 Fremdriftsplanlegging
Ved planleggingav egnearbeiderhar utførendevirksomheteransvarfor at:
Arbeidetsfremdrift ivaretar alle krav til planlegging.Gjennomføringog oppfølgningav arbeidet
med hensyntil sikkerhet,helseog arbeidsmiljø.
Kritiskeområderog tidsperioderfor SHAer synliggjorti fremdriftsplanen.
Den tid som faktisk skalbrukespå de forskjelligetyper arbeid eller arbeidsfaserjusterespå
bakgrunnav arbeidetsfremdrift.

7.0 Avvikshåndtering
Alle skalha rutiner for avvikshåndtering,og det forutsettes at alle virksomheterpå byggeplasshar et
fungerendeinternkontrollsystemmed tilpasninger til prosjektetsSHA-plan.
SHA-koordinator for prosjektering(KP)og utførelsen(KU)skalvedlikeholdeog ajourføreSHA-planen
underveisi henholdsvisprosjektering- og byggefasen, slik at planentil enhvertid samsvarermed alle
forhold som avvikerfra utgangspunktet.Med avvikmenesi dennesammenhengendringeri
løsninger,planer,fremdrift, risikoreduserendetiltak eller andre forhold i prosjektet som kan påvirke
SHAfor arbeidstakernepå bygge- eller anleggsplassen.
Arbeidsgivereog enmannsbedrifterskalinformere byggherrenom avvikfra SHA-planensom kan ha
betydningfor arbeidstakernessikkerhet,helseog arbeidsmiljø.Risikoforholdsom er forårsaketav
byggherren og/eller de prosjekterenes valgog som ikke er beskreveti SHA-planenskalogsåmeldes
som avviktil byggherren.
Alle på byggeplassenhar et selvstendigansvarfor å rapportere uønskedehendelsertil sin
arbeidsgiver.
Ved alvorligehendelsermed personskadeeller stort skadepotensiale,skalman først gjøre
nødvendigestrakstiltaksom å sperreav området, sikreområdet, førstehjelpmv., og deretter melde
hendelseni henholdtil varslingsinstruksen.
Ved slikehendelserskalbyggherrev/koordinator
utførelse(KU)og BHR/PLalltid varslesog byggherrenigangsettergranskingav hendelsenom det
ansessom nødvendig.Ved en eventuellgranskingplikter alle involverte å bidra i form av rapporter,
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intervjuer mv.
Informasjonog meldingom avvikskalsendesbyggherrenved KU, som fortløpendeskal;
holde byggherrenorientert om avvikknyttet til SHA-planen
følgeopp at risiko som følgeav avviketblir vurdert
sørge for at nødvendigerisikoreduserendetiltak blir identifisert
sørge for at tiltak blir besluttet, iverksattog kommunisert
sørge for at SHA-planenoppdateresmed hensynpå dette
Byggherrenskalbeslutte og godkjennetiltak og nødvendige oppdateringerav SHA-planen.
Arbeidsgivereog enmannsbedrifterskalholdesløpendeinformert om endringeri SHA-planen.

8.0 Distribusjon
SHA-planenskalvære lett tilgjengeligfor arbeidsgivereog arbeidstakere på bygge- og
anleggsplassen.
Planenskaltil enhvertid oppbevaresi papirform på byggeplassog skaltil enhver tid hengepå
oppslagstavla.Det er videre krav om at planenskalværekjent for alle arbeidsgiveresom utfører
arbeid på bygge- og anleggsplassen.
Bekjentgjøringskjer ved arbeidetsoppstart i oppstartsmøtetog nedfellesi møtereferatet,og
deretter underveisi byggemøterog nedfellesi byggemøtereferaternår det skjerendringeri planen.
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10015- Ringerike legevakt og ambulansesentral BP2 sak
Forslag til vedtak:
Forutsatt at Vestre Viken HF gir nødvendige positive tilbakemldinger på framlagt prosjekt, får
rådmannen fullmakt til å realisere «nye Ringerike interkommunale legevakt» innenfor de
føringer som er gitt i saksframlegget.

Innledning
Kommunestyret i Ringerike kommune fattet den 4.5.2017 i sak 54/17 følgende vedtak:
1. Statusrapport for nye lokaler til interkommunal legevakt tas til etterretning.
2. Rådmannen får fullmakt til å ferdigprosjektere et nytt helsebygg på bygslet tomt ved
Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler til interkommunal legevakt og
ambulansestasjon i tråd med saksframstillingen.
I møte 6.9.2018 i sak 92/18 fattet kommunestyret slikt vedtak:
1. Status i forhold til byggeprosjektet «Nye Ringerike interkommunale legevakt», tas til
orientering.
2. Med forbehold om godkjenning av «Intensjonsavtale mellom samarbeidskommunene og
vertskommunen om drift av Ringerike interkommunale legevakt» i samtlige
samarbeidskommuner, godkjennes vedlagte forslag til intensjonsavtale.

-

I denne saken ble det angitt en framdriftsplan for prosjektet, dersom samtlige
samarbeidskommuner sluttet seg til endring i ny intensjonsavtale. Denne er nå justert slik:
Handling
Forprosjekt ferdig
Politisk vedtak B2
Kunngjøring
totalentreprise
Kontrahering
entreprenør
Oppstart byggeplass
Bygging
Åpning

2018

2019

2020

Planlagt fremdrift er valgt ut i fra en rekkefølge for gjennomføring av samtlige prosjekter som
gjennomføres av Ringerike kommune med oppstart 2018/ 2019, samt en forutsetning om å
kunne ta nye lokaler i bruk snarest mulig. Prosjektet er foreløpig ca. 6 mnd. bak opprinnelig
tiltenkt fremdrift som tilsa ferdigstillelse rundt desember 2019. Prosjektet har hatt to
hovedaktører på brukersiden (Vestre Viken HF og Ringerike kommune) med respektive
administrative ledd. Enkelte avklaringer har tatt forholdsmessig lang tid, og brukerprosessene
har derfor tatt lengere tid enn beregnet. Disse har vært svært omfattende, men nødvendige for
å eliminere usikkerheter i prosjektet, deriblant avklaring av fremtidige drifts- og leieforhold
samt fordeling av kostnader.
Den 31. oktober 2018 ble det klart at alle samarbeidskommunene sluttet seg til ny
intensjonsavtale, som innebærer at man binder seg til avtalen i en 5-årsperiode. Dette for å
sikre samarbeids-kommunene og vertskommunen nødvendig forutsigbarhet ved en såpass stor
investering, og for å unngå at partene får uforutsette kostnader i fortsettelsen, dersom noen av
dagens samarbeids-kommuner vurderer andre løsninger for egen legevakt. Rådmannen
fremmer derfor nå byggesaken (BP2) for politisk behandling.

Beskrivelse av saken
Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver i §§ 3-1 og 3-2 kommunens ansvar for å tilby hjelp
ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt. Dette spesifiseres i «Akuttmedisinforskriften» § 6 som beskriver kommunens ansvar for å tilby en legevaktordning som sikrer
befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, samt §§ 12 og 13 som beskriver kommunens
ansvar for døgnbemannet legevaktsentral.
Avtalen om interkommunalt legevaktsamarbeid mellom kommunene Ringerike, Hole,
Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå er hjemlet i Kommuneloven § 28 a. Samarbeidet
er et administrativt vertskommunesamarbeid etter § 28 b med Ringerike kommune som
vertskommune.
Dagens situasjon
Ringerike interkommunale legevakt leier i dag lokaler for legevaktsdrift av Ringerike
sykehus/Vestre Viken HF. Legevaktlokalene ble bygd om og driften i de nye lokalene startet
16.11.09. Lokalene er allerede marginale i forhold til dagens drift. Ringerike interkommunale
legevakts leieforhold ved Vestre Viken HF opphører 15.11.19. Sykehuset har varslet at de fra
dette tidspunkt selv kommer til å benytte lokalene. Etter drøftinger basert på dagens framdrift

-

av prosjektet, er det allikevel klart at legevakten fortsetter i dagens lokaler inntil de nye
lokalene er ferdigstilt. Slik ferdigstillelse er planlagt til juni 2020 (se framdriftsplan).
Hensikten med å bygge ny legevakt og lokaler for prehospitale tjenester er å sikre moderne
framtidsrettede lokaliteter med tilstrekkelig kapasitet og optimal nærhet til Vestre Viken HF,
Ringerike sykehus.
Prosjektering
Prosjekteringsarbeidet har så langt basert seg på godkjent intensjonsavtalen mellom Vestre
Viken HF og Ringerikes kommune, samt vedtatt leieavtale mellom samme parter. Disse
oppsummeres slik:
1. Ringerike kommune bygger ny interkommunal legevakt på festet tom, på Vestre Viken HF
sin eiendom Arnold Dybjords vei 1 (Gnr. 38, bnr. 88) i Ringerike kommune. Festeavtalen
gjøres for 40 år og baserer seg på innhentet takst fra «BER Verdivurdering as» av 21.2.2017og
statens kalkulasjonsrente i rundskriv R109/14. Den nye interkommunale legevakten vil da i
praksis ligge der den tidligere sykehusbarnehagen ligger i dag. Festeavtalen er godkjent, og
kostnadene fordeles og legges inn i budsjett fra åpningsdato.
2. Bygningen skal også inneholde ambulansestasjon for prehospitale tjenester ved Vestre Viken
HF, som skal leie disse i en periode over 30 år. Størrelsen på denne er definert til inntil 700 m2
eksklusivt areal. Leien administreres som «finansiell leasing», slik at Vestre Viken HF eier
denne delen av bygningen etter 30 år. Ambulansestasjonen dimensjoneres i henhold til
kravspesifikasjoner fra Vestre Viken HF. Husleieavtalen er i praksis godkjent av begge parter.
3. Bygningen skal ha en overbygget gang/korridor fra legevakten og inn i sykehuset. Likeledes
skal det etableres en felles kursarena. For begge disse fasiliteter skal kostnadene fordeles
mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune (50/50) og størrelsesmessig skal disse
fellesarealene ikke overskride 400 m2.
4. En driftsavtale som dekker det medisinske samarbeidet og andre tjenester som partene kan
levere til hverandre, vil partene komme tilbake til senere i prosjektet. Disse avtalene er definert
og rådmannen kostnadsberegner disse.
Forutsetninger areal og planløsninger
Særlig to variabler vil påvirke areal og kapasitetsbehov; - lovkrav og befolkningsutvikling.
Endringene i «Akuttmedisinforskriften» stiller nye krav til de akuttmedisinske tjenestene
utenfor sykehus, herunder kommunal legevaktordning. Det stilles strengere krav til
kompetansen hos leger i kommunal legevakt samt for helsepersonell/operatører av kommunale
legevaktsentraler. Det vil være en overgangsordning på tre og fem år for å oppfylle disse
kravene. Dette arbeider legevakten med for å være i mål innen fristenes utløp pr. 1.5.2018 og
1.5.2020. Dette arbeidet er «i rute».
Befolkningsvekst vil medføre et økt forbruk av legevakt. I planleggingen av ny legevakt er
utfordringen hvilke prognoser som skal legges til grunn. Det er beregnet at befolkningen vil
vokse i Ringerike kommune med 10.000 innbyggere, fra dagens 30 000 innbyggere til 40.000
innbyggere i 2030. Usikkerheten i forhold til effekt av ny vei og jernbane er også stor. Bl.a. vil
anleggstiden by på større utfordringer for legevakten. Både Jernbaneverket og kommunen selv
tror at antallet innbyggere kommer til å fordobles de neste tretti årene. Etter bygging av
Ringeriksbanen og ny E16 kan Ringerike (kommunene Ringerike og Hole), som nå teller
36.568 innbyggere) ha 75.000 innbyggere i 2040. Da kostnadene i det interkommunale

-

samarbeidet fordeles i forhold til folketall i kommunene, vil den enkelte kommunes kostnader
kunne gå opp/ned fra det ene driftsåret til det andre.
Usikkerheten ligger også i hvilken befolkningsvekst som kan ventes i de øvrige kommunene
som er tilknyttet legevakt-samarbeidet. Likeens endrede trafikale forhold som igjen endrer
innbyggernes oppfattelse av «nærhet» og «avstand». Som eksempel utløste den nye veien
«Sokna-Ørgenvika» at Flå kommune ble en del av legevaktsamarbeidet.
Prosjekteringsgruppen har i skisse- og forprosjektet brukt betydelig tid på å optimalisere og
«kna» planløsninger, med den hensikt å redusere areal til et minimum, uten å gå på kompromiss
med drift og logistikk i bygget. Det har vært gjennomført befaringer til andre sammenlignbare,
nyetablerte legevakter (nybygg), blant annet på Jessheim, Kongsberg og i Tønsberg. I tillegg er
det hentet inn erfaringer fra bygging av andre tilsvarende legevakter, deriblant Lillehammer.
Både prosjektleder, prosjektansvarlig og brukergruppen er av den oppfatning at løsningene
som er forutsatt i dette prosjektet gir en meget god arealutnyttelse og logistikk, sett opp imot
tilsvarende og sammenlignbare bygg. Dette vises og i form av at brutto/ netto faktor i for areal
som ble lagt til grunn før skisseprosjektet (basert på erfaringstall for tilsvarende bygg), har blitt
vesentlig lavere i endelige planer. Det påpekes også at ved å komprimere arealer (legge flere
funksjoner inn på et mindre areal) som vi mener er tilfellet her, vil kostnad pr/ m2 øke noe.
Et av målene med tiltenkt plassering og samarbeid med VVHF var å oppnå gode
synergieffekter med hensyn på drift. Dette er oppnådd gjennom blant annet følgende
forutsetninger:
 Felles garderobeanlegg for ambulanse og legevakt i underetasjen.
 Felles møterom som kan disponeres både av VVHF, RK og samarbeidskommuner.
 Arealbruk som gir en viss fleksibilitet med tanke på omdisponering/ annen bruk.
 Felles gasslager i underetasjen.
 Enkelte tekniske anlegg som nødstrøm og adgangskontroll kan unngå å ha to
separate systemer.
Forutsetninger energi
Alle offentlige bygg over 1000 m2 har pliktig sertifisering i energiklasser. Energiklassene
avgjøres av spesifikt energiforbruk og type energikilde. Prosjektet har foreløpig ambisjon om å
oppnå energimerke A. Det vil i praksis si et energiforbruk som er lavere enn minstekravet i
teknisk forskrift. Mandatet til prosjekteringsgruppa har vært å undersøke hvilke tiltak som
kreves for å oppnå ønsket energimerke. Dette kan være tiltak som: noe økt isolasjon i tak/
vegger, økt u- verdi på vinduer, økt krav til varmegjenvinning på ventilasjon, eller solceller på
taket. Tiltakene skal vurderes ut ifra et kost/nytte perspektiv.
Samtlige tiltak skal være selvfinansierende, med relativt kort nedbetalingstid og ikke medføre
økte leiekostnader. Det er eksempelvis vurdert ikke hensiktsmessig å legge til grunn
«passivhus» standard for dette prosjektet da det vil være fordyrende med tanke på kost/ nytte
og gi lang nedbetalingstid for investeringen.
Forutsetninger byggemetode
Bygget forutsettes oppført med bæresystem av stål/ betong og forblending med tegl i fasader.
Samtlige større prosjekter i RK skal vurderes bygget i KL- tre (massivtre). Prosjektleder har
Brutto netto faktor er et forholdstall som sier noe om arealutnyttelsen i et bygg. Eksempelvis gir mye
«overflødig» areal en høy faktor).
i
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sammen med prosjekteringsgruppen gjort en egnethetsvurdering som tilsier at dette bygget
ikke er særlig egnet for oppføring i massivtre. Dette skyldes blant annet følgende:





Risiko med tanke på kort tid til planlegging i forprosjektet og mulige forsinkelser
ved valg av løsninger som foreløpig ikke er «hyllevare».
Fullverdig «massivtrebygg» anses ikke aktuelt med bakgrunn i ønske om
fleksibilitet.
På grunn av tomtens beskaffenhet bør underetasjen være i betong. Dersom man
skulle valgt en løsning som innebar bruk av massivtre ville det gi liten effekt, men
potensielt fordyre prosjektet.
Krav om fasade/ uttrykk som «matcher» Ringerike sykehus. Teglforblending i
kombinasjon med massivtre anses å kunne være kostnadsdrivende.

Økonomiske forhold
Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad, inkl. mva. og
avsetning for usikkerhet:



Prosjektkostnad (P50ii): 98 MNOK inkl. mva.
Prosjektkostnad (P85): 106 MNOK. inkl. mva.

Anslått prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/ m2 i størrelsesordenen 50.476 kr/ m2.
En vesentlig økning av kostnadsrammen utover P85 anses som lite sannsynlig, gitt normale
forutsetninger i markedet. Prosjektet anses å ha lav rest- usikkerhet med tanke på kostnad etter
endt forprosjekt. Dette skyldes blant annet følgende:





Enkel bygningsdesign og geometri, tomt med god adkomst og gode grunnforhold.
Standardiserte tekniske løsninger og klare forutsetninger.
Tydelige premisser for materialer og tekniske løsninger.
Klare forutsetninger for planløsninger og funksjoner. Liten sannsynlighet for
endringer som kan påvirke areal, plan og tekniske løsninger.

Solceller er beskrevet som en opsjon i prosjektet med kostnad ca. 1,1 MNOK inkl. mva. Denne
er ikke medregnet i total prosjektkostnad. Utløsning av opsjon avhenger blant annet av
støttemidler, total prosjektkostnad og lønnsomhetsberegning.
Det er enighet mellom partene at etableringen skal skje etter «åpen bok-prinsippetiii». Den
endelige kostnadskalkylen, korrigert for interne kostnader, utstyr, prisvekst og justerte reserver
og marginer, gir en samlet investeringskostnad på kr. 106 000 000,- inkl. moms (2020-kroner).
Det gjøres oppmerksom på at dette beløpet inkluderer både reserver/uforutsette utgifter samt
Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er verdien for anslått
prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått prosjektkostnad beregnet innenfor 85%
sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover
denne rammen. Kostnaden P50 hensyntar alle kostnader i prosjektet inklusiv forventede tillegg (i form av
tilleggs krav og endringer). Kostnaden P85 tar i tillegg til dette høyde for byggherren sin sikkerhetsreserve,
som blant annet inkluderer avsetning for normal usikkerhet i markedet. Etter innhenting av anbud vil verdiene
for P50 og P85 justeres og endelig budsjett vedtas.
ii

iii

Det er grunnleggende at alle parter har fullt innsyn i prosjektets økonomi til enhver tid. Åpen økonomi
(«åpen bok») er viktig for å skape tillit og motvirke spekulasjoner. For å motvirke tvister er det viktig at partene
til enhver tid har anledning til å skaffe seg kunnskap om hvordan prosjektets økonomi utvikler seg og hvordan
man ligger an i forhold til målpris og sluttkostnad. En slik oversikt vil motvirke ubehagelige overraskelser og
bidra til at overraskelser kan håndteres så tidlig som mulig.
-

beregnet prisstigning. Det er lagt inn en opsjon i prosjektet med bruk av solenergi. Dette vil
dersom denne blir utløst, vil dette kunne øke investeringskostnadene med 1,1 mill. kroner, men
selvsagt redusere energikostnadene over tid.
Arealfordeling i bygget
Ringerike kommune vil eie bygget, men Vestre Viken HF skal leie underetasjen som innredes
til ambulansesentral. Leieforholdet anordnes slik at Vestre Viken HF eier denne delen av
bygningen etter 30 år. Det er likeledes avtalt at Vestre Viken HF skal dekke inn 50% av
kostnadene til kurs/møtearealer og overgangen mellom sykehuset og legevakten i husleien. I
tillegg kommer andeler av fellesarealer som trapper, tekniske rom, garderober o.l.
Arealfordelingen innvirker på husleiekostnadene.
I utgangspunktet definerte Vestre Viken HF at ambulansesentralen skulle disponere inntil 700
m2 eksklusivt areal i tillegg til 400 m2 overgang mellom bygningene og møterom. Det har vært
gjennomført omfattende brukerprosesser av ekstern konsulent (OEC) høsten 2017 og vinter
2018, med bred medvirkning av representanter fra blant annet Ringerike legevakt,
prosjektansvarlig, prosjekteier (kommunalsjef helse), samt prehospitale tjenester. Arealene er
«presset godt ned» i forhold til de øvre rammer som var skissert. Arealfordelingen nå ser slik
ut:
Areal
Interkommunal legevakt
Ambulansesentral
Garderober inkl. gang og trapp
Felles teknisk areal
Møtesenter og gjennomgang
Totalt

Sum m2
813
583
182
142
380
2 100

Ringerike
kommune
813
51
71
190
1 125

Vestre Viken
HF
583
131
71
190
975

En hovedmålsetning i prosjektet er å utvikle fremtidsrettede lokaler som gir optimal drift, både
med tanke på bemanning og med tanke på lave kostnader til drift og vedlikehold av
bygningsmassen. Samtidig skal bygget ta høyde for en betydelig fremtidig befolkningsvekst.
Forutsetninger om lave kostnader til drift og vedlikehold medfører en høyere
investeringskostnad, da det legges til grunn noe økt kvalitet i forhold til materialer og
løsninger. Eksempler på dette kan være:
- Mengden med innvendige glassflater og skyvedører øker for å gi lokaler med bedre
oversikt.
- Utvidet bruk av dører med elektronisk adgangskontroll (nøkkelfritt bygg), gir vesentlig
enklere drift.
- Antall innervegger øker. Medfører flere rom, men mindre areal (relativt). Bedre
oversikt og logistikk, dermed enklere bemanning.
- Fasader med vedlikeholdsfrie materialer. Gir noe økt kostnad, men betydelig lavere
vedlikeholdskostnader.
- Solid fendring av vegger i korridorer og utsatte rom. Gir noe høyere
investeringskostnad men medfører lite behov for utbedringer og vedlikehold senere.
- Ambisjon om energimerke A, lavere energiforbruk enn minstekrav i teknisk forskrift (se
neste avsnitt). Økt investering i starten, men gir betydelig inntjening over byggets
levetid. Er og i samsvar med Ringerike kommune sine miljø ambisjoner og tiltak
gjennomført på andre nybygg prosjekter i regi av Ringerike kommune.
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Leieavtalen mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune konkluderer med at det kan bli
behov for justeringer i arealomfanget, og at arealomfanget forutsettes endelig godkjent av
leietaker før byggestart. De tallene prosjektet nå presenterer, bør ligge innenfor det som kan
godkjennes. Andel fellesareal er noe økt, men dette kommer av at prosjektet realiserer et
innsparingspotensial ved å slå sammen garderober for hele bygningen. Dermed øker det arealet
som må defineres som fellesareal.
Hva vil etableringen koste partene?
Det gjøres oppmerksom på at dette på nåværende tidspunkt er tentative tall. Tallene vil være
mer valide etter at anbudsrundene er ferdige, og endelige når byggeregnskapet foreligger og
alle driftsavtaler er inngått. Det nærmeste konkrete sammenligningsgrunnlaget vi har må være
Kongsberg interkommunale legevakt, som betaler husleie for 1093m2 (Ringerike legevakt
disponerer 1100 m2). Her utgjør en samlet husleie kr. 3 489 336,-/år.
Med et utgangspunkt i 106 mill. kroner, og den beskrevne arealfordeling vil kostnadene, og
dermed grunnlaget for husleien fordeles slik:
Kostnad som skal
betjenes av
Vestre Viken HF
Fordeling av prosjektkostnader
Momsrefusjon
Grunnlag for kapitalkostnader i husleien

49 200 000,-

Kostnad som skal
betjenes av
Interkommunale
legevakt
56 800 000,-

9 840 000,-

11 360 000,-

39 360 000,-

45 440 000,-

Samlet husleie i forhold til vertskommunesamarbeidet estimeres til:
Grunnlag
- Kapitalkostnaderiv

Husleie
Bakgrunn
kr. 2 293 000,- Dekker Ringerike kommunes
kapitalkostnader relatert til legevakten.

- Bygslingsavgift

kr.

103 500,- Bygslingsavgiften er fordelt med 50% på
Vestre Viken HF og 50% på Ringerike
kommune.

- FDV-kostnaderv

kr. 1 000 000,- Forvaltning omfatter administrative
oppgaver som kjøp og salg av
eiendommer, utleie av bygninger og
lokaler, husleieadministrasjon,
utarbeiding av forsikringsavtaler,

Bygningen er klausulert til helseformål og ligger på bygslet tomt inne på Vestre Vikens eiendom. Etter 30 år
vil Vestre Viken HF eie ca. halvparten av bygningen, og resterende etasje vil ikke kunne representere noen
markedsverdi. Ringerike kommune velger derfor å nedskrive investeringen over 30 år. Dette, sammen med en
rentefot på 2,5%, er grunnlaget for beregning av kapitalkostnadene.
iv

v

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader)
gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller rivning.

-

økonomisk planlegging og styring,
personaladministrasjon med mer.
Drift omfatter alle oppgaver og rutiner
som er nødvendige for at bygninger og
tekniske installasjoner skal fungere som
planlagt. Dette omfatter blant annet
betjening av installasjoner, forsyning av
vann, energi samt renhold og renovasjon.
Vedlikehold er arbeid som er nødvendig
for å opprettholde kvaliteten på
bygningen på fastsatt nivå, dvs. de tiltak
som er nødvendige for å sikre at
bygningen som helhet fungerer etter
hensikten. Det er vanlig å skille mellom
løpende og periodisk vedlikehold
Årlig husleie i nye lokaler
Årlig husleie i dagens lokaler
(ref. budsjett 2018)
Økning i husleien ved
nyetablering

kr. 3 396 500,kr. 433 955,kr. 2 962 545,-

Husleien vil fordeles på samarbeidskommunene i forhold til folketall. Ringerikes andel (basert
på folketall 2017) vil utgjøre 46,8%, som igjen gir kommunen en kostnad på kr. 1 589 500,/år.

Rådmannens vurdering
Som vertskommune for den interkommunale legevakten, tilligger det Ringerike kommune å
sørge for at legevakten har hensiktsmessige og tidsriktige lokaliteter. Kommunestyret i
Ringerike har bedt om at slik bygningsmasse etableres i nybygg i sykehusets umiddelbare
nærhet, når dagens leieavtale utgår.
Den prosjekterte løsningen avviker fra tidligere forprosjekt ved at bygningen reduseres til to
etasjer, der legevakten ligger i 1. etasje og ambulansesentralen i underetasjen. For å redusere
kostnader er det prosjektert felles garderobeanlegg i underteasjen, noe som har ført til at
fellesarealet er noe større enn forutsatt. Dette gjør det også enklere å tilpasse anlegget til
kjønnsfordeling blant ansatte til enhver tid.
Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi. Planer fremkommet i
forprosjektet er langt fremskredne og godt forankret i brukergrupper og styringsgruppe hvor
ledelsen fra VVHF og RK har deltatt.
Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte elementer i prosjektet.
Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover P85) som lite
sannsynlig.
Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er
noen usikkerheter med tanke på grunnforhold. Rest- usikkerheten i prosjektet anses å være lav.

-

Planmessig har man nå kommet så langt at vedtak om bygging (BP2) kan fattes i november
2018, i tråd med framdriftsplanen (se vedlagte plantegninger).
Rådmannen vil bemerke at prosjektet har vært grundig bearbeidet med stort fokus på
kostnadsreduksjoner og kostnadseffektiv drift. Dette prosjektet er et samarbeid der
selvkostprinsippet er bærende for alle kostnader som skal fordeles i årlige driftskostnader. Et
slikt prosjekt utløser ikke investeringstilskudd fra Husbanken. Skulle deler av prosjektet
kvalifisere for slikt tilskudd, måtte det legges et visst antall «kommunale øyeblikkelig hjelpplasser» inn i lokalitetene. Slik de samarbeidende kommuner har organisert disse, er dette ikke
aktuelt.
Rådmannen inngikk i 2017 en intensjonsavtale med Vestre Viken HF om at ambulansesentralen
skulle disponere brutto 700 m2 til eksklusivt bruk, samt 400 m2 som foretakets andel av
overgangen mellom ny bygning og sykehuset. I tillegg til dette kommer andel av bygningens
fellesareal som trapper, tekniske rom o.l. Dette arealet utgjør 202 m2.
Husleieavtalen definerer en øvre prosjektkostnad på kr. 40 000,-/m2. Dersom man hadde lagt
disse forutsetningene til grunn, og ikke gjennomført de brukerprosesser og derav de
kostnadsreduserende tiltak som nå er innarbeidet, ville kostnadsbilde for Vestre Viken HF vist
en investering på kr. 52 080 000,-, som skulle betjenes som del av husleie.
Det framlagte prosjektet viser en investeringskostnad på kr. 49 200 000,- inkl. moms. Da
momsen refunderes vil det endelige beløpet som Vestre Viken HF skal kapitaliseres i husleien
over 30 år være kr. 39 360 000,-. Rådmannen gjør igjen oppmerksom på at dette er kalkulerte
tall, og ikke kontraktsfestede tall, da anbudskonkurransen ikke er gjennomført.
Rådmannen registrerer at det er noe avvik mellom intensjonsavtalen, føringer i husleieavtalen
og det framlagte prosjektet, og kommunen vil avvente en positiv uttalelse fra Vestre Viken HF
før arbeidene iverksettes.
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rådmann
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Statusrapport og utvikling ved Hønefoss Krisesenter de siste fem år, tas til orientering.
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Arkiv:

Hønefoss Krisesenter, - status og utvikling siste fem år
Forslag til vedtak:
Statusrapport og utvikling ved Hønefoss Krisesenter de siste fem år, tas til orientering.
Innledning / bakgrunn
Krisesenteret i Hønefoss er et interkommunalt samarbeidmellom 14 kommuner i Valdres,
Midt-Buskerud og Ringeriksregionene. Samarbeidet er organisert som et
«vertskommunesamarbeid», med Ringerike kommune som vertskommune. Krisesenteret er
lokalisert på Hov.
Beskrivelse av saken
Krisesenteret er et bo- og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler
om vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Hønefoss er dimensjonert for innbyggere i Ringerike,
Hole, Krødsherad, Modum, Sigdal, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal, Vestre Slidre,
Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner.
Det er allikevel slik at det er «fritt krisesentervalg» i Norge, slik at enhver som har behov kan
oppsøke krisesenteret i Hønefoss. Det er ingen refusjonsrett mellom kommunene når så skjer.
Senteret har egen avdeling for menn- og gir råd og veiledning til menn som har blitt utsatt for
vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Senteret har også et botilbud for menn og har 3
rom i første etasje som er forbeholdt menn. Alle rommene har eget bad og et av rommene er
tilpasset funksjonshemming og har egen kjøkkenkrok.
Kompetanse
«Vold i nære relasjoner» er en hovedutfordring for krisesentervirksomheten, både når det
gjelder forebygging og tiltak. Hønefoss Krisessenter har høy kompetanse på dette feltet, og
framstår i dag som samarbeidskommunenes kompetanssenter på området.
Tidligere ble begrepet «vold i nære relasjoner» ofte oppfattet som at «mannen banker
kjerringa», men samfunnet har blitt langt mer komplekst og sammensatt, - likeså
problemstillingene. Skal man forstå det samlede kompetansebehovet/kravet ved et moderne
krisesenter, er en oppstilling av kompleksiteten i volden nødvendig.

Det finnes mange definisjoner på hva vold er, og volden kan oppleves svært forskjellig for
utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. Mange opplever å ikke ha det greit, men
mange vet faktisk ikke at de blir utsatt for uakseptabel vold før man våger å snakke om ulike
former for vold. De fleste har begreper om fysisk vold/mishandling som inkluderer slag,
sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding,
brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning o.l. Men ofte er den psykisk
volden mer nedbrytende og skadelig over tid.
Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som
kontrollerer, skader eller krenker dine nære realsjoner. Mens mange par kan si ting som de
angrer, defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres
følelser. I noen parforhold/familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens all fysisk
mishandling også inneholder i realiteten psykisk mishandling.
Psykisk mishandling inkluderer utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorering,
ydmykelse, framsetting uriktige anklager og forhør. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra
psykisk til fysisk mishandling. Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å
opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie.
Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre maktmidler som krenker og
skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren og handle slik at
partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold. Slik form for kontrollerende
adferd kan være å nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over
pengene (økonomisk kontroll), sette barne opp mot den annen part og true med å kontakte
barnevernet dersom partner vil reise, beskrive partneren på en krenkende måte overfor barna,
utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer samt true med å
sette ut rykter om partner til de samme.
Andre beskriver adferd som er svært dominerende, med konstant kritikk, tar alle avgjørelser i
familien, krenker partner i påsyn av andre og foreta handlinger i det offentlige rom som
ydmyker partneren. Likeens sterk kontroll med hva partneren gjør, hvor partneren er, og hvem
partneren er sammen med og hva man snakker med andre om.
Mange opplever også seksuell vold, en type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den
andre. Dette inkludere uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell
aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre og
påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.
I tillegg til disse formene for vold skal også nevnes materiell vold. Med materiell vold menes
vold som går ut over døde gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge
vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye for
de osv. Mange vil si at dette ikke er vold, fordi det ikke går direkte utover andre mennesker.
Likevel kan det å ødelegger noe som har betydning for andre, og det å se et annet menneske
ødelegge og knuse ting i sinne være svært skremmende og skadelig
Samlet kompetanse innenfor dette området er sjelden og verdifull, og forsterkes ved Hønefoss
Krisesenter med advokatbistand til klientene en gang/uke (tirsdag kl. 15.00). Dette kan bl.a.
være nødvendig i forhold til råd om politianmeldelser/annen kontakt med politiet, økonomisk
oppgjør ved samlivsbrudd, barnefordeling og husleiekontrakter. Slik bistand er ved
krisesenteret gratis, og omfatter også mennesker i målgruppen som ikke bor fysisk på
krisesenteret.
Åpent bestandig, - hele døgnet året rundt.

Det ligger i et krisesenters natur at belegget volummessig er varierende. Vi har de siste fem
årene sett en nedgang, og dette er gledelig dersom dette speiler en reduksjon innen vold i nære
relasjoner. Årets tall indikerer imidlertid at belegget nå er på vei opp, så det er et alt for lite
grunnlag til å konkludere. Bl.a. er dagbrukergruppen økende.
En reduksjon i belegget har gitt større muligheter for forebyggende arbeid i krisesenterets regi.
Tilgjengelige ressurser har vært nyttet til foredrag ut mot barnehager, skoler og diverse andre
arenaer som barnevern, flyktningstjenester, psykisk helse og organisasjoner/foreninger, møter i
«Aktiv jobb i skolen», møter og arbeid i «Voldsgruppa», ungdomsgrupper og ICDPi-grupper.
Hønefoss Krisesenter har 8,5 årsverk, herunder 7,5 årsverk i turnus. Dette oppfattes som
minimumsbemanning, både i forhold til målsetting og turnusutfordringer med å dekke døgnet
hele året. Lokalene og beliggenheten er godt tilrettelagt for formålet når det gjelder dagens
drift og ikke minst i forhold til beredskap.
Belegget på krisesenteret har utviklet seg slik de siste fem år:

i

International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning.
ICDP er et program for foreldreveiledning med målsetning om å understøtte og fremme
psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn. Tiltaket er
gruppebasert og ledes av lokale ressurspersoner som er trent/sertifisert i intervensjonen.
Målsetningen med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å
støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle og å fange opp de
foreldrene som har større utfordringer enn andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
implementerer metoden

Antall beboerdøgn var uhensiktsmessig for høyt i 2013-2015. Det ble gjort tiltak for å redusere
beboerdøgn fra 2015/2016. Botid nå er inntil/maks 30 døgn per beboer. Per september 2018 er
gjennomsnittlig beboerdøgn 18 døgn. Nedgangen her er en styrt og ønskelig nedgang for
effektiv prosessjobbing.

Dagbrukere - samtaler på Krisesenteret de
siste 5 år
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Kan Hønefoss Krisesenter øke sitt ansvarområde?
Med bakgrunn i krisesenterets kompetanse vil det alltid kunne diskuteres om andre beslektede
områder kan håndteres av dette. Dette gjelder i særdeleshet områder der kommunen kjøper
tjenester fra andre kommuner. Det er nærliggende å da vurdere «incestproblematikken», som
handler om seksuell vold.
Dagens incestsentre finansieres med 80% statlige tilskudd og 20% fra kommunen. Dersom
midlene overføres til Hønefoss Krisesenter, kan tilbudet greit etableres her med den
kompetanse som i dag forefinnes og som ellers vil være tilgjengelig. De formelle kravene vil
kunne ivaretaes, men vi vil være avhengig av at de samarbeidende kommuner ønsker en
overgang fra henholdsvis Gjøvik og Drammen incestsenter.
Rådmannens vurdering
Rådmannen legger denne statusgjennomgang for Hønefoss Krisesenter fram til politisk
orientering.
Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 23.10.2018
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 18/4634-1

Arkiv:

Kommunal representant til konfliktrådets oppnevningsutvalg
Forslag til vedtak:
Som Ringerike kommunes representant i oppnevningsutvalget i konfliktrådet utpeker Ringerke
kommunestyre ………………………………….. .

Innledning / bakgrunn
I henhold til konfliktrådsloven av 2014 skal det utpekes en kommunalt representant til
oppnevningsutvalget i konfliktrådet. Oppnevningsutvalget, som består av én representant
utpekt av kommunestyret, én representant fra politiet og konfliktrådslederen, skal formelt
oppnevne meklere som har fullført konfliktrådets mekleropplæring.
Konfliktrådet i Buskerud ber om at det utpekes en kommunal representant til
oppnevningsutvalget for Ringerike kommune.
Beskrivelse av saken
I konfliktrådsloven av 2014 § 1 står det: «Konfliktrådet skal arrangere møter mellom parter i
konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en
annen krenkelse.»
Konfliktrådet baserer seg på en lekmannsordning som innebærer en innsats på lokalt plan fra
kommunens innbyggere, som meklere både i sivile saker og straffesaker. Mekling i konfliktråd
kan forhindre at konflikter utvikler seg og er dermed et viktig virkemiddel i arbeidet med å
forebygge kriminalitet.
Konfliktrådet foretar intervjuer og opplæring av aktuelle meklere. Dersom de viser seg egnede
for vervet, og de tilfredsstiller kravene til vandel (jf. konfliktrådsloven, § 6), foreslås de
oppnevnt av oppnevningsutvalget som formelt signerer oppnevningsprotokollen. Meklerne
oppnevnes for en fire års periode. Å være oppnevningsrepresentant i konfliktrådet er følgelig
ikke en tidkrevende oppgave.

Rådmannens vurdering

Konfliktrådet i Buskerud har rekruttert og kurset tre meklere bosatt i Ringerike og det haster
med sluttføring av oppnevningen av dem. Loven sier at dette må skje med medvirkning fra en
kommunal representant, utpekt av kommunestyret. Foreløpig har slik representant ikke vært
utpekt.
Loven sier lite annet enn at en person utpekt av kommunestyre skal godkjenne (les: være med
å oppnevne) meklere som bor i kommunen. Erfaringsvis har ikke kommunens representant
anledning til å prioritere deltakelse i rekrutteringen av meklere. Derfor kjører normalt
konfliktrådet rekrutteringsprosessene, og deretter sendes en anbefaling/innstilling til den
kommunale representanten om kandidatene som ønskes oppnevnt som mekler. Med
anbefalingen følger en protokoll som den kommunale representanten signerer og returnerer til
konfliktrådet.
De aller fleste kommunale representanter foretrekker denne modellen, dvs. at de godkjenner
konfliktrådets anbefaling ved å signere en protokoll. Av det følger at det er lite arbeid knyttet
til vervet.
Det er kommuner som har valgt ordføreren som oppnevningsrepresentant, rådmann eller en
som sitter i kommunestyret, eller en annen betrodd innbygger i kommunen. Det kreves ingen
annen kvalifikasjon enn at kommunestyret tilkjenner vedkommende fullmakt til å oppnevne
meklere.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 31.10.2018
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 16/4592-147

Arkiv: PLN 424

424 Follummoen - avklaring private grunneiere
Forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med private grunneiere på Follummoen om kjøp av
eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.
En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning.
Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling.

Sammendrag
Saken fremmes på bakgrunn av ordførers svar på interpellasjonen fra Arnfinn Baksvær knyttet til
boligeiendommene innenfor planavgrensingen områderegulering Follummoen.
Rådmannen anbefaler å innlede dialog med grunneierne men henblikk på eventielt kjøp av
eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Innledning / bakgrunn
Ordfører har bedt rådmannen om å fremme en sak med tanke på et tilbud om en frivillig
innløsning av de aktuelle boligeiendommene innenfor planavgrensingen for områderegulering
Follummoen.
I kommunestyret den 3. mai besvarte ordfører representanten Arnfinn Baksværs interpellasjon
med følgende:
Saken er knyttet til områderegulering Follummoen og gjelder boligeiendommer innenfor den
aktuelle planavgrensning. Konkret omhandler interpellantens spørsmål knyttet til eventuell
innløsning av disse eiendommene.
Av Formannskapets vedtak 20.03.18 sak11/18 fremgår følgende hovedtrekk:

-

- Arbeidet med områdereguleringen settes i bero.
- Deler av området utvikles etter eksisterende reguleringsplan.
- For økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende område er det avgjørende med avklaringer for
Kihlemoen krysset/16. Rådmannen er nå gitt i oppgave å prioritere å fokusere på tilfredsstillende
løsninger i henhold til dette.

Videre er den konkrete tekst i vedtak nr. 3 i sak 11/18 henvist til i interpellasjonen og gjentas
ikke i ordførerens svar. Interpellanten opplyser om frustrasjoner blant boligeierne som følge
av at det ikke foreligger avklaring om innløsning eller ikke. Det er forståelig og ordfører er
kjent med at møter mellom eierne og kommunen er og vil bli avholdt.
I møte avholdt 23. mars 2018 mellom grunneierne og kommunen ga samtlige grunneiere for første
gang beskjed om at de ønsket innløsning. Rådmannen oppgir å ha vært av den oppfatning at dersom
de private grunneierne ønsker det så skulle kommunen være åpen for en innløsning. Ledningsnett og
vannpumpe hus er det kraftselskapet GLITTRE som oppgis å ha ansvar i henhold til forpliktelser i
forbindelse med kjøp av Follums kraftanlegg/eiendommer. GLITTRE har ovenfor grunneierne nå gitt
uttrykk for at de ikke vil ta dette ansvaret, og bolig-eierne skal ha blitt tilbudt og overta noe de ikke
ønsker. Slik at det ligger noen dilemmaer i saken som bør avklares uansett hvem fremtidige eiere av
eiendommene vil være.

Ordføreren mener dette er en sak som rådmannen må se nærmere på med sikte på løsninger
samtidig som dette med kommunens prinsipper og praktisering av innløsning bør sees
nærmere. Det er viktig at likebehandlingsprinsippet ivaretas og at man ser dette i en helhetlig
sammenheng da det i kommunen ikke er utenkelig med flere tilfeller hvor innløsning kan
være/bli aktuelt.
Konklusjon

Ordføreren ber rådmannen om å fremme en sak med tanke på et tilbud om en frivillig
innløsning av de aktuelle boligeiendommene og som forankres i konkrete prinsipper for
kommunens praktisering ved innløsning. Saken bør fremlegges før sommerferien 2018.
Beskrivelse av saken
Saken omhandler innløsning av tre boligeiendommer og en tomt innenfor planavgrensingen til
områderegulering Follummoen.
Metoder for innløsning

Der hvor kommunen har behov for grunnerverv finnes det i utgangspuntket tre forskjellige
metoder som kan benyttes:




-

Kommunen kan for det første, på lik linje med private aktører, inngå avtale med
grunneier om kjøp av en eiendom for en gitt sum.
For det andre kan det inngås en avtale med grunneiere om kjøp av eiendommen i
medhold av ekspropriasjonsrettslige prinsipper.
For det tredje kan eiendom erverves ved ekspropriasjon mot en erstatningssum
fastsatt ved avtale eller ved skjønn.

Plan- og bygningslovens kap. 15 angir reglene for innløsning og erstatning, mens kap. 16 angir
reglene der hvor kommunen går til det skritt at man eksproprierer. Felles for bestemmelsene
om innløsning, erstatning og ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven er at det må foreligge
en vedtatt plan.
I disse tilfellene vil også grunneier kunne kreve seg innløst på visse vilkår. Dette er da også
forutsatt i planprosessen for Follummoen, blant annet omtalt i saksfremlegg til kommunestyret
den 21. juni 2017.
Det er tre boliger innenfor planområdet. Ved etablering av storskala datasenter er det vurdert
at boligene bør innløses. For å gi forutsigbarhet til berørte beboere bør det vurderes om
innløsning tilbys ved eventuelt vedtak av reguleringsplan. Rådmannen har vært i dialog med
de berørte grunneierne siden det første informasjonsmøtet ble avholdt i august 2016, og er
fremdeles i dialog med grunneierne om gjennomføring av områdereguleringen. Det er en
rekke forhold som rådmannen må be om rom til å avklare eller sikre før sluttbehandling av
planforslaget, deriblant atkomst til de tre boligeiendommene innenfor planområdet.
Reguleringsplan for Follummoen
Når det gjelder Follummoen er reguleringsplanen satt i bero inntil kommunen har funnet en
løsning for krysset Kilemoen/E 16. Det er usikkert når rådmannen kan fremme en sak om
kryssløsning.
At en bolig blir «båndlagt» som følge av offentlige reguleringsplaner er det flere grunneiere
som opplever. Siden områdereguleringen er stilt i bero, og det er usikkert når planen eventuelt
kan vedtas, medfører dette stor usikkerhet og merbelastning for boligeierne. De ønsker en
snarlig avklaring for sine eiendommer.
Grunneierne på Follummoen har imidlertid en tilleggsbelastning ved at de står i fare for å miste
drikkevannsforsyningen med mindre de etablerer eget borehull. Ledningsnettet og pumpehuset
som gir vanntilførsel til boligeiendommene ble anlagt for lenge siden av daværende eier A/S
Follum Fabrikker. Dette var i sin tid arbeiderboliger for Follum fabrikker, slik rådmannen har
forstått det. Ved videresalg av kraftstasjonen til nye eiere, som i dag er Glitre Energi, fulgte
drikkevannskilden til de tidligere arbeiderboligene med. Det er ikke kjent for kommunen
hvorvidt Glitre Energi er forpliktet til å videreføre denne drikkevannskilden. Glitre Energi har
selv opplyste at de ikke er kjent med å ha en slik forpliktelse.
Kommunen er gjort kjent med at Glitre Energi ønsker å nedlegge det brønnbaserte felles
drikkevannssystemet nær Hensfoss Kraftverk som følge av de krav som stilles i gjeldende
drikkevannsforskrift.
Kommunen er ikke kjent med hvilke avtaler som foreligger mellom Glitre Energi og
boligeiendommene på Follummoen, men kommunen har foretatt noen undersøkelser relatert til
hvilke muligheter som foreligger for å løse drikkevannsproblematikken.
Hvilke muligheter finnes
Det første alternativet kommunen har sett på var å knytte boligene til nytt anlegg i Hensveien.
Det er ikke å anbefale å anlegge Elvestad ledning på bakken da dette forutsetter kryssing av

-

dam/brukonstruksjoner for varig drift og vedlikehold og antas å ha en maksimal levetid på 10
år.
De andre alternativene kommunen har sett på er å knytte seg til eksisterende nett ved
Begnamoen pumpestasjon eller knytte seg til endeledning ved Nedre Kilemoen.
Disse løsningene innebærer lange ledningstrekk, opp mot 1000 meter i avstand, noe som
tilsvarer en totalkostnad tilsvarende 3,5 millioner kroner i investering.
Den løsningen man står igjen med er at det sannsynligvis vil være rimeligere å etablere
grunnvannsbrønner for hver bolig samt for kraftverket.
Boligeierne ønsker ikke å bruke penger på eget borehull all den stund eiendommene er
båndlagt i påvente av vedtatt reguleringsplan.
Juridiske forhold
Selv om innløsning/ekspropriasjon etter pbl. kap 15. og 16. forutsetter en vedtatt
reguleringsplan mener kommunen at et tilbud om innløsning på disse vilkårene må kunne
forsvares også før endelig vedtatt reguleringsplan. Dette begrunnes med den vanskelige
situasjon boligeierne er kommet i som følge av drikkevannsproblematikken kombinert med
båndleggingen.
Økonomiske forhold
Kommunen har ikke innhentet takster på boligeiendommene og det er derfor usikkerhet
relatert til en eventuell innløsningssum. I tillegg følger det av ekspropriasjonsrettslige
prinsipper at kommunen skal dekke advokatkostander for grunneierne. Det legges til grunn at
grunneierne får bistand av en og samme advokat. Det vil også påløpe kostnader til to
uavhengige takstmenn.
Selv om vi ikke har takst vet vi at det vil bli en betydelig kostnad for kommunen.
Dersom kommunen velger å kjøpe boligene vil kommunen måtte borre etter vann, dersom
boligene skal fungere som utleieboliger frem til et eventuelt salg av området.
Alternative løsninger
Alternativ 1
Rådmannen gis ikke fullmakt til å gå i en dialog om innløsning etter plan- og bygningslovens
system. Dette begrunnes med at plan- og bygningsloven ikke kommer til anvendelse i
foreliggende sak da bestemmelsene vedrørende innløsning først inntrer ved vedtatt
reguleringsplan.
Alternativ 2
Boligene tas ut av reguleringsplanen. I så tilfelle må planen sendes ut på ny høring og det må
utarbeides konsekvensutredning av planen.
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Rådmannens vurdering
Innledningsvis vil rådmannen påpeke at kommunen i utgangspunktet forholder seg til plan- og
bygningsloven hva angår bestemmelser rundt innløsning og ekspropriasjon av
boligeiendommer. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen kun vil ta en avbøtende rolle
i de tilfeller hvor en båndleggelse av en eiendom medfører at en privat grunneier kommer i en
uholdbar situasjon som kan vare over lang tid, uten mulighet for salg på det åpne markedet.
Rådmannen har siden oppstarten vært opptatt av å finne en løsning med de private, men
løsningen måtte samtidig forankres i de privates ønske. Vedtak i formannskapet hjemler ikke en
dialog om innløsning på nåværende tidspunkt. Forutsetningen for en innløsning er at
reguleringsplanen er vedtatt.
Administrasjonen ved kommunalsjef og kommuneadvokat har hatt dialog og møter med de
private grunneierne. Formålet med denne dialogen har vært å redegjøre for fremdrift og få
grunneiernes syn på hva de ønsket. De private grunneierne var i starten av prosessen delt i
tilbakemeldingene til kommunen. Noen ønsket om å bli boende ved at arealet ble gjort til
«grøntområde», mens andre hadde et ønske om å bli innløst. Felles fra dialogen har vært at
grunneierne har meddelt at prosessen har vært/og er krevende. De gir uttrykk for at dette går
ut over deres livskvalitet.
Rådmannen har i utganspunktet vært av den oppfatning at dersom de private grunneiere har
ønsket det så skulle kommunen være åpen for en innløsning.
Som tidligere nevnt har de private både gitt uttrykk for et ønske om å bli boende, samt
muligheten for en innløsning. Rådmannen har derfor ikke hatt mulighet til å konkretisere
mulige løsninger for de private hensynstatt at de ikke har hatt ensartede ønsker.
I møte den 23. mars 2018 mellom de private grunneiere og kommunen (kommunalsjef og
kommuneadvokat) ga for første gang samtlige private grunneiere beskjed om at de ønsket
innløsning. Kommunen ble i samme møte gjort kjent med boligeiernes utfordring relatert til
tilførsel av drikkevann. Denne utfordringen ble ansett for å være særlig problematisk som følge
av båndleggelsen av området. Boligeierne anser det som svært urimelig at de i en slik situasjon
skal måtte investerer store beløp i en ny drikkevannskilde.
Ønsket om innløsning er bekreftet i senere møter med kommunen, senest i møte avholdt 30.
oktober 2018.
Rådmannen ser at boligeierne er i en vanskelig situasjon. Boligene er ikke omsettelig på det
åpne markedet all den stund reguleringsplanen er satt i bero til krysset er løst. Kommunen er i
dialog med Vegvesenet for å finne en løsning på krysset, men det er usikkert når en løsning vil
være på plass. Samtidig har Glitre Energi gitt uttrykk for at de ikke ønsker å stå for
drikkevannstilførselen til boligene. At de private grunneierne selv skal ta en kostand ved å
etablere eget borehull, slik situasjonen er per i dag, synes urimelig.
Sammenlignet med andre tilsvarende saker, eksempelvis boliger som båndlegges i forbindelse
med Ringeriksbanen, er boligeierne på Follummoen i en litt annen situasjon som følge av
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usikkerheten rundt drikkevanntilførsel. Det er derfor rådmannens vurdering at en innløsning av
boligene kan forsvares før vedtatt reguleringsplan.
Rådmannens anbefaling er at administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog med de private
grunneierne om innløsning av eiendommene etter prinsippene for ekspropriasjon etter plan og
bygningsloven. En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning.

Ringerike kommune, 08.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Thea Broch
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Evaluering av prosjektet interkommunal barnevernvakt tas til orientering
Kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad fortsetter samarbeidet
om en interkommunal barnevernvakt. Driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift.

Innledning / bakgrunn
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får
rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt
for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.
Den interkommunale barnevernvakten er etablert som prosjekt, og var operasjonell fra
03.05.17. Ringerike kommune er vertskommune. Det er etablert en styringsgruppe for
prosjektet bestående av kommunalsjefer for barneverntjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt
barnevernledere i de berørte kommunene.
I perioden mai 2017 til og med mai 2018 har barnevernvakten blitt kontaktet angående 236
barn og deres familier. Det er registrert 1327 hendelser/saker hos barnevernvakten, av disse er
951 tilsyn bestilt av barneverntjenestene.
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Beskrivelse av saken
Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av
midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en
utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal
barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.
I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad
samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og inngikk en avtale om
vertskommunesamarbeid. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 28-1b.Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017
Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved
å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i
tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt en styrking av tjenestetilbudet til barn og
unge i de samarbeidende kommunene. Det er også et formål å begrense belastningen på
barneverntjenestens ansatte og ledere.
Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til barn og unge når
det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten
samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet
jobber med. Barnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd
og veiledning. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag (tilsyn) og
oppfølging etter tilrettelagte avhør. Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må
derfor vike, og utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.
Barnevernvakten hadde i perioden mai-17 til og med mai-18; 376 henvendelser/akutt oppdrag.
Av disse var 45 anonyme. Henvendelsene hadde varierende alvorlighetsgrad. De alvorligste
henvendelsene handlet om seksuelle overgrep, vold og annen alvorlig omsorgssvikt, men det
var også henvendelser knyttet til foreldrekonflikter(samvær), konflikter mellom foreldre og
ungdom, rus og utagering hos barn/ungdom eller andre kriser som oppstod.
En henvendelse til barnevernvakten kan resultere i råd og veiledning på telefonen og evt. en
videresendelse av en bekymringsmelding, men ofte drar barnevernvakten hjem til familien for å
bistå i en krise eller sjekke om det er behov for bistand dersom bekymringen kommer fra andre.
Ved behov følger barnevernvakten familien opp gjennom helgen/juledagene/påsken osv. frem
til barneverntjenesten har kontortid.
Oppsummering av evaluering:
Tilbakemeldinger tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett
tid er innfridd.
Evalueringsrapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det
foreligger indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene og de ansatte ved
barnevernvakten om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med
å få akuttbistand på kveld, natt og helg.
Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendig tilbud. De
opplever at det er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og god
rådgivning.
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Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene fra barnevernet uttrykker at formålet med å
begrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte har vært vellykket. Det
fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten i form av bedret
arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til kommunens innbyggere.
Videre oppleves vissheten om at barn og unge er sikret en beredskap til enhver tid som et
uvurderlig gode.
Driften av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige
barneverntjenester. Erfaringstall viser at antall henvendelser til barnevernvakten, totalt, har
vært høyere enn antatt før oppstart. Dette viser at behovet er større enn antatt.
Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge, deres familier, og ute i
de ulike offentlige instanser. Siden tjenesten er fortsatt fersk, er det grunn til å anta at antallet
henvendelser forsetter å øke.

Juridiske forhold
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1
Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn
og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og
trygge oppvekstvilkår.
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 28-1. Samarbeidet er et
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1b.
§ 28-1 b.Administrativt vertskommunesamarbeid
1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra
samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom
fylkeskommuner.
3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget
selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i
vertskommunen.
4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der
delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.
5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte
myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.
6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har
samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første
ledd.
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Tidligere behandlinger og vedtak
Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og
Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum,
Krødsherad, Sigdal og Ringerike
1. Felles barnevernvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune
etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.
2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i
kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 28-1 b.
3. Barnevernvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 20182019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. januar
2019.
4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.
Økonomiske forhold
Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av
midler til samhandlingstiltak i kommunene.
Utgiftene barnevernvakten fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det
gjeldende driftsår. Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et
mindreforbruk på 929 670,28 kr.
Rådmannens vurdering
Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt, og alle har et ansvar for å
hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn
som lever under skadelige forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har
både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne
utfordringen. Rådmannen er fornøyd med at Barnevernvakten viser til gode erfaringer med
akutthjelp til barn og unge med deres familier utenfor ordinær kontortid for ordinært
barnevern. Rådmann anbefaler at driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift gjennom et
vertskommunesamarbeid.
Vedlegg
evalueringsrapport
Ringerike kommune, 12.09.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Helle Berget
saksbehandler: Helle Berget
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1.

IN NLEDNING

Interkommunal barnevernvakt(bvv ) for kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum,
Sigdal og Krødsherad har vært i drift siden 03.05.17, og er organisert som et prosjekt
frem til 31.12.18.
Denne rapporten er en evaluering av prosjektet hvor det fremkommer informasjon om
rammene i form av avt aler og regelverk, etableringen og driften - herunder statistikker
og økonomi.
Barnevernlederne i de samarbeidende barneverntjenestene,
en referanse gruppe
bestående av ansattrepresentant
fra de ulike barneverntjenestene
samt representant fra
legevakt og politi, ansatte i bvv og avdelingsleder for bvv har bidratt med sine erfaringer
og synspunkter av bvv i driftsperioden.
Rapporten er skrevet av prosjektleder for barnevernvakten i samarbeid med lederne for
barneverntjenestene
som representerer de ulike kommunene.

2.

BAKGRUNN

FOR OPPRETT ELSE AV P ROSJEKTET

Lov og rammeverk
Lov om barneverntjenester(barnevernloven)
§ 1 - 1 pålegger kommunene at barn og unge
«får rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller
blir utsatt f or grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt,
helg og høytider. I Prop.106L2012 - 13(endringer i barnevernloven) understrekes det at
kommuner som ikke er tilknyttet barnevernvakt må ha andre former for akuttberedskap.
I de siste årene har det v ært økt fokus på at kommunene skal ha beredskap for barn i
krise utenom barneverntjenestens
kontortid. Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet
ved statsråd Solveig Horne sendte i juni 2014 brev til Fylkesmenn og kommuner om
behov for akuttbi stand: «For at barn og unge i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, må
kommunene ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom
kontortid. Kommunene må sørge for å organisere denne hjelpen slik at behovet for
akuttilbud blir ivare tatt til barnets beste».
Den 11.juni 2016 sendte Bufdir ut en tolkningsuttalelse
knyttet til akuttberedskap i
kommunaltBarnevern ( https://bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gB
UFDIRz2D2016z2E06z2E114 ) . Denne uttalelsen må ses på som en presisering av hva
som anses å være forsvarlig akuttberedskap. I tolkningsuttalelsen
heter det at:
«Barne - , ungdoms - og familiedir ektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige
tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig
kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i
kraft av en bakvaktsordning pr. telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner
forutsetter et tett samarbeid med politiet og andre hjelpeinstanser, kan
barneverntjenesten
ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til andre alene. En
bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med
barneverntjenestens
kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det
oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at
barnevernledere eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private telefonnummer i
krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering barneverntjenestens
akuttberedskap.
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Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider
Et slikt samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.»

om akuttberedskap.

I uttalelsen tydeliggjøres det at forsvarlighetskravet
innebærer at kommunene skal ha en
formalisert akuttberedskap. Det stilles imidlertid ikke konkrete krav til hvordan
akuttberedskapen skal organiseres. Kommuner som ikke har en forma lisert
akuttberedskap kan ikke sies å ha oppfylt kravet om f orsvarlige barnevernstjenester.

Situasjonen
av prosjekt

til barneverntjenestene

Tre av barneverntjenestene
i det interkommunale samarbeidet,
Buskerud har opp gjennom årene forsøkt ulike vaktordninger.

før opprettelse
Ringerike, Hole og Midt -

Midt - Buskerud barneverntjeneste
er interkommunal, og betjener kommunene Modum,
Krødsherad og Sigdal . I perioden fra april 2014 til april 2015 hadde Midt - Buskerud en
egen vaktordning, basert på at de ansatte i barneverntjenesten
frivillig inngikk i
vaktordningen utenom ordinær arbeidstid. Våren 2015 ble vaktordningen stengt grunnet
bemanningsutfordringer.
Ringerike har gjennom de siste 20 årene forsøkt ulike vaktordninger. Hole var også en
periode en del av denn e vaktordningen. Siste vaktordning ble avviklet i 2013 grunnet
belastningen på de ansatte i barneverntjenesten.
Slik situasjonen var før opprettelse av prosjektet , interkommunal barnevernvakt , hadde
i ngen av barneverntjenestene
i samarbeidet en organisert akuttberedskap hvor barn,
unge og deres familier kunne få hjelp utenfor ordinær åpningstid.
Enkelte familier som var i behov av hjelp og allerede hadde en saksbehandle r i
barneverntjenesten
kontaktet gjerne denne, dersom det var et akutt behov. Lederne fo r
barneverntjenest ene ble også kontaktet ved behov av saksbehandler, politi, legevakt
eller andre som skaffet til veie deres telefonnummer.
Dette var en uforutsigbar beredskap for barn, unge og deres familier ved akutt behov for
hjelp, samt at det er en ek stra belastning for de ansatte i barneverntjenestene
og deres
ledere.
I tillegg til barneverntjenestens
leder har politijurist ene vedtaks myndighet etter Lov om
barneverntjenester
§ 4 - 6 2.ledd og § 4 - 25. I kommuner med barnevernvakt (utenfor bvtj
kontortid) praktiseres det at politijuristen godkjenner eventuelle akuttvedtak . I
kommuner uten barnevernvakt er det i praksis barnevernleder eller barnevernleders
stedfortreder som 365 dager i året er tilgjengelig for godkjenning av akuttvedtak , da
politiet ønsker bistand til barnevernfaglige vurderinger .
Dette var et svært sårbart system, med en stor belastning, samt praktiske utfordringer
for barneverntjenestenes
ledere å «alltid» skulle være tilgjengelige .

Bevilgninger

til utredning

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av
midler til samhandlingstiltak
i kommunene. Utredningsrapporten,
som er utarbeidet av
Trine Ingulfsen Consult AS, forelå høsten 2015. Anbefalingen i utredningsrapporten
er at
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det opprettes interkommunal
vertskommunemodellen.

Avtale

barnevernvakt

som et prosjekt etter

om vertskommunesamarbeid

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og
Krødsherad samarbeidet om en interkommun al barnevernvakt, og inngikk en avtale om
vertskommunesamarbeid
i forhold til barnevernvakt.
Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal barnevernvakt
hjemmel i Kommuneloven § 28 - 1. Samarbeidet er et administrativt
vertskommunesamarbeid
etter Kommuneloven § 28 - 1b.

er inngått med

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet. Denne består av kommunalsjef for
barneverntjenesten
i Ringerike og Jevnaker, samt barnevernsledere i de berørte
kommuner.
Rolle
Vertskommune
Styringsgruppe

Navn deltaker
Kommunalsjef
Marianne Mortensen
Barnevernleder
Åshild G. Lad
Barnevernleder
Siv Rørvik
Kommunalsjef
Berthe Bjørnstad
Barnevernleder
Anita Rørvik
Barnevernleder
Maria Bikset
Avdelingsleder BVV
Helle Berget

Kommune
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Modum
Jevnaker
Jevnaker
Hole
interkommunal

bvv

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter(styringsgruppemøter)
mellom
partene, 4 per år. Møtene vil være et forum for strategi, utveksling av informasjon,
behandling av avvik på systemnivå og samhan dling. Samarbeidsmøtet skal bl.a.
behandle:
a)
b)
c)
d)

Budsjett spørsmål
Regnskap
Revisjonsrapporter
Vesentlige saker av betydning

Møter i referansegruppe/arbeidsgruppe,

for bemanning,

handlingsplaner

2 ganger per år
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og samarbeid

2.4.1. Fordeling

av kostnader

Utgiftene ford eles på kommunene
angjeldende driftsår.

i forhold til antall innbyggere

pr. 01.01. det

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig d riftsbudsjett for barnevernvakten og
oversender driftsbudsjettutkastet
til samarbeidskommunene
innen 1. september hvert år.
Ubrukte midler avsettes på f ond til bruk etterfølgende

2.4.2. Tidsramme

år.

for prosjektet

Avtalen om interkommunalt
samarbeid tredde i kraft 01.07.16. Barnevernvakten
organisert som prosjekt frem til 31.12.18, og et eventuelt justert driftskonsept
implemente res fra 01.01.19.

3.

er

ETABLERIN G AV PROSJEKTET
Ansettelse

av prosjektleder/avdelingsleder

Det var planlagt ansettelse av avdelingsleder for prosjektet høsten 2016. Dette tok
lengre tid enn planlagt. Avdelingsleder startet i stillingen 01.01.17. Dette forkorte t driften
av prosjektet med 6 måneder.
Alle lederne i de respektive

Samarbeid

barneverntjenesten

med ulike

e deltok i ansettelsen av prosjektleder.

instanser

Det interkommunale samarbeidet består av de 4 barneverntjenestene
Hole, Jevnaker,
Midt - Buskerud og Ringerike. Det har vært jevnlige møtepunkter mellom barnevernvakt
og barneverntjenestene
fra januar 2017.
De første barnevernvaktene ble etablert på 80 - tallet. Disse sitter på mye kompetanse
som er nyttig i en etableringsfase og som videre samarbeidspartne re. Prosjektleder kom
tidlig i dialog med ulike barnevernvakter som delte av sine erfaringer og kompetanse. På
grunnlag av rutinebeskrivelser
fra de ulike barnevernvaktene ble det laget et forslag til
rutiner for barnevernvakten.
Barnevernvakten er nå en d el av et landsdekkende
barnevernvaktnettverk
som samles ca. 2 ganger i året.
Det ble etablert samarbeid med politi og legevakt. Det var møter i forkant av at tjenesten
var operativ, og det har vært møter i etterkant. Politi og legevakt er viktige
samarbeidspartnere
for barnevernvakten.

Ansettelser
Avdelingsleder hadde ansvaret for ansettelser i ba rnevernvakten. Til stillingene som
barnevernvakt var det 38 søkere. Det ble ansatt 8 i stillingsbrøker fra 20 - 70%. Alle de
ansatte har bred erfaring og høy kompetanse i arbeid med barn, unge og deres familier .
I perioden mai - desember har det vært noe end ring i de ulike stillingsstørrelsene.
pr. mai 2018 9 ansatte, samt 4 vikarer.
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Det er

Opplæring
Alle ansatte fikk tilbud om hospitering ved Drammen barnevernvakt og ved Asker og
Bærum barnevernvakt. Det var i tillegg 2 samlinger med alle de ansatte før opps tart ,
hvor det ble jobbet med rutiner og arbeidsoppgaver som barnevernvakt.

Lokalisering
Ved oppstart var barnevernvakten lokalisert i lokalene til barneverntjenesten
i Ringerike,
som ligger i 4. etg. i Storgata 11 - 13, Hønefoss. For å ivareta personalets sikkerhet og
bedre tilgjengeligheten
ble barnevernvakten flyttet til 1. etasje i samme bygg, og
samlokalisert med boligkontoret (som benytter lokalet på dagtid).

Fagprogram

– data

I oppstartsfasen (2017) er det er gjort et forsøk på å benytte Familia , som er
barneverntjenestens
data program. Det vist e seg at dette ikke lar seg tilpasse
barnevernvaktens behov. Det er derfor i 2018 investert i et dataprogram som er tilpasset
barnevernvaktens oppgaver og behov.

Bemanning

og åpningstider

Barnevernvakten består av 4,65 årsverk. Fordelt på leder i 100% stilling, samt 9 ansatte
i stillingsstørrelser fra 78,45% til 17%.
Barnevernvakten er i beredskap og tilgjengelig for politi og legevakt fra kl. 15.30 til kl.
08 på hverdager, samt hele døgne t lørdag, søndag og helligdager.
Tjenesten er tilgjengelig

for alle i perioden hvor barnevernvakta

har aktiv vakt.

•

2 på aktiv vakt søndag til torsdag:

kl. 17.00 til 24.00

•

2 på aktiv vakt fredag og lørdag:

Kl. 17.00 til 01.00

I tidsrommet barnevernet er stengt og det ikke er aktiv vakt har de ansatte
bakvakt i for - og etterkant av aktiv vakt
100% stilling som prosjektleder

på dagtid

Formål
Gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha tilstrekkelig
beredskap til at nødve ndig hjelp kan gis også utenom ordinær kontortid. Dette er i
tråd med Lov om Barneverntjenester
§ 1 - 1, samt vil være en styrking av
tjenestetilbudet
til barn og unge i de samarbeidende kommunene.
Begrense belastningen

på barneverntjenestenes

ledere og ansatte.

Oppgaver
Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til
barn og unge når det oppstår akutte kriser utenom barneverntjenestens
åpningstid.
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Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert
av akutt karakter som politiet jobber med.
Barnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere
råd og veiledning i forhold til barn, unge og deres situasjon.
Barnevernvakten

bistår barneverntjenesten

i saker

som trenger

med kontrolloppdrag(tilsyn).

Akuttarbeid vil alltid prioriteres først. Tilleggsoppgaver vil derfor måtte vike og
utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.
Svarer Alarmtelefonen 116 111 . Telefoner fra vårt distrikt rutes direkte til
barnevernvaktens telefon.

4.

STATISIKK
Henvendelser

og akuttoppdrag

03.05.17

- 31.05.18

Statistikkene under viser en oversikt over «uanmeldte
tilsyn» . Dette er oppdrag som
barnevernvakten utfører etter bestilling fra de ulike barneverntjenesten e . Disse tilsynene
er kontrolltiltak i familier hvor det foreligger høy bekymring for omsorgssituasjonen ofte
knyttet mot rus og/eller vold.
I statistikken er det laget en samlet oversikt over «henvendelser/
akuttoppdrag/
oppfølging»
. Under denne posten ligger hovedoppgaven til barnevernvakt en. Dette er
tallene på henvendelser som kommer direkte til barnevernvakten fra barn og ungdom,
bekymrede foreldre, andre mennesker som har en bekymring for en ungdom eller
omsorgsforhol dene i en familie, fra politi, legevakt , andre bvv eller andre aktuelle
instanser. Henvendelsene har varierende alvorlighetsgrad. De al vorligste henvendelsene
handler om seksuelle overgrep, vold og annen alvorlig omsorgssvikt , men det er også
henvendelser knyttet til foreldrekonflikter(samvær),
konflikter mellom foreldre og
ungdom, rus og utagering hos barn/ungdom eller andre kriser som oppstår.
En henvendelse kan resultere i råd og veiledning på telefonen og evt. e n videre sendelse
av en bekymringsmelding , men ofte drar bvv hjem til familien for å bistå i en krise eller
sjekke om det er behov for bistand dersom bekymringen kommer fra andre . Ved behov
følger bvv familien opp gjennom helgen/juledagene/påsken
frem til barneverntjenesten
har kontortid. I betegne lsen oppfølging ligger også oppdrag fra barneverntjenesten
med
oppfølging av barn og foreldre etter tilrettelagte avhør hos politiet.
Bvv har et godt samarbeid med legevakt og politi. Eksempel: Politiet henvender seg til
bvv når de er på oppdrag i familie med barn hvor man tenker at foreldrenes
omsorgskompetanse er svekket grunnet for eksempel rus, høyt konfliktnivå, vold eller
andre kriminelle handlinger. Bvv møter politiet hos familien og gir barnevernfaglig
bistand på stedet .
Bvv videresender bekymrings melding til den aktuelle barneverntjenesten
når det
vurderes at en familie har behov for hjelpetiltak eller det er behov for nærmere utredning
av omsorgsforholdene.
« Plassering»
viser akuttplasseringer hvor bvv har skrevet akuttvedtak grunnet et akutt
behov for ny omsorgsbase. Plasseringer hvor bvv i samarbeid med foreldre og barn
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finner en løsning , hos andre i familien eller i nettverket , uten at det fattes et vedtak er
ikke en del av denne plasseringsstatistikken,
men ligger under akuttoppdrag. Bvv bistår
også barneverntjenestene
med gjennomføringen av en plassering , hvor
barnverntjenesten
har fattet vedtak , dersom det er behov. Denne bistanden er ikke en
del av plasseringsstatistikken
til bvv, men er registrert under oppfølging.
03.05.17

- 31.12.17

(c a. 8 måneder)

01.01.18

- 31.05.18

(5 måneder)
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Oppsummert

for driftsperioden

mai 2017 - mai 2018(13

måneder)

Statistikken viser en økning i gjennomsnitt i antall henvendelser pr. måned fra 2017 til
2018. Dette antas å grunne i at tjenesten var nyopprettet i mai 2017 og kjennskapen til
tjenesten øker hos både barn, unge og deres familier, samt hos det offentlige som politi,
legevakt og andre bvv. Tjenesten er fortsatt fersk og det er gru nn til å anta at antallet
henvendelser vil fortsette å øke.
Siden barnevernvaktene er nystartet har vi ikke tidligere tall å sammenligne med. Det
har de siste årene vært jobbet nasjonalt med å få ned antall akuttplasseringer i
barnevernet. Et av elementen e for å få til dette er en beredskap utenfor barnevernets
kontortid slik at barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid. På denne måten
kan man forhindre de store krisene, som igjen kan føre til en akuttplassering.
Statistikken viser at det bl e gjennomført 8 plasseringer med vedtak i perioden, av disse
er 6 av vedtakene fattet etter barnevernloven § 4 - 6 1.ledd som er en plassering med
samtykke fra foreldre/barn.
I nnbyggertall
2018

Innbyggere
Andel barn
0 - 17 år

og andel barn mellom

R ingerike
30283
5773

Modum
13880
2772

0 - 17 år i samarbeidskommunene

Sigdal
3488
699

Krødsherad
2277
455
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Hole
6833
1518

1. kvartal

Jevnaker
6777
1411

Totalt
63 538
12628

Antall barnevernsaker
og plasseringer
i samarbeidskommunenes
barneverntjenester
i perioden 2014 – 17.

2014 Meldinger
2014
Akuttplasseringer
2015 Meldinger
2015
Akuttplasseringer
2016 Meldinger
2016
Akuttplasseringer
2017 Meldinger
2017
Akuttplasseringer

Hole
67
7

Jevnaker
91
3

Ringerike
250
24

Modum
186
9

Krødsherad
11
0

Sigdal
22
1

63
7

92
3

360
12

152
1

29
0

30
0

72
0

78
6

309
12

177
8

25
0

25
0

52
1

133
3

303
7

178
4

17
0

31
1

Meldin ger utgjør behandlede meldinger.
Akuttplasseringer er både 4 - 6, 2. ledd og frivillige plasseringer
Fylkesmannsrapportering.

4.1.1. Sammenligning
av forventninger
mot reel l e tall for perioden
Utklipp
2015:

fra utredningsrapporten

Erfaringstall

Barneverntjeneste:
Ringerike
Hole
Midt - Buskerud
Jevnaker
Andre kommuner/

til antall

til Trine Ingulfsen

mai 2017 til og med mai2018
Forventet
år
Ca.50
10 - 15
Ca.150
Ca.26

antall

registrert

henvendelser

Consult

Ca. 240
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AS, datert

i til

opp

september

:
henv. Pr.

Erfaringstall
177
30
66
61
42
376

ukjent

iverksatt

første

13 mnd.

Forventningstallene viser store forskjeller , og variasjonene står ikke i forhold til antall
innbyggere som sogner til de ulike barneverntjenestene.
Erfaringstallene for de første 13
månedene viser at det for tre av barneverntjenesten e har vært dobbelt så mange eller
mer enn tre ganger så mange henve ndelser enn forventet. Dette kan grunne i mangel på
tidligere erfaringstall til å bygge forventningene på. Det kan også være at disse
barneverntjenestene
kun har estimert for akutte hendelser, mens tallene gjenspeiler alle
henvendelser. Tallene viser at be hovet er langt større enn antatt.
Forventingstallene til Midt - Buskerud lå langt over forventningstallene
til de andre
barneverntjenestene.
For Midt - Buskerud barneverntjenes te har det vært mye lavere
antall henvendelser enn forventet. Midt - Buskerud hadde e rfaringstall fra egen bvv . Det
kan være at terskelen for å ta kontakt med egen barneverntjeneste
er lavere, og at det
som er mer typiske saksbehandler henvendelser dermed påvirker forventnings tallene.
Bvv har kun erfaringstall fra ca. ett års drift. Det må derfor tas høyde for at dette er en
tjeneste ikke al le kjenner til , og at sannsynligheten for at antall henvendelser v i l øke er
stor .

4.1.2.

Sammenligning
av forventninger
opp mot r eelle tall for perioden

til antall

uanmeldte

tilsyn

Barnevernvakten mottar bestilling på uanmeldte tilsyn fra barneverntjenestene.
et kontroll tiltak inn i familien , som det er fattet vedtak på i barnverntjenesten.
perioden mai 2017 til og med mai 2018 gjennomført 951 uanmeldte tilsyn.
Utklipp
2015:

fra utredningsrapporten

Erfaringstall

fra mai 2017 til og med mai2018

Barneverntjeneste:
Ringerike
Hole
Jevnaker
Midt - Buskerud

til Trine Ingulfsen

Forventet
år
100
40
26
120
286

antall

Consult

AS, datert

Dette er
D et ble i

september

:

tilsyn

p r.

Erfaringstall

første

13 mnd.

178
26
232
515
951

Erfaringstallene bygger på antall barn som har mottatt uanmeldt hjemmebesøk. Det
foreligger ikke informasjon om hva forventningstallene
bygger på, om det er tilsyn per
familie eller per barn, men det er vanlig å telle tiltak/sak i barnevernet på det enkelte
barn. Eks: En f amilie bestående av 3 barn har barnevernsak og får tilsyn . Tilsyn hos
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familien telles pr. barn, dvs. at et tilsyn hos familien reg nes som 3 tilsyn (et per barn) ,
på lik linje med at det er 3 saker hos barneverntjenesten,
en på hvert av barna.
Antall gjennomførte uanmeldte tilsyn , totalt, er i ove rkant av en tre dobling i forhold til
forventningstallene.
Det er stor variasjon mellom de ulike barneverntjenestene
i hvilken
grad de benytter dette tiltaket , og bestiller oppdrag fra bvv.

T idspunkter

for henvendelser

og oppdrag

Henvendelsene til barnevernvakten fordeler seg utover uken uten at noen dager utpeker
seg spesielt. Det k an se ut som om flere venter og ringer når telefonen åpner kl. 17 , da
det er aktiv vakt . Hovedtyngden av henvendelsene kommer mellom kl. 17 og kl. 23. Det
er i gjennomsnitt ca. 3 henvendelser/oppdrag
i måneden som starter etter kl. 23 , eller
går ut over natta.
I tidsrommet kun politi og legevakt kan nå barnevernvakten har det i gjennomsnitt vært
ca. 2 - 3 henvendelser pr. måned. Her vil det mangle opplysninger for et eventuelt behov
privatpersoner og andre instanser har for å nå barnevernvakten da de ikke har tilg ang til
å kontakte tjenesten.
I perioden mai 2017 til og med mai 2018 ble det utbetalt ca. 75.000 i overtid(124 timer).
Når man deler timeantallet på to (siden det alltid er to som jobber sammen) blir det 62
timer på 13 måneder bvv har jobbet utover den ak tive åpningstiden.

5.

Ø KON OMI
Regnskap

2017

14

Budsjettet for 2017 ble for hele året. Barnevernvakten var operativ fra mai 2017.
Utgiftene er på bakgrunn av dette lavere enn budsjettert.
Lønnsutgiftene har vært noe høyere enn antatt grunnet tillegg for ugunstig arbeidstid,
ferieavvikling og ekstra bakvakt som ikke var budsjettert.
Kommunene er krevd refusjoner ut fra budsjettet som ligger i prosjektplanen (ikke
revidert budsjett 2017). Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet
20 18.
Fordeling

av innbetaling

fra de ulike

kommunene

Kommune

Innbyggere
pr.01.01.16

% vis fordeling

Hole
Jevnaker
Modum
Sigdal
Krødsherad
Ringerike

6767
6629
13794
3512
2275
29801

10,8
10,6
22
5,6
3,6
47,5

1. Tertialrapport

Kommentar

4 085 300 fordelt
på de ulike
kommuner
441 212,4
433 041,8
898 766
288 776,8
147 070,8
1 940 517,5

2018

til prognose

Budsjettet som tidligere ble presentert var lagt høyere enn det prognosen viser per april
2018. Hovedsakelig skyldes avviket lavere lønnskostnader enn budsjettert.
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i

Det er gjort innkjøp av et nytt dataprogram, som vil gi noe høyere driftsutgifter.
av året vil det komme en økt kostnad knyttet til husleie.
Som en konsekvens av for høy budsjettering,
også i år gi et overskudd på ca. 345. 000 kr
Overskuddet

6.

vil refusjonene

I løpet

fra samarbeidskommunene

i 2017 var på 929. 670 kr. Dette ble overført til budsje ttet i 2018.

EVALUERING AV TJENESTETILBUD
MÅLOPPNÅELSE

OG

Disse f aktorene b le før oppstart vurdert til å kunne
påvirke måloppnåelsen
for en god akuttberedskap.
Kvalifikasjoner
Kommentar:

hos de ansatte.

Bvv har ansatte med høy kompetanse

Mangel
Kommentar:

og egenskaper

på kvalifisert

personell

som søker stillinger

Mange søkere med høy kompetanse

Mangler

ved opplæringen

og lang erfaring
ved barnevernvakten.

og lang erfaring

av nyansatte.

Kommentar: Alle ansatte fikk før op pstart hospitere ved Drammen bvv. Tilbakemelding
fra ansatte var at dette var bra.
For lav bemanning;
utrykning?
Kommentar: Styringsgruppa
oppstart a v bvv.
Åpningstider;

er det holdbart

med 1 bakvakt?

Hvem blir med ved

vedtok at det skulle være 2 på bakvakt før ansettelser og

er de tilpasset

etterspørselen?

Kommen tar: Se evaluering av dette lenger ned i rapporten.
Utfordringer
med ivaretagelse
uhensiktsmessige
lokaler.

av personalets

sikkerhet

grunnet

Kommentar: Bvv har nå lokaler i 1. etasje, med utganger på bakkeplan og samtalerom
med to utganger.
Utfordringer

med daglig

drift

grunnet

Kommentar: Det er investert i nytt fagprogram,
skybasert fagprogram for bvv.
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uhensiktsmessig

dataprogram.

Visma Flyt BVV som er et nyutviklet

Praktisering

av vedtaksmyndighet.

Kommentar: Politijuristene er de so m foruten barnevernleder som har vedtaks myndighet.
Det er ikke lenger politijurist som sitter i Hønefoss, noe som kan føre til store avstander
for nødvendig signatur. Bvv har ikke erfaring med hvordan dette samarbeidet fungerer i
praksis.
Tilgjengelighet
for «alle» på telefon når det er bakvakt – mye
henvendelser
som er mindre akutte men fører til mye overtid – for lite
hviletid mellom vakter.
Kommentar: Det er pr. dd. vedtatt at det kun er legevakt og politi som bvv er
tilgjengelige for i tidsrommene det er bakvakt. Se forøvrig evaluering av åpningstider
tilgjengelighet lenger ned i rapporten.

og

Tilgjengelighet
for politi/legevakt
på telefon når det er bakvakt – mindre
tilgjen gelig for familiene
– mer akutte henvendelser
– vanskeligere
å
evaluere eventuelt
behov for utvidede åpningstider
f.eks. på dagtid i
helgene.
Kommentar:

Se evaluering av åpningstider

Åpningstider

og tilgjeng elighet lenger ned i rapporten.

og tilgjengelighet

Interkommunal barnevernvakt(bvv)
har beredskap alle timer i døgnet det ikke er
kontortid for den enkelte barneverntjeneste.
Beredskapen er fordelt på aktiv
tilstedeværelse som er fra kl. 17 til kl. 24, søndag til torsdag og fra kl. 17 til 0 1 på lørdag
og søndag. I dette tidsrommet er telefonlinjene åpne for privat personer og offentlige
instanser.
I tidsrommet fra kl. 15.30 til kl. 17 og f ra kl. 24 til kl.08 på hverdager er det en
bakvaktsordning med tilgjengelighet på telefon for politi og legevakt. Samme ordningen
er det mellom kl. 01 til kl. 17 lørdag og søndag .
Slik ordningen er organisert pr dd er det ikke direkte tilgjengelighet for privat personer til
bvv i tidsrom hvor det er bakvakt. Da må de henvende seg til politi, legevakt eller
alarmtelefonen.
Alarmtelefonen

for barn og unge – 116 111

Alarmtelefonen er en landsdekkende hjelpetelefon for barn og unge. Det er gratis å
benytte nummeret. Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og/eller
mishandling, samt voksne som er bekymret for barn og unge.
I bvv aktive periode rutes telefoner som kommer til Alarmtelefonen
vårt distrikt til bvv vakttelefon.

for Barn og Unge fra

For kommuner som ikke er med i ordningen om barnevernvakt, blir henvendelser
barnevernets kontortid besvart av barnevernvakten i Kristiansand.
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utenom

6.2.1.

Barnevernledernes
tilgjengelighet
.

v urderinger

av åpningstider

og

Barnevernlederne i de 4 barneverntjene stene som er tilknyttet barnevernvakten
spurt om deres vurde ringer knyttet til åpningstider og tilgjengelighet .

har blitt

Alle barnevernlederne sier de vurderer tilgjengeligheten
for barn, unge og deres familier
som god i den aktive åpningstiden til barnev ernvakten. I tiden det er bakvakt som kun er
tilgjengelig for politi og legevakt er det noe ulike tanker rundt tilgjengeligheten.
To av
barnevernlederne mener at tilgjengeligheten
er ivaretatt med dagens ordning. Den tredje
har innspill om hvordan dagens t ilbud kan forsterkes : « Det bør informeres bedre om
alarmtelefonen til barn og unge, og deres familier og på kommunenes hjemmesider slik
at veien inn er enklere enn å gå via politi og legevakt » . Den fjerde lederen sier: « Det
k an være en risiko for at noen barn ikke får nødvendig hjelp da det bare er politi og
legevakt som kan kontakte bakvakten » .
Alle barnevernlederne sier de opplever tilgjengeligheten
til barnevernvakten som god for
barneverntjenesten.
Dette sitatet oppsummer alle tilbakemeldingene « Svært god, lett å
få tak i og formidle oppdrag osv » . En av lederne hadde et innspill. « Det kan være en
utfordring med tiden fra 15.30 - 17.00 i saker hvor barneverntjenesten
starter arbeidet på
dagen, og ønsker at barnevernvakten skal overta med overlapp » . Dette leder oss over til
innspill fra barnevernlederne knyttet til vurderinger rundt en eventuell endring av
åpningstider.
Tre av barnevernlederne foreslår at åpningstiden reduseres
ukedager. Dette begrunnes med få henvendelser /oppdrag,
kostnadsreduksjon.
« Ut i fra kjente henvendelser på akutte
for aktiv vakt reduseres med tanke på kostnadseffektivitet»

på kveldstid både i helg og
samt at det vil bli en
oppdrag bør åpningstidene
.

To av lederne mener at det bør vurderes å starte den aktive vakten tidligere « ……for å
ivareta behovet til barneverntjenesten
i overgangen ved arbeidsdagens slutt».
Barnevernlederne i to av kommunene har også vurderinger knyttet til lederressursen. « I
tillegg til begrensning av åpningstider bør lederressurs for barnevernvakta redus eres,
dette jfr innledende drøftinger før prosjektstart av Bvv. Det ble her foreslått 50/50
leder/vakt .(..) Etter 1 års drift vurderes det at lederstilling i 100% og dagens
åpningstider er for omfattende». Den andre lederen ber om en vurdering av
lederress ursen knyttet opp mot mulige økonomiske innsparelser. « Hvorvidt denne
stillingen må være 80 eller 100% vet jeg ikke, men det er viktig med en fortsatt god og
helhetlig ledelse av en så sammensatt personalgruppe i turnus » .

6.2.2. Ansatte

i barnevernvakten

s evaluering

av åpningstider

Åpningstiden er drøftet i medarbeidersamtale
med de ansatte. Flere av de ansatte i
barnevernvakten ønsker at den aktive vakten avsluttes kl. 23. De tte begrunnes med at
det er få henvendelser etter dette, samt at spesielt de som h ar stillingen i
barnevernvakten som bi - jobb synes dagen kan blir lang.
Andre synes dagens åpningstider er gode slik som de er. Det er også meldt inn at
ansatte ser b ehov for å starte aktiv vakt før , for en mer smidig overlapping med
barnevernet.
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B estilling

av tjenester

6.3.1. Uanmeldte/anmeldte

fra barnevernvakten

tilsyn

Barnevernlederne sier de er fornøyde med ordningen. En av lederne sier: « Fungere r
svært godt, veldig avlastende f or egen tjeneste og kommunens saksbehandler . Dette vil
for egen tjeneste være viktig å videreføre for å unngå stor slitasje i en liten tjeneste.
Samtidig en kvalitetssikring både for familien og bvt at flere «øyne» inn i fa milien og ser
på godt og vondt» .

6.3.2. Oppfølging
avhør

av barn/familier

for bvtj,

f.ek s: i etterkant

av

Det er varierende hvor mye de ulike barnverntjenestene
har benyttet tilbudet. To av
lederne som har benyttet tilbudet uttaler seg. Den ene lederen sier: « God hjelp for bvt j i
forhold til å ha flere å spille på , og som kan bistå barneverntjenesten
utover kvelden. Jeg
tenker at familien også opplever dette som positivt i en svært krevende situasjon som
det er for dem når det oppstår noe akutt. En trygghet og kanskje lettere å forholde seg
til bvv for familiene i d enne fasen enn barneverntjenesten
som man kanskje er uenige
med » . Den andre lederen med erfaringer knyttet til dette sier: « Vi har flere erfaringer
med at barnevernvakten overtar når vi er tilbake fra Barnehuset og det har fungert bra.
Barnevernvakten har på profesjonelt vis ivaretatt både barn, familier og
samarbeidspartnere » .

6.3.3. Er det utfordringer
utfører tilsyn?

knyttet

til akuttberedskapen

ved at bvv

Alle barnevern lederne sier at de ikke opplever at det er utfordringer knyttet til at bvv
utfører tilsyn. En av lederne sier: « I ngen utfordringer som er kjent for vår tjeneste. Det
ser ut til å være en god prioritering av oppdrag og oppgaver, samt akutte hendelser » . En
av de andre lederne sier: « Er det bestillinger på mange tilsyn kan det være utforinger
med akutte situasjoner, da spesielt hvis man er lang unna geografisk. Har ingen
erfaringer på at akutthendelser må vente på bakgrunn av tilsyn » .

6.3.4. Hva betyr det for barneverntjenestene
tjenestene?

at bvv utfører

disse

Barnevernl ederne synes dette er et bra tilbud som reduserer belastningene på ansatte i
barnverntjenesten,
samt gir et bedre tilbud til barn og deres familier. Det er noe
varierende i hvor stor grad tilbudet benyttes av de ulike barneverntjenestene.
De som
har benytt et tilbudet i stor grad gir uttrykk for at dette har stor betydning for tjenesten.
Den av lederne som i liten grad har benyttet tilbudet sier: « Dette er ikke det viktigste
ved barnevernvakta, og det gjør ikke noe om denne muligheten reduseres. Greit at
bar nevernvakta gjør dette så lenge det er kapasitet og det ikke går ut over
akuttberedskapen » .

Barnevernledernes
tjenesten (bvv)

v urdering

Barnevernlederne sier at de opplever at kompetansen
løses på en tilfredsstillende måte.

av kvaliteten

på

til bvv er bra og at oppdragene

Når det kommer til spørsmålet om barnevernvakta forbedrer tjenestetilbudet
i
kommunen er alle lederne klare på at barnevernvakten er en styrking av tjenestetilbudet.
En av barnevernlederne sier:
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« Reduserer belastningen

på bvt sine ansatte utenfor arbeidstid.

God akuttberedskap hele døgnet også utenom barneverntjenesten
sin ordinære
arbeidstid. God bistand til barneverntjenesten
i forbindelse med akuttarbeid som
fortsetter utover barneverntjenestens
ordinære arbeidstid.
God hjelp f or barneverntjenesten
å kunne bestille tilsynsbesøk i hjem hvor det er tvil om
barnet kan bo hjemme på sikt. Dette var oppdrag barneverntjenesten
selv foretok
utenfor ordinær arbeidstid.
En annen sier:
« Tjenestetilbudet bedres med barnevernvakt, dette både med tanke på tilgjengelig
akuttberedskap for barn og familier, samt mulighet for å bestille oppdrag som
eksempelvis tilsyn. Akuttberedskapen avlaster videre ansatte og barnevernleder. Tilsyn
øker videre mulighet for at barn kan bli værende i hjemmet s elv etter akutte hendelser,
hvor barnet og familien kan ivaretas med sikkerhetsplan og Bvv som kontrollfunksjon.
Videre et forbedret tilbud for å ivareta familier som opplever ulike kriser, eksempelvis at
barn plasseres på dagtid eller det varsles om 4 - 12 sak. Bvv kan da tilbys som
støttefunksjon u tover Bvt ordinære åpningstid » .
Barnevernlederne sier at de opplever at samarbeidet mellom barnevernvakta
barneverntjenestene
er bra. Det er en god dialog. Alle lederne ønsker faste
samarbeidsmøter.

6.4.1. Evaluerin

g av måloppnåelsen

og

sett opp mot formålene

1. Gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha tilstrekkelig
beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom ordinær kontortid. Dette er i tråd
med Lov om Barneverntjenester
§ 1 - 1, samt vi l være en styrking av tjenestetilbudet
til
barn og unge i de samarbeidende kommunene.
Alle barnevernlederne

sier de opplever at det er måloppnåelse.

2. Begrense belastningen

på barneverntjenestenes

ledere o g ansatte

En av barnevernlederne sier: « Formålet og målet er definitivt nådd – det merkes svært
godt i våres tjeneste ». En annen sier: « Belastningen er helt klart begrenset, og de
ansatte i tillegg til leder melder om at dette er en styrke for tjenesten » .
Ansatt representant ene til barneverntjenesten
sier de opplever mindre belastning, og at
barnevernvakten gir en bedre kontinuitet i krisearbeid og akuttsaker. En av
ansattrepresentantene
sier: « Avlastning for saksbehandler. Tilsyn setter nytt lys på
saken. Avkrefte, bekrefte bekymring » .

6.4.2. Er barnevernlederne

s forventninger

innfridd?

Alle barnevernlederne sier at de har fått innfridd forventninger. En av lederne sier:
« Forventing om en avlastning for meg som leder og mine ansatte, slippe å være påkoblet
jobb 24/7 som leder er definitivt oppfylt. Redusert mye av ekstra arbeid og planlegging i
forhold til helger/ferietid osv » .
En annen sier: « Forventninger er innfridd ved det at vi har en akuttberedskap som ikke
lenger påhviler barnevernleders samvittighet og velvilje. Det er en uvurderlig gevinst!
Godt å vite at det faktisk alltid er en beredskap for «våre» barn . Barnevernvakta virker
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veldrevet og man kan tenke at beredsk apen for kommunens
er viktig » .

Tilbakemeldinger

barn er i trygge hender. Det

på BVV fra referansegruppa

Referansegruppa består av ansattrepresentanter
fra de ulike barneverntjenestene,
representant fra politi og representant fra legevakt. Alle medlemmene i referansegruppa
sier at de opplever god tilgjengelighet.
Politiet: « Tilgjengelighet ved behov (når som helst). Rask responstid ved
akutthendelser, gjør at politiressurser frigjøres raskere. Overtakelse av riktig instans
raskere tror vi er bedre inngripen ovenfor barna. Kunnskap og rådgivning tilgjengelig
vi trenger det . Tilbud tilgjengelig for barn i større grad nå enn før bvv».

når

Legevakt:
« Bra at det nå er et tilbud hele døgnet. Legevakt har ved flere situasjoner før
bvv ble opprettet hatt behov for kontakt med bvtj. Etterlengtet tilbud. Viktig at det er en
beredskap. Behovet for legevakta vil variere. Positivt de gangene det har vært behov.
Bra tilgjengelighet. Bra rådgivning» .
Ansatt representanter
for bvtj: « Bra med «a ndre øyne» inn i sakene (uanmeldte
tilsyn) - Sikkerhet for barnet. Bvv er med på å gi en faglig forsvarlig tjeneste. Lett
tilgjengelig . Godt samarbeid . Ekstra ressurs . God avlastning for saksbehandlerne».
Referansegruppen ble spurt om hva som ikke fungerer
gjort på en annen måte. Både politi og legevakt sier at
for privatpersoner i hele virketiden til barnevernvakten.
innspill i forhold til hvordan samarbeidet og dr iften kan
vurdering se vedlegg).

Betraktninger
fra a vdelingsl
barnevernvakten
6.6.1.

Åpningstider

så godt eller eventuelt kunne bli
de ønsker at telefonlinjene åpnes
Ansattrepresentantene
har
optimaliseres (For fullstendig

eder for

og tilgjengelighet

Det er viktig å ikke glemme at barnevernvakten først og fremst er en akuttberedskap for
barn og unge og deres familier. For disse barna er behovet ; tilgjengelighet til komp etente
hjelpere når de trenger det . « Kriser har ikke kontortid , og følger ikke klokka. »
Avdelingsleders mening er at barnevernvakten burde være tilgjengelig for alle, ikke bare
politi og legevakt i periodene uten aktiv vakt. Dette vil gi barn og unge en nødvendig
akuttberedskap i nærmiljøet. Dette er også i tråd med innspill fra legevakt og politi.
Siden telefonlinje ne ikke har vært åpne for alle , i deler av døgnet , foreligger det ingen
oversikt over behovet. Erfaringstallene fra tidsrommet med aktiv vakt første driftsår viser
at det ikke er noen tegn på at telefonnummeret
misbrukes. M an kan anta at eventuel le
henvend elser på natt vil komme fordi det er et akutt behov for bistand.
Erfaringstallene viser at mange av henvendelsene kommer akkurat når telefonlinjene
åpner kl. 17.00. Det er også ofte slik at barneverntjenestene
ser behovet for å kontakte
barnevernvakten på slutten av arbeids dagen . I dag er det bakvakt fra kl. 15.30 til kl.
17.00. Jeg ser at det kunne være behov for aktiv vakt fra kl. 15.30 eller 16.00 . Om man
velger å åpne telefonlinjene for alle og beholde bakvakt i dette tidsrommet vil
overtidsutgiftene
trolig bli høyere enn å sette inn personalet på aktiv vakt.
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Erfaringstallene viser at det er mindre henvendelser sent på kveldene. Sett i lys av dette
kan man vurdere å endre den aktive vakten til å avslutte kl. 23 . Dette vil i perioder
medføre flere overt idstimer, men det er mulig det allikevel vil gi en innsparing.
Det er viktig å være oppmerksom på mulige konsekvenser ved å innskrenke en
beredskap. Om man reduserer åpningstidene på kvelden , uten å åpne telefonlinjene for
alle , vil man tilby en redusert b eredskap til barn og unge . En negativ endring vil også
kunne skape usikkerhet rundt åpningstider og føre til redusert antall henvendelser. Om
telefonlinjene er åpne for alle vil det bli en økt beredskap og publikum vil ikke «rammes»
i form av mindre tilgjengelighet av at aktivvakt avslutter tidligere på kvelden.
Responstiden for utrykning må forventes å være noe leng re i periodene med bakvakt.
De ansatte har formidlet ulike ønsker omkring åpningstid med aktiv vakt, og endringer vil
ha ulik betydning for de ansatte i forhold til en eventuell videre ansettelse . En dring kan
medføre at man mister kompetente medarbeidere , for andre igjen kan kortere kvelder gi
en bedret arbeidshverdag .

6.6.2. Bestillinger

vs akuttberedskap

Barnevernvakten har det første driftsåret gjennomført en rekke uanmeldte tilsyn.
Barneverntjenestene
og barnevernvakten har lik forståelse av at eventuelle akuttoppdrag
eller mer akutte oppfølginger fra barneverntjenesten
fører til at de bestilte uanmeldte
tilsynene går ut , elle r forskyves til en annen dag. Dette er en ordning som fungerer bra. I
dag er det ingen restriksjoner rundt det å bestille uanmeldte tilsyn. Dette er en
tilleggstjeneste barnevernvakten har ressurser til.
Store arealer og lange reiseavstander kan føre til at utrykningstiden blir lenger enn det
som er optimalt dersom utrykningen kommer når man er på et tilsyn. Det bør ved
eventuell videre drift være opp e til diskusjon om bestilling av uanmeldte tilsyn skal v ær e
et tilbud til alle kommunene.

6.6.3. Ledelse

av barnevernvakten

Det å lede prosjektet samt driften av barnevernvakten er en spennende oppgave.
Planlegging og etablering med ansettelser har resultert i en gruppe medarbeid ere med
høy kompetanse og stort engasj ement , med ønske om å tilby en god akuttberedskap til
barn og unge.
Etter vel et års drift er opplevelsen at barnevernvakten er i ferd med å bli en kjent
tjeneneste blant både privatpersoner og offentlige tjenester. Her er det likevel rom for
mer utadrettet jobbing mot skoler og andre arenaer hvor barn, unge og deres familier
har tilknytning , for å kjent gjøre akuttberedskapen.
Det vil også være viktig med
fortsatte samarbeidsmøter med barnevern (alle ansatte), politi, legevakt og and re
aktuelle in stanser slik at instansene kjenner til hverandre og tilbyr kommunenes
innbyggere best mulig hjelp til rett tid.
Ledelse for en akuttberedskap på kveld, helg og helligdager er utfordrende.
Akuttberedskapen skal være forsvarlig til enhver ti d, og alle vakter må fylles ved sykdom
eller f ravær av andre årsaker . Det har derfor vært viktig å finne riktig antall vikarer som
har den nødvendige erfaring og kompetansen. En utfordring knyttet til dette er at
vikarene ikke har samme anledning som en «videregående skoleelev» ville hatt til å
jobbe i ferier og lignende. Avdelingsleder har gått inn og jobbet enkelte vakter hvor det
ikke har vært mulig å skaffe vikar. Alternativet som blir «beordring på vakt» , er det
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ønskelig å unngå så langt det lar seg gjøre. Tidlige re ord n et avdelingsleder vikarer til alle
vakter. Nå er det den av de to som er på jobb, som ikke er syk, som har ansvar for å
skaffe vikar i helger og ferier. Dette avlaster avdelingsleder på fritid en .
Det kan være krevende for ansatte å stå i akuttsitua sjoner , med bare to på jobb. Når
dette skjer på dagtid har barneverntjenestene
ofte flere å spille på og en tilstedeværende
leder. Som leder for en akuttberedskap er det behov for tilgjengelighet for de ansatte når
de har behov for noen å drøfte med. Avdelingsleder er tilgjengelig for de ansatte hele
døgnet.
Avdelings leder kvalitets sikrer korrespondanse i form av rapporter, bekymringsmeldinger
og lignende som sendes fra barnevernvakten . Avdelingsl eder er også den som har den
løpende kontakten med de ul ike barneverntjenestene,
mottar bestillinger på bistand, og
etter kl. 17 videreformidler beskjeder som ikke kan gis over mail til de som er på vakt. I
tillegg kommer daglig drift og administrative oppgaver som turnus, timelister, lønn,
økonomi, fakturabeha ndling, oppfølging av ansatte, samarbeidsmøter,
styringsgruppemøter,
deltagelse i lederteammøte og ulike former for rapporteringer til
kommunene . En gang i måneden er det personal/fagmøte for barnevernvakten fra kl.
17.00 til 19.00.
Barnevernvakten består av 3,65 årsverk i tillegg til leder. Per dagsdato er det 13 ansatte,
9 personer som jobber turnus, samt 4 vikarer. Dette krever langt mer administrering og
oppfølging enn om det hadde vært 3,65 ansatte. Det at flere har lange friperi oder mellom
vaktene medfører i tillegg at det er større behov for teknisk bistand (pc, programvare,
osv) til de ansat te over telefon eller i form av oppfølging dagtid påfølgende dag.
Avdelingsleders vurdering er at ledelse av barnevernvakten tilsvarer en 100% stilling , og
at belastningen på leder ikke begrenser seg til kontortid. Om deler av lederstillingen
legges inn i turnus vil det allikevel medføre telefoner og administrering på dagtid, og
belastningen i løpet av døgnet vil bli enda større på leder.

7.

O PPSUM M ERIN G

Tilbakemeldinger tilsier at formålet med å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til
rett tid er innfridd .
Rapporten mangler direkte tilbakemeldinger fra barn og unge selv, men det foreligger
indirekte tilbakemeldinger fra barneverntjenestene
og de ansatte ved b arnevernvakten
om at barn, unge, deres foreldre og nettverk har uttrykt at de er fornøyde med å få
akutt bistand på kveld, natt og helg.
Legevakt og politi gir uttrykk for at dette har vært et etterlengtet og nødvendi g tilbud. De
opplever at d et er tilgjengelighet ved behov, rask responstid ved akutte hendelser og god
rådgivning.
Alle barnevernlederne og ansattrepresentantene
fra barnevernet uttrykker at formålet
med å begrense belastningen på barneverntjenestenes
led ere og ansatte har vært
vellykket. Det fremkommer at barnevernvakten er en styrke for barneverntjenesten
i
form av bedret arbeidshverdag for ansatte og ledere, og et mer helhetlig tilbud til
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kommunens innbyggere. Videre oppleves vissheten om at barn og ung e er sikret en
beredskap til en hver tid som et uvurderlig gode.
D rift en av barnevernvakten tilfredsstiller dagens krav til kommunene om forsvarlige
barneverntjenester.
Erfaringstall viser at antall h envendelser til barnevernvakten, totalt,
har vært høyere enn antatt før oppstart . Dette viser at behovet er større enn antatt.
Det fremstår som ønskelig at driften videreføres. Ved eventuell videre føring av drift , etter
prosjektperioden , har det kommet innspill rundt åpningstidene . Det samme gjelder
vurdering av lederressursen.
Dersom det viser seg at kommunene ikke går for videre akuttberedskap i form av dette
samarbeid et om interkommunal barnevernvakt, må kommunen opprette en egen
formalisert akuttberedskap eller søke samarbeid med andre akuttberedskaper.
Kommuner som ikke har en formalisert akuttberedskap kan ikke sies å ha oppfylt kravet
om forsvarlige barnevernstjenester.

Alle mandatets punkter (se vedlegg) er ikke fullt ut besvart grunnet begrenset tid.
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8.

VEDLEGG
Vedlegg 1 - Mandat

1.

Beskriv rettsti lstanden i Norge for barnevernvakt, kort om ulike vaktmodeller
statistikk for akutt beredskap i landet (bufdir siste undersøkelse våren 18)

2.

Beskriv situasjonen før opprettelse av interkommunal barnevernvakt (utdrag av
hovedpunkter og informasjon fra utredningsrapport
av Ingulfsen) og veien frem til
prosjektoppstart

3.

Beskriv nå situasjonen
-

4.

etter 1 års drift herunder

Fakta tall for de 6 kommunene (Fylkesmannen 31.12.17 eller 30.06.18)
Annen relevant bakgrunnsinformasjon
som belyser nå situasjonen sett opp
mot før
situasjonen i utredningsrapporten
Statistikk fra Bvv samlet og fordelt per kommune fordelt på ulike relevante
parametere
Analyse av statistikk knyttet til åpningstider, passiv og aktiv vakt (utdrag fra
eksempelvis 6 mnd drift av vakta)
Økonomiske rammer samlet og per kommune, budsjett og regnskap for 2017
og 2018
Stillingshjemler, personalsituasjonen,
internkontroll, rutinehåndbok, opplæring
og annen relevant informasjon i driftsåret (ta utdrag fra årsmelding)

Erfaring fra interkomm unal barnevernvakt,

herunder kritiske suksessfaktorer;

- Fra samarbeidspartnere

ståsted

- Fra barnevernlederes

og administrativt

ståsted (spørreundersøkelsen)

- Fra de ansatte på Bvv sitt ståsted (medarbeiderundersøkelsen,
10 faktor)
- Fra de ansatte i deltaker kommunens
- Fra andre relevante,
5.

og

Drøft mulighetsrommet

for eksempel KS

ståsted

herunder brukeres ståsted.
for videre drift av Bvv etter prosjektperioden
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Vedlegg 2 - Barnevernledernes
evaluering sbesvarelse
Barnevernlederne i de ulike barneverntjenestene
besvarte i forbindelse med evalueringen
på spørsmål knyttet til barnevernvakten.
Her er deres besvarelse , som er grunnlag for
deres vurderinger i rapporten.

Barnevernledernes

vurderinger

av åpningstider

og tilgjengelighet

Hvordan vurder er du tilgjengeligheten
til bvv for barn og deres familier som har
behov for bistand utenfor bvtj kontortid
i bvv` s aktive tid?
Bvleder - 1: Jeg vurderer tilgjengeligheten som god og at barns behov for akutt bistand
er oppfylt slik vår interkommunale vakt er organisert.
Bv - leder - 2: Tilgjengeligheten

er svært god slik ordningen er i dag.

Bv - leder - 3: Tilgjengeligheten er tilfredsstillende. Ytterligere info om Bvv bør gis på
skoler, til barn og ungdom o.l for å kjentgjøre telefonnummer og tilbud, samt
alarmtelefonens nummer og funksjon som et viktig supplement til Bvv. Politiet ved
operasjonssentralen virker gjennomgående i løpet av ett års drift lite informert om våre
tre kommuners tilknytning til Bvv hvor det gjentatte g anger ringes ansatte i Bvt og
sender oppdrag til Bvv i Drammen.
Bv - leder - 4: Den vurderes som bra.
Hvordan vurderer du tilgjengeligheten
til bvv for barn og deres familier som har
behov for bistand utenfor bvtj kontortid
i tidsrommet
med bakvakt?
Bv - leder - 1: Se svar over. Jeg tenker at dette er ivaretatt gjennom dagens ordning via
politi eller legevakt.
Bv - leder - 2: Jeg tenker at denne tilgjengeligheten

er tilstrekkelig

og god nok.

Bv - leder - 3: Det bør informeres bedre om alarmtelefonen til barn og unge, og deres
familier og på kommunenes hjemmesider slik at veien inn er enklere enn å gå via politi
og legevakt .
Bv - leder - 4: Kan være en risiko at noen barn ikke får nødvendig hjelp da det bare er
politi og legevakt som kan kontakte bakvakten. Er ikke kjent me d at det har vært uheldig
episoder på grunn av dette, men tenker det kan være at noen ikke får nødvendig hjelp
tidsnok. En løsning kan være at alle innbyggerne i kommunen kan ta kontakt med
bakvakten?
Hvordan vurderer du tilgjengeligheten
til bvv for bvtj?
Bv - leder - 1: Svært god, lett å få tak og i formidle oppdrag osv.
Bv - leder - 2: Får alltid tak i daglig leder på dagtid.
Bv - leder - 3: God kapasitet på bestilte oppdrag. Ikke konflikt med akutteoppdag
kjennskap.

etter vår

Bv - leder - 4: Den vurderes som bra. De t kan være en utfordring med tiden fra 15.30 17.00 i saker hvor barneverntjenesten
starter arbeidet på dagen, og ønsker at
barnevernvakten skal overta med overlapp.
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Har du innspill til andre åpningstider,
evt. hvilke og hvorfor?
Bv - leder - 1: Redusere åpningstider i ukedager og helger. Dokumentasjon som foreligger
tilsier at det er svært få henvendelser til barnevernvakta etter kl. 23.00. Forslag kan
være at bvv har aktiv vakt fra kl. 16.00 ikke kl. 17.00 som i dag dette for å ivareta
behovet t il bvt i overgangen ved arbeidsdagens slutt i bvt. Tidspunktet for åpningstider
må sees i sammenheng med antall henvendelser tenker jeg.
Bv - leder - 2: Hvis man erfarer at det er tidspunkt aktiv vakt benyttes i liten grad, bør
man vurdere å innskrenke denne tiden av rent økonomiske hensyn. Eks etter midnatt
eller tidlig ettermiddag/kveld.
Ønskelig at dette vurderes av økonomiske hensyn.
Bv - leder - 3 : Ut i fra kjente henvendelser på akutte oppdrag bør åpningstidene for aktiv
vakt reduseres med tanke på kostnadse ffektivitet. Aktivvakt på ukedager til kl 23.00 vil
være tilstrekkelig for våre kommuner. Det samme gjelder helg (fre - lør) til kl 24.00. Det
bør vurderes om 22.00 i ukedager også er et alternativ, når det ses på statistikk samlet
og analysert jfr kommende evalueringsrapport.
Et annet alternativ er å ha en ansatt på
aktivvakt og en i passiv vakt for et tidsrom etter 21.00, noe som også ble drøftet før
prosjektstart. Dette allikevel sårbart med tanke på å rekruttere og beholde ansatte, og
for kompetanse. Alle bestilte oppdrag kan ivaretas innenfor tidsramme ukedager 17.00 21.00 og for helg 17.00 - 22.00, slik at oppdrag kommunene ønsker å bestille har ikke
innvirkning på åpningstider utenfor dette tidsrommet. Åpningstid fra 17.00 er etter en
samlet vurdering til strekkelig for våre kommuner. Mtp at kommune Bvt endrer seg og
det vil være aktuelt å gå over til dagtid turnus (ansatte jobber til 20.00) i vår tjeneste vil
åpnings tidspunktet på sikt endre behovet også. Dette vil være aktuelt fra 2020 med
barnevernrefor men, mulig tidligere, dvs fra 2019. Dette vil i så fall endre vårt behov for
Bvv i noe grad.
I kombinasjon med godt opplyst alarmtelefonnummer
i kommunene slik at inngangen til
Bvv forbedres for barn og familier i passivvakt tid, vil reduserte åpningstid er være
forsvarlig jfr krav som følger av bvloven.
Bv - leder - 4: Se svar på punktet over.

Barnevernledernes
barnevernvakten(bvv)

evaluering

rundt

bestilling

av tjenester

fra

- Uanmeldte/anmeldte
tilsyn
Bv - leder 1: Fungere svært godt, veldig avlastende for egen tjeneste og kommunens
sbh. Dette vil for egen tjeneste være viktig å videreføre for å unngå stor slitasje i en liten
tjeneste. Samtidig en kvalitetssikring både for familien og bvt at flere «øyne» inn i
famili en og ser på godt og vondt.
Bv - leder 2: Fungerer bra.
Bv - leder 3: Noe varierende hva som fremkommer i rapporter og av vurderinger. I
oppstarten noe usikkerhet og mangelfulle rapporter på bestilte oppdrag. I dialog har
dette blitt bedret, handler om forve ntninger og avklaringer.
Bv - leder 4: Det fungere bra. Bestillinger

blir fulgt og vi mottar gode rapporter
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i ettertid.

- Oppfølging
av barn/familier
for bvtj, f.eks: i etterkant
av avhør
Bv - leder 1: God hjelp for bvtj i forhold til å ha flere å spille på og som kan bistå bvtj
utover kvelden. Jeg tenker at familien også opplever dette som positivt i en svært
krevende situasjon som det er for dem når det oppstår noe akutt. En trygghet og kanskje
lettere å forholde seg ti l bvv for familiene i denne fasen enn bvtj som man kanskje er
uenige med.
Bv - leder 2: Ikke erfaring
Bv - leder 3: Til nå vært lite behov. Erfaringsmessig er det behov for at saksbehandler
som har fulgt barnet til Barnehuset må sluttføre prosessen med foreldr ene for å ivareta
helheten og barnet. Skal barnet plasseres må saksbehandler følge barnet pga relasjon.
Ungdomssaker kan vurderes. Oppfølging utover kvelden som sikkerhetsplan, støtte og
kontrollfunksjon
kan benyttes, men har i liten grad vært behov for.
Bv - leder 4: Bra. Vi har flere erfaringer med at barnevernvakten overtar når vi er tilbake
fra Barnehuset og det har fungert bra. Barnevernvakten har på profesjonelt vis ivaretatt
både barn, familier og samarbeidspartnere.
Er det utfordringer
knyttet til akuttberedskapen
ved at bvv utfører tilsyn?
Bv - leder 1: Jeg tenker ikke at dette påvirker akuttberedskapen da det er avklart med
bvt at tilsyn må vike dersom det oppstår en akutt situasjon. Denne informasjonen er bvt
inne forstått med ved bestilling av ti lsynsoppdrag.
Bv - leder 2: Nei, ikke så lenge dette ikke er tilsyn man kan avbryte eller unnlate dersom
akutte situasjoner.
Bv - leder 3: Ingen utfordringer som er kjent for vår tjeneste. Det ser ut til å være en
god prioritering av oppdrag og oppgaver, samt akutte hendelser.
Bv - leder 4: Er det bestillinger på mange tilsyn kan det være utforinger med akutte
situasjoner, da spesielt hvis man er lang unna geografisk. Har ingen erfaringer på at
akutthendelser må vente på bakgrunn av tilsyn.
Hva betyr det for bvtj at bvv utfører disse tjenestene?
Bv - leder 1: Se tidligere svar. Har stor betydning for organisering
reduksjon på slitasje hos saksbehandler i egen tjeneste.

av egen tjeneste og

Bv - leder 2: Dette er ikke det viktigste ved barnevernvakta, og det gjør ik ke noe om
denne muligheten reduseres. Greit at barnevernvakta gjør dette så lenge det er kapasitet
og det ikke går ut over akuttberedskapen.
Bv - leder 3: tjenestene er et godt supplement og vurderes å ha høyere kvalitet enn ved
andre oppdragstakere/anbudstj
eneste ved tilsynsoppdrag. Tjenestene er også viktige for
å forsvare de økonomiske sidene ved drift av Bvv i den størrelsesorden som er i dag.
Bv - leder 4: Mindre overtid, mindre belastning på ansatte. Bedre tilbud til barn og
familier. Bedre tid til å jobbe med kjerneoppgaver.
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Barnevernledernes

vurdering

av kvaliteten

på tjenesten

Hvordan er din vurdering
av kompetansen
til bvv og hvordan bvv løser oppdrag?
BV - leder 1: Jeg opplever at bvv løser oppdrag på en god måte og innehar god
kompetanse, noe ulik bakgrunn det kan være både positivt og negativt (forståelsen av
lovverket og akutt arbeidet til bvv) Jeg tenker det er viktig at de som er ansatt på bvv
har bred erfaring fra akuttarbeid og erfaring 1 linje.
BV - leder 2: Vår erfaring så langt er at kompet ansen i barnevernvakta er god og vårt
inntrykk så langt er at de oppdragene som har blitt utført for vår kommune (både akutte
og planlagte) har vært løst på en forsvarlig og tilfredsstillende måte.
BV - leder 3: Kompetansen er i hovedsak tilfredsstillende, allikevel noe varierende som
fremkommer i rapporter og av vurderinger. I oppstarten noe usikkerhet og mangelfulle
rapporter på bestilte oppdrag. I dialog har dette blitt bedret, handler om forventninger og
avkla ringer. Allikevel erfarer vi at kompetansen er varierende blant de ansatte, og
herunder forståelsen av oppdraget. Dette er noe som bør veiledes på i forhold til ansatte,
og også saksbehandler i kommune om det handler om forventninger/muligheter
for Bvv
arb eid.
Svært få akutte oppdrag for våre 3 kommuner, så tilbakemeldingen her dreier seg i
hovedsak om bestilte oppdrag. I en akuttsak god rapport og utført arbeid, men rapport
innkom sent med tanke på at Bvt måtte fatte akuttvedtak og følge opp saken påfølg ende
dag. Med elektronisk post via Altinn vil dette løse seg, og rapportene kan foreligge
umiddelbart som er ønskelig for videre oppfølging av familiene påfølgende dag. I all
hovedsak vurderes kompetansen tilfredsstillende og det samme gjelder utføring av
oppdrag.
BV - leder 4: Kompetansen til barnevernvakten vurderes som høy. Det er fagpersoner
med erfaring som tar utfordringer på strak arm. De ansatte vurderes som trygge og
selvstendige i rollen.
Forbedrer Barnevernvakta
tjenestetilbudet
i din kommune,
og evt. hvordan?
BV - leder 1: Ja. Reduserer belastningen på bvt sine ansatte utenfor arbeidstid.
God akuttberedskap hele døgnet også utenom barneverntjenesten
sin ordinære
arbeidstid. God bistand til barneverntjenesten
i forbindelse med akuttarbeid som
fortse tter utover barneverntjenestens
ordinære arbeidstid.
God hjelp for barneverntjenesten
å kunne bestille tilsynsbesøk i hjem hvor det er tvil om
barnet kan bo hjemme på sikt. Dette var oppdrag barneverntjenesten
selv foretok
utenfor ordinær arbeidstid.
BV - leder 2: Det forbedrer tjenestetilbudet
først og fremst ved at det ALLTID er en
beredskap. Vi har tidligere i all hovedsak vært mulige å nå for innbyggere og andre
hjelpeinstanser, men kan nå garantere det på en annen måte. Jeg tenker også at det at
barnev erntjenestens egne ansatte har «avlastning» i helgene, indirekte kan sies å bidra
til en bedring av den ordinære barneverntjenesten.
BV - leder 3: Tjenestetilbudet bedres med barnevernvakt, dette både mtp tilgjengelig
akuttberedskap for barn og familier, sam t mulighet for å bestille oppdrag som
eksempelvis tilsyn. Akuttberedskapen avlaster videre ansatte og barnevernleder. Tilsyn
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øker videre mulighet for at barn kan bli værende i hjemmet
hvor barnet og familien kan ivaretas med si kkerhetsplan og
Videre et forbedret tilbud for å ivareta familier som opplever
barn plasseres på dagtid eller det varsles om 4 - 12 sak. Bvv
støttefunksjon utover Bvt ordinære åpningsti d.

selv etter akutte hendelser,
Bvv som kontrollfunksjon.
ulike kriser, eksempelvis at
kan da tilbys som

BV - leder 4: Kommunens innbyggere har med barnevernvakten en tjeneste som ivaretar
barn og unge utenfor barneverntjenestens
kontortid. I tillegg møter familier i krise en
faglig og samlet tjeneste, men felles verdigrunnlag. Barn og unge i kommunen blir bedre
fulgt opp i form av tilbud barneverntjenesten
er i behov av og ikke ellers kunne tilbudt i
like stor grad, f.eks uanmeldt og anmeldt hjemmebesøk på kveld og helg.

Barnevernledernes
evaluering
av samarbeidet
barnevernvakt
og barneverntjenes
ten

mellom

Hvordan vurderer du samarbeidet
mellom bvv og bvtj?
BV - leder 1: Jeg opplever samarbeidet som godt, lett å ta kontakt og bestille oppdrag.
Kort vei for å spørre slik jeg opplever det.
BV - leder 2: Bra!
BV - leder 3: Samarbeidet har vært godt og utfordring er har vært tatt opp underveis.
Noen utfordringer er nevnt i andre punkter i dette svaret slik som rapporter, posttid,
forventninger til oppdrag. God dialog med leder av Bvv, leder Bvt og sbh i tjenesten.
Det er naturlig nok utfordrende med at 6 kommuner skal være «enige» om drift, når
kommunene har svært ulike behov og organiserer seg ulikt.
BV - leder 4: Bra. Enkelt å stille spørsmål, gi tilbakemeldinger
relevante for begge tjenester.

og gi opplysninger

som er

Forslag til en evt. videre samarbeidsform
BV - leder 1: Faste samarbeidsmøter mellom bvv og i bvt (inkludert de ansatte ikke bare
leder) en gang i halvåret. Jeg tenker dette vil være med å fremme ett tettere samarbeid.
BV - leder 2: Fortsatt regelmessige møter med leder av bvv og de ulike
barneverntjenestene
er hensiktsmessig.
BV - leder 3: I det videre bør det nok opprettes faste samarbeidsmøter i tjenestene
minimum 1 gang per halvår (samle erfaring fra siste halvår). Bvv bør gi direkte
tilbakemelding og veiledning på oppdrag so m ikke kan utføres, eller forventning til selve
bestillinga er urealistisk. Videre om oppdrag bør avsluttes, endres - som en mer samlet
vurdering enn enkeltrapporter i drøfting av oppdraget. Dette er justeringer som er
nødvendig i alt bestiller/utfører
arbe id.
BV - leder 4: Regelmessige møter

Evaluering

av måloppnåelsen

sett opp mot formålene

Gi barn og unge nødvendig
hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha
tilstrekkelig
beredskap
til at nødvendig
hjelp kan gis også utenom
ordinær kontortid.
Dette er i tråd med Lov om Barneverntjenester
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§ 1 - 1,

samt vil være en styrking
av tjenestetilbudet
samarbeidende
kommunene.

til ba rn og unge i de

BV - leder 1: Jeg opplever at dette formålet er svært godt ivaretatt
interkommunal barnevernvakt.

ved å inneha en

BV - leder 2: Innfridd
BV - leder 3: Målet ved Bvv må anses å være oppfylt og er i tråd med nasjonale
forve ntninger til forsvarlig drift av kommunal Bvt.
BV - leder 4: Måloppnåelse.
Begrense

belastningen

på barneverntjenestenes

BV - leder 1: Formålet og målet er definitivt

ledere

og ansatte

nådd – det merkes svært godt i våres tjeneste

BV - leder 2: Innfridd
BV - leder 3: Belastningen er helt klart begrenset,
om at dette er en styrke for tjenesten.

og de ansatte i tillegg til leder melder

BV - leder 4: Måloppnåelse.
Ansatt representant for bvtj 1: Avlastning for saksbehandler.
saken. Avkrefte, be krefte bekymring.

Tilsyn setter nytt lys på

Ansatt representant for bvtj 2: Noe mindre belastning i form av utrykning. Men får en del
henvendelser på telefon, vi må nok bli flinkere til å henvise til bvv. I store akutte
hendelser blir vi involvert, men det letter belastningen for d et.
Ansatt representant

for bvtj 3: Viktig å ha kontinuitet

i krisearbeid

og akuttsaker.

Ansatt representant for bvtj 4: Stor innvirkning for ansatte og leder – letter
arbeidshverdagen veldig. Stor faglighet blant ansatte ved bvv. Overlapping går raskt, og
ansatte i bvtj kan reise hjem evt. samarbeide.

Er barnevernledernes

forventninger

innfridd?

Hvilke forventninger
hadde/har
du til bvv, og hvilke forventninger
er oppfylt og
hvilke er ikke innfridd?
BV - leder 1: Forventing om en avlastning for meg som leder og mine ansatte, slippe å
være påkoblet jobb 24/7 som leder er definitivt oppfylt. Redusert mye av ekstra arbeid
og planlegging i forhold til helger/ferietid osv.
BV - leder 2: Forventninger er innfridd ved det at vi har en akuttberedskap som ikke
lenger påhviler barnevernleders samvittighet og velvilje. Det er en uvurderlig gevinst!
Godt å vite at det faktisk alltid er en beredskap for «våre» barn.
Barnevernvakta virker veldrevet og man kan tenke at beredskape n for kommunens
er i trygge hender. Det er viktig.

barn

BV - leder 3: Forventingene samsvarte med utredningsrapporten
fra Ingulfsen og er
innfridd. Det ville vært ønskelig med en mer proaktiv informasjonsjobbing
ut mot skole,
Barnehager og andre samarbeidspa rtnere foreldremøter, barn og ungdommer i løpet av
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prosjektperioden for å kjentgjøre barnevernvakta. Horten prosjektet er foreslått tidligere
som ett eksempel. Det som har overrasket mest er de svært lave tallene for alle type
hendelser som ikke er bestilt e oppdrag, da dette antallet og behovet var langt høyere i
det året Bvt drev egen Bvv i våre 3 kommuner.
BV - leder 4: Forventninger om et tilbud til barn og unge etter åpningstid, som var rustet
til å håndtere ulike situasjoner. Forventinger oppfylt, vi er fornøyd med tjenesten.

Eventuelle
andre
barnevernlederne

tilføyelser,

innspill

og kommentarer

fra

BV - leder 1: Ingen anmerkning
BV - leder 2: Vi (barneverntjenesten)
ønsker fortsatt barnevernvakt og aller helst i samme
form. Vi strever med økonomien i forhold til å opprettholde dette, og vurderer det derfor
som viktig å se på hvor man kan spare, men fortsatt ha et forsvarl ig og godt tilbud.
Veldig fornøyd med lederfunksjonen av vakta og slik denne har vært utført, og tenker at
vakta bør ha en leder som har dette som hovedarbeidsoppgave.
Hvorvidt denne stillingen
må være 80 eller 100% vet jeg ikke, men det er viktig med en f ortsatt god og helhetlig
ledelse av en så sammensatt personalgruppe i turnus. Dersom selve dag - lederfunksjonen
kunne reduseres med en liten andel, kunne kanskje resterende andel evt utføres av leder
på kveldstid.
Vakta har ikke fungert lenge selv om prosj ektperioden snart er over. Det er derfor godt
mulig at det fortsatt er viktig med leder i 100% stilling.
I forhold til evt besparelse tenker jeg at man først vurderer muligheten for noe reduksjon
av aktiv vakt på tidspunkt der det erfaringsvis er lite beh ov for akuttberedskap.
Vakta har gitt inntrykk
betryggende.

av å levere kvalitativt

gode tjenester,

noe som kjennes godt og

BV - leder 3: I tillegg til begrensning av åpningstider bør lederressurs for barnevernvakta
reduseres, dette jfr innledende drøftinger før prosjektstart av Bvv. Det ble her foreslått
50/50 leder/vakt. Våre 3 kommuner vurderte behovet slik ved prosjektstart, men valgte
fullskala Bvv i prosjekttiden for å få erfaring med komplett drift og kartlegge behovet.
Etter 1 års drift vurderes det a t lederstilling i 100% og dagens åpningstider er for
omfattende. Drift av 3,5 årsverk samsvarer i liten grad med våre 3 kommuners øvrige
skalering av drift. Dette på samme tid når før og etterarbeidet knyttet til akutte saker har
vist seg å være langt lave re i antall enn forventet og estimert i utredningsrapporten
til
Ingulfsen. Det vil i tillegg være en styrke at leder av vakta arbeider sammen med øvrige
vaktpersonell med tanke på kompetanse, veiledning og heving av kompetanse.
BV - leder 4: Ingen anmerkni ng
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Vedlegg 3 - Referansegruppens
interkommunal
barnevernvakt

evaluering

Referansegruppen
samt representant

består av en ansattrepresentant
fra legevakt og politi.

Hva fungerer

bra? / Behov som blir dekket

Representant
for politi: Tilgjengelighet
ved akutthendelser, gjør at politiressurser
raskere tror vi er bedre inngripen ovenfor
vi trenger det . Tilbud tilgjengelig for barn

av

fra hver av de 4 barneverntjenestene,

med dagens

ordning.

ved behov (når som helst) . Rask responstid
frigjøres raskere . Overtakelse av riktig instans
barna. Kunnskap og r ådgivning tilgjengelig når
i større grad nå enn før bvv.

Representant
for legevakt:
Bra at det nå er et
flere situasjoner før bvv ble opprettet hatt behov
tilbud. Viktig at det er en beredskap. Behovet for
gangene det har vært behov. Bra tilgjengelighet.

tilbud hele døgnet. Legevakt har ved
for kontakt med bvt j. Etterlengtet
legevakta vil variere. Positivt de
Bra rådgivning.

Representant
for bvtj. 1: Bra med «andre øyne» inn i sakene (uanmeldte tilsyn).
Sikkerhet for barnet. Bvv er med på å gi en faglig forsvarlig tjeneste. Lett tilgjengelig.
Godt samarbeid. Ekstra ressurs. God avlastning for saksbehandlerne.
Representant
for bvtj. 2 : Tilgjengeligheten er bra for barneverntjenesten.
Ko mmer
raskt rapport. Godt samarbeid. Bra at bvv snakker med barna. Akuttplassering, fungerte
bra, godt samarbeid.
Representant

for bvtj.3:

Representant
av oppdrag.

for bvtj.

Godt tilbud for tilsyn i aktive saker/undersøkelser.
4: Greit å gjøre bestilling.

Hva fungerer ikke eller kunne
dekket med dagens ordning.

Ikke opplevd problemer ifm utføring

vært bedre?/Behov

som ikke blir

Representant
for politi: Privat personer som ønsker kontakt med bvv ringer politiet når
det ikke er andre steder å ringe til. - Åpne opp linjer for privatpersoner.
Representant
for legevakt:
Har foreløpig lite tilgjengelig data på hva som kunne vært
bedre. Har fungert i de tilfellene hvor legevakta har hatt behov for kontakt. Publikum kan
ha behov for direkte kontakt med bvv (når det kun er åpent for legevakt og politi).
Ansatt representant
for bvtj 1: Ønsker at bvv kan gi bvtj tilbakemelding ift om
tilsynsoppdrag bør avsluttes. Ta dette med i evalueringer. Bvv kan opp leves belastende
for foreldre og barn. Doble roller, jobber bvtj og bvv, kan oppleves forvirrende for
klienter.
Ansatt representant
for bvtj 2: Lettere å ringe enn å sende skjema. Skulle ønske man
kunne bestille tilsyn til fast tid (tilsyn ved samvær).
Ans att representant
for bvtj 3: Ønsker samarbeidsmøter 2 ganger i året (med
ansatte). Mer utadrettet virksomhet på samarbeidsmøter med barnehager, skoler osv.
for å spre informasjon. Mer presise rapporter, hvor lenge var dere i hjemmet, navn på de
som er tils tede
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Ansatt

representant

for bvtj 4: Ingen bemerkninger

Har bvv noen innvirkning

på arbeidshverdagen

Representant
for bvtj 1: Avlastning for saksbehandler.
Avkrefte, bekrefte bekymring.

til ansatte

i bvtj.?

Tilsyn setter nytt lys på saken.

Representant
for bvtj 2: Noe mindre belastning i form av utrykning. Men får en del
henvendelser på telefon, vi må nok bli flinkere til å henvise til bvv. I store akutte
hendelser blir vi involvert, men det letter belastningen for det
Representant

for bvtj.3:

Viktig å ha kontinuitet

i krisearbeid og akuttsaker.

Representant
for bvtj 4: Stor innvirkning for ansatte og leder – letter
arbeidshverdagen veldig. Stor faglighet blant ansatte ved bvv. Overlapping
ansatte i bvtj kan reise hjem evt. samarbeide.
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går raskt, og

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/4364-7

Arkiv: U63 &18

Serverings- og skjenkebevilling - FJ Horeca AS
Forslag til vedtak:
FJ Horeca AS org.nr. 921 088 205 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3
for Værket Industribar, Stabells gate 2, 3510 Hønefoss.
 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september
2020.
 Johan Jørgensen f. 01.04.1962 godkjennes som styrer av bevillingen og Fridthjof
Jørgensen f. 06.09.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar
med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske
vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike
kommune.

Sammendrag
Det søkes om serverings- og skjenkebevilling for lokaler og uteareal i Stabells gate 2.
Konseptbeskrivelsen viser at stedet skal driftes med en kombinasjon av bar, matservering,
visning av sport, shuffleboard, spill og ulike events.
Beskrivelse av saken
Det har tidligere vært gullsmed i lokalene det nå søkes bevilling for. Stedet vil ha flere
avdelinger. Første etasje vil bestå av barområde og servering. Andre etasje er tiltenkt
barområde og servering, i tillegg til shuffleboard og visning av sport. På utearealet er det
tiltenkt stoler og bord innenfor et gjerde, slik som andre steder i byen har. Utearealet vil ikke
være til hindring for forbigående. Kjøkkenet baserer seg på at maten i hovedsak skal
varmes/tilberedes og ikke lages. Konseptbeskrivelsen fremmer avslappet og casual atmosfære
og ønsket målgruppe er gjester med en snittalder på 30 år.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
-

Juridiske forhold
Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått
obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven. Det er ikke fremkommet
merknader fra høringsinstansene som har betydning for søknaden.
Tidligere behandlinger og vedtak
Bevillingssøker har ikke tidligere hatt serverings og/eller skjenkebevilling i Ringerike
kommune. Det fremkommer ikke av søknaden at søker har bevilling i andre kommuner.
Rådmannens vurdering
Rådmannen er positiv til en utvikling av bymiljøet, og anser konseptet å gi bymiljøet et
positivt løft. Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.
Uttrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 22.10.2018.
Obligatoriske vedlegg til søknad, mottatt 22.10.2018.
Brev til høringsinstanser, datert 22.10.2018.
Uttalelsen fra skatteoppkrever i Ringerike, mottatt 23.10.2018.
Uttalelsen fra Skatt Sør, mottatt 26.10.2018.
Uttalelsen fra Rusenheten, mottatt 30.10.2018.
Uttalelsen fra Sør-Øst politidistrikt, mottatt 02.11.2018.

Ringerike kommune, 31.10.2018
Tore Isaksen
rådmann

leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal

-

