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Arkivsaksnr.: 17/1273-43

Arkiv: PLN 432

432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288
og 103/94 m. fl.
Saksnr.:
18/19
25/19
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
04.02.2019
19.02.2019

Forslag til vedtak:
1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas.
2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre
endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves.

Sammendrag
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging på gnr/bnr 103/288 og deler av
103/94. Planen er en detaljregulering, og inneholder areal for 12 boenheter fordelt på to
rekkehus, med tilhørende parkering, uteoppholdsareal og lekeplass.
De viktigste temaene i høringsuttalelsene var støyproblematikk, som beror på avstanden til fv.
241 og en topografi som gir utfordringer for effektiv støydemping. Høringsuttalelsene har gått
på at det er viktig at fasader ut mot støyutsatt side skal følge kravene i T1442/2016, og at dette
er utfordrende å få til. Forslagsstiller har fått bistand fra ekstern konsulent for å utforme ulike
tiltak som sørger for tilstrekkelig skjerming mot rom med støyfølsom bruk, samt støyskjerming
av balkonger og uteområder, som etter rådmannens syn gir tilstrekkelig effekt.
I tillegg har avstand mot fylkesvei vært et tema for diskusjon. Avstanden til fylkesveien er
mindre enn de 50 meterne som Statens vegvesen krever som minimumsavstand, og Statens
vegvesen har vært kritiske til konsekvensene av at avstanden til fv. 241 er 30 meter.
Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig og gir den beste utforming av
eiendommen, i avveining mellom støyskjerming mot støyutsatt side og nok areal avsatt til
uteoppholdsarealer på stille side.
Rådmannen er positiv til planforslaget, som innebærer nye boliger i Haugsbygd – en av
kommunens prioriterte lokalsamfunn. Forslagsstiller har utført støyanalyser og vist til gode
løsninger for å dempe støyproblematikk gjennom både fysisk skjerming og plassering av
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støyfølsomme rom mot stille side av bygningene. Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas
slik den nå foreligger.
Innledning/bakgrunn
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12
boenheter, fordelt på to rekkehus på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen fremmes
som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende anlegg som
uteoppholdsarealer, felles lekearealer, adkomst og parkering, samt kjøreveg, fortau og annen
veggrunn. Eiendom 103/224 med eksisterende bebyggelse er også inkludert i planforslaget
etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og
forslagstiller.
Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde
Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot
vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som
planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre
Nordbergveien 10.
Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og til planforslaget slik det nå
foreligger, og anbefaler at planen vedtas.
Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget som skal til behandling består av:
- Plankart (vedlegg 2)
- Reguleringsbestemmelser (vedlegg 3)
- Planbeskrivelse (vedlegg 4)
Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også
saksframlegg til førstegangsbehandling, vedlegg 10. Under følger en beskrivelse av de viktigste
momentene som har vært diskutert i utarbeiding av plan og som følge av høringsuttalelser.
Støy:
Fv. 241 passerer planområdets nordside, og genererer mye trafikkstøy. Siden planområdet
skråner mot nord og bygningens plassering vil være høyere i terrenget enn veien, er det
utfordrende å skjerme mot støy med støyskjermer på bakkenivå. Disse vil ikke bli høye nok til
at støyen ikke passerer over støyskjermene. For å redusere støy ved fasader vil byggenes
underetasje disponeres som parkeringskjeller. I tillegg vil utbygger sørge for nødvendige tiltak i
fasader mot støyutsatt side slik at rom med støyfølsomt bruk får et støynivå som ikke
overstiger kravene i teknisk forskrift, at balkonger mot nord skjermes tilstrekkelig og at
uteoppholdsareal og lekeareal skjermes i tråd med teknisk forskrift. Rådmannen vurderer at
disse tiltakene, som sikres i bestemmelser og utdypes i planbeskrivelse, løser støyutfordringene
på en god måte.
Byggegrense mot vei:
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Statens vegvesen har vært kritiske til planområdets og bebyggelsens avstand til fv. 241. Det ble
opprinnelig gitt en dispensasjon for byggegrense på 35 meter fra fylkesveien da prosjektet var
tenkt bebygd med to tomannsboliger. Byggegrense i foreliggende planforslag er 33,5 meter for
den nye bebyggelsen, noe vegvesenet er kritiske til, men det har ikke blitt fremmet innsigelse.
Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig, og gir den mest fornuftige
utformingen av eiendommen. Det er lite sannsynlig med en stor utvidelse av bredden på
fylkesvei 241 forbi planområdet, og veien har i dag tre felt (to kjørefelt samt krabbefelt) på
strekningen. På grunn av at eiendommen skråner ned mot veien ville det ha liten effekt for
støyforhold å trekke bebyggelsen noen meter tilbake – dette ville derimot gjort at det hadde
blitt mindre plass til uteoppholdsarealer på bygningenes stille side, som ville vært negativt målt
mot den lave effekten av noen meters større avstand mot vei når det gjelder støyforhold.
Endringer etter førstegangsbehandling
De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:
 Endringer i bestemmelser for å ivareta krav til støyskjerming i uteområder
 Støyskjerming for balkonger er sikra i bestemmelser – teknisk løsning avklares i
byggesak
 Nytt parkeringsareal nordøst for boligene med etablering av snuhammer, etter avtale
med sameiet i Øvre Nordbergvei 10.
I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.
Det er inngått en avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10 nordøst for eiendommen, se
vedlegg 8. Dette er gjort for å imøtekomme krav til areal for renovasjon og snuhammer som
må løses på denne eiendommen. Som kompensasjon for at noe av arealet som tilhører sameiet i
Øvre Nordbergvei 10 må benyttes, opparbeides det parkeringsplasser for sameiet. Området
vises i plankartet og i vedlegg 9, men eierforhold på eiendommene endres ikke.
Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.06.2018–24.08.2018. I samme periode
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i
uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.
Innsigelser
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta
reguleringsplanen.
Gjeldende reguleringsplaner
Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst overlapper med
veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen.
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Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel
Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor
er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes
utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunna hvor
kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens
samfunnsdel.
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnede planer. Kommuneplanbestemmelsene
stiller krav om reguleringsplan.
Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen
I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall
gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense bilbruk
og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.
I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene
som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går
fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for
kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og
sykkelveien helt til Vang skole.
Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak.
Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf.
gjeldende delegeringsreglement.
Naturmangfoldloven
Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen naturog miljøforhold som kan forringes i området.
Tidligere behandlinger og vedtak
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og
vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04. juni 2018, sak 42/18.
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Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune.
Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som
knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en liten økonomisk konsekvens i form av kostnad
for drift/vedlikehold av vei for Ringerike kommune.
Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale
tjenester.
Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for
saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.
Rådmannens vurdering
Innkomne uttalelser
Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg.
Samlet vurdering
Rådmannen er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i
Hemskogveien, Haugsbygd. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et
populært boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at
beboerne vil ha trygg vei som myke trafikanter på fortau som knytter seg til eksisterende gangog sykkelveinett. Nytt parkeringsareal med snuhammer gir også tilstrekkelig med kjøre- og
snuareal for renovasjonsbiler.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler derfor rådmannen at planforslaget vedtas.
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Vedlegg
1. Oversiktskart med planavgrensning
2. Plankart
3. Reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse
5. Oppsummering av høringsuttalelser med rådmannens kommentar
6. Høringsuttalelser
a. Buskerud fylkeskommune
b. Fylkesmannen i Buskerud
c. Statens vegvesen 22.08.2018
d. Statens vegvesen 17.10.2018
e. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen
f. Brakar
g. Knut Helle, for Sigrid Helle
7. Geotekniske notater
8. Avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10
9. Illustrasjon av parkeringsareal og snuhammer til Øvre Nordbergvei 10
10. Saksframlegg til 1. gangsbehandling
11. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling
12. Illustrasjoner
Ringerike kommune, 21.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Ole Sannes Riiser
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Fastsetting av støygrenser - Kryptovault

Ringerike kommune, 14.02.2019
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Arkivsaksnr.: 19/654-2

Arkiv: K25

Fastsetting av støygrenser - Kryptovault
Saksnr.: Utvalg
24/19
Formannskapet

Møtedato
19.02.2019

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Sammendrag
Som formannskapet er godt kjent med har det vært utfordringer knyttet til støy fra
KryptoVault sitt datalager på Follum. For å innhente informasjon og få grunnlag for fastsetting
av støygrenser for virksomheten, har rådmannen sikret koordinert vurdering på tvers av
kommunens helsemyndighet, bygningsmyndighet og avdeling for plan og strategi, samt dialog
med nasjonale miljø- og helsemyndigheter.
Kommunen mottok i desember 2018 etterspurt støysonekart for KryptoVault sitt datasenter på
Follum. Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern orienterte formannskapet om sin
vurdering i saken 22. januar 2019 og oversendte sin anbefaling om støyreduksjon 30. januar
2019. Henholdsvis 1. og 4. februar 2019 oversendte KryptoVault også etterspurte utredninger
om mulige ytterligere støyreduserende tiltak hvor beregnet effekt av tiltakene, prognose for
støy som hensyntar full drift av hele anlegget og kostnader synliggjøres.
I dette notatet orienteres formannskapet om informasjonen som nå foreligger. Rådmannens
videre anbefaling for håndtering av saken er at formannskapet orienteres i sitt møte 19. februar,
at det avholdes et åpent informasjonsmøte for naboer og andre interesserte i månedsskiftet
februar-mars og at sak om støygrenser med hjemmel i folkehelseloven fremmes for vedtak i
kommunestyret 7. mars.

Side 2 av 5

RINGERIKE KOMMUNE
Sak 24/19
Beskrivelse av saken
Sommeren 2018 målte kommuneoverlegen og miljørettet helsevern i Ringerike støynivåer på
opptil 60 dBA ved de nærmeste boligene. KryptoVault har i ettertid gjennomført en rekke
avbøtende tiltak som har redusert støyen. Etter pålegg fra fylkesmannen og kommunen har
KryptoVault fått utarbeidet støysonekart som ble oversendt kommunen i desember 2018.
Støysonekart utarbeidet av uavhengig konsulent viste at høyeste beregnede støynivå ved
nabohus i desember 2018 var på 41dBA1, men samtidig at støyen har innslag av rentone og har
høy andel lavfrekvent støy.
Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern orienterte Formannskapet om sin vurdering i
saken 22. januar 2019 og oversendte sin anbefaling om støyreduksjon 30. januar 2019
(vedlagt). Kommunens helsemyndighet gir følgende anbefaling:
Helsemyndigheten finner grunnlag for å skjerpe grenseverdien for støy slik det åpnes
for i T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. Det
begrunnes i støyens karakter (monoton og heldøgnkontinuerlig med bredt
frekvensområde, herunder lavfrekvent støy og innslag av rentonestøy). Virksomhetens
beliggenhet og belastningen knyttet til sammenfallende støy er vektlagt som
skjerpende.
Det fremgår av støyrapporten fra Brekke og Strand at støyen er monoton og
døgnkontinuerlig. Det tas derfor utgangspunkt i nivået Lnight 45 dBA.
Helsemyndighetens anbefaling er at det settes krav om 5 dBA reduksjon av støynivået
med utgangspunkt i nivået for nattlig støy, Lnight 45 dBA, jf. T-1442/2016
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen.
Det innebærer at grenseverdien for støy fra kjølevifter i KryptoVault AS’s dataanlegg
på Follum ikke bør overskride Lden 40 dBA i områder som berøres av støy fra
virksomheten
Helsemyndigheten anbefaler videre at det settes krav til at KryptoVault AS sikrer at
støynivået i soverom og i oppholdsrom ikke overstiger Lp,A,T 30 dBA (NS 8175:2012,
tabell 4), slik det er mulig å ventilere gjennom luftekanal og vindu på gløtt.
Det anbefales vektlagt at virksomheten til enhver tid har ansvaret for å tilrettelegge
sin virksomhet slik, at den med sitt virke belaster omgivelsene minst mulig. Det er et
forskriftsfestet krav at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og
avvikles slik den ikke medfører fare for helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe.
Det påhviler den ansvarlige for virksomheten å utføre de nødvendige beskyttelsestiltak
for å forebygge, hindre eller motvirke fare for helseskade eller helsemessig ulempe.
Kommunen satte i midlertidig brukstillatelse til lager vest gitt 26. okt. 2018 betingelser om og
frister for avklaring av støyforhold. Herunder fikk KryptoVault pålegg om å utrede mulige
ytterligere avbøtende tiltak når det gjelder støy hvor beregnet effekt av tiltakene, prognose for
støy som hensyntar full drift av hele anlegget og kostnader synliggjøres. Mulige ytterligere
avbøtende tiltak er utredet av Brekke & Strand Akustikk AS. Kostnadsoverslag for eventuell
1

Høyeste målte verdi var 40 dBA. Men begge disse verdier er eksklusive eventuell
«rentonestraff» på 5 dB jf. T-1442/2016. I tabeller i rapportene fra Brekke og Strand er målte
og beregnede støynivåer oppgitt inkl. 5 dB «rentonestraff» for de boligadresser der rentone er
dokumentert. Disse er i rapport og i tabell 6 nedenfor markert med *.
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gjennomføring av disse, har KryptoVault innhentet fra StavKon AS. Kommunen fikk disse
utredningene oversendt fra KryptoVault hhv. 1 og 4. februar.
Brekke og Strand AS har gitt forslag til støyreduserende tiltak for dominerende støykilder hvor
det ikke er gjort tiltak allerede. Fire ytterligere avbøtende tiltak er utredet, hvorav tre av disse
anbefales som særlig aktuelle. Forventet støyreduksjon er vist i støysonekart og i mer detalj
ved de fem nærmeste bolighus. Beregningene viser at det er mulig å oppnå godt merkbar
reduksjon i støynivå hos naboer. De tre tiltakene som er pekt på som særlig aktuelle, er å
installere lyddempere på luftinntak mot øst i hall syd (tiltak A), installere lyddempere på
luftinntak for containere i hall vest (tiltak C) og økt lydisolasjon på fasade vest i hall syd (tiltak
D).
Dersom alle de tre anbefalte tiltak (A, C og D) skulle blitt gjennomført, ville dette ifølge
oversendte kostnadsanslag innhentet av KryptoVault fra StavKon AS koste drøyt fem millioner
kroner eks. mva. De fire tiltakene er anslått å koste om lag hhv. 2,9 mill. kr (Tiltak A), 0,8 mill.
kr (Tiltak B), 1,4 mill. kr (tiltak C) og 0,8 mill. kr (Tiltak D). Formannskapet vil bli orientert
mer detaljert om kostnader og effekt knyttet til de enkelte tiltakene i sitt møte 19. februar.
Tabell fra Brekke og Strand sin utredning oversendt 1. februar 2019 som gir oversikt over
beregnet effekt av mulige ytterligere tiltak:

Både folkehelseloven og forurensningslovgivningen inneholder prinsipper om at en virksomhet
alltid skal redusere støybidraget sitt så langt som mulig uten urimelige kostnader. I tillegg til
vurdering etter T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen vil
derfor forholdet mellom nytte og kostnad knyttet til de aktuelle ytterligere avbøtende tiltak
være del av den videre vurdering i saken. Dette er i tråd med etablert praksis når
miljømyndighetene fastsetter støygrenser for industri i henhold til forurensningsloven. For øvrig
må det i vurderingen tas høyde for at beregninger av effekt av de støyreduserende tiltakene
innebærer usikkerhet i størrelsesorden 3-5 dB.
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Rådmannens anbefaling for videre håndtering av saken er at formannskapet orienteres i sitt
møte 19. februar, at det avholdes et åpent informasjonsmøte for naboer og andre interesserte i
månedsskiftet februar-mars og at sak om støygrenser med hjemmel i folkehelseloven fremmes
for vedtak i kommunestyret 7. mars.

Vedlegg
 Helsemyndighetens anbefaling om støyreduksjon fra datasenter KryptoVault AS,
Follum; avgitt 30.01.19
 Rapport fra Brekke og Strand AS om forslag til støyreduserende tiltak ved
KryptoVault Hønefoss, oversendt Ringerike kommune 1. februar 2019
 Overslag på arbeider i hall vest og sør på Follum fra StavKon AS, oversendt Ringerike
kommune 4. februar 2019.

Ringerike kommune, 14.02.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Terje Dahlen
saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen
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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

FORMANNSKAPET
Formannskapssalen
19.02.2019
11:00

Dagsorden:
11:00 – 11:05 Opprop og møteinnkalling.
11.05 – 11:20 Orientering – Støygrense - Kryptovault på Follum v/Bente E. Anfinnsen,
miljøsjef.
11:20 – 11:40 Orientering – Næringsstrategi v/Harriet Slaaen, næringssjef.
11:40 – 12:10 Pause/lunsj.
12:10 Saksliste

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

13/19

19/100
Plan for økonomirapportering 2019

14/19

19/598
Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER
SAMMEN»

15/19

18/5180
Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"

16/19

19/322
Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for
Menova as

17/19

14/1312
Vurdering av ekspropriasjon i forbindelse med framføring av vann
og avløpsledninger til Åsa

18/19

18/2956
Andre tilskudd 2019 Kultur -Uten fast driftsavtale/faste
tilskuddsområder

19/19

18/62
Status godkjenning av barnehager og skoler pr. 01.01.19 etter
forskrift om miljørettet helsevern

20/19

19/204
Rapport for prosjekt "Velferdsteknologi i Ringerike kommune",
2015-2018

21/19

19/216
Årsmelding for Eldrerådet 2018

22/19

18/4363
Serverings- og skjenkebevilling - Ole Ringerud

Ringerike kommune, 11.02.2019
Kjell B. Hansen
ordfører
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Arkivsaksnr.: 19/100-1

Arkiv: 151

Plan for økonomirapportering 2019
Saksnr.: Utvalg
13/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
19.02.2019

Forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2019 vedtas.

Innledning / bakgrunn
Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2019.
Beskrivelse av saken
Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god
økonomistyring gjennom året.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune har de siste 3 årene hatt en robust økonomisk situasjon.
Budsjettet for 2019 er stramt, med små marginer.
Det er nødvendig å følge den økonomiske utviklingen tett, og rådmannen anbefaler derfor at
praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskap og kommunestyre
opprettholdes.
Rådmannen vil presentere månedsrapporten i formannskapsmøtet i påfølgende måned, med en
muntlig framlegging og hvor presentasjonen vil bli lagt ved protokollen.
Deretter vil formannskapet få månedsrapporten/tertialrapporten til behandling i neste møte.
Prognosene som utarbeides etter juli, august (2. tertial) og oktober vil bli presentert og
behandlet i samme møte.

Prognose per

Muntlig
orientering
formannskap

Politisk behandling
formannskap

Politisk behandling
kommunestyre
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Februar

26. mars

23. april

4 april

mars

23. april

21. mai

6. juni

April (1. tertital)

21. mai

18. juni

27. juni

mai

18. juni

27. august

5. september

juli

27. august

27. august

5. september

August (2. tertial)

22. oktober

22. oktober

31. oktober

september

22. oktober

5. november

13. desember

oktober

3. desember

3. desember

13. desember

November/desember

Presenteres i
formannskapets
møte i februar 2020

Legges frem som regnskapssak 2019

Rapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert rammeområde, kort om
sykefravær samt status i de største investerings-prosjektene. Rapporten vil inneholde utvilkling
i prognosene i løpet av året, og etterhvert hvordan budsjettet utvikler seg.
Hvert tertial lages det en mer omfattende rapport med utfyllende kommentarer fra
rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål, status for
kommunestyrets vedtak de siste årene og verbalforslag. Det er i hovedsak i tertialrapporten at
det gjøres budsjettjusteringer som påvirker avsetning til disposisjonsfond.

Ringerike kommune, 07.02.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Arkivsaksnr.: 19/598-1

Arkiv:

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER
SAMMEN»
Saksnr.: Utvalg
14/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
19.02.2019

Forslag til vedtak:
1. Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for
Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og
vedtar strategien.
2. Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er
ansvarlig for å sikre at denne prosessen gjennomføres.
3. Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige
handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi.
Jevnakers handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland
foreligger.
4. Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan
kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale
næringsstrategien videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid
med næringsliv, HSN og virkemiddelapparatet i regionen.

Hensikt
Hensikten med næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen er å vise hva regionen i fellesskap
skal prioritere for å nå målene som er satt for næringsutviklingen. Overordnede mål for
næringspolitikken i Ringeriksregionen:
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FLERE ARBEIDSPLASSER OG HØYERE VERDISKAPING:
 Et variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen og hvor enda
flere kommer i arbeid.
 Økt verdiskaping per innbygger i regionen.
 Økt skatteinngang.
VEKST I ARBEIDSPLASSER I TAKT MED BEFOLKNINGSVEKST:
 Mål om å skape 1 ny arbeidsplass per 2.netto nye innbygger.
Bakgrunn
I møte mellom Regionrådet, Ringerike Næringsforening og Ringerike utvikling den 22. mars
2018, anmodet Regionrådet om at RNF og RU i fellesskap skulle utarbeide et notat, med mål
om å komme opp med den mest hensiktsmessige modellen og metoden for gjennomføring av
prosess for utarbeidelse av en regional næringspolitisk plan. Disse to har jobbet videre sammen
med USN v/ Steinar Aasnæss og sammen har de utarbeidet et kunnskaps- og faktagrunnlag
med forslag til innsatsområder. Perspektivet er lokalt, nasjonalt og internasjonalt mot 2025.
Underveis i prosessen har de orientert og diskutert innhold i arbeidet med ordførere og
rådmenn i Ringeriksregionen, samt orientert på møter i rådet for Ringeriksregionen og på
Ringerikstinget.
Under møtet på Ringerikstinget den 12. desember 2018 ble Næringspolitisk strategi for
Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 lagt fram som
sak (Sak 5. Regional næringspolitisk strategi) og vedtaket ble:
«Vedtak: Basert på tilbakemeldingene og oppsummeringen fra Ringerikstinget,
utarbeider rådmenn i felleskap saksfremlegg for videre organisering og finansiering
av arbeidet. Prosessen innledes med et møtet hvor rådmenn og ordførere går igjennom
innspillene fra Ringerikstinget. Felles saksfremlegg skal foreligge i løpet av januar,
slik at den enkelte kommune kan behandle saken i løpet av februar.
Parallelt med den regionale behandlingen, forbereder det respektive formannskap den
kommende behandling ved å gjøre seg godt kjent med den næringspolitiske strategien»
Rådmannens vurdering
Det er et solid dokument som ble presentert under møtet på Ringerikstinget den 12. desember.
Et stort arbeid er utført at RU, RNF og USN. Skal Ringeriksregionen lykkes med videre arbeid
er det noen suksessfaktorer som må på plass:
 Felles forståelse for utviklingen
 Enighet om mål, innsatsområdet og oppgaver
 Avklare forhold til roller og ressurser
 Samarbeide om læringsarenaer for utvikling og rullering av planer.
På bakgrunn av disse suksessfaktorene anbefales kommunestyrene i Ringeriksregionen å slutte
seg til felles forslag til næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen. For å sikre felles
regionalt arbeid, må vi sikre koordinerings, oppfølgings- og kommunikasjonsarbeid.
Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har ulike ståsted, muligheter og utfordringer for bidra i
næringsutviklingsarbeidet. Det foreslås derfor at hver enkelt kommune lager sine to-årlige
handlingsplaner og at disse blir gjennomført lokalt og koordinert regionalt. Første to-årlige
periode er 2019-2020.
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Næringspolitisk strategi skal være dynamisk, slik at endrede rammebetingelser eller nye
muligheter for næringsutviklingen i regionen kan gjenspeiles i strategien. Det bør derfor sørges
for en løpende oppfølging, samt en 4-årig rullering av næringsstrategien. Ordfører/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen bør overlates ansvaret for å beslutte hvordan kommunene
i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale næringsstrategien videre.
Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid med næringsliv, HSN og
virkemiddelapparatet i regionen.

Vedlegg
Næringspolitisk strategi

Ringerike kommune, 11.02.2019
Tore Isaksen
rådmann
Ass. rådmann: Terje Dahlen
saksbehandler: Harriet Slaaen
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Arkivsaksnr.: 18/5180-1

Arkiv: H41

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"
Saksnr.:
/
/
3/19
15/19
/

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.02.2019
19.02.2019

Forslag til vedtak:
Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette
etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som
ligger i denne sak.

Innledning / bakgrunn
Rådmannen legger med dette fram BP2-sak for «Hov Vest» for endelig vedtak. Denne saken
har vært under arbeid siden 2013, da en gruppe foreldre til psykisk funksjonshemmede barn tok
kontakt med kommunen for å forberede bistand til egne boliger, når barna ble så gamle at det
var naturlig å flytte ut å bo for seg selv. Aktuelt tidspunkt ville være fra barna var 18 år +,
m.a.o. i 2020 - 2021.
Ønsket fra foreldregruppen var at det skulle bygges et boligfellesskap organisert som et
borettslag, der hver enkelt eide sin egen leilighet. Tanken var at dette skulle fremme
selvstendighet og sikre trygghet i boforholdet, samt en viss innflytelse på hvem man ville bo
sammen med. Samtidig var dette barn og foreldre som kjente hverandre godt, og som klart
signaliserte at de som foreldregruppe ville følge opp sine og hverandres barn som voksne.
For kommunen var dette «upløyd mark», men ideen virket svært interessant, og det ble satt
ned en arbeidsgruppe sammen med foreldrerepresentanter for å se hvordan et slikt konsept
kunne realiseres.
I møte mellom arbeidsgruppen, foreldre og husbanken ble realitetene drøftet og de positive og
negative sider ved et slikt prosjekt belyst. Realitetsorientering hadde klart fokus på de
vanskelige og kanskje negative sidene ved et slikt konsept, og foreldregruppen og kommunens
representanter var enige om følgende:
Dersom hensikten med å eie i stedet for å leie bolig, er for på den måten å kunne hente ut
framtidig verdistigning og mulig fortjeneste, - er omsorgsbolig ikke det riktige
investeringsobjekt.
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Kommunens tildelingsrett og plikt i forhold til å kvalifisere for investeringstilskudd fra
husbanken er absolutt. Et slikt konsept vil kreve mye av både kommunen og foreldrene i
forhold til samarbeid/samarbeidsformer.
Den eneste måten et slikt prosjekt kan realiseres på, er at kommunen bygger og får
investeringstilskudd, for så å seksjonere leilighetene å selge disse som borettslag.
Da det var etablert konsensus/forståelse om disse punktene, bl pårørende og kommunen enige
om å gå videre med prosjektet, og etter en lang og omfattende prosess er prosjektet nå klart
for realisering med ferdigstillelse i 2020.
Beskrivelse av saken
Prosjektet 10007 «Hov Vest» omhandler bygging av 7 omsorgsplasser finansiert som
omsorgsboliger med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig
kommunal tomt i området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til
formålet og vil gi en bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode
dagslysforhold, solforhold og utsikt.
I samtlige planmøter har brukerne vært representert enten ved samtlige foreldre eller ved et
foreldreutvalg. NFUi har vært invitert inn i prosessene, men har sett sin tilstedeværelse
overflødig, da hver enkelt av de aktuelle beboere har vært representert ved sine foreldre.
Det er konsensus om at valgte løsning oppfattes som ideell, både når det gjelder lokalisering,
utforming og antall leiligheter.
Det ble i 2016 satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle tomtene på Hov
fra NLF- område til boligformål. Omreguleringen er må på plass.
Sommer/ høst 2018 ble det gjennomført skisse-/ forprosjekt som resulterte i nye planer,
rapport og kostnadskalkyle. Dette baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra
Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess.
Husbanken har vært involvert gjennom hele prosessen med utvikling av planer, og vi har fått
klar tilbakemelding på at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd).
Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og
tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt ii. Slik utforming og tilrettelegging skal
skje i tråd med Demensplan 2015 og med formålet for ansvarsreformen for mennesker med
utviklingshemming.
Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor
fullfinansiere prosjektet. Oppstart vil skje i slutten av mai/juni 2019. Dette prosjektet vurderes
utført/samkjørt med Hov Øst. Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles
rigg og drift, administrasjon, logistikk, HMS, og med tanke på mineralisering av trafikk, støy
og annen anleggsbelastning for nabolaget.
Vurderinger miljø

i

Norsk forening for utviklingshemmede, - Lokallag Hole og Ringerike
Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av
sanseinntrykk, forstå språk og kommunaikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og
komplisert og endringer i atferd og personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming.
ii
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Det anses ikke hensiktsmessig å bygge etter BREEAMiii – metodikk. Dette vurdert ut i fra en
kost/ nytte vurdering. I stedet forutsetter prosjektet å legge til grunn klima og energiplan fra
Ringerike kommune, samt å utforme en miljøoppfølgingsplan som tar for seg de mest
vesentlige elementer fra BREEAM.
Vurderinger energi
For prosjektet Hov Vest er det lagt til grunn bruk av solcelle teknologi. Prosjektet har en klar
ambisjon om bruk av solceller integrert i takplater (tak som produserer strøm) i kombinasjon
med tekniske løsninger for styring av energiforbruk (deriblant varmtvann). Det søkes støtte for
dette gjennom støtteordninger i Enova. Dersom støtte ikke innvilges, legges det til rette for at
boretteslaget kan søke om støtte som privatpersoner og ettermontere tradisjonelle
utenpåliggende solcellepaneler.
Massivtre
Det er i forprosjektet gjort en egenethetsvurdering vedr. bygging i massivtre. Bygget er godt
egnet for bygging i massivtre, og det er pr. dato ingen forhold som tyder på at dette vil ha en
negativ priskonsekvens. Følgelig forutsettes bygging i massivtre ved utlysning av
anbudskonkurranse.
Vurderinger LCC (livssyklus kostnader) og drift:
Prosjektet har ambisjon om å oppnå svært lave kostnader til drift og vedlikehold av
bygningsmassen. Det er tatt utgangspunkt i LCC (livssyklus vurderinger mhp levetid og
kostnader for komponenter), samt overordnet vurdering mhp kostnader for drift av
bygningsmassen i de valg og beslutninger som er gjort i forprosjektet. Videre legges LCC
vurderinger som beslutningsgrunnlag for borettslag/foreldregruppe i gjennomføringsfasen.
Økonomiske forhold
Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene,
inkl. mva og avsetning for usikkerhet iv
•
•

Prosjektkostnad (P50): 28,3 MNOK inkl. mva.
Prosjektkostnad (P85): 31,0 MNOK inkl. mva.

Kalkulert prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/m2 i størrelsesordenen ca. 44 000 kr/m2,
Prosjektet er utarbeidet i nær samarbeid med pårørendegruppen, som har akseptert prosjektet
slik det nå framstår, samt kostnadene.
Refusjoner
Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i
ettertid, og videresalg/etablering av borettslag vil også skje etter ferdigstillelse) vil dermed for
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.
iv
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.
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«Hov Vest» kalkuleres til 31.0 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe kommunen får
refundert for boliger rettet mot dette formålet, samt reserver og marginer.
Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en
anleggskostnad på kr. 3 316 500,- pr. enhet. Dette vil gi en maksimal uttelling når det gjelder
investeringstilskudd som utbetales til kommunen på kr. 1 492 000,-/boenhet. Husbanken
forutsetter da at omsorgsplassene er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler,
kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi, noe som er et generelt krav
for at investeringstilskudd skal utløses. Alle husbankens krav er ivaretatt.
Investeringstilskuddet kan ikke transporteres til andre.
Ringerike kommunes endelige kapitalkostnader/investeringskostnader til prosjektet «Hov
Vest» kan dermed illustreres slik:
Etableringskostnader:
- Moms-kompensasjon:
- Investeringstilskudd:
Finansieres av borettslaget:
Netto kapitalkostnad for kommunen:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr

31 000 000
6 200 000
10 444 000
14 356 000
14 356 000
0

Dette betyr at hver leilighet i henhold til forprosjektets kalkyle vil koste ca. kr. 2 050 000,-.
Hvordan borettslaget vil håndtere dette i forhold til innskudd og fellesgjeld, vil være
borettslagets ansvar. Rådmannen vil allikevel bemerke at husbanken signaliserer at kommunen
kan innvilge startlån til finansiering av innskudd for de som har manglende egenkapital, samt at
borettslaget kan få innvilget grunnlån fra husbanken i forhold til etablering av fellesgjeld. Slik
finansiering vil til enhver tid være markedets rimeligste og gunstigste finansiering.
Rådmannens vurdering
Etableringen av omsorgsboligene på Hov Vest, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi
meget godt tilpassede og fremtidsrettede omsorgsplasser i tråd med det initiativ som ble tatt fra
foreldregruppens side. Prosjektet har vakt en viss oppsikt hos andre kommuner, og kommunen
har mottatt en rekke forespørsler om hvordan et slikt prosjekt kan organiseres og utvikles. Det
har også vært flere henvendelser fra potensielle brukere og pårørende som synes prosjektet er
interessant.
Rådmannen vil presisere at de framlagte tall er en kalkyle basert på forprosjektet. Som ved
andre byggeprosjekt, vil kostnadene framstå som langt sikrerer etter at anbud er innhentet, og
endelige når byggeregnskap foreligger. Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med
tanke på økonomi eller fremdrift. 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, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger
som prosjekteringsgruppen anbefaler.
Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte. Pårørendegruppen har tatt
initiativ til etablering av borettslaget, og valgt et interimsstyre. Forvaltningsavtale vil bli inngått
med «Ringbo», som også har dette ansvaret i forhold til våre borettslag i Elvegata, på Hov og i
Ve. Vedtekter for dette nye borettslaget vil bli utarbeidet i tråd med eksisterende borettslag.
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Vedlegg
 Tegninger, - plan- og profilskisser

Ringerike kommune, 25.11.2019

Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Trond Skogdal, prosjektansvarlig/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 19/322-1

Arkiv: U03

Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for
Menova as
Saksnr.:
2/19
16/19
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.02.2019
19.02.2019

Forslag til vedtak:
1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora»
vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med
kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker
som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019.
2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019.

Beskrivelse av saken
Menova as Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid av Ringerike kommune (93,6 %)
og Hole kommune (6,7 %). Virksomheten Menova AS driver på Kilemoen, drift av
arbeidsplasser for personer med uføretrygd som ønsker å arbeide (VTA), har betydelige
likhetspunkter og synergi med deler av Aurora sin virksomhet. Samtidig som det også er
forskjeller innen andre områder.
Menova AS forstår at dagens leieavtale for Aurora sine lokaler på Hensmoen går ut ved
årsskiftet 2020/2021. Styret i Menova AS mener derfor det kan være et naturlig og riktig
tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre og organisere dagens tilbud om arbeid og
aktivitet for voksne funksjonshemmede hos Aurora, eventuelt som del av Menova AS sin
virksomhet.
Styret for Menova AS er av den oppfatning at med en lokalisering på Kilemoen vil det enklere
kunne praktiseres sømløse overganger etter hvert som den enkelte bruker utvikler nye
ferdigheter. Fra enklere produksjonsoppgaver, - til mer krevende i VTA delen (varig tilrettelagt
arbeid) og for noen mulighet til overgang til varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift.
For noen, basert på endring i helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste
løsningen
Ytterligere argumentasjon fra styrets side følger som vedlegg til denne sak.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen har mottatt en henvendelse fra styret i Menova as om å vurdere et mulig tettere
samarbeid om arbeids/aktivitetstilbud for den målgruppen psykisk utviklingshemmede som
tradisjonelt har fått sine tilbud ved «Aurora» (tidligere Ringerike arbeidssenter) på Hensmoen.
Det antydes at slikt samarbeid godt kan skje i regi av den kommunale bedriften.
Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt
aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet. Et av
hovedargumentene for dette har vært at funksjonsnivået har vært så lavt at de vanskelig kunne
nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud som baserer seg på en relativt høy
produksjonskapasitet.
I realiteten har dette ført til at denne gruppen har «vært skjermet» fra Nav sine tilbud og
«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor
næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedriftene.
Flere kommuner, bl.a. Lier kommune i Buskerud har gjennomført endringer i tråd med styret i
Menova as sitt forslag. Dette med gode resultater, ikke minst for de det gjelder. Rådmannen
mener derfor et slikt forslag bør utredes så snart som mulig
Vedlegg
 Brev fra styret i Menova as av 24.1.2019

Ringerike kommune, 21.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, komunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 14/1312-105

Arkiv: PROS 15008

Vurdering av ekspropriasjon i forbindelse med framføring av vann og
avløpsledninger til Åsa
Saksnr.: Utvalg
17/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
19.02.2019

Forslag til vedtak:
Med hjemmel i oreningslova §2 vedtar Ringerike kommune å søke fylkesmannen om å
ekspropriere grunn på gnr/bnr: 27/52 og gnr/bnr: 21/7. Arealet som berøres er beregnet til
henholdsvis ca. 600 m2 og ca. 140 m2.
Rådmannen gis videre fullmakt til å søke forhåndstiltredelse, jfr. oreigningsloven § 25 dersom
Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse.

Innledning / bakgrunn
Prosjektet med å sanere KUR anleggene i Åsa og overføre avløpet til Monserud renseanlegg
har pågått siden 2003. I forbindelse med prosjektet har ca. 40 grunneiere blitt berørt og det er
inngått avtale med. Aktuell grunneier blir da kontaktet og det sendes over forslag til
avtale/overenskomst om ledningsanlegg som må gå over deres grunn. Det gis erstatning for
kummer, samt berørt plenareal eller dyrket mark. På Åsa øst er det 2 av grunneierne som enda
ikke har gitt uttrykk for at de ønsker å skrive under noen avtale med kommuen.
Beskrivelse av saken
For å framføre offentlig vann og avløp er kommunen avhengig av å legge store deler av
ledningstrekket over privat grunn.
Den ene grunneieren som ikke har ønsket å inngå avtale med kommunen har hatt en sak
pågående siden 2003. Først gjaldt det etablering av pumpestasjon, men siden vi ikke kom i mål
med avtale om dette, fant vi en annen løsning på naboeiendom. Likevel må det framføres vann
og avløpsledninger over denne eiendommen. Vi har sett på ulike løsninger for å unngå denne
eiendommen, men slik anlegget ligger nå er det ikke mulig å unngå inngrep på hans eiendom.
Den andre eiendommen har vi ikke vært i kontakt med før august 2018 pga at dette området
ikke ble prosjektert ferdig før dette tidspunktet. Vi tok da muntlig kontakt og har sendt dem en
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skriftlig henvendelse. Kommunen har ikke mottatt noe signaler som tilsier at grunneier har noe
å utsette på selve inngrepet. Likevel gir de uttrykk for at de ikke vil skrive under avtalen før de
har fått svar på andre saker i kommunen. Disse sakene kjenner ikke dette prosjektet til og vil
ikke ha mulighet til å påvirke. Da vi nå ikke kan vente lenger på svar, ser vi oss nødt til å gå til
det nødvendige skrittet å starte en ekspropriasjonsprosess.
Selve tiltaket vil få følgende konsekvenser for grunneierne: Ringerike kommune får framtidig
rett til å anlegge, vedlikeholde og eventuelt fornye de kommunale ledninger og kummer som
blir liggende på deres grunn. Det vil i fremtiden ikke være lov å sette opp bygg nærmere enn 4
m fra ledningen.
Juridiske forhold
Plan og bygningslovens § 16-4 kan ikke anvendes fordi området ikke er regulert. Derfor må
oregningslovens § 2 brukes.
Oreigningsloven § 2 nr 47 gir hjemmel til ekspropriasjon til vannforsyning og avløp.
Bestemmelsen gir rett til å erverve grunn, herunder også rett til å legge ledning eller grøft på
annen manns eiendom. Retten til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep er
etter forskrift i medhold av oreigningsloven § 5 lagt til Fylkesmannen. Kommunen må dermed
søke Fylkesmannen om ekspropriasjonstillatelse.
Det er en bred interesseavveining som skal foretas for at Fylkesmannen skal gi samtykke til
ekspropriasjon, der skadene og ulempene konkret må vurderes i forhold til hverandre. I denne
saken er søknad om å ekspropriere begrunnet i hensynet til å sikre en drikkevannsforsyningen
til en større krets av personer og borttransportering av avløp, noe som tilsier at det skal mye til
for at Fylkesmannen avslår en søknad om ekspropriasjon.
Oreigningsloven § 16 og § 17, blant annet, har nærmere bestemmelser om når og hvordan
skjønn for å fastsette erstatning for ekspropriasjonsinngrepet. Normalt skal det begjæres og
avholdes skjønn før kommunen har lovlig adgang til å ta det aktuelle areal i besittelse. I denne
saken haster det å få etablert vann og avløpstraseen for å ferdigstille og ta anlegget i bruk.
Etter oreigningsloven § 25 kan en da, dersom Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse, søke
om å ta grunnen i bruk før det foreligger rettskraftig skjønn for å unngå tidsspille.
Økonomiske forhold
Kommunen betaler normalt ikke ut noe erstatning til grunneiere for at vann og avløpstrase skal
gå over grunnen, men rydder opp slik at det er i den stand det var før tiltaket ble igangsatt. Det
gis erstatning for plenareal, samt kummer. De nevnte arealene har kun plenareal som skal
erstattes.

Side 16 av 34

Sak 17/19
Alternative løsninger
Det er søkt å finne alternative traseer slik at vi unngår disse to eiendommene. Men pga
beliggenhet i forhold til vann og vei er det ikke mulig å unngå noe inngrep dersom det skal
framføres vann og avløp til disse områdene.
Rådmannens vurdering
Prosjektet med vann og avløp til Åsa har pågått over lang tid. I det ene tilfellet har det pågått
forhandlinger over lang tid. Kommunen har søkt å finne alternative løsninger i tillegg til at vi
har søkt etter en akseptabel løsning for både grunneier og kommunen. Dessverre har ikke dette
vært tilstrekkelig for å komme fram til en avtale med disse to grunneierne.
Åsa øst ligger nå ute på anbud og anlegget skal etter planen være ferdigstilt i løpet av 2019.
Derfor har vi ikke lenger tid til å vente på at de kanskje vil skrive under. Dersom vi må
eksproprisere må vi starte prosessen nå for å bli ferdige med anlegget som planlagt. Det er
også behov for å søke om forhåndstiltredelse, da selve ekspropriasjonsprosessen kan ta lang
tid.
Kommunen kan heller ikke se at selve tiltaket vil ha store negative konsekvenser for de
aktuelle grunneierne. Dette har de heller ikke gitt uttrykk for selv.
Derfor vurderer rådmannen det som nødvendig å starte prosessen med ekspropriasjon for å få
ferdigstilt anlegget til Åsa, som planlagt.
Vedlegg
Situasjonskart over eiendom 27-52 som viser de beregnede konsekvenser av tiltaket.
Situasjonskart over eiendom 21-7 som viser de beregnede konsekvenser av tiltaket.

Ringerike kommune, 25.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Lene Grimsrud
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Arkivsaksnr.: 18/2956-12

Arkiv: 223 C00

Andre tilskudd 2019 Kultur -Uten fast driftsavtale/faste
tilskuddsområder
Saksnr.: Utvalg
18/19
Formannskapet

Møtedato
19.02.2019

Forslag til vedtak:
Søknadene om tilskudd til Kirkens SOS, Gatejuristen, og Norsia Tenker Tanker for 2019
avslås.

Bagrunn for saken
Ringerike kommune har mottatt tre søknader om tilskudd, som ikke faller inn under de
ordinære tilskuddsområdene, Saken fremmes derfor i Formannskapet for vurdering og vedtak.
Eventuelle tilskudd må belastes Formannskapets disposisjonskonto.
Saksutredring
Generelt er det ryddig å forholde seg til ordinære/vedtatte tilskuddordninger/frister og vilkår
for offentlige tilskudd. Samt sikre en god og åpen forvaltning både når det gjelder informasjon
om hva som støttes, hvem som kan søke og hvor og når søknadene behandles.
Det vil komme flere søknader igjennom året, med ulike formål. Disse kan i noen tilfeller
veiledes inn mot eksisterende tilskuddsordninger som Formannskapets prosjektstøtte (Frist
1.juni), Kulturmidler (Frist 1. desember) og Arrangementstilskudd (løpende frist) eller sentrale
tilskuddsordninger og Spillemidler. Noen søknader vil også falle utenfor kommunens vedtatte
tilskuddsområder.
Søknadene til Formannskapets vurdering er fra:
- Kirkens SOS
- Kirkens Bymisjon v/ Gatejuristen
- Norsia Tenker Tanker
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Beskrivelse av søknadene
Kirkens SOS
Sammenfatting av søknad:
Kirkens SOS søker om tilskudd til selvmordsforebyggende krisetelefon og chat. Tjenesten er
landsdekkende og har størstedel av henvendelser i alderen 12-20 år. Tjenesten er driftet av
kursede frivillige og betjener nærmere 200.000 henvendelser i året.
Kirkens SOS kan bistå med kursing «God å snakke med» til ansatte som møter mennesker i
krise, for eksempel på et service-torg.
Kirkens SOS søker om kr. 2,- per innbygger, totalt kroner 60566,-.
Kirkens Bymisjon, Gatejuristen
Sammenfatting av søknad:
Gatejuristen gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt et rusproblem. Gatejuristen
samarbeider med studenter ved rettsvitenskap USN og Advokatfirmaet Buttingsrud. De driver
oppsøkende virksomhet og samarbeider med rusomsorgen, primært «Villa’n».
I 2018 har de behandlet 85 saker i Hønefoss.
Gatejuristen kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om virksomheten.
Gatejuristen søker om kroner 80.000,-.
Norsia Tenker Tanker
Sammenfatting av søknad:
Norsia Tenker Tanker (NTT) er en folkelig tenketank med et ideelt mål. Den er politisk og
religiøst uavhengig. NTT har som formål å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om
verdier og løsninger som fremmer den regionale samfunnsutviklingen.
NTT’s øverste organ er programkomiteen som skal bestå av personer fra viktige
samarbeidspartnere og ellers representere tverrsnittet av personer foreningen ønsker å nå.
NTT vil arrangere månedlige debattkvelder innenfor temaet Politikk og Samfunn.
Norsia Tenker Tanker søker om kroner 50.000,-.
Ringerike kommunes søkbare tilskudd:
Kulturenheten, driftstilskudd og arrangementstilskudd
Kulturmidler
- Skal bidra til et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike kommunes
innbyggere.
- Gis som driftstilskudd til lag og foreninger registrert i Frivilligregisteret og med aktive
medlemmer.
- Krav til søknad: Elektronisk søknadsskjema, søknadsfrist 1.desember, vedlegg
regnskap/budsjett og plan.
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Arrangementsstøtte
- Gis til kunst- og kulturarrangementer åpne for alle.
- Lag og foreninger registrert i Frivilligregisteret kan søke.
- Krav til søknad: Elektronisk søknadsskjema skal benyttes, søknadsfrist 4 uker før
arrangementsdato, vedlegg enkelt regnskap/plan for tiltaket.
Generelt, kulturenhetens tilskudd: Det gis ikke tilskudd til offentlige instanser, privatpersoner
eller kommersielle foretak. Ei heller til utdanning, reise eller investering.
Prosjektmidler, Formannskapet
- Formannskapet fordeler årlig prosjektmidler etter utlysing og søknadsfrist 1.juni ( F-sak
28/18)
- Prosjektene som støttes skal være i tråd med kommunens vedtatte næringsstrategi
- Prosjektene skal gi merverdi for samfunnet/kommunen, og bidra til økt attraktivitet,
reell verdiskaping og nye arbeidsplasser/vekst
- Bedrifter i samarbeid, organisasjoner, offentlige aktører og frivillige organisasjoner
relatert til næringsutvikling kan søke.
Faste driftstilskudd
Ut over dette tildeles støtte ut fra vedtak i årsbudsjettet til faste mottakere der kommunen har
samarbeidsavtaler eller politiske vedtak.
Når det gjelder de innkomne søknader:
Norsia Tenker Tanker
Norsia tenker tanker fyller ikke vilkårene for Kulturmidler. (Søknadsfrist var 1.desember
2018).
Norsia Tenker Tanker kan søke arrangementstilskudd til hvert arrangement (mindre
tilskuddsbeløp).
Norsia Tenker Tanker kan søke prosjekttilskudd, dersom «Attraktivitet» legges til grunn for
søknaden.
Kirkens SOS
Kirkens SOS fyller ikke vilkårene for kulturmidler (Kultur- og fritidstilbud).
Kirkens SOS fyller ikke vilkår for arrangementsstøtte.
Kirkens SOS har et allmennyttig formål, men det finnes i dag ikke ordninger innen
Kulturenheten eller Formannskapets prosjektstøtte som dekker dette.
Gatejuristen
Gatejuristen fyller ikke vilkårene for kulturmidler (Kultur- og fritidstilbud).
Gatejuristen fyller ikke vilkår for arrangementsstøtte.
Gatejuristen har et allmennyttig formål, men det finnes i dag ikke ordninger innen
Kulturenheten eller Formannskapets prosjektstøtte som dekker dette.
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1. Alternativt forslag til vedtak:
Søknadene om støtte vedtas. Kirkens SOS, Gatejuristen, og Norsia Tenker Tanker for 2019
vedtas, og tilskudd gis som omsøkt. Beløpene dekkes av formannskapets disposisjonskonto.
2. Alternativt forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger følgende tilskudd, som belastes Formannskapets disposisjonskonto:
Tiltakshaver

Søker sum:

Kirkens SOS
Gatejuristen
Norsia Tenker Tanker

60.566
80.000
50.000

Bevilges (F.skap setter sum
ut fra tilgjengelige midler/og
egen vurdering)

Rådmannens vurdering
Søknadene som foreligger gjelder gode og samfunnsnyttige formål, men ligger utenfor
kriteriene for kulturstøtte. I alle fall to av dem vil trolig heller ikke falle inn under
ordningen med prosjektmidler som formannskapet disponerer.
Rådmannen innstiller derfor på avslag. Alternativt, hvis det bevilges penger, belastes det
formannskapets dispisjonskonto.
Vedlegg
Søknader Norsia Tenker Tanker, Kirkens SOS, Kirkens Bymisjon v/Gatejuristen

Ringerike kommune, 28.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås
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Arkivsaksnr.: 18/62-7

Arkiv: 614

Status godkjenning av barnehager og skoler pr. 01.01.19 etter
forskrift om miljørettet helsevern
Saksnr.:
2/19
19/19
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.02.2019
19.02.2019
07.03.2019

Forslag til vedtak:
Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler tas til orientering.

Sammendrag
Bare en barnehage mangler godkjenning, mens 6 av de 13 kommunale grunnskolene i
Ringerike fremdeles ikke er godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler. En av de videregående skolene i kommunen er heller ikke godkjent.
Det er totalt 19 skoler i kommunen, og 12 av disse er godkjent.
Godkjenning omfatter det fysiske skolemiljøet, det vil si bygningsmassen og uteområdet.
For å oppnå godkjenning, må både de fysiske forholdende samt internkontrollrutiner være på
plass. Det har siden 2011 vært arbeidet systematisk og planmessig godt for at barn i førskoleog skolealder, samt ansatte, skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø.
Ledelsen ved den enkelte enhet må søke kommuneoverlegen, som er fagansvarlig for
miljørettet helsevern, om godkjenning.
Ved Hov barnehage er det gjennomført en mindre utbygging, og barnehagen må av den grunn
søke om ny godkjenning.
To kommunale grunnskoler ble ved siste årsskifte lagt ned, Eikli skole og Kirkeskolen.
Nybygde Benterud skole erstatter disse. Det søkes om godkjenning av Benterud skole.
Ullerål skole er under utbygging, mens prosjektering av renovering og utbygging ved Nes
skole og Hov ungdomsskole starter vinteren 2019.
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Fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomfører tilsyn ved barnehager og skoler etter egen
tilsynsplan. En godkjenning kan trekkes tilbake dersom tilsyn viser at det er avvik i henhold til
de krav forskriften stiller.
Veien skole fikk i desember 2018 tilbaketrukket tidligere godkjenning. Oversikt over status for
barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern pr. 01.01.19.
Nr. Virksomhet
1
Dagmamma

Navn
Britt B. Østli

Status
Godkjent

2
3
4
5
6
7

Familiebarnehager

Fegri
Skogstjernen
Vesleveien
Viul
Hundremeterskogen
Bondeheimen

Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Private
barnehager

Almemoen FUS barnehage
Almgrenda Steinerbarnehage
Blåbærskogen barnehage
Dalsbråten barnehage
Espira Hovsmarka barnehage
Espira Trygstad barnehage
Hov barnehage SA
Kirkemoen barnehage
Nedre Auren gårdsbarnehage AS
Smeden barnehage
Sona natur- og gårdsbarnehage
Tolpinrud barnehage
Åsatua naturbarnehage

Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Trukket tilbake
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kommunale
barnehager

Eikli
Hallingby
Haug
Heggen
Heradsbygda
Hvervenmoen
Hønefoss
Nes
Tyristrand
Ullerål
Veien

Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
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Nr. Virksomhet
33
Kommunale
barneskoler
34
35
36
36 B
37
38

Navn
Benterud
Helgerud
Hønefoss
Ullerål – under utbygging
Ullerål midlertidige paviljongskole
Vang
Veien

Status
Ikke godkjent
Godkjent
Ikke godkjent
Ikke godkjent
Ikke godkjent
Godkjent
Ikke godkjent

39
40
41
42
43
44
45

Kommunale
kombinerte skoler og
ungdomsskole

Hallingby
Nes
Sokna
Tyristrand
Haugsbygd ungdomsskole
Hov ungdomsskole
Veienmarka ungdomsskole

Godkjent
Godkjent
Ikke godkjent
Godkjent
Godkjent
Ikke godkjent
Godkjent

46
47
48

Private grunnskoler

Ringerike Steinerskole
Ringerike Montessoriskole
Steinsfjorden skole (Montessori)

Godkjent
Godkjent
Godkjent m/disp.

49
50

Videregående skoler

Hønefoss videregående skole
Ringerike videregående skole
Ung Invest (arbeidsinstituttet)

Godkjent
Ikke godkjent
Godkjent

Beskrivelse av saken
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært gjeldende siden 1996. Seks
kommunale skoler mangler fortsatt godkjenning. Benterud skole kan bli godkjent etter søknad,
og det dokumenters at skolen oppfyller forskriftens betemmelser.
På Sokna skole, der selve skolebygget er nyrenovert, har det vært utfordringer med fuktighet i
sanitærrom i samfunnshuset/gymsal. Teknisk forvaltning har nå drenert rundt bygget og skal
utbedre garnderobene. Dette arbeidet skal påbegynnes i februar/mars.
Hønefoss skole legges ned fra skoleåret 2020/21. Fra samme tidspunkt skal Ullerål skole være
ferdig utbygd, og etter søknad bli gjenstand for en godkjenningsvurdering.
Ved Veien skole er ikke avvik etter nasjonalt inneklimatilsyn lukket og godkjenningen ble
trukket tilbake i desember 2018.
Teknisk forvaltning vil i løpet av våren 2019 bytte alle ventilasjonsaggregater ved Veien skole
slik at inneklimautfordringene ved skolen blir løst.
Prosjektering av Hov ungdomsskole starter vinteren 2019. Når denne skolen er utbygd, er
håpet at alle kommunalt eide grunnskoler er godkjente.
Buskerud fylkeskommune har vedtatt at Ringerike videregående skole skal bygges ut, og først
etter avsluttet byggeperiode kan søknadsprosess om godkjenning etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler starte.
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Økonomiske forhold
I vedtatt handlingsprogram for 2019 – 2022 ligger følgende aktuelle investeringer inne.
Investeringsprosjekt
Oppgradering skolebygg
Benterud skole
Hov ungdomsskole
Idrettshall Hov u.skole
Nes skole ny
barneskolefløy
Ullerål skole med
idrettshall

2019
3000
4000
5000

2020

2021

2022

5000

6000

Sum 2019-22
0
3 000
4 000
65 000
30 0000
50 000
50 000
11 000

158 600

90 000

248 000

0
50 000

180 000

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at endringer i skolestruktur og investeringer i skolebygg gir resultater. Alle
barn og unge skal ha sine tilbud ved enheter som er godkjent etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler.
Når Benterud skole trolig blir godkjent, gjenstår bare Ullerål skole og Hov ungdomsskole av
de store utbyggingsprosjektene.
Rådmannen mener det innenfor avsatte midler til oppgradering av skolebygg i 2019 er mulig å
utføre de tiltak som er trengs for oppnå godkjenning ved både Sokna skole og Veien skole.
Det vil fortsatt være viktig å holde fokus på forskriften og vedlikehold av bygningsmasse og
utendørsanlegg.

Vedlegg: Link til forskrift og miljørettet helsevern i barnehager og skoler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
Ringerike kommune, 08.01.19
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim
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Arkivsaksnr.: 19/204-1

Arkiv:

Rapport for prosjekt "Velferdsteknologi i Ringerike kommune", 20152018
Saksnr.:
2/19
/
4/19
20/19
/

Utvalg
Eldrerådet
Eldrerådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
28.01.2019
05.02.2019
19.02.2019

Forslag til vedtak:
1. Eldrerådet/Hovedutvalget er fornøyd med arbeidet som er gjort i prosjektet.
2. Eldrerådet/Hovedutvalget anser det som viktig at kunnskap, kompetanse og erfaringer
fra prosjektet, overføres til den videre organiseringen og det videre arbeidet med
velferdsteknologi og digitale løsninger.

Bakgrunn
Bakgrunnen for prosjekt «Velferdsteknologi i Ringerike kommune» var behov for å bygge en
infrastruktur for IT i helsebyggene. Dette for å kunne muliggjøre velferdsteknologi og nye digitale
løsninger. Varigheten til prosjektet ble satt til tre år, og prosjektgruppen besto av deltakere fra både
IT-enheten og Helse og omsorg.
Prosjektets mandat var å planlegge, teste og implementere et IT-grensesnitt for generell
velferdsteknologi, følge helsedirektoratets hovedanbefalinger, bygge en IT-plattform for
velferdsteknologi mot kommunens eksisterende nettverk, lette innføringen av velferdsteknologi ved
å formalisere kravene til infrastruktur på helseinstitusjoner i Ringerike kommune, gjennomgang av
ønskede lokasjoner, teste eksisterende velferdsteknologi hjemme hos brukerne, planlegge og
etablere et demonstrasjonsrom for velferdsteknologi i Ringerike kommune.

Definisjon velferdsteknologi
Velferdsteknologi er; «Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse,
mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i
hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å
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forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske
løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» (KS og
NHO 2009; AALIANCE 2009).

Ulike begreper:







Trygghetsskapende teknologier skal muliggjøre at mennesker føler trygghet og gis mulighet til
å bo lengre hjemme. I dette inngår løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse og motvirke
ensomhet.
Mestringsteknologier skal muliggjøre at mennesker bedre kan mestre egen helse. I dette
inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelser og personer med
behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet.
Helseteknologier muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet.
Velværeteknologier bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og avhjelper
hverdagslige gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi.
Teknologien kan bidra til folkehelsefremmende arbeid.

Prosjekt har prioritert trygghetsskapende- og mestringsteknologier i sin utprøving, da den
nasjonale satsingen ikke omfatter aktiviteter knyttet til helse- og velværeteknologier.
Status prosjekttiltak
Elektronisk plattform
Prosjektet leverer en ferdig elektronisk nettverksplattform som kan sammenlignes med en
grunnmur (se figur under), og den er en forutsetning for at kommunen skal klare å etablere og
drifte velferdsteknologiske løsninger innen helse og omsorg i årene som kommer.
Den elektroniske plattformen, sammen med
grunnmuren, gir en isolert føringsvei for
informasjon/alarmer. Informasjon/alarmer kan
dermed gå videre til fagsystemer sentralt i Ringerike
kommunes nettverk, videre til helseforetak og andre
aktører innenfor helsesektoren eller til nasjonal
referansearkitektur for velferdsteknologi.
Referansearkitekturen skal sørge for at
samhandlingen fungerer gjennom pasientforløpet, og
at alle aktører skal ha tilgang til relevant
informasjon. Referansearkitekturen sikrer etablering
av et felles språk og definisjon av komponenter,
grensesnitt og standarder for å løse
infrastrukturutfordringene i hele landet.
Kort sagt er kommunen klar til å koble seg til resten av helse Norge. Velferdsteknologisk
knutepunkt (VKP) er et eksempel på en del av referansearkitekturen som Ringerike kommune
er i ferd med å koble seg opp mot. Du vil finne ytterligere informasjon om VKP senere i
teksten.
Infrastruktur IT i Helse og omsorg
I prosjektperioden er det oppgradert nettverk på følgende lokasjoner: Austjord
Behandlingssenter, Hvelven Omsorgssenter, Hønefoss Omsorgssenter, Fossetorget, Hov
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Omsorgssenter, Hallingby Bofellesskap og Krokenveien Bofelleskap. Her støtter nettverket
velferdsteknologi som beskrevet i punktet elektronisk plattform. I tillegg er det lagt trådløst
nett som gir pasienter gratis og sikker tilgang til internett inne på institusjonene. De ansatte har
mulighet til å jobbe trådløst på de samme stedene, men i separate sikrede nett.
På følgende steder er det lagt inn fiber (høyhastighetsnett): Austjord, Hvelven Omsorgssenter
(under arbeid), Ringerike legevakt, Hønefoss omsorgssenter, Fossetorget, Hallingby
bofelleskap, Krokenveien, Sokna omsorgssenter, Hov omsorgssenter (under arbeid) og Nes
omsorgssenter.
Nye Heradsbygda
Prosjektgruppen har bistått i arbeidet med funksjonsliste for «nye» Heradsbygda omsorgs- og
velferdssenter. Det er bl.a. arbeidet med kravspesifikasjon for sykesignalanlegg og
infrastrukturbehov for velferdsteknologi.
Digitale trygghetsalarmer
Prosjektet bidro i arbeidet med å skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Utarbeidelse
av kravspesifikasjon ble gjort som et interkommunalt samarbeid med Jevnaker og Hole, og
anskaffelsen er nå gjort. Dette bidrar til en mer forutsigbar og effektiv tjeneste ved at
samhandlingen mellom de ulike aktørene i størst mulig grad er digitalisert. Det er også innledet
samarbeid med Ringerike brann- og redningstjeneste om installering og demontering av
trygghetsalarmer/tjenester.
Elektroniske medisindispensere (Evondos)
Medisineringsroboten «Evondos E300», var den eneste medisindispenser i sitt slag på
markedet på det aktuelle tidspunktet. Medisindispenseren plasseres hjemme hos
langtidsmedisinerte personer og den er et personlig og pålitelig hjelpemiddel. Hjelpemiddelet
letter hverdagen og eliminerer bekymringer rundt medisinering ved at den gir signal til
personen når det er på tide og ta medisiner og den frigjør rett mengde medisin samtidig. Den er
meget sikker og brukervennlig, men også forholdsvis kostbar. Denne type dispenser krever
vedlikehold, opplæring og egnede kandidater. Det kan være andre løsninger som kan være mer
hensiktsmessige og effektive. Forbedringer på dette området vil ivaretas av sektoren.
Digitale tilsyn
Digitalt tilsyn, med for eksempel RoomMate, bidrar til at pasienter har nødvendig trygghet i sin
bolig gjennom at tjenesteyter varsles dersom uønskede hendelser inntreffer. Slike hendelser er
definert til å være bl.a. fravær fra seng utover en definert tidsramme og fall innenfor
registrerbart område. Bruk av digitalt tilsyn framfor fysiske tilsyn kan gi økt kvalitet på
tjenesten bl.a. ved at varsling av uønskede hendelser skjer umiddelbart, og målrettet bistand
kan lettere settes i gang. Prosjektet har utarbeidet egen sjekkliste og dokumentasjonsperm til
enheter som benytter digitale tilsyn.
Skanning i Gerica (kommunens system for Elektronisk Pasient Journal (EPJ)
Det er behov for øke tilgangen til nødvendig dokumentasjon for helsearbeidere ute hos
brukerne. Det er derfor behov for å gå over til fullelektronisk saksbehandling i sektoren, og
prosjektet har satt i gang skanning inn til Gerica. På den måten kan dokumentasjon bli
tilgjengelig på en helt annen måte enn tidligere. For å bli helt papirløse, gjenstår det utvikling
av verktøyet fra leverandørens side.
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Elektronisk medisinkabinett
Hensikten med et elektronisk medisinkabinett er å heve kvaliteten og pasientsikkerheten
gjennom færre muligheter for å gjøre feil. Kabinettet har automatisk føring av
narkotikaregnskap, reduserer tidsbruken til medikamenthåndtering (bestilling, rekvirering,
utlevering) og sørger for mindre svinn av medikamenter. Dette ble anskaffet sent i 2018 og er
fremdeles under utprøving.
Demonstrasjonsrom
Det er etablert et demonstrasjonsrom for ulike teknologiske løsninger ved hjelpemiddellageret
på Austjord.
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) (Evondos, digitale tilsyn, medisinkabinett)
Et nasjonalt knutepunkt beskrives som en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske
løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler (EPJ). Leverandører
av velferdsteknologiske løsninger og tjenester vil dermed kun forholde seg til knutepunkttjenesten
for å kommunisere med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Integrasjonene i
en knutepunkttjeneste driftes og forvaltes av myndighetene. Nasjonalt velferdsteknologiprogram
prøver ut et teknologisk knutepunkt, som vil utgjøre kjernen i en nasjonal infrastruktur for
velferdsteknologi.
Ringerike kommune er invitert til å være i testgruppen på de overnevnte produktene med det mål å
knytte disse inn i kommunens EPJ-system Gerica. Ringerike bidrar sammen med bl.a. Drammen,
Bodø og Oslo.

Konklusjon
Det er utrettet mye i prosjektet som vi kan være stolte av. Den viktigste anbefalingen fra
prosjektperioden er å satse på kompetanseutvikling av egne ansatte og tjenestemottakerne, slik at
terskelen for å nyttiggjøre seg av digitale løsninger blir lavere. En annen suksessfaktor for å lykkes
med implementering av ny teknologi eller digitale løsninger, er en dedikert person med ansvar for
velferdsteknologi. Det er et stort kompetanseområdet som krever kompetent person som sørger for
god planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.

Veien videre
Kunnskap, kompetanse og erfaringer fra prosjektet blir nå overført til ny intern organisering av
arbeidet, samt til det interkommunale samarbeidsprosjektet med Hole og Jevnaker. Sektoren
vil ha egne dedikerte personer med særlig ansvar for områder innenfor velferdsteknologi.
Organisering og videre arbeid innenfor velferdsteknologi og digitale løsninger vil behandlet
politisk i løpet av 2019.
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For fullstendig rapport fra prosjektet – se vedlegg.

Ringerike kommune, 14.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Kristin Akre-Hansen, koordinator, tlf. 94 13 37 25
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Arkivsaksnr.: 19/216-1

Arkiv: 033

Årsmelding for Eldrerådet 2018
Saksnr.:
3/19
6/19
21/19
/

Utvalg
Eldrerådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
28.01.2019
05.02.2019
19.02.2019

Forslag til vedtak:
Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering.

Beskrivelse av saken
Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018».
Rådmannens vurdering
Eldrerådets årsmeldig for 2018 anbefales tatt til orientering.
Vedlegg


Eldrerådets årsmelding for 2018 V/ Ole Einar Dalen
Ringerike kommune, 16.01.2019
Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Side 31 av 34

Sak 22/19

Arkivsaksnr.: 18/4363-11

Arkiv: U63 &18

Serverings- og skjenkebevilling - Ole Ringerud
Saksnr.: Utvalg
22/19
Formannskapet

Møtedato
19.02.2019

Forslag til vedtak:


Ole Ringerud JR, org. 970 397 558 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3
for Ringerud-seter skitrekk, Ringerudseterveien 3516 Hønefoss.



Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.



Anette Ringerud f. 04.05.1983 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak om
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 lokalene til Ringerudseter skitrekk.
Ringerudsetra er en kafe/varmestue i den sydligere delen av Vikerfjell. Søker ønsker
serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle grupper. Søknaden er
sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Personen
som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske prøver i serveringsloven og
alkoholloven.
Innledning / bakgrunn
Ringerudsetra skitrekk åpner etter ombygging av lokalet nå i starten av 2019. Stedet ønsker å
servere mat og alkoholholdig drikk.
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Beskrivelse av saken
Det fremkommer av søknaden at stedet drives som kafe kombinert med varmestue/skistue.
Ringerudseter skitrekk har ca. 70 sitteplasser innendørs og ca. 50 sitteplasser utendørs. Stedet
holder for det meste åpent i helger og ferier.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
Juridiske forhold
Personen som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i
serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt skattemyndigheter, rusenheten og politiet
for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra høringsinstansene som har betydning for
søknaden.
Tidligere behandlinger og vedtak
Det er gitt tilsvarende bevilling til Skarrud-setra i den nordlige delen av Vikerfjell og Løvlia
skistue i Nordmarka. Bevillingssøker har tidligere hatt ambulerende skjenkebevillinger i
Ringerike kommune. Det fremkommer ikke av søknaden at søker har bevilling i andre
kommuner.
Rådmannens vurdering
Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden
imøtekommet.

Uttrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 22.10.2018.
Svar – serverings- og skjenkebevilling, datert 22.10.2018.
Brev til høringsinstansene, datert 22.10.2018.
Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 23.10.2018.
Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 25.10.2018.
Uttalelse fra politiet, mottatt 29.10.2018.
Uttalelse fra rusenheten, mottatt 30.10.2018.
Obligatorisk etablererprøve i serveringsloven, mottatt 15.11.2018.
Obligatorisk kunnskapsprøve i alkoholloven, mottatt 18.01.2019.
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Ringerike kommune, 31.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/100-1

Arkiv: 151

Plan for økonomirapportering 2019
Forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2019 vedtas.

Innledning / bakgrunn
Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2019.
Beskrivelse av saken
Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god
økonomistyring gjennom året.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune har de siste 3 årene hatt en robust økonomisk situasjon.
Budsjettet for 2019 er stramt, med små marginer.
Det er nødvendig å følge den økonomiske utviklingen tett, og rådmannen anbefaler derfor at
praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskap og kommunestyre
opprettholdes.
Rådmannen vil presentere månedsrapporten i formannskapsmøtet i påfølgende måned, med en
muntlig framlegging og hvor presentasjonen vil bli lagt ved protokollen.
Deretter vil formannskapet få månedsrapporten/tertialrapporten til behandling i neste møte.
Prognosene som utarbeides etter juli, august (2. tertial) og oktober vil bli presentert og
behandlet i samme møte.

Prognose per

-

Muntlig
orientering
formannskap

Politisk behandling
formannskap

Politisk behandling
kommunestyre

Februar

26. mars

23. april

4 april

mars

23. april

21. mai

6. juni

April (1. tertital)

21. mai

18. juni

27. juni

mai

18. juni

27. august

5. september

juli

27. august

27. august

5. september

August (2. tertial)

22. oktober

22. oktober

31. oktober

september

22. oktober

5. november

13. desember

oktober

3. desember

3. desember

13. desember

November/desember

Presenteres i
formannskapets
møte i februar 2020

Legges frem som regnskapssak 2019

Rapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert rammeområde, kort om
sykefravær samt status i de største investerings-prosjektene. Rapporten vil inneholde utvilkling
i prognosene i løpet av året, og etterhvert hvordan budsjettet utvikler seg.
Hvert tertial lages det en mer omfattende rapport med utfyllende kommentarer fra
rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål, status for
kommunestyrets vedtak de siste årene og verbalforslag. Det er i hovedsak i tertialrapporten at
det gjøres budsjettjusteringer som påvirker avsetning til disposisjonsfond.

Ringerike kommune, 07.02.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Gyrid Løvli

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/598-1

Arkiv:

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN»
Forslag til vedtak:
1. Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for
Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og
vedtar strategien.
2. Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er
ansvarlig for å sikre at denne prosessen gjennomføres.
3. Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige
handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi.
Jevnakers handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland
foreligger.
4. Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan
kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale
næringsstrategien videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid
med næringsliv, HSN og virkemiddelapparatet i regionen.

Hensikt
Hensikten med næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen er å vise hva regionen i fellesskap
skal prioritere for å nå målene som er satt for næringsutviklingen. Overordnede mål for
næringspolitikken i Ringeriksregionen:

-

FLERE ARBEIDSPLASSER OG HØYERE VERDISKAPING:
 Et variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen og hvor enda
flere kommer i arbeid.
 Økt verdiskaping per innbygger i regionen.
 Økt skatteinngang.
VEKST I ARBEIDSPLASSER I TAKT MED BEFOLKNINGSVEKST:
 Mål om å skape 1 ny arbeidsplass per 2.netto nye innbygger.
Bakgrunn
I møte mellom Regionrådet, Ringerike Næringsforening og Ringerike utvikling den 22. mars
2018, anmodet Regionrådet om at RNF og RU i fellesskap skulle utarbeide et notat, med mål
om å komme opp med den mest hensiktsmessige modellen og metoden for gjennomføring av
prosess for utarbeidelse av en regional næringspolitisk plan. Disse to har jobbet videre sammen
med USN v/ Steinar Aasnæss og sammen har de utarbeidet et kunnskaps- og faktagrunnlag
med forslag til innsatsområder. Perspektivet er lokalt, nasjonalt og internasjonalt mot 2025.
Underveis i prosessen har de orientert og diskutert innhold i arbeidet med ordførere og
rådmenn i Ringeriksregionen, samt orientert på møter i rådet for Ringeriksregionen og på
Ringerikstinget.
Under møtet på Ringerikstinget den 12. desember 2018 ble Næringspolitisk strategi for
Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 lagt fram som
sak (Sak 5. Regional næringspolitisk strategi) og vedtaket ble:
«Vedtak: Basert på tilbakemeldingene og oppsummeringen fra Ringerikstinget,
utarbeider rådmenn i felleskap saksfremlegg for videre organisering og finansiering
av arbeidet. Prosessen innledes med et møtet hvor rådmenn og ordførere går igjennom
innspillene fra Ringerikstinget. Felles saksfremlegg skal foreligge i løpet av januar,
slik at den enkelte kommune kan behandle saken i løpet av februar.
Parallelt med den regionale behandlingen, forbereder det respektive formannskap den
kommende behandling ved å gjøre seg godt kjent med den næringspolitiske strategien»
Rådmannens vurdering
Det er et solid dokument som ble presentert under møtet på Ringerikstinget den 12. desember.
Et stort arbeid er utført at RU, RNF og USN. Skal Ringeriksregionen lykkes med videre arbeid
er det noen suksessfaktorer som må på plass:
 Felles forståelse for utviklingen
 Enighet om mål, innsatsområdet og oppgaver
 Avklare forhold til roller og ressurser
 Samarbeide om læringsarenaer for utvikling og rullering av planer.
På bakgrunn av disse suksessfaktorene anbefales kommunestyrene i Ringeriksregionen å slutte
seg til felles forslag til næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen. For å sikre felles
regionalt arbeid, må vi sikre koordinerings, oppfølgings- og kommunikasjonsarbeid.
Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har ulike ståsted, muligheter og utfordringer for bidra i
næringsutviklingsarbeidet. Det foreslås derfor at hver enkelt kommune lager sine to-årlige
handlingsplaner og at disse blir gjennomført lokalt og koordinert regionalt. Første to-årlige
periode er 2019-2020.

-

Næringspolitisk strategi skal være dynamisk, slik at endrede rammebetingelser eller nye
muligheter for næringsutviklingen i regionen kan gjenspeiles i strategien. Det bør derfor sørges
for en løpende oppfølging, samt en 4-årig rullering av næringsstrategien. Ordfører/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen bør overlates ansvaret for å beslutte hvordan kommunene
i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale næringsstrategien videre.
Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid med næringsliv, HSN og
virkemiddelapparatet i regionen.

Vedlegg
Næringspolitisk strategi

Ringerike kommune, 11.02.2019
Tore Isaksen
rådmann
Ass. rådmann: Terje Dahlen
saksbehandler: Harriet Slaaen

-
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SAMM EN OM EN GOD NÆRINGSPOLITIKK
Regionens næringsliv, folkevalgte og kommunenes administrasjon er alle sentrale aktører og viktige
medspillere for næringsutviklingen i Ringeriksregionen. Næringspolitisk strategi skal vise hva regionen i felleskap skal prioritere for å nå målene som er satt for næringsutviklingen. Næringspolitisk
strategi vil derfor være «av og for næringslivet, folkevalgte og kommuneadministrasjonene».

Strategi handler om å ta tydelige valg for å vinne markedet
Den generelle utviklingen i Ringeriksregionen, med spesiell vekt på næringslivets betydning for vekst og velferd, har
stått helt sentralt under utarbeidelsen av denne næringspolitiske strategien. En felles forståelse for de lokale og regionale
utviklingstrekkene er avgjørende for en godt forankret og velfungerende næringspolitisk strategi.
Videre forutsetninger for å lykkes med næringspolitikken
vil være at det hersker en felles regional enighet om hvilke
mål, strategiske satsingsområder og ulike strategier vi i
felleskap skal jobbe etter. Klarhet rundt hvilke roller, oppgaver og ressurser de ulike aktørene har i oppfølging av
strategien, er også viktig. En årlig rullering av nærings politisk strategi er viktig for å evaluere måloppnåelse,
oppfølging av tildelte oppgaver og effekten av strategi ens ulike strategiske satsingsområder. Etableringen av
Viken-regionen og endret oppgavefordeling mellom stat
og kommunesektor taler også for justering og rullering
av strategien etter 2019. Strategien skal være dynamisk,
slik at endrede rammebetingelser eller nye muligheter for
næringsutvikling i regionen kan gjenspeiles i strategien.

SUKSESSFAKTORER
• Felles forståelse for utviklingen
• Enighet om mål, satsingsområder og oppgaver
• Avklarte forhold til roller og ressurser
• Samarbeid og arenaer for utvikling og rulleringen
av strategien

Vi lever i kontinuerlig konkurranse, og ikke i vakuum
Vi lever i kontinuerlig konkurranse, og ikke i vakuum. Lokale markeder eller markedsplasser finnes knapt nok i 2018,
og de er knapt nok til stede på regionale eller nasjonale arenaer. Skal Ringerike lykkes, må vi vinne i nasjonal og inter nasjonal konkurranse med de aller beste.
Strategiarbeid er veivalg, men alternativene må man i stor grad komme opp med selv. Benchmarking og «beste praksis»
hjelper kanskje til å løfte oss, men det er ikke nok til å vinne. Vi må utfordre også de beste, tenke nytt og annerledes,
og utvise mot og tillit til våre veivalg – og vi må stå i det, stole på hverandre og hjelpe hverandre til å stå den av.
«Strategiarbeid krever både kreativitet, rigiditet og mot.»
Til tross for at det ofte er frykten for å ta feil som er styrende, er det beviselig slik at kulturer som har høy toleranse for
feil, er de som gjør det best. Det kommer til å bli gjort feil og det kommer til å bli tatt feil valg, men redselen for feil må
ikke være styrende. Det viktigste er å tørre å gjøre feil, men samtidig lære av dem. «Strategi skal ikke redusere risikoen
for å feile, men øke sannsynligheten for å lykkes» .

Det handler om tre forhold: kunnskap , tillit og handlekraft

Per R. Berger
Ordfører
Hole kommune

Lars Magnussen
Ordfører
Jevnaker kommune

Kjell B. Hansen
Ordfører
Ringerike kommune
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1. FLERE ARBEIDSPLASSER OGHØYERE VERDISKAPING
Målet for næringspolitikken er å skape ere arbeidsplasser og
legge til rette for en høyere verdiskaping med et variert næringsliv.
Samlet har Ringeriksregionen hatt en nedgang i antallet
arbeidsplasser gjennom de siste 10 årene. Veksten i antal let sysselsatte som bor i regionen, men som jobber utenfor,
står heller ikke i forhold til befolkningsveksten. Konse kvensen blir at relativt sett færre personer betaler skatt og
bidrar til kommunal velferd i Ringeriksregionen nå enn
hva vi hadde for 10 år siden. Næringslivet i regionen har
også en svakere vekst i verdiskaping sammenlignet med
regioner det er naturlig å sammenligne seg med.

Variasjonen i næringslivet er viktig for å opprettholde en
høy sysselsetting i det brede lag av befolkningen.
Næringspolitikken skal også bidra til næringslivsvariasjon
som sikrer et bredt jobbtilbud og høy sysselsettingsgrad i
regionen.
Veksten i antallet arbeidsplasser må skje i takt med befolk ningsveksten.

Overordnede mål for næringspolitikken i Ringeriksregionen:
FLERE ARBEIDSPLASSEROG HØYEREVERDISKAPING:
• Et variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen og hvor enda ere kommer i arbeid.
• Økt verdiskaping per innbygger i regionen.
• Økt skatteinngang og derigjennom økning i det kommunale handlingsrommet.
VEKSTI ARBEIDSPLASSERI TAKTMED BEFOLKNINGSVEKST:
• Mål om å skape 1 ny arbeidsplass per 2. netto nye innbygger.

VERDISKAPNING:
Som mål på verdiskaping i regionen har vi brukt EBITDA1. EBITDA er virksomhetens inntjening før renter, skatt,
avskrivninger og nedskrivninger. Summen av EBITA for alle virksomhetene i regionen representerer dermed
regionens samlede verdiskaping.
Verdiskaping kan også forstås slik: «Verdiskapingen i en bedrift deles mellom staten som får merverdiavgift, de
ansatte som får lønn, långivere som får rente og eieren som får utbytte. Tallet kan vi nne ved driftsresultat pluss
lønnskostnader»
1

4

Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations

1.1 Ringeriksregionens attraktivitet
Næringspolitisk strategi løfter frem sentrale forhold som
styrker Ringeriksregionens attraktivitet for næringsvirk somhet. Tilgjengelige og attraktive næringsarealer, tilgang
på kompetent arbeidskraft og vekst i basisnæringer er eksempler på forhold som vil gjøre det attraktivt å etablere
næringsvirksomhet eller utvide aktiviteten i regionen.
Regionens samlede attraktivitet for næringsutvikling er imidlertid ikke begrenset til næringsmessige forhold. Regionens
attraktivitet for besøk, slik som kultur- og handelstilbud,
natur og gode møteplasser, viser seg også å ha betydning for
næringsutviklingen. Høy attraktivitet for bosetting, gitt gjennom attraktive boliger, gode kommunale tjenester og gode
skoler og barnehager, vil også styrke næringsutviklingen.
Erfaring viser også at et godt utdanningstilbud og aktive
kunnskapsmiljøer er viktig for regionens samlede attraktivitet.
Samlet har Ringeriksregionen hatt en beskjeden befolkningsvekst siste 20 år. Analyser utført av USN peker på manglende
arbeidsplasser som årsak til svak inn ytting. Regionens
attraktivitet knyttet til bosted og besøk har ikke vært høy nok
til å oppveie for manglende arbeidsplasser. Samtidig peker de
samme analyser på at samlet reisetid til Oslo vurderes som
for lang til at pendling er aktuelt for personer som vurderer
inn ytting til kommunene Ringerike og Jevnaker. Hole kommune er i en annen situasjon, som har resultert i betydelig
inn ytting.
For Ringeriksregionen samlet har imidlertid regionens
bosteds- og besøksattraktivitet i beskjeden grad bidratt til
inn ytting og befolkningsvekst. Ny E16 og Ringeriksbanen

vil kunne endre dette dramatisk. Alle tiltak som på ulike
måter vil styrke regionens nærings-, bosteds- og besøksattraktivitet eller kunnskapsattraktivitet, vil være viktige for
den samlede næringsutviklingen.
Mange regioner har som følge av sin bostedsattraktivitet
opplevd stor inn ytting av befolkningsgrupper med attraktiv
kompetanse for næringslivet. I neste omgang har dette økt
regionens næringsattraktivitet og bidratt til økt etablering av
virksomheter med behov for denne typen kompetanse.

Strukturelle forhold
rammebetingelser
NÆRINGSATTRAKTIVITET

B
O
S
TE
S
D
ra tru
S
AT
m k
m tu
TR
r
eb e
A
et lle
K
TI
in fo
V
ge rh
TE
ls ol
T
er d

VEKST!

Arbeidsplassvekst

Figur 1: Attraktivitetsmodellen
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fra Telemarksforskning

Samtidig med en aktiv og målrettet næringslivspolitikk som styrker regionens næringsattraktivitet, er det en forutsetning at det pågår et aktivt arbeid for å styrke regionens besøksog bostedsattraktivitet, samt kunnskapsmiljøer.
Modell som viser de ulike elementer i attraktivitetsbegrepet:
NÆRINGSATTRAKTIVITET

BESØKSATTRAKTIVITET

BOSTEDSATTRAKTIVITET

KUNNSKAPSMILJØER

• Tilgjengelige næringsarealer

• Gode stedskvilteter og
sosiale møteplasser

• Boligmarked, tilbud,
priser, omfang

• Andel og vekst i basisnæringene

• Godt handelstilbud

• Kommunale tjenester
av høy kvalitet

• Omfattende samarbeid
mellom akademia og
næringsliv

• Infrastruktur, kollektivtilbud
• Tilgang på kompetent
arbeidskraft
• Høy arbeidsmarkedsintegrasjon
• Stedlige goder, tilbud,
tjenester, bygninger
• Arealberedskap

• Godt opplevelsestilbud
• Godt og bredt kulturtilbud
• Stedlige goder, tilbud,
tjenester, bygninger

• Idrettslag, kulturskole
og friluftsmuligheter
• Høy og god skole- og
barnehagedekning
• Sterk frivillig sektor

• Gode tilbud for etter
og videreutdanning
• Veletablerte forskningsmiljøer
• Høyt utdanningsnivå
• Delingskultur

• Identitet og stedlig
kultur, åpenhet,
toleranse, raushet
og samarbeidsånd

• Kommunale tjenester
Figur 2: Fire områder som utgjør grunnlaget for attraktivitet og som preger vårt omdømme.
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1.2 Utvikling og rullering av næringspolitisk strategi
Et omfattende fakta- og kunnskapsgrunnlag ligger bak målsettingen og de strategiske satsingsområdene i næringspolitikken. Gitt den kunnskapen vi nå har gjennom faktagrunnlaget, var spørsmålene: Hva ønsker vi å oppnå med næringspolitikken, og hvilke strategiske satsingsområder vil
være effektive og gode virkemidler for å nå målet?
Muligheten for å nå målet med næringspolitikken betin ger også en stor innsats på andre områder enn hva som
er prioritert som strategiske satsingsområder i denne stra tegien. Omdømme, vei og bane, byutvikling samt bo- og
besøksattraktivitet legges som premisser for næringspolitisk strategi.
Ut fra kunnskapsgrunnlaget har USN gjennomført en
SWOT-analyse som gir et samlet bilde på Ringeriksregi onens styrker, svakheter, muligheter og trusler. USN har
videre identifiserte seks globale trender 2 som forventes
å prege næringsutviklingen i regionen spesielt. Disse to
forhold, sammen med det som kjennetegner regioner med
vekst har tilsammen satt rammene for valg av strategiske
satsingsområder.
De seks strategiske satsingsområdene vil alle være effek tive strategier for å nå målsettingen med næringspolitik ken. De tar også tilstrekkelige og nødvendige hensyn til
hvilke forutsetninger Ringeriksregionen har for nærings utvikling, gitt gjennom SWOT-analyse og hva vi forventer
av globale trender og utviklingstrekk.
Strategien er dynamisk og evalueres og rulleres årlig.
Dersom forutsetningene for næringsutvikling i Ringeriks regionen endres, skal det gjenspeiles i de strategiske satsingsområdene.

Det er likevel viktig å presisere nødvendigheten av at de
valgte satsingsområdene får tilstrekkelig tid til å virke. De
må ikke «kastes over bord» om målet ikke er nådd innen for et urealistisk kort tidsperspektiv.

2

Globale trender som spesielt forventes å prege regionens utvikling:
Globalisering og urbanisering, teknologiske endringer, digitalisering, nye for retningsmodeller, markedskontakt/distribusjon samt det grønne skiftet

• Fakta
• Målsetting
• Strategiske
satsingsområder

målsetting
Faktagrunnlag:
Dybdeintervjuer og spørreundersøkelse knyttet til Næringspolitisk strategi, Vekstbarometer,
Ringerikstinget, Utviklingsanalyse per 2014, Buskerud
fylkeskommune, Regionenes
unikhet og fortrinn og Næringspolitikk og strategi for
Ringeriksregionen 2012

SWOT
Globale og
nasjonale trender
Kjennetegn ved regioner
med økonomisk vekst

Figur 3: Metode lagt til grunn for utarbeidelse av næringspolitisk strategi
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Spørsmål:
Vil foreslåtte strategier
være effektive virkemidler
for å nå målsettingen?
Ut fra fakta og SWOT– vil
foreslåtte strategi være
realistisk og effektiv?
Strategiske satsingsområder:
1. Proaktiv arealforvaltning
2. Klynger og nettverk
3. Kunnskap og kompetansebygging
4. Entreprenørskap og innovasjon
5. Trekke virksomheter til regionen
6. Næringsutvikling knyttet til regional
vekst

Premisser utenfor planen:
Omdømme, «Vei og bane»,
byutvikling, bostedsattraktivitet,
besøksattraktivitet

1.3 Kommunenes påvirkningsmuligheter på nøkkelfaktorer i næringsutviklingen
Kommunen prioriterer aktiviteter med høy
effekt og påvirkning på næringsutviklingen.
Figur 4 viser at kommunens mulighet for påvirkning vil
være høyest for det strategiske satsingsområdet «Proaktiv
arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer».
Figuren viser også at denne aktiviteten er svært viktig for
næringsutviklingen. Premissene for næringsutvikling, som
ligger utenfor strategiens definerte satsingsområder, er
også lagt inn og merket gult i figuren. Dette er forhold
som legges til grunn for næringsstrategien. Det går fram av
figuren at bo- og besøksattraktivitet, byutvikling, omdøm me og infrastruktur (Vei og bane) er av stor betydning for
næringsutviklingen, og dette er områder hvor kommunen
har store muligheter for påvirkning.
Vi ser også av figuren at satsingsområde «Trekke virksom heter til regionen» overlapper i fire hjørner med arealfor valtning, klynger og nettverk, entreprenørskap og kunn skap. Dette understreker viktigheten av god samordning
og samhandling på disse områdene. I dialogen med virk somheter som vurderer å etablere seg i Ringeriksregionen,
er det avgjørende viktig at arealsituasjonen er klarlagt.
De samme virksomhetene skal også ved etablering i Ringe-

riksregionen kunne styrke og videreutvikle eksisterende
klynger og nettverk og kunne bli sentrale drivere for vekst
i nye næringsklynger. All aktivitet som går på å styrke
regionens samlede kunnskap og kompetanse, må også sees
i sammenheng med det kompetansebehovet næringslivet
i regionen har i dag, men også det behovet næringslivet
i regionen forventes å få i årene som kommer. Entrepre nørskap, endringskompetanse og innovasjon er viktig for
å videreutvikle eksisterende næringsliv og kan bidra til en
dreining av næringsstrukturen i en retning som gir flere
arbeidsplasser og høyere verdiskaping.

Figur 4: satsingsområder og premisser sortert etter effekt og politisk påvirkning
Y
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Vei og bane

2) Klynger og nettverk
knyttet til regionale
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1) Proaktiv arealforvaltning
og aktiv bruk av
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5) Trekke virksomheter
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6) Næringsutvikling
knyttet til regional vekst

Omdømme
4) Entreprenørskap
og innovasjon
3) Kunnskap og
kompetansebygging
Bo og besøksattraktivitet

Byutvikling

Satsingsområder
Premisser utenfor strategiplanen

V
A
L
LAV

Kommunens muligheter for påvirkning

HØY
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2.

PREMI SSER FOR NÆRINGSUTVIKLINGEN

De valgte og prioriterte satsingsområdene bygger i stor grad på den strukturen og organiseringen
regionen har, og forutsetter at en rekke tiltak videreføres og prioriteres tilsvarende høyt. De premis ser som følger i dette kapittelet, bør sees på som selvstendige strategier, hvor det må satses i hele
strategiperioden.

2.1 Ringeriksbanen og nye E16

2.2 Omdømme

Det er bred politisk oppslutning om at Ringeriksbanen og
nye E16 Sandvika til Hønefoss og Olum til Eggemoen vil
bli realisert og stå ferdig rundt 2028. Det betyr igjen at
regionen kan legge de økte mulighetene dette gir som pre miss for næringsutviklingen, men også må møte de utfor dringene som vil følge av at Ringeriksregionen reisetids messig om noen år vil knyttes nærmere Oslo.

Det betyr lite hvor gode regionen er til å legge til rette
for vekst, dersom omverdenen ikke kjenner til det. Der for er det avgjørende viktig at regionen parallelt med en
aktiv næringspolitikk også driver et aktivt omdømmearbeid. Globaliseringen har gitt næringslivet større
muligheter i nye markeder, men også større konkurranse
om tilgang til kapital, kompetanse og kunder.

Det aktive påvirkningsarbeidet, og det regioninterne
arbeidet med tilrettelegging, koordinering og utvikling
må videreføres i hele perioden.

De premisser som følger i dette kapittelet,
bør sees på som selvstendige strategier, hvor
det må satses i hele strategiperioden.
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Et godt omdømme er avgjørende for å nå strategiske mål,
og et omdømme er summen av hvordan omverdenen ser
(oss). Omdømme kan sees på som vår samlede merkevare.
En regions omdømme er viktig overfor sentrale interes senter som kunder, eiere, investorer, media, politikere,
leverandører, partnere og myndigheter. Et bevisst forhold
til omdømme- og merkevarebygging gir oss betydelige
konkurransefortrinn.

Internasjonale studier viser at verdien er enorm
– enten du måler i kundelojalitet, markedsandeler
eller i kroner og øre.

2.3 Byutvikling og Hønefoss som regionsenter

2.4 Attraktivitet

Et riktig premiss for næringspolitisk strategi vil være at gjel dende byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018–2040 følges.
Konkrete planer gir forutsigbarhet og retning i utviklingen
av Hønefoss som regionssenter. Byutviklingsstrategien viser
hvordan Hønefoss rigges for vekst og hvordan byen skal tjene
som drivkraft og vekstimpuls for hele regionens utvikling.

I erkjennelsen av at det ikke er mulig å skille skarpt mel lom næringsattraktivitet, besøksattraktivitet, bostedsattraktivitet og kunnskapsattraktivitet, i en nærings politisk strategi, ligger det som en forutsetning og en
nødvendighet at det samtidig arbeides aktivt med å
styrke alle områder.

Erfaringer nasjonalt og internasjonalt er at regioner med
vekst har et regionssenter som sentral drivkraft og vekstimpuls for regionen som helhet.

Ved å øke attraktiviteten skaper vi mer vekst enn
forventet, ut fra stedets strukturelle betingelser
for vekst.

9

F
A
K
T
A
S
O
M
F
U
N
D
A
M
E
N
T
F
O
R
N
Æ
R
IN
G
S
P
O
L
IT
IS
K
S
T
R
A
T
E
G
I

3. FAKTASOM FUNDAMENT FORNÆRINGSPOLITISK STRATEGI
SWOT-analysen baseres på kunnskapsgrunnlaget USN har utarbeidet, hvor også intervjuer og
spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av ledere i regionens bedrifter, har hatt betydning. Grunnlag for å identi sere gode strategier som bygger opp under målsettingen for
næringspolitikken, ligger i faktagrunnlaget.
Mulighetene regionen har for vekst må også sees i
sammenheng med globale trender og utviklingstrekk .
Avslutningsvis har vi beskrevet kjennetegn ved regio ner som med ulike utgangspunkt har lyktes med å ska pe vekst . Spesielt har vi vært opptatt av hvilke strate -

gier som er valgt for å skape vekst. Summen av denne
kunnskapsstatusen danner grunnlag for de strategiske
satsingsområdene som er valgt. Avslutningsvis omtales
et utvalg næringers betydning for sysselsetting, verdiska ping og velferd.

For at regionen skal oppnå ønsket utvikling og vekst i et slikt landskap,
er de folkevalgtes evne til å navigere og ta riktige valg helt avgjørende.
Politisk initiativ og mot er derfor planens mest sentrale forutsetning.

3.1 Ringeriksregionens vekstmuligheter

3.3 Trender og drivkrefter for vekst

De største mulighetene for vekst i Ringeriksregionen lig ger i regionens plassering sentralt på det befolkningsrike
Østlandet og de forsterkede mulighetene som ny infra struktur gir. Regionen trenger flere arbeidsplasser og høy ere verdiskaping. For å lykkes med dette må flere virk somheter etableres i regionen. Enten gjennom ekspansjon i
eksisterende næringsliv eller ved nyetablering. For å skape
helt nødvendig vekst må det legges til rette for næringsetablering og kunnskaps- og kompetanseheving i regionen.

Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og trender
vil spille en betydelig rolle for utviklingen generelt og
næringsutviklingen spesielt, i årene fremover. Dette står
imidlertid ikke i motstrid til det faktum at næringsutvik lingen i Ringeriksregionen også vil være helt avhengig av
de folkevalgtes evne til å legge til rette for vekst. Innsikt
og kunnskap om nye trender, i tillegg til den lokale kunn skapen, gir oss avgjørende muligheter til ny vekst og ut vikling.

3.2 SWOT-analysefor Ringeriksregionen

I valg av strategiske satsingsområder er det spesielt lagt
vekt på betydningen den teknologiske endringen og digitaliseringen (herunder automasjon) får for næringsutvik lingen i regionen. Videre viser kunnskapsgrunnlaget at in ternasjonal handel og produksjon skjer gjennom stadig nye
og skiftende forretningsmodeller og distribusjonskanaler.
I utviklingen av næringslivet i Ringeriksregionen vil dette
være globale trender og utviklingstrekk det er særlig grunn
til å ta hensyn til.

Oversikten viser hvilke styrker, svakheter, muligheter og
trusler Ringeriksregionen kan legge til grunn i næringsutviklingen. SWOT analysen baseres på kunnskapsgrunn laget USN har utarbeidet i forbindelse med næringspolitisk strategi (Figur 5).

Det grønne skiftet er både en forretningsmulighet og en
form for rammebetingelse som vil påvirke det regionale
næringslivet i eskalerende grad. Regionens fortrinn innen for det grønne skiftet, er også pekt på som svært gode
(skog- og jordressurser, tilgang til nok betinget fornybar
energi, teknologi mm).

INTERNASJONALETRENDEROGDRIVKREFTER
• Globalisering og urbanisering
• Teknologiske endringer
• Digitalisering
• Nye forretningsmodeller
• Markedskontakt og distribusjon
• Det grønne skiftet
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En regional næringspolitisk strategi peker
spesielt mot og utfordrer i første hånd de folkevalgte.
Det betyr at man i prinsippet må forstå de
fleste strategiske valg som noe som nettopp
utfordrer og knytter de folkevalgte til et ansvar.

3.4 Kjennetegn ved regioner med vekst versus liten til ingen vekst
Når infrastrukturen i regionen er ferdigstilt, gir dette en regionforstørring og store muligheter for vekst. Følgende kjennetegn er påvist for regioner som har lyktes med å skape vekst i
arbeidsplasser, sysselsetting og verdiskaping:
• Byregioner må utvikles slik at man legger til rette for
vekst både i by og omland , siden det ikke kan forventes
at økonomisk vekst automatisk smitter over på omlandet
• Politikk som fremmer vekst i det eksporterende private
næringslivet gir høyere vekst

• Andel av arbeidsstyrken med høyere utdanning forklarer
mye av veksten innenfor byregioner
• Byregioner som ligger på grensen til akseptabel pendleravstand til store byregioner har gjennomgående
lavere sysselsettingsvekst
• Pendlingsaktivitet og arbeidsinnvandring må til for å
skape vekst
• Gunstige sosioøkonomiske kjennetegn (eks. høy privat
inntekt) ved byregionen går også sammen med høy vekst

STYRKER

SVAKHETER

• Nærhet til Oslo, Gardermoen og Drammen

• En aldrene befolkning

• Samferdselsknutepunkt

• Lavt utdanningsnivå

• Tilgang til ren energi, kraftoverskudd og store
grus- og skogressurser

• Svak befolkningsvekst
• Lavt kommunaløkonomisk handlingsrom

• Stor tilgang til attraktive arealer for næringsog boligformål

• En for lav andel av næringer med høy verdiskaping

• Moderne yplass

• Lav andel kunnskapsbedrifter

• Variert natur, attraktiv for landbruk*, reiseliv, besøk
og bosetting

• Ingen nasjonale eller internasjonale hjørnestensbedrifter (lokomotiver) med ere enn 250 ansatte

• Har lokale næringslivsaktører med bransje og lokalkunnskap med vilje og evne til å investere i regionen

• Ungdom med attraktiv kompetanse trekker mot Oslo
og andre byer med mer interessante arbeidsplasser

• Hønefoss er universitetsby

• Lav tilgang til spisskompetanse for høyteknologiske
næringer

• Mange lokale bygg- og anleggsvirksomheter
• Hønefoss er handelsbyen for et stort omland
• Konkrete planer som gir forutsigbarhet og retning
i utviklingen av Hønefoss som regionssenter
• Et blomstrende frivillig og kommersielt kulturliv
• Viktig reiselivsdestinasjon

• For dårlig vei og baneforbindelse til Oslo samt fremkommelighet i Hønefoss
• Lite bruk av offentlig nasjonalt virkemiddelapparat
• Beskjedent samarbeid mellom næringsliv og FOUI
• Lav høyteknologisk annerkjennelse
• Uklarhet i reguleringssaker

*Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk, husdyrhold,
skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer

• Lav oppmerksomhet på klyngedannelser

M ULIGHETER

TRUSLER

• Ringeriksbanen og ny E16

• Lavt entreprenørskap og gründervirksomhet i
næringer med høy verdiskaping

• Økt boligbygging og sentrumsutvikling som følge
av stor befolkningsvekst
• Tettere integrering med næringslivet i Osloregionen
bidrar til høyere regional produktivitet, vekst og
verdiskaping
• Etableringa av virksomheter med høyere verdiskaping
som følge av raskere reisevei til Oslo og Bærum
• Tilgang til høy kompetanse gjennom personer som
i dag pendler ut
• Tilgang til høy kompetanse gjennom personer som
i fremtiden pendler inn

• En ikke optimal arealdisponering av næringsog boligarealer
• Industriproduksjonen automatiseres, robotiseres
og får et høyere teknologi og tjenesteinnhold
• Industrisysselsettingen vil ikke øke uten nyetableringer
• Kompetansesamfunnet er på veg
• Attraktive nærings og boligarealer står ubenyttet
• Handelslekkasje

• Styrket samhandling mellom næringsliv og universitet

• Varehandelen må fornye seg for ikke å tape
markedsandeler

• Etablering av kraftkrevende industri

• Internasjonal konkurranse

• Tydeligere posisjon i Osloregionen

• Tiltakende takt i teknologisk utvikling og i det
digitale skifte

• Ta en posisjon i det grønne skiftet
• Vekst gjennom klyngedannelser
• Større mulighet til å beholde og tiltrekke oss
unge mennesker
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• Nye strukturer for hvordan virksomheter omsetter
varer og kommuniserer med kunder og leverandører
• Attraktive virksomheter velger bort Ringeriksregionen
• Økt utpendling ved kortere reisevei til Oslo
• Forsinkelser i utbygging av Ringeriksbanen og E16

Figur 5: SWOT-analysefor Ringeriksregionen
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3.5 Viktige næringer for sysselsetting, verdiskaping og velferd
Målet for næringspolitikken er å skape flere arbeidsplas ser og øke verdiskapingen. Dette betyr at alt arbeid med
å trekke næringsvirksomhet til regionen, eller bygge opp
under og videreutvikle eksisterende næringsliv, krever
bevissthet om hvilke egenskaper ulike næringer har for å
nå målet med næringspolitikken.
Tabellen på motstående side viser at næringer merket blå
har den egenskapen at de bidrar til høy sysselsetting , dekke
lokale behov og bidrar til at Ringeriksregionen blir et
mer attraktivt sted å bo. Næringer merket grønn har den
egenskapen at de bidrar til høyere verdiskaping , høyere
inntekt, høyere skatteinngang og høyere velferd. Nærvær
av virksomheter i disse bransjene bidrar også til høyere

næringsattraktivitet ved at slike virksomheter leverer
tjenester og varer som kan øke produktiviteten og lønn somheten til andre virksomheter. Virksomheter i denne
gruppen vil også være avgjørende for å utvikle nærings klynger i regionen.

Et fellestrekk for de bransjene som bidrar
til høyere verdiskaping, velferd og næringsattraktivitet, er at de er kunnskapsintensive.
Kunnskaps- og kompetanseheving står derfor
sentralt i næringspolitisk strategi.

Figur 6: Ulike næringsgruppers effekt på mål

Næringsgruppe
(Nace)

Betydning for regional
verdiskapning og vekst

Industri

Driver for verdiskapning gjennom produksjon av industriprodukter som eksporteres
ut av landet eller ut av regionen

Arbeidsintensiv

Kapitalintensiv

Vare- og
tjenesteintensiv

Kunn skapsintensiv

Bidrag til
total
omsetning
i regionen

Høy

Moderat til
Høy

Høy

Moderat

Høy

Moderat

Høy.Høye
etablerings kostnader

Lav, etter
infrastrukturinvesteringen

Moderat/
Høy

Moderat

Høy

Moderat/
Høy

Høy

Moderat/
Høy

Høy

Høy

Moderat

Høy

Lav

Meget høy

Moderat

Lav

Lav

Høy

Moderat

Lav

Høy

Meget lav

Lav

Lav/
Moderat

Lav

Lav

Meget lav

Høy

Lav

Lav

Lav

lav

Meget
høy

Meget lav

Stort bidrag til lokal sysselsetting

Elektrisitet, vann,
renovasjon

Øker attraktiviteten til regionen for
andre bedrifter gjennom infrastruktur
og tjenester
Moderat bidrag til lokal sysselsetting
Svært lønnsomt over tid

Bygg og Anlegg

Bidrar til regional vekst gjennom ny
bygningsmasse og infra struktur
Bidrar sterkt til lokal sysselsetting
Moderat lønnsomt

Varehandel, motor vognreparasjon*

Genererer behov for en lokal befolkning
Stort bidrag til lokal sysselsetting
Lav lønnsomhet

Finansiering og
forsikring

Yter nansielle tjenester til virksomheter
og privatpersoner
Lavt bidrag til lokal sysselsetting
Meget høy lønnsomhet

Omsetning og drift
av fast eiendom

Yter forvaltningstjenester av eiendommer
Svært lavt bidrag til lokal sysselsetting
Meget høy lønnsomhet

Informasjon og
kommuni kasjon

Bidrar til verdiskapning gjennom eksport
av immateriell eiendom som programvare
og tilhørende tjenester
Meget høy lønnsomhet

Faglig, vitenska pelig, og teknisk
tjenesteyting

Bidrar til verdiskapning gjennom eksport
av immateriell eiendom som programvare
og tilhørende tjenester
Yter kunnskapsintensive tjenester til
andre rmaer i regionen
Bidrar med det til høyer lønnsomhet i
andre rmaer

BLÅ
GRØNNE

næringsgrupper er viktige for: sysselsetting, dekke lokale behov, bostedsattraktivitet
næringsgrupper er viktige for: verdiskaping, velferd, næringsattraktivitet

*Her er tradisjonell varehandel isolert driveren for kategoriseringen. Reparasjon av motorvogn isolert har høy verdiskaping og er
arbeids- og kapitalintensivt. Kategorien er en internasjonal standard kalt NACE,som samler disse tre bransjene i et samlebegrep.
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4.

De strategiske satsingsområdene er et resultat av en omfattende analyse, hvor ulike satsingsområder er valgt ut på bakgrunn av i hvilken grad de vurderes som effektive virkemidler for å nå
målet om ere arbeidsplasser, høyere verdiskaping og næringslivsvariasjon.
De strategiske satsingsområdene er et resultat av en omfat tende analyse. De ulike satsingsområder er valgt ut på bak grunn av i hvilken grad de vurderes som effektive virkemidler for å nå målet om flere arbeidsplasser, høyere verdiskaping og næringslivsvariasjon. De samme satsingsom rådene er også vurdert i forhold til hvor godt de bygger på
regionens styrker, svakheter, muligheter og trusler slik de
fremkommer gjennom SWOT-analysen. Strategiene skal
også være robuste med hensyn til globale og nasjonale
trender og utviklingstrekk som igjen vil gi både muligheter
og utfordringer for regionens næringsliv.

I tabellen under listes de seks innsatsområdene opp, sammen
med en begrunnelse og en kobling til planens overordnede mål.
Satsingsområdene presenteres hver for seg i dette kapit telet.

Av et bruttoutvalg på anslagsvis 20–25 ulike alternativer,
er det identifisert og prioritert seks strategiske satsings områder. Hver og en bygger på sin måte opp under målsettingen for næringspolitisk strategi. For hver og en er
det også identifisert tilstrekkelig mulighet for påvirk ning, slik at det kan utvikles en hensiktsmessig regional
næringspolitikk.

Strategiene skal også være robuste med
hensyn til globale og nasjonale trender og
utviklingstrekk som igjen vil gi både muligheter
og utfordringer for regionens næringsliv.

#

Satsingsområde

1

Proaktiv
arealforvaltning og
optimal bruk av
tilgjengelige arealer

2

3

4
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STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

Det er også identifisert fem premisser for de prioriterte
satsingsområdene. Det er allerede vedtatt og ingangsatt
løpende tiltak/ strategier, og disse forutsettes videreført.
Av disse premissene er også området Omdømme utformet
som et eget satsingsområde. Se appendix 1.

Begrunnelse

Målområde

Uten tilgengelig arealer for bosetting, næring og rekrea sjon vil vekst ikke være mulig. Dette satsingsområdet blir
dermed helt sentralt.

Grunnleggende
for en vekststrategi

Klynger og nettverk

Næringsklynger er ett av ytterst få virkemidler for økt
verdiskaping i næringslivet som beviselig har effekt.

Større verdiskaping

Kunnskap og
kompetansebygging

Desto høyere kunnskap og mer erfaring vi klarer å utvikle,
tiltrekke oss og bygge opp, jo mer attraktivt vil det være å
etablere seg her, og jo mer vil næringslivet vokse.

Økt skatteinngang

Vi kan tilrettelegge, planlegge og ønske så mye vi vil, men
ingen muligheter gripes før de er kjent. Et slikt konkurran sefortrinn kan vi faktisk gjøre noe med, og vi kan bygge på
godt etablert struktur og erfaring.

Større verdi skaping, mer
robust og variert
næringsliv, ere
arbeidsplasser

Alle de største virksomhetene på Ringerike i 2003 er borte i
2018. De dominerende aktørene i dag, er skapt i det samme
perspektivet. Denne utviklingen er eskalerende, og global.
Våre fremtidige bedrifter skaper vi i dag, og mange er ennå
ikke skapt.

Flere arbeids plasser, ere i
arbeid

Der hvor de øvrige innsatsområdene i hovedsak handler
om tilrettelegging og «å så frø», handler dette området om å
høste. Det er en unik mulighet som vi neppe får igjen.

Større verdi skaping, mer
robust og variert
næringsliv

Uten oppmerksomhet, intet omdømme. Intet omdømme,
ingen vekst.

En forutsetting
for hele planen

Trekke virksomheter
til regionen

5

Entreprenørskap og
innovasjon

6

Næringsutvikling knyttet
til regional vekst og
offentlige investeringer

A1

Omdømme

Regionen skal utarbeide en næringspolitikk som øker antall arbeidsplasser og
den regionale verdiskapingen – men hvordan?

Figur 7:
Verdiskaping
i regionen

1)
STRENGTTATTFINNES DET BARE FEM MULIGHETER:

2)
3)

5)

1) En eller

ere personer starter en bedrift

2) En virksomhet i regionen utvikler seg, og
vokser eller generer et større overskudd
3) En virksomhet

ytter til regionen

4)
4) En virksomhet starter en ny virksomhet
(knoppskyting)
Virksomheter
Personer

5) En virksomhet samarbeider med annen
virksomhet og blir gjennom det mer rasjonell,
eller utvider samspillets totale verdikjede

En næringspolitisk strategi peker spesielt mot og utfordrer i første hånd politikerne.
Det betyr at man i prinsippet må forstå de fleste strategiske valg som noe som nettopp
utfordrer politikerne og knytter dem til et ansvar.
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4.1 Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer
Regulering og klargjøring av attraktive arealer for næring, bosetting og rekreasjon er en forutsetning for vekst.
Ringeriksregionen har fortsatt betydelige arealer å spille
på – enten det er for boligformål eller næringsformål. Det te må utnyttes, sett opp mot det faktum at det blir stadig
mindre arealer tilgjengelig så tett på Oslo.
Konkret innebærer dette at kommunene er i forkant av utviklingen med å regulere og klargjøre arealer som dekker
behovet til nærings- og boligformål. En optimal bruk av
arealer innebærer også at arealene disponeres effektivt opp
mot ønsket nærings- og befolkningsutvikling.
Det er både mulig og nødvendig at kommunene er mer
aktive for å påvirke og være en pådriver for rett arealdisponering som sikrer arealer for fremtidig vekst. En optimal arealdisponering oppnås best ved å se arealene i en
regional sammenheng og i et tett interkommunalt samar beid mellom de tre Ringerikskommunene.

FAKTA
• Ringeriksregionen har 2.500 dekar klar for næringsetablering og på lang sikt 6.400 dekar klar for
næringsetablering
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Gjennom en aktiv bruk av plan- og bygningsloven og
virkemidlene som finnes i loven, har kommunene anled ning til å styre arealbruken. Kommunene har ved aktiv
bruk av de ulike arealplantypene, bestemmelser og ret ningslinjer, en mulighet til å styrke plan- og bygningslovens betydning for forvaltningen av arealbruken knyttet
til næring, bolig, rekreasjon.

STRATEGI
• Utarbeide felles regional areal- og transportplan
• Ta kontroll med at kommuneplanens arealdel følges
og oppfylles
• Ta offentlig styring der særinteresser kommer i
kon ikt med regional utvikling
• Gi tydelige signaler til grunneiere og byggherrer om
kommunenes ønsker for næringsutvikling og
arealdisponering
• Fremvise årlig statistikk for nye bolig- og
næringsarealer

• Ringeriksregionen har en femtedel av Bærums
befolkning, men fem ganger Bærums areal

• Gi høy prioritet til kapasitet og kompetanse på
behandling av arealplaner

• Kontorarealer er 3–4 ganger mer arealeffektive
en øvrig næringsvirksomhet

• Etablere oversikt over egnede arealer som ikke
inngår i kommuneplanen

M
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• Til enhver tid ha attraktive byggeklare boligarealer som sikrer målene for befolkningsvekst
• Til enhver tid ha relevante næringsarealer som
sikrer målene for næringsutvikling.

Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.
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4.2 Klynger og nettverk
Næringsklynger står sentralt for selskaper, bransjer og
økonomier med sterk vekst nasjonalt og internasjonalt.
Norsk industri i verdensklasse er utviklet gjennom klyngesamarbeid. Regionen har allerede flere næringsområder
som i større og mindre grad har kjennetegn på klyngedan nelser. Noen av områdene har kommet lenger i sin klynge utvikling enn andre.
Så godt som alle områdene/klyngene er utviklet av private
initiativ og med privat kapital, med den kraft det i seg selv
betyr. I disse områdene ligger det til rette for betydelig
vekst i årene framover, gitt de riktige stimuli og ramme betingelsene.

FAKTA

For et par av områdene, bør det i seg selv være gode utsikter
til økt internasjonalisering, og med en topp moderne
flyplass midt i regionen, vil hele regionen kunne få en sti mulans til økt internasjonal oppmerksomhet.
Klyngesamarbeid er avgjørende for å nå opp i nasjonale og
internasjonal konkurranse.

Norsk industri i verdensklasse er
utviklet gjennom klyngesamarbeid.

• Engineering – og produksjonskompetanse i
verdensklasse
• En industrikultur er fortsatt til stede

STRATEGI

• Fortsatt prosessindustri-kompetanse

• Utarbeidelse/bestilling av en regional strategi for
økt klyngedannelser i Ringeriksregionen i henhold
til Norwegian Innovation Clusters program

• Sterke eksisterende miljøer – Eggemoen,
Treklyngen, Kartverket, Økonomiklyngen,
universitetet, sykehuset/helse og livstil,
og kultur- og opplevelsesturisme
• Naturressurser, landbruk, grus, stein og tre
• Nærhet til Oslo og store leverandør- og
kundegrupper
• Regionen har medlemsbedrifter i næringsklyngen
Subsea Valley
• Ringeriksregionen har for tiden ingen pågående
prosesser for klyngedannelse gjennom det
statlige nettverks- og klyngeprogrammet
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Det er også innenfor disse klyngeområdene at potensialet
for kunnskapsbedrifter/kunnskapsarbeidsplasser og arbeidsplasser med høyere verdiskaping er størst.

• Regionalt og kommunalt engasjement for å støtte
opp mot lokale klyngeutviklerne og deres behov
• Synliggjøre enighet om at en samlet region står
bak de som utvikler områdene/klyngene
• Beslutninger og vedtak som legger til rette for
næringsklyngesamarbeid der regionale fortrinn er
tilstede
• Ta initiativ overfor Osloregionen, Kongsberg og
Raufoss for å etablere forpliktende industrisamarbeid
• Måle klyngedannelse gjennom indeks

M
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• Etablert næringssamarbeidet med Osloregionen,Kongsberg, Raufoss, Borregaard m. .
• Sterke næringsklynger som kan virke som motorer i regional næringsutvikling
• Flere formaliserte nettverk og klynger, som kvali serer til virkemidler gjennom
Norwegian Innovation Clusters program

Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.
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4.3 Kunnskap og kompetansebygging
Næringslivets kompetansebehov vokser raskere enn befolkningens kompetanse. Selv bedrifter og næringer som tradi sjonelt har vært betraktet som «lavkompetansenæringer»,
opplever et økende og behov for mer og ny kompetanse,
for å møte nye utfordringer.
Tilgang til rett kompetanse er avgjørende for utvikling av
eksisterende bedrifter og etablering av nye. Globale tren der og utviklingstrekk medfører en tiltakende endring i
næringsstruktur. Dette bidrar også til at næringslivet får et
sterkt behov for oppdatert og ny kompetanse. Kunnskaps basert næringsliv bidrar sterkest til verdiskaping og vel ferd i Norge. På bakgrunn av dette står Ringeriksregionen
overfor en stor utfordring.
Næringsstrukturen i Ringerike domineres av industri, han del og håndverk. Dette har gjennom de siste årene gitt en
beskjeden vekst i verdiskaping og totalt sett få nye arbeids plasser. Regionen trenger flere nye arbeidsplasser og økt
verdiskaping. En endring av næringsstrukturen er påkrevd.

FAKTA
• Generelt lavt formelt utdanningsnivå
• Ubalanse mellom tilgang på kompetanse og
etterspørselen hos bedriftene
• Ikke tilfredsstillende tilgang til spisskompetanse
for høyteknologiske næringer
• Lav tilgang til kompetent arbeidskraft reduserer
muligheten for klyngedannelser og næringsvekst
innen industri, bygg og anlegg og i utpregede
kunnskapsnæringer
• Høyere utdannet ungdom
ut av regionen.
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ytter i uønsket grad

Dette vil være mulig ved å skape ny vekst i eksisterende
næringsliv og ved å trekke nye virksomheter til regionen,
innen næringer med høyere verdiskaping. Kunnskap og
kompetanseheving er avgjørende for å lykkes med dette.
Hvordan kan jeg og vi som folkevalgte påvirke kunnskapsog kompetansebyggingen i regionen? Dette kan være et
relevant spørsmål å stille som folkevalgt. Konklusjonen
kan ikke være: «Det kan jeg ikke påvirke», men et nytt og
nysgjerrig spørsmål: «Hvem har lykkes med dette og hva
har de gjort for å lykkes?». Det finnes alltid noen å lære av,
for systematisk kunnskaps- og kompetanseutvikling skjer
på utallig mange måter og på overraskende mange steder.
For å øke verdiskapingen og sikre privat og offentlig vel ferd i regionen vil det være nødvendig å gjøre næringslivet
i regionen mer kompetanseintensivt.

STRATEGI
• Ta initiativ for å komplettere utdanningstilbudet
med teknisk fagskole i regionen
• Ta initiativ for å styrke entreprenørskapsundervisningen i grunn og videregående skole og
utvikle ere tilbud og arrangementer tilsvarende
Ungdommens Ringerikskonferanse.
• Gjennomføre en kartlegging av hvem som har lyk kes og hva de har gjort for å lykkes med å satse på
systematisk kunnskaps- og kompetansebygging
• Utvikle et kompetanseutviklingsprogram i sam arbeid mellom næringsliv, videregående skoler,
utviklingsaktørene og USN.
• Gi tydelige signaler om behovet og stille krav til
økt satsing på fagopplæring og videregående
utdanning i henhold til NPS.
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• Økt antall læreplasser i regionen
• Økt andel med relevant fagutdanning og høyere utdanning
• Økt yrkesdeltakelse gjennom relevante kompetansehevingsprogrammer
• Økt generelt utdanningsnivå i befolkningen

Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.
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4.4 Trekke virksomheter til regionen
Ringeriksregionen har et uttalt mål om høyere verdiska ping, flere arbeidsplasser og et mer robust nærings- og
arbeidsliv. Et viktig virkemiddel i den sammenhengen
er målet om å tiltrekke seg flere nyetableringer og reallokeringer til regionen. I et perspektiv hvor blant annet
Ringeriksbanen og ny E16 fra Gardermoen til Hønefoss
og Sandvika til Hønefoss er en realitet, er dette enda mer
relevant og viktig.
Strategier for å tiltrekke seg nye virksomheter vil ta
utgangspunkt i regionens forutsetninger, eksisterende
nærings- og arbeidsliv og globale trender. Det er viktig at
man gjør en aktiv vurdering av hvilke næringer man vil
forsøke å tiltrekke seg, da man ellers kan stå igjen med en
tilgang som både er for bred og for vag.
For en region som Ringerike vil det være sentralt å rette
proaktivt og utadvendt arbeid mot potensielle etablerere.
På tross av sterke forutsetninger er regionen ikke vidt kjent
i hverken inn- eller utland. Det må av denne grunn være
opp til regionen selv å spre budskapet om hva man kan
tilby, som kan få bedrifter til å etablere seg her.
Selv om strategienes primære virkeområde er det vi omtaler som privat næringsliv, omfattes dette punktet også av
statlige/offentlige arbeidsplasser. Regjeringen har meldt

en intensjon om utflytting av statlige arbeidsplasser fra
Oslo, og det vil være viktig for regionen å forsøke å til trekke seg noen av disse. Utflyttingen av Statens Kartverk
var i sin tid en viktig vitamininnsprøyting for regionen.
Ringeriksregionen kan være et naturlig valg for statlige
arbeidsplasser som er avhengige av nærheten til Oslo eller
andre av regionens fortrinn.

FAKTA
• NHO og Innovasjon Norge har identi sert Ringerike
som et av landets mest spennende vekstområder
• Det samarbeides tett mellom Ringerike, Invest in
Norway, en rekke bank- og nansmiljøer, Statkraft
m. . om internasjonale etableringer
• Ringeriksregionen har årlig direkte kontakt med
over 100 bedrifter fra inn- og utland, om potensielle
etableringer
• Ringeriksregionen er et naturlig nasjonalt knute punkt for data, strøm og transport
• Etterlatt infrastruktur fra nedlagt industri, er
identi sert som fortrinn i størrelsesorden « ere
milliarder» i spart investeringskostnad
• Det grønne skiftet og Norges kraftoverskudd fører
med seg mange interessante muligheter for regionen
• Regjeringen har meldt en intensjon om ut ytting av
statlige arbeidsplasser
• Region Viken vil legge om fylkeskommunal struktur
og tjenesteproduksjon
• Høy produktivitet og lav energipris gir gode mulig heter for internasjonal industri
• En tredel av alle norske industribedrifter satser
på nye produkter i nye markeder, og melder
investeringsbehov
• Regulerte områder med få hindre for etablering
er et krav for å lykkes i nasjonal og internasjonal
konkurranse

STRATEGI
• Utarbeide egen konkurransestrategi og handlings plan med aktivitetsmål for å tiltrekke virksomheter
til regionen
• Tydelig forvente at det dedikeres personer og res surser til oppgaven med å synliggjøre regionens
kvaliteter og muligheter, med mål om at bedrifter
og virksomheter etablerer seg
• Utvikle et sett salgsprospekt rettet mot markedet
for næringsetableringer, basert på regionale for trinn og planer, etter modell for beste praksis
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• Sikre høy arealberedskap og prioritering av areal bruk i tråd med aktuelle handlingsplaner
• Gjennom løpende rapportering på porteføljen av
bransjer og næringer i yt for å sikre en proaktiv
næringsetableringspolitikk
• Drive en proaktiv næringspolitikk gjennom å spille
på utviklingsaktører med naturlige samarbeids-/
alliansepartnere, tilpasset hver enkelt case eller
etablering
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• Økt aktivitet i arbeidet med næringsetableringer og
antall etableringer
• Være kjent for vår utadvendte og modige måte å for midle våre næringsmuligheter i markedet og for å ha
kortest mulig vei fra ord/plan til handling
• Verdsette, godt samarbeid mellom offentlig, private og
kompetanseutviklingsmiljøer
• Større andel virksomheter i regionen som bygger opp
under målene for næringspolitisk strategi

Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.
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4.5 Entreprenørskap og innovasjon
Entreprenørskap , er å etablere og /eller utvikle en ny
forretningsmessig virksomhet. Innovasjon er fornyelse,
nyskapning, forandring, nye produkter, nye tjenester, nye
forretningsmodeller eller nye produksjonsprosesser som
tas i bruk.
Tidligere holdt store industribedrifter verdiskapingen og
sysselsettingen oppe. Endringene skjedde i et langt lavere
tempo og bedriftenes og produktenes livssyklus var mye
lenger enn i dag. Flere av regionens hjørnestensbedrifter er
resultat av lokal innovasjon og entreprenørskap.

FAKTA

STRATEGI

• Innovasjon og entreprenørskap er kompetanse
man kan tilegne seg gjennom kunnskap og trening

• Styrke entreprenørfaget gjennom Ungt entreprenørskap og Hack4no i alle skoler

• Takten av etableringer i Ringeriksregionen er
lavere enn på landsbasis

• Styrke de regionale utviklingsaktørene, og konsoli dere virkemidler for innovasjon og entreprenørskap

• De este nyetableringer skjer i tradisjonelle
næringer med lav verdiskaping

• Sikre SIVA-inkubator gjennom strategiske,
regionale eierskap og samarbeidsavtaler

• Ringerike har et sett av regionale virkemidler
for å stimulere entreprenørskap og innovasjon

• Proaktivt følge opp og stimulere vekst hos
etablerere i tråd med DNs Gasellebedriftkategorisering

• Samspillet mellom de regionale utviklingsaktørene preges av manglende samhandling
og koordinering
• En rekke større industribedrifter er avviklet i
senere tid, blant annet grunnet manglende
omstillingsevne
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Forskning viser at en av de viktigste premissene for
regional økonomisk vekst er en kultur for innovasjon
og entreprenørskap. Dette innebærer at befolkningen og
næringslivet i høy grad innehar kunnskap om disse tema ene, at entreprenørskap fremstår som et reelt alternativ
til en vanlig stilling, samt at det finnes et godt organisert
virkemiddelapparat.

• Kartlegging og synliggjøring av nasjonale og
internasjonale virkemidler for næringsutvikling
• Kartlegging av virksomheter og bransjer med
stort omstillings- og støttebehov

• Omstillingsevne kan måles i endrings- og
innovasjonskompetanse

• Sikre et regionalt program for entreprenørskap
og innovasjon som skal samle og forvalte kapital
og virkemidler

• Knoppskyting er en viktig omstillingsmekanisme
som krever entreprenørskapskompetanse

• Synliggjøre og berømme suksessfulle gründere
i regionen

• Det er i regionen stort potensial i bedre utnyt telse av det offentlige virkemiddelapparatet
– herunder også forskningsmidler

• Aktivt søke politiske og strategiske synergier
av samarbeid med miljøer blant annet i Osloregionen og Viken
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• Alle skoler i regionen har entreprenørskap i læringsplanen
• Hack4no er et nasjonalt anerkjent arrangement og tiltak med
økende tilfang av ideer, datakilder, deltakere og publikum
• Økt etableringstakt over landsgjennomsnittet og økt
overlevelsesrate blant nyetablerte selskaper
• Økt antall gasellevirksomheter og økt konkurransekraft
• Økt andel risikokapital og fondsmidler investeres i vekstetablerere
gjennom «prioriterte program for entreprenørskap og innovasjon»

Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.
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4.6 Næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer
Veksten og utbyggingen av Ringeriksregionen vil, som
følge av Ringeriksbanen og ny E16 med tilhørende investeringer i infrastruktur bolig og næring, være en av fast lands-Norges aller største satsinger frem mot 2045.

Regionen har potensiale for investeringer i
mange-milliarders-klassen de neste 25 årene.
Dette gir store muligheter for utvikling og vekst i hele
regionen, også langt utenfor de bransjer som er direkte
knyttet til utbyggingen.
Utviklingen av norsk oljeindustri kan tjene som eksempel.
Etter funn av olje på norsk sokkel gikk norsk næringsliv
sterkt inn og utviklet egen kunnskap og kompetanse som
bidro til betydelige markedsandeler for norsk industri.
Det ble også skapt helt nye industrier og næringer. I dag
har norsk oljeindustri en betydelig eksport av teknologi,
kompetanse og foredlet produkt. Stavanger er et godt ek-

FAKTA
• Statlig investering i vei og bane på 40 mrd kroner
• Store potensielle investeringer i boligutbygging i
regionen
• Store potensielle investeringer i næringsutvikling
i regionen
• Kommunal infrastruktur i regionen skal bygges ut
og vedlikeholdes i takt med veksten
• Forventet befolkningsvekst på mer enn 15 000
personer frem mot 2030, ref. kommuneplanene
• Bygg og anleggs sektoren er en svært arbeidsintensiv næring
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sempel på hvordan en region, gjennom god tilrettelegging
for oljerelatert næringsetablering, skapte ny vekst i regio nen. På tilsvarende måte kan de store statlige investerin gene i Ringeriksregionen over en så lang periode, gi store
muligheter for å utvikle nye lokale bedrifter og næringer,
i tillegg til den mer tradisjonelle og direkte tilknyttede
bygg- og anleggssektoren.
Bygg- og anleggssektoren er en stor bidragsyter til så vel
sysselsettingen som verdiskapingen, og utvidelse og kom plettering i denne verdikjeden representerer en stor mulig het for regionen på kort og lang sikt.

STRATEGI
• Styrke fagopplæringen
• Jobbe for etablering av Teknisk fagskole i regionen
• Målrettet forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)
mot denne næringskjeden
• Synliggjøre hvilke muligheter gründere og inno vative regionale virksomheter har for leveranse
gjennom offentlige innkjøp og underleveranser til
regionale investeringer, der det er mulig
• Bidra til at kommunen kan levere mer innovative
produkter og tjenester til innbyggerne gjennom de
muligheten som gis gjennom anbud og offentlige
anskaffelser
• Utrede muligheten som ligger i Kommunens store
innkjøpsmakt for å fremme strategiens mål
• Sikre at alle aktørene som kommer til Ringerike i
«byggeperioden» er kjent med regionens næringsliv,
kompetanse og tilbud, og legge til rette for møteplasser (kan suppleres med rådgivning overfor
tilbyderne)

M
Å
L

• Utvikle og sikre sterkt posisjonerte næringsmiljøer for
store anbud i generell konkurranse
• Flere lokale arbeidsplasser innen i hele verdikjede/
næringen knyttet til de forestående investeringene
• Størst mulig avleiring av verdiskapingen lokalt
• Etablert næringsklynger innen teknisk tjenesteyting
rettet mot blant annet bygg og anlegg

Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.
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Den næringspolitiske strategien hviler på en rekke forutsettinger og premisser. Det er arbeidsgrup pens forståelse at premissene identi sert i gur 4 på side 7 i stor grad er ivaretatt av ulike regionale
handlingsprogram og strategier. I dette kapittelet vil premisset Omdømme omtales på linje med de
strategiske satsingsområder i kapittel 4.

5.1 Omdømme og synliggjøring av regionens muligheter for næringsetableringer
Globaliseringen har gitt næringslivet større muligheter i
nye markeder, men også større konkurranse om tilgang til
kapital, kompetanse og kunder. Kunder og investorer er i
økende grad opptatt av hvordan man driver virksomhet og
av at varene eller tjenestene de kjøper, er produsert på en
ansvarlig og bærekraftig måte.
Arbeidstakere legger vekt på omdømme når de skal velge
arbeidsgiver og arbeidssted. Mediene og frivillige organi sasjoner overvåker næringslivet tett, og reagerer raskt om
de oppdager kritikkverdige forhold. Investorer inklude rer omdømmemessige (miljømessige og sosiale) risikoer
i sine investeringsanalyser. Næringslivet utfordres til å
ivareta samfunnsansvar. Denne utviklingen har skapt økt
oppmerksomhet rundt bedriftenes, klyngenes, organisasjo nenes, regionenes og nasjonenes omdømme.
Et godt omdømme er avgjørende for å nå strategiske mål,
og vårt omdømme er summen av hvordan omverdenen ser
oss. Omdømme kan sees på som vår samlede merkevare.
En regions omdømme er viktig overfor sentrale interes senter som kunder, eiere, media, politikere, leverandører,
partnere og myndigheter.
Et bevisst forhold til omdømme- og merkevarebygging gir
oss betydelige konkurransefortrinn. Internasjonale studier
viser at verdien er enorm – enten du måler i kundelojalitet,
markedsandeler eller i kroner og øre.
Internasjonale målinger viser videre at verdien av et godt
omdømme ser ut til å være særlig stor når det gjelder vår
evne til å:
• rekruttere og beholde medarbeidere
• utvikle sterke kunderelasjoner i bedriftsmarkedet
(B2B)
• bygge økt kundelojalitet i konsumentmarkedet (B2C)
• øke tilliten til selskapet i alle målgrupper
• håndtere og overvinne kriser som måtte ramme
bedriften
En bevisst strategi for omdømmebygging handler ikke
bare om hvordan vi ønsker å bli oppfattet av andre. Den
handler dypest sett også om identifisering av hvilke kjerneverdier vi står for og hvordan den indre selvforståelsen i
den respektive regionen eller kommunen er. Når man er
trygg på seg selv, er man også trygg i sitt møte med andre.
Det faktiske omdømmet påvirker også politikernes hand lingsrom. For politikerne i en kommune vil omdømmet
være en del av vurderingsgrunnlaget når det skal vurderes
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om kommunene selv skal ha utføreransvaret for en tje neste. Et godt omdømme kan dermed bedre kommunens
muligheter til å fylle rollen som arbeidsgiver, tjenesteyter,
samfunnsutvikler og forvaltningsmyndighet.

FAKTA
• Ringeriksregionen er moderat kjent og har et
utydelig omdømme
• Ringeriksregionen mangler en tydelig kommunika sjonsplattform
• Ringeriksregionen har ikke samlet seg om et sett
felles verdier, eller en visjon for sitt kommunika sjonsarbeid
• En bevisst satsing for å styrke en kommunes/
regions omdømme må være forankret i innsikt om
sammenhengene mellom kommunens/regionens
konkurranseevne og kommunens/regionens om dømme
• Enkelte distriktskommuner og omstillingskommuner
kan slite med et svakt omdømme – herunder
Ringerike
• Alle som bor i en region eller en kommune, tar del
i formingen av kommunens omdømme og alle har
interesse av at omverdens bilde av «bygda», kom munen eller regionen er tydelig, relevant, positivt,
differensiert og oppdatert
• En kommunes omdømme kan svekke eller styrke
kommunens samhandling og samarbeid med viktige
partnere og kommunens inn ytelse på regional- og
fylkespolitikken
• Fra undersøkelser er det kjent at næringslivet er
opptatt av at kommunens politiske og administra tive ledelse er synlig i næringslivssaker
• Fra undersøkelser er det kjent at næringslivet er
opptatt av at politisk og administrativ ledelse er
synlige i næringslivets saker
• For kommunen som organisasjon bidrar et godt
omdømme internt til å gjøre medarbeiderne trygge,
og bedrer trivselen. Positiv organisasjonsidentitet
styrker organisasjonens lærings- og innovasjons evne

STRATEGI
• Gjennomføre en statusanalyse for omdømme og
kjennskap til sentrale og de nerende «begrep»
for regionens eksterne attraksjonskraft
• Gjennom analysen kartlegge omdømmeposisjonen
nasjonalt og internasjonalt
• De nere mål, markeder og målgrupper
• Prioritere markeder og målgrupper
• Utforme felles kommunikasjonsbudskap per
målgruppe og marked
• Aktiv pro lering og kommunikasjon gjennom
etablerte og nye kanaler og nettverk
• Utvikle tiltak gjennom en regional kommunika sjonsplattform og pro l

De som lykkes best i omdømmebygging scorer betyde lig bedre enn andre på følgende fem kilder til et godt
omdømme:
1. Synlighet . Uten oppmerksomhet, intet omdømme
2. Særpreg . Er en tydelig og forskjellig fra de andre,
opptar en plass hos interessentene
3. Autentisitet . I det lange løp kan en ikke jukse.
Ekthet er en forutsetning for emosjonell tilknytning,
som igjen er en forutsetning for omdømmebygging
4. Innsyn . Bedrifter, organisasjoner og kommuner
som fremstår som åpne/transparente har lettere for å
oppnå et godt omdømme
5. Konsistens . Alle interessentene skal gjenkjenne
den samme type ord og handling fra alle hold i bygda,
kommunen eller regionen

• Videreføre bedriftsbesøk for kommunens ledelse
Regionens
mål

• Tilbakemeldinger og innsikt skal i større grad
systematiseres
• Innhente og systematisere gode historier og
eksempler fra næringslivet
• Utarbeide faktainformasjon om Ringeriksregionen
og næringslivet i regionen

Regionens
planer og
aktiviteter

Regionens
resultater

Skaper
adferd og
mønster

MÅL
• Forsterket konkurransekraft for næringslivet

Skaper
oppfatninger
og
forventninger

• Økt attraktivitet for regionen eller kommunen
som bosted
• Styrket konkurranseevnen i forhold til ny og
etablert arbeidskraft

EFFEKTMÅL

• Økt oppmerksomhet og interesse fra eksterne
interessenter

• å bidra til at folk har lyst til å bo og leve her

• Økt attraktivitet for regionen som reisemål og
område å investere i

• å bidra til å tiltrekke investorer og kapital

• Større muligheter for regionens gjennomslag for
egne standpunkter i regional- og rikspolitikken
• Bedret samsvar mellom befolkningens forvent ninger og de tjenester kommunen kan levere

• å bidra til

ere næringsetableringer

• å bidra til at vi Ringerikinger er mer bevisste på
hvordan vi snakker om oss selv
• å bidra til at Ringerikes muligheter som
ressursrik og attraktiv region er mer kjent i
Viken, i Norge og intenasjonalt
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/5180-2

Arkiv: H41

Sak: 3/19
Saksprotokoll - Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette
etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som
ligger i denne sak.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/5180-1

Arkiv:

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"
Forslag til vedtak:
Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette
etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som
ligger i denne sak.
Innledning / bakgrunn
Rådmannen legger med dette fram BP2-sak for «Hov Vest» for endelig vedtak. Denne saken
har vært under arbeid siden 2013, da en gruppe foreldre til psykisk funksjonshemmede barn tok
kontakt med kommunen for å forberede bistand til egne boliger, når barna ble så gamle at det
var naturlig å flytte ut å bo for seg selv. Aktuelt tidspunkt ville være fra barna var 18 år +,
m.a.o. i 2020 - 2021.
Ønsket fra foreldregruppen var at det skulle bygges et boligfellesskap organisert som et
borettslag, der hver enkelt eide sin egen leilighet. Tanken var at dette skulle fremme
selvstendighet og sikre trygghet i boforholdet, samt en viss innflytelse på hvem man ville bo
sammen med. Samtidig var dette barn og foreldre som kjente hverandre godt, og som klart
signaliserte at de som foreldregruppe ville følge opp sine og hverandres barn som voksne.
For kommunen var dette «upløyd mark», men ideen virket svært interessant, og det ble satt
ned en arbeidsgruppe sammen med foreldrerepresentanter for å se hvordan et slikt konsept
kunne realiseres.
I møte mellom arbeidsgruppen, foreldre og husbanken ble realitetene drøftet og de positive og
negative sider ved et slikt prosjekt belyst. Realitetsorientering hadde klart fokus på de
vanskelige og kanskje negative sidene ved et slikt konsept, og foreldregruppen og kommunens
representanter var enige om følgende:
Dersom hensikten med å eie i stedet for å leie bolig, er for på den måten å kunne hente ut
framtidig verdistigning og mulig fortjeneste, - er omsorgsbolig ikke det riktige
investeringsobjekt.

Kommunens tildelingsrett og plikt i forhold til å kvalifisere for investeringstilskudd fra
husbanken er absolutt. Et slikt konsept vil kreve mye av både kommunen og foreldrene i
forhold til samarbeid/samarbeidsformer.
Den eneste måten et slikt prosjekt kan realiseres på, er at kommunen bygger og får
investeringstilskudd, for så å seksjonere leilighetene å selge disse som borettslag.
Da det var etablert konsensus/forståelse om disse punktene, bl pårørende og kommunen enige
om å gå videre med prosjektet, og etter en lang og omfattende prosess er prosjektet nå klart
for realisering med ferdigstillelse i 2020.
Beskrivelse av saken
Prosjektet 10007 «Hov Vest» omhandler bygging av 7 omsorgsplasser finansiert som
omsorgsboliger med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig
kommunal tomt i området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til
formålet og vil gi en bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode
dagslysforhold, solforhold og utsikt.
I samtlige planmøter har brukerne vært representert enten ved samtlige foreldre eller ved et
foreldreutvalg. NFUi har vært invitert inn i prosessene, men har sett sin tilstedeværelse
overflødig, da hver enkelt av de aktuelle beboere har vært representert ved sine foreldre.
Det er konsensus om at valgte løsning oppfattes som ideell, både når det gjelder lokalisering,
utforming og antall leiligheter.
Det ble i 2016 satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle tomtene på Hov
fra NLF- område til boligformål. Omreguleringen er må på plass.
Sommer/ høst 2018 ble det gjennomført skisse-/ forprosjekt som resulterte i nye planer,
rapport og kostnadskalkyle. Dette baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra
Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess.
Husbanken har vært involvert gjennom hele prosessen med utvikling av planer, og vi har fått
klar tilbakemelding på at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd).
Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og
tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt ii. Slik utforming og tilrettelegging skal
skje i tråd med Demensplan 2015 og med formålet for ansvarsreformen for mennesker med
utviklingshemming.
Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor
fullfinansiere prosjektet. Oppstart vil skje i slutten av mai/juni 2019. Dette prosjektet vurderes
utført/samkjørt med Hov Øst. Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles
rigg og drift, administrasjon, logistikk, HMS, og med tanke på mineralisering av trafikk, støy
og annen anleggsbelastning for nabolaget.
Vurderinger miljø
Det anses ikke hensiktsmessig å bygge etter BREEAMiii – metodikk. Dette vurdert ut i fra en
kost/ nytte vurdering. I stedet forutsetter prosjektet å legge til grunn klima og energiplan fra
i

Norsk forening for utviklingshemmede, - Lokallag Hole og Ringerike
Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk, forstå
språk og kommunaikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og komplisert og endringer i atferd og
personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming.
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.
ii

Ringerike kommune, samt å utforme en miljøoppfølgingsplan som tar for seg de mest
vesentlige elementer fra BREEAM.
Vurderinger energi
For prosjektet Hov Vest er det lagt til grunn bruk av solcelle teknologi. Prosjektet har en klar
ambisjon om bruk av solceller integrert i takplater (tak som produserer strøm) i kombinasjon
med tekniske løsninger for styring av energiforbruk (deriblant varmtvann). Det søkes støtte for
dette gjennom støtteordninger i Enova. Dersom støtte ikke innvilges, legges det til rette for at
boretteslaget kan søke om støtte som privatpersoner og ettermontere tradisjonelle
utenpåliggende solcellepaneler.
Massivtre
Det er i forprosjektet gjort en egenethetsvurdering vedr. bygging i massivtre. Bygget er godt
egnet for bygging i massivtre, og det er pr. dato ingen forhold som tyder på at dette vil ha en
negativ priskonsekvens. Følgelig forutsettes bygging i massivtre ved utlysning av
anbudskonkurranse.
Vurderinger LCC (livssyklus kostnader) og drift:
Prosjektet har ambisjon om å oppnå svært lave kostnader til drift og vedlikehold av
bygningsmassen. Det er tatt utgangspunkt i LCC (livssyklus vurderinger mhp levetid og
kostnader for komponenter), samt overordnet vurdering mhp kostnader for drift av
bygningsmassen i de valg og beslutninger som er gjort i forprosjektet. Videre legges LCC
vurderinger som beslutningsgrunnlag for borettslag/foreldregruppe i gjennomføringsfasen.
Økonomiske forhold
Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene,
inkl. mva og avsetning for usikkerhet iv
•
•

Prosjektkostnad (P50): 28,3 MNOK inkl. mva.
Prosjektkostnad (P85): 31,0 MNOK inkl. mva.

Kalkulert prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/m2 i størrelsesordenen ca. 44 000 kr/m2,
Prosjektet er utarbeidet i nær samarbeid med pårørendegruppen, som har akseptert prosjektet
slik det nå framstår, samt kostnadene.
Refusjoner
Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i
ettertid, og videresalg/etablering av borettslag vil også skje etter ferdigstillelse) vil dermed for
«Hov Vest» kalkuleres til 31.0 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe kommunen får
refundert for boliger rettet mot dette formålet, samt reserver og marginer.
Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en
anleggskostnad på kr. 3 316 500,- pr. enhet. Dette vil gi en maksimal uttelling når det gjelder
investeringstilskudd som utbetales til kommunen på kr. 1 492 000,-/boenhet. Husbanken
forutsetter da at omsorgsplassene er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler,
kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi, noe som er et generelt krav
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.
iv
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.

for at investeringstilskudd skal utløses. Alle husbankens krav er ivaretatt.
Investeringstilskuddet kan ikke transporteres til andre.
Ringerike kommunes endelige kapitalkostnader/investeringskostnader til prosjektet «Hov
Vest» kan dermed illustreres slik:
Etableringskostnader:
- Moms-kompensasjon:
- Investeringstilskudd:
Finansieres av borettslaget:
Netto kapitalkostnad for kommunen:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr

31 000 000
6 200 000
10 444 000
14 356 000
14 356 000
0

Dette betyr at hver leilighet i henhold til forprosjektets kalkyle vil koste ca. kr. 2 050 000,-.
Hvordan borettslaget vil håndtere dette i forhold til innskudd og fellesgjeld, vil være
borettslagets ansvar. Rådmannen vil allikevel bemerke at husbanken signaliserer at kommunen
kan innvilge startlån til finansiering av innskudd for de som har manglende egenkapital, samt at
borettslaget kan få innvilget grunnlån fra husbanken i forhold til etablering av fellesgjeld. Slik
finansiering vil til enhver tid være markedets rimeligste og gunstigste finansiering.
Rådmannens vurdering
Etableringen av omsorgsboligene på Hov Vest, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi
meget godt tilpassede og fremtidsrettede omsorgsplasser i tråd med det initiativ som ble tatt fra
foreldregruppens side. Prosjektet har vakt en viss oppsikt hos andre kommuner, og kommunen
har mottatt en rekke forespørsler om hvordan et slikt prosjekt kan organiseres og utvikles. Det
har også vært flere henvendelser fra potensielle brukere og pårørende som synes prosjektet er
interessant.
Rådmannen vil presisere at de framlagte tall er en kalkyle basert på forprosjektet. Som ved
andre byggeprosjekt, vil kostnadene framstå som langt sikrerer etter at anbud er innhentet, og
endelige når byggeregnskap foreligger. Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med
tanke på økonomi eller fremdrift. 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, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger
som prosjekteringsgruppen anbefaler.
Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte. Pårørendegruppen har tatt
initiativ til etablering av borettslaget, og valgt et interimsstyre. Forvaltningsavtale vil bli inngått
med «Ringbo», som også har dette ansvaret i forhold til våre borettslag i Elvegata, på Hov og i
Ve. Vedtekter for dette nye borettslaget vil bli utarbeidet i tråd med eksisterende borettslag.
Vedlegg
 Tegninger, - plan- og profilskisser

Ringerike kommune, 25.11.2019

Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
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Snowflake K 1305 RG L2 6N E dobbelt
kjøleskap m/ben
Dampovn Combimaster Plus XS

Mikrobølgeovn
Ventilator
Induksjonstopp

Alle kjøkken skal være av høy kvalitet , robuste
og tåle tiltenkt bruk .
Kjøkken i fellesareal :
- Skrog med laminat og rette kantlister .
- Fronter i overskap : ask finer - natur, med heltre
ask kantlister , overfinert . Overflatebehandlet med
slitesterk klarlakk . Fronter i under- og høyskap :
matt, mørk grå høytrykkslaminat (nano). Åpne
skrogsider skal enten ha dekkpanel eller fores
mot vegg, med lik utførelse som tilhørende front .
Sokler som fronter. Tilstrekkelig ventilering av
integrert kjøl/frys i sokkel og evt. skrog .
- Hengsler og glidere skal være solide og ha
dempe - og brems funksjon .
- Grep i gjennomgående , børstet rustfritt stål lange , rettkantet bøyle .
- 30 mm benkeplate med matt , mørk grå
høytrykkslaminat (nano). Benkeplatene skal tåle
høy temperatur , være lysekte , lett renhold og
være støtsikre . Benkeplatene skal beskyttes mot
damp fra hvitevarer - skjøter skal forsegles , og
plater føyes sammen med samleskinne og
koblingsbeslag . Fug mellom benkeplate og vegg .
- Spruteplate på vegg over benker i herdet
bakmalt eller foliert glass . Samme farge som
vegg . Fargekode avklares . Utsparing for
stikkontakter o.l. må påberegnes .
- Integrert belysning under overskap - LED .
Leveres med forkoblingsutstyr for Dali.
Anretningsbord fra Albin i Hyssna- bjørk L88 x
D44 x H 85 cm

påforing opp til uk dekke
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Refprodukter Hvitevarer :
Whirlpool side by side WMD 4001 X
Dampovn Combimaster Plus XS
Ventilator UltraVent Plus XS
Integrationkit for SelfcookingCenter XS
Integrert mikrobølgeovn
Induksjonstopp
Fryseskuff 60cm modul
Ventilator
Oppvaskmaskin godkjent for institusjon ,
referanseprodukt Metos WD-4S Basic 230V
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Mikrobølgeovn
Integrert ventilator
Induksjonstopp

Alle kjøkken skal være av høy kvalitet , robuste
og tåle tiltenkt bruk .
Kjøkken :
- Skrog med laminat og rette kantlister .
- Fronter i høy- og overskap : ask finer - natur ,
med heltre ask kantlister , overfinert .
Overflatebehandlet med slitesterk klarlakk .
Fronter i underskap : matt , mørk grå
høytrykkslaminat (nano). Åpne skrogsider skal
enten ha dekkpanel eller fores mot vegg , med lik
utførelse som tilhørende front . Sokler som fronter.
Tilstrekkelig ventilering av integrert kjøl /frys i
sokkel og evt . skrog .
- Hengsler og glidere skal være solide og ha
dempe - og brems funksjon .
- Grep i gjennomgående , børstet rustfritt stål lange , rettkantet bøyle .
- 30 mm benkeplate med matt , mørk grå
høytrykkslaminat (nano). Benkeplatene skal tåle
høy temperatur , være lysekte , lett renhold og
være støtsikre . Underlimte vasker . Benkeplatene
skal beskyttes mot damp fra hvitevarer - skjøter
skal forsegles , og plater føyes sammen med
samleskinne og koblingsbeslag . Silikonfug mellom
benkeplate og vegg .
- Spruteplate på vegg over benker i herdet
bakmalt eller foliert glass . Fargekode avklares .
Utsparing for stikkontakter .l. må påberegnes .
- Integrert belysning under overskap - LED .
Leveres med forkoblingsutstyr for Dali.

OPPRISS 1
Avfallssystem montert i dyp skuff
Oppvaskmaskin
Ovn
Helintegrert kjøleskap

4,3 m

330,5 m2

IV-03

Hvitevarer :
Kjøle -/fryseskap for helintegrering , selvavrimende
Integrert ovn
Integrert mikroovn
Induksjonstopp
Ventilator
Oppvaskmaskin
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AU 00 101 Skjema Innerdører
ID

iD7

iD10

iD18G

iD20S

iD21G

iD21G

iDsD10

iDsD11

Antall

1

4

1

1

7

2

1

14

Slagretning
Åpningstype

H
Sidehengslet

H
Sidehengslet

H
Sidehengslet

V
Sidehengslet

H
Sidehengslet

V
Sidehengslet

Pocket

Pocket

0
9
0
2

ALLE OPPRISS ER SETT
FRA HENGSELSIDE

0
9
0
2

S

S

0
9
0
2

0
9
0
2

990
690

Karmmål BxH
Overflate

690×2 090
Massivdør/høytrykkslaminat

990

990×2 090
Massivdør/høytrykkslaminat

Glass

1 750

1 750×2 090
Massivdør/høytrykkslaminat

S

0
9
0
2

S

S

990
1 990

Sikkerhetsglass

0
9
0
2

0
9
0
2

990

2 090

1 990×2 090
Massivdør/høytrykkslaminat

0
9
0
2

2 090

2 090×2 090
Massivdør/høytrykkslaminat

2 090×2 090
Massivdør/høytrykkslaminat

Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass

990

1 090

990×2 090
Massivdør/høytrykkslaminat

1 090×2 090
Massivdør/høytrykkslaminat

Husk :
Det ble ikke definert brann, Lyd eller energikrav på skjemategningen.
Det henvises til spesifikke rapporter av RIBr, RIAku og RIByfy.
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AU 00 102 Skjema Ytterdører
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YD10B

YD10G

YD15

YD15.1

YD15G

YD20.1G

YD20S

Antall
Slagretning
Åpningstype

8
V
Sidehengslet

7
V
Sidehengslet

1
H
Sidehengslet

1
H
Sidehengslet

2
H
Sidehengslet

1

1
V
Sidehengslet

0
9
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S
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S

S
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0
9
0
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1 490
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Karmmål BxH
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990×2 090

1 490×2 090

1 490×2 090

1 490×2 090

1 990×2 090

1 990×2 090

Overflate
Glass

Boddør/ trespiler

Alu/tre
Sikkerhetsglass

Alu/tre
Sikkerhetsglass

Alu/tre
Sikkerhetsglass

Alu/tre
Sikkerhetsglass

Alu/tre
Sikkerhetsglass

Spiledør
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AV 00 101 Skjema Innervinduer
ID

iV22

Antall
Slagretning
Åpningstype

1
---

NB ! VINDUSOPPRISS
ER SETT FRA INNSIDEN
(HENGSELSIDE)

S

0
9
0
2

2 150

Karmmål BxH

2 150×2 090

Overflate
Glass

Massivtre
Sikkerhetsglass
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YV12

YV14

YV38

YV38

YV50

Antall
Slagretning
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4

7

8

1

---

---

---

---

2
H
---

0
9
1
1

NB ! VINDUSOPPRISS
ER SETT FRA INNSIDEN
(HENGSELSIDE)
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9
3
1

1 190

S

1 390

º

º

S

0
9
6
1

0
9
6

S

4 490

0
9
2
1

4 990

3 850

Karmmål BxH

1 190×1 190

1 390×1 390

3 850×1 690

4 490×690

4 990×1 290

Overflate
Glass

Alu/tre

Alu/tre

Alu/tre
Sikkerhetsglass

Alu/tre
Sikkerhetsglass

Alu/tre
Sikkerhetsglass
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/322-3

Arkiv: U03

Sak: 2/19
Saksprotokoll - Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for Menova
as
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for
«Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med
kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de
ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019.
2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/322-1

Arkiv:

Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for Menova as
Forslag til vedtak:
1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora»
vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med
kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker
som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019.
2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019.

Beskrivelse av saken
Menova as Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid av Ringerike kommune (93,6 %)
og Hole kommune (6,7 %). Virksomheten Menova AS driver på Kilemoen, drift av
arbeidsplasser for personer med uføretrygd som ønsker å arbeide (VTA), har betydelige
likhetspunkter og synergi med deler av Aurora sin virksomhet. Samtidig som det også er
forskjeller innen andre områder.
Menova AS forstår at dagens leieavtale for Aurora sine lokaler på Hensmoen går ut ved
årsskiftet 2020/2021. Styret i Menova AS mener derfor det kan være et naturlig og riktig
tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre og organisere dagens tilbud om arbeid og
aktivitet for voksne funksjonshemmede hos Aurora, eventuelt som del av Menova AS sin
virksomhet.
Styret for Menova AS er av den oppfatning at med en lokalisering på Kilemoen vil det enklere
kunne praktiseres sømløse overganger etter hvert som den enkelte bruker utvikler nye
ferdigheter. Fra enklere produksjonsoppgaver, - til mer krevende i VTA delen (varig tilrettelagt
arbeid) og for noen mulighet til overgang til varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift.
For noen, basert på endring i helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste
løsningen
Ytterligere argumentasjon fra styrets side følger som vedlegg til denne sak.
Rådmannens vurdering
Rådmannen har mottatt en henvendelse fra styret i Menova as om å vurdere et mulig tettere
samarbeid om arbeids/aktivitetstilbud for den målgruppen psykisk utviklingshemmede som

tradisjonelt har fått sine tilbud ved «Aurora» (tidligere Ringerike arbeidssenter) på Hensmoen.
Det antydes at slikt samarbeid godt kan skje i regi av den kommunale bedriften.
Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt
aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet. Et av
hovedargumentene for dette har vært at funksjonsnivået har vært så lavt at de vanskelig kunne
nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud som baserer seg på en relativt høy
produksjonskapasitet.
I realiteten har dette ført til at denne gruppen har «vært skjermet» fra Nav sine tilbud og
«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor
næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedriftene.
Flere kommuner, bl.a. Lier kommune i Buskerud har gjennomført endringer i tråd med styret i
Menova as sitt forslag. Dette med gode resultater, ikke minst for de det gjelder. Rådmannen
mener derfor et slikt forslag bør utredes så snart som mulig
Vedlegg
 Brev fra styret i Menova as av 24.1.2019

Ringerike kommune, 21.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, komunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 14/1312-105

Arkiv: PROS 15008

Vurdering av ekspropriasjon i forbindelse med framføring av vann og
avløpsledninger til Åsa
Forslag til vedtak:
Med hjemmel i oreningslova §2 vedtar Ringerike kommune å søke fylkesmannen om å
ekspropriere grunn på gnr/bnr: 27/52 og gnr/bnr: 21/7. Arealet som berøres er beregnet til
henholdsvis ca. 600 m2 og ca. 140 m2.
Rådmannen gis videre fullmakt til å søke forhåndstiltredelse, jfr. oreigningsloven § 25 dersom
Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse.

Innledning / bakgrunn
Prosjektet med å sanere KUR anleggene i Åsa og overføre avløpet til Monserud renseanlegg
har pågått siden 2003. I forbindelse med prosjektet har ca. 40 grunneiere blitt berørt og det er
inngått avtale med. Aktuell grunneier blir da kontaktet og det sendes over forslag til
avtale/overenskomst om ledningsanlegg som må gå over deres grunn. Det gis erstatning for
kummer, samt berørt plenareal eller dyrket mark. På Åsa øst er det 2 av grunneierne som enda
ikke har gitt uttrykk for at de ønsker å skrive under noen avtale med kommuen.
Beskrivelse av saken
For å framføre offentlig vann og avløp er kommunen avhengig av å legge store deler av
ledningstrekket over privat grunn.
Den ene grunneieren som ikke har ønsket å inngå avtale med kommunen har hatt en sak
pågående siden 2003. Først gjaldt det etablering av pumpestasjon, men siden vi ikke kom i mål
med avtale om dette, fant vi en annen løsning på naboeiendom. Likevel må det framføres vann
og avløpsledninger over denne eiendommen. Vi har sett på ulike løsninger for å unngå denne
eiendommen, men slik anlegget ligger nå er det ikke mulig å unngå inngrep på hans eiendom.

-

Den andre eiendommen har vi ikke vært i kontakt med før august 2018 pga at dette området
ikke ble prosjektert ferdig før dette tidspunktet. Vi tok da muntlig kontakt og har sendt dem en
skriftlig henvendelse. Kommunen har ikke mottatt noe signaler som tilsier at grunneier har noe
å utsette på selve inngrepet. Likevel gir de uttrykk for at de ikke vil skrive under avtalen før de
har fått svar på andre saker i kommunen. Disse sakene kjenner ikke dette prosjektet til og vil
ikke ha mulighet til å påvirke. Da vi nå ikke kan vente lenger på svar, ser vi oss nødt til å gå til
det nødvendige skrittet å starte en ekspropriasjonsprosess.
Selve tiltaket vil få følgende konsekvenser for grunneierne: Ringerike kommune får framtidig
rett til å anlegge, vedlikeholde og eventuelt fornye de kommunale ledninger og kummer som
blir liggende på deres grunn. Det vil i fremtiden ikke være lov å sette opp bygg nærmere enn 4
m fra ledningen.
Juridiske forhold
Plan og bygningslovens § 16-4 kan ikke anvendes fordi området ikke er regulert. Derfor må
oregningslovens § 2 brukes.
Oreigningsloven § 2 nr 47 gir hjemmel til ekspropriasjon til vannforsyning og avløp.
Bestemmelsen gir rett til å erverve grunn, herunder også rett til å legge ledning eller grøft på
annen manns eiendom. Retten til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep er
etter forskrift i medhold av oreigningsloven § 5 lagt til Fylkesmannen. Kommunen må dermed
søke Fylkesmannen om ekspropriasjonstillatelse.
Det er en bred interesseavveining som skal foretas for at Fylkesmannen skal gi samtykke til
ekspropriasjon, der skadene og ulempene konkret må vurderes i forhold til hverandre. I denne
saken er søknad om å ekspropriere begrunnet i hensynet til å sikre en drikkevannsforsyningen
til en større krets av personer og borttransportering av avløp, noe som tilsier at det skal mye til
for at Fylkesmannen avslår en søknad om ekspropriasjon.
Oreigningsloven § 16 og § 17, blant annet, har nærmere bestemmelser om når og hvordan
skjønn for å fastsette erstatning for ekspropriasjonsinngrepet. Normalt skal det begjæres og
avholdes skjønn før kommunen har lovlig adgang til å ta det aktuelle areal i besittelse. I denne
saken haster det å få etablert vann og avløpstraseen for å ferdigstille og ta anlegget i bruk.
Etter oreigningsloven § 25 kan en da, dersom Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse, søke
om å ta grunnen i bruk før det foreligger rettskraftig skjønn for å unngå tidsspille.
Økonomiske forhold
Kommunen betaler normalt ikke ut noe erstatning til grunneiere for at vann og avløpstrase skal
gå over grunnen, men rydder opp slik at det er i den stand det var før tiltaket ble igangsatt. Det
gis erstatning for plenareal, samt kummer. De nevnte arealene har kun plenareal som skal
erstattes.

Alternative løsninger

-

Det er søkt å finne alternative traseer slik at vi unngår disse to eiendommene. Men pga
beliggenhet i forhold til vann og vei er det ikke mulig å unngå noe inngrep dersom det skal
framføres vann og avløp til disse områdene.
Rådmannens vurdering
Prosjektet med vann og avløp til Åsa har pågått over lang tid. I det ene tilfellet har det pågått
forhandlinger over lang tid. Kommunen har søkt å finne alternative løsninger i tillegg til at vi
har søkt etter en akseptabel løsning for både grunneier og kommunen. Dessverre har ikke dette
vært tilstrekkelig for å komme fram til en avtale med disse to grunneierne.
Åsa øst ligger nå ute på anbud og anlegget skal etter planen være ferdigstilt i løpet av 2019.
Derfor har vi ikke lenger tid til å vente på at de kanskje vil skrive under. Dersom vi må
eksproprisere må vi starte prosessen nå for å bli ferdige med anlegget som planlagt. Det er
også behov for å søke om forhåndstiltredelse, da selve ekspropriasjonsprosessen kan ta lang
tid.
Kommunen kan heller ikke se at selve tiltaket vil ha store negative konsekvenser for de
aktuelle grunneierne. Dette har de heller ikke gitt uttrykk for selv.
Derfor vurderer rådmannen det som nødvendig å starte prosessen med ekspropriasjon for å få
ferdigstilt anlegget til Åsa, som planlagt.
Vedlegg
Situasjonskart over eiendom 27-52 som viser de beregnede konsekvenser av tiltaket.
Situasjonskart over eiendom 21-7 som viser de beregnede konsekvenser av tiltaket.

Ringerike kommune, 25.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Lene Grimsrud

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/2956-12

Arkiv: 223 C00

Andre tilskudd 2019 Kultur -Uten fast driftsavtale/faste tilskuddsområder
Forslag til vedtak:
Søknadene om tilskudd til Kirkens SOS, Gatejuristen, og Norsia Tenker Tanker for 2019
avslås.

Bagrunn for saken
Ringerike kommune har mottatt tre søknader om tilskudd, som ikke faller inn under de
ordinære tilskuddsområdene, Saken fremmes derfor i Formannskapet for vurdering og vedtak.
Eventuelle tilskudd må belastes Formannskapets disposisjonskonto.
Saksutredring
Generelt er det ryddig å forholde seg til ordinære/vedtatte tilskuddordninger/frister og vilkår
for offentlige tilskudd. Samt sikre en god og åpen forvaltning både når det gjelder informasjon
om hva som støttes, hvem som kan søke og hvor og når søknadene behandles.
Det vil komme flere søknader igjennom året, med ulike formål. Disse kan i noen tilfeller
veiledes inn mot eksisterende tilskuddsordninger som Formannskapets prosjektstøtte (Frist
1.juni), Kulturmidler (Frist 1. desember) og Arrangementstilskudd (løpende frist) eller sentrale
tilskuddsordninger og Spillemidler. Noen søknader vil også falle utenfor kommunens vedtatte
tilskuddsområder.
Søknadene til Formannskapets vurdering er fra:
- Kirkens SOS
- Kirkens Bymisjon v/ Gatejuristen
- Norsia Tenker Tanker

Beskrivelse av søknadene
Kirkens SOS
-

Sammenfatting av søknad:
Kirkens SOS søker om tilskudd til selvmordsforebyggende krisetelefon og chat. Tjenesten er
landsdekkende og har størstedel av henvendelser i alderen 12-20 år. Tjenesten er driftet av
kursede frivillige og betjener nærmere 200.000 henvendelser i året.
Kirkens SOS kan bistå med kursing «God å snakke med» til ansatte som møter mennesker i
krise, for eksempel på et service-torg.
Kirkens SOS søker om kr. 2,- per innbygger, totalt kroner 60566,-.
Kirkens Bymisjon, Gatejuristen
Sammenfatting av søknad:
Gatejuristen gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt et rusproblem. Gatejuristen
samarbeider med studenter ved rettsvitenskap USN og Advokatfirmaet Buttingsrud. De driver
oppsøkende virksomhet og samarbeider med rusomsorgen, primært «Villa’n».
I 2018 har de behandlet 85 saker i Hønefoss.
Gatejuristen kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om virksomheten.
Gatejuristen søker om kroner 80.000,-.
Norsia Tenker Tanker
Sammenfatting av søknad:
Norsia Tenker Tanker (NTT) er en folkelig tenketank med et ideelt mål. Den er politisk og
religiøst uavhengig. NTT har som formål å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om
verdier og løsninger som fremmer den regionale samfunnsutviklingen.
NTT’s øverste organ er programkomiteen som skal bestå av personer fra viktige
samarbeidspartnere og ellers representere tverrsnittet av personer foreningen ønsker å nå.
NTT vil arrangere månedlige debattkvelder innenfor temaet Politikk og Samfunn.
Norsia Tenker Tanker søker om kroner 50.000,-.
Ringerike kommunes søkbare tilskudd:
Kulturenheten, driftstilskudd og arrangementstilskudd
Kulturmidler
- Skal bidra til et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike kommunes
innbyggere.
- Gis som driftstilskudd til lag og foreninger registrert i Frivilligregisteret og med aktive
medlemmer.
- Krav til søknad: Elektronisk søknadsskjema, søknadsfrist 1.desember, vedlegg
regnskap/budsjett og plan.
Arrangementsstøtte
- Gis til kunst- og kulturarrangementer åpne for alle.
- Lag og foreninger registrert i Frivilligregisteret kan søke.
- Krav til søknad: Elektronisk søknadsskjema skal benyttes, søknadsfrist 4 uker før
arrangementsdato, vedlegg enkelt regnskap/plan for tiltaket.

-

Generelt, kulturenhetens tilskudd: Det gis ikke tilskudd til offentlige instanser, privatpersoner
eller kommersielle foretak. Ei heller til utdanning, reise eller investering.
Prosjektmidler, Formannskapet
- Formannskapet fordeler årlig prosjektmidler etter utlysing og søknadsfrist 1.juni ( F-sak
28/18)
- Prosjektene som støttes skal være i tråd med kommunens vedtatte næringsstrategi
- Prosjektene skal gi merverdi for samfunnet/kommunen, og bidra til økt attraktivitet,
reell verdiskaping og nye arbeidsplasser/vekst
- Bedrifter i samarbeid, organisasjoner, offentlige aktører og frivillige organisasjoner
relatert til næringsutvikling kan søke.
Faste driftstilskudd
Ut over dette tildeles støtte ut fra vedtak i årsbudsjettet til faste mottakere der kommunen har
samarbeidsavtaler eller politiske vedtak.
Når det gjelder de innkomne søknader:
Norsia Tenker Tanker
Norsia tenker tanker fyller ikke vilkårene for Kulturmidler. (Søknadsfrist var 1.desember
2018).
Norsia Tenker Tanker kan søke arrangementstilskudd til hvert arrangement (mindre
tilskuddsbeløp).
Norsia Tenker Tanker kan søke prosjekttilskudd, dersom «Attraktivitet» legges til grunn for
søknaden.
Kirkens SOS
Kirkens SOS fyller ikke vilkårene for kulturmidler (Kultur- og fritidstilbud).
Kirkens SOS fyller ikke vilkår for arrangementsstøtte.
Kirkens SOS har et allmennyttig formål, men det finnes i dag ikke ordninger innen
Kulturenheten eller Formannskapets prosjektstøtte som dekker dette.
Gatejuristen
Gatejuristen fyller ikke vilkårene for kulturmidler (Kultur- og fritidstilbud).
Gatejuristen fyller ikke vilkår for arrangementsstøtte.
Gatejuristen har et allmennyttig formål, men det finnes i dag ikke ordninger innen
Kulturenheten eller Formannskapets prosjektstøtte som dekker dette.
Alternative løsninger
1. Alternativt forslag til vedtak:
Søknadene om støtte vedtas. Kirkens SOS, Gatejuristen, og Norsia Tenker Tanker for 2019
vedtas, og tilskudd gis som omsøkt. Beløpene dekkes av formannskapets disposisjonskonto.
2. Alternativt forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger følgende tilskudd, som belastes Formannskapets disposisjonskonto:

-

Tiltakshaver

Søker sum:

Kirkens SOS
Gatejuristen
Norsia Tenker Tanker

60.566
80.000
50.000

Bevilges (F.skap setter sum
ut fra tilgjengelige midler/og
egen vurdering)

Rådmannens vurdering
Søknadene som foreligger gjelder gode og samfunnsnyttige formål, men ligger utenfor
kriteriene for kulturstøtte. I alle fall to av dem vil trolig heller ikke falle inn under
ordningen med prosjektmidler som formannskapet disponerer.
Rådmannen innstiller derfor på avslag. Alternativt, hvis det bevilges penger, belastes det
formannskapets dispisjonskonto.
Vedlegg
Søknader Norsia Tenker Tanker, Kirkens SOS, Kirkens Bymisjon v/Gatejuristen

Ringerike kommune, 28.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås

-

Ringerikekommune
Formannskapetv/ordfører Kjell B.Hansen
Rådhuset
Osloveien1
3502 Hønefoss
Kjell.hansen@ringerike.kommune.no
Hønefoss08.01.2019

NYTTFORUMFORINFORMASJONOG SAMFUNNSDEBATT
– SØKNADOM ØKONOMISKSTØTTE
Vi viser til hyggelig samtalemed ordfører og varaordførerpå Rådhuset19.12. 2018.
Bakgrunnenfor vårt initiativ er et ønskeom å styrke grunnlaget for den o entlige debatten om
viktige samfunnsspørsmål- lokalt og nasjonalt.I Ringerikekommune har valgdeltakelsenbåde
vært lavereenn ønskelig.Dette til tross for at svært viktige sakerfor kommunen og regionen står
på agendaen.
I dagenssamfunn ser vi oftere og oftere at politiske debatter førespå sosialemedier. Dette er
sjelden tilstrekkelig for å få den debatten vi trenger og ønsker. Vi ser også at de arenaenesom
tradisjonellepolitiske partier har opparbeidet, altfor sjelden inkluderer“folk est”. Dette er synd,
men virker å væreen situasjondet er vanskeligå bryte ut av.
Det tradisjonelle“politiske møtet” lever fortsatt, men engasjerersjelden med mindre det handler
om klassiskekampsakersom feksbomringer, eiendomsskattog skolenedleggelser.
Dette redusererden o entlige samtalentil et nivå som blir “fattig”.
Vi tror det er mulig å snu denne trenden ved å etablere en møteplasssom er inkluderende og
som opplevessom“nøytral”.“NorsiaTenkerTanker”har ambisjonerom å bli denne møteplassen.

Vi har nå gleden av å meddele at vi har arbeidet videre med etableringen av foreningen
Norsia Tenker Tanker (NTT). Status pr i dag er:
Registreringer sendt Brønnøysundregistrene.
LokalavisenRingerikesBlad er positive til en samarbeidsavtalesom inkluderer markeds
føring av arrangementenesamt streeming på nett fra begivenhetene..
Vi har gjennomført uforpliktende samtalemed ordfører og varaordfører.
Vi har hatt et konstruktivt møte med et størrelokalt selskapsom vurderer å sponseNTT.
Programkomiteer etablert og har hatt sitt førstemøte.

Første debattkveld er planlagt til 29. januar på Kooperativen.
Tema: “Hønefoss en fremtidens by?”
Foredragsholderer Bernt Sverre Mehammer- leder av Multiconsults samfunnsavdeling.
I desembero entliggjorde Muklticonsult listen over Norgesmest fremtidsrettede byer.
Undersøkelsen kk stor nasjonaloppmerksomhet. Vi er spent på Mehammersvurderinger av
hvordan Hønefosser skodd fremtiden. Dette tror vi vil værelærerikt,og dessutenskapeen interessant debatt.
Vinteren/våren2019 vil inneholde månedlige debattkvelder med aktuelle tema innenfor området
“Politikk&samfunn”.
NorsiaTenkerTankerer en «non pro t-satsning»,som er politisk uavhengig,og er uten noen
økonomiskeeller praktiskebindinger. Utgangspunktet er et engasjementfor lokalsamfunnetvårt .
Satsningener ambisiøs. Det vil leggesressurserinn på å ska e noen av landets fremste og mest
interessanteforedragsholdereog debattledere.Vi tror det er viktig å satsepå kvalitet. Vi aksepterer
at dette kreverbåde innsatsog midler.
Vi har satt opp følgende budsjett for 10 arrangement i 2019:
Utgifter :
Honorarer,reiseog overnatting for foredragsholdereog debattledere:
Leieav lokaler
Leieav lys/lyd og andre arrangementsutgifter:
Utgifter til programkomitemøter:
Utgifter til markedsmateriell:

175.000,140.000,15.000,10.000,5.000,5.000,-

Inntekter
Billettintekter:
Sponsorstøtte:
Kommunalstøtte:

175.000,75.000,50.000,50.000,-

Med dette utgangspunktet håper vi Ringerikekommune nner det interessantå væremed på
samarbeidet.Vi tillater ossderfor å søkeRingerikeformannskapom kr 50.000i støtte for 2019.
Samtidig legger vi ikke skjul på at vi ønskerat dette skal bli et varig samarbeid.Dersomvi sammen
lykkesmed dette initiativet ønskervi etterhvert å drøfte mulighetene for en erårig
samarbeidsavtale.

Med vennlig hilsen
NorsiaTenkerTanker
TerjeAndersenog LarsOlsen

Vedlagt:Konseptbeskrivelseav“NorsiaTenkerTanker”.

Adresse:
Norsia
Tenker
Tanker
c/oLars
Olsen,
Veienmoen
98,3517
Hønefoss.
Tlf:95
926920 Mail:lkolsen@online.no

KONSEPTBESKRIVELSE «NORSIA TENKER TANKER» (NTT)
Norsia Tenker Tanker (NTT) er en folkelig tenketank med et ideelt mål. NTT er en politisk uavhengig tenketank for
og av «folk flest». NTT skal formidle kunnskaper og ideer som kan utvide rommet for den offentlige samtalen på en
positiv, respektfull og konstruktiv måte.
Hovedmålet er å skape større interesse og oppmerksomhet rundt et vidt spekter av spørsmål som påvirker oss som
mennesker og som lokalsamfunn. Vi skal gjøre dette på en populærvitenskapelig og tilgjengelig måte som engasjerer
flere enn de «spesielt interesserte"
NTT skal fungere som et nettverk av personer med ulik politisk tilhørighet, og fra ulike deler av samfunnet. NTT skal
være uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. NTT skal være særlig opptatt
av involvere personer og grupper som ellers ikke er toneangivende i den offentlige samtalen.
FORMÅL:
NTT skal arbeide for økt kunnskap og oppslutning om verdier og løsninger som fremmer den regionale
samfunnsutviklingen. NTT mener veien mot et ennå bedre samfunn handler om god kunnskapsformidling og større
toleranse. NTT skal bidra til dette gjennom samfunnsdebatt, skolering, møter og seminarer.
ORGANISERING:
NTT skal organiseres som en non-profit forening. Foreningen skal drives på den enkleste og mest kostnadseffektive
måten og med full åpenhet og innsyn.
NTTs viktigste organ og redskap blir programkomiteen. Komiteen skal bestå av minimum fem medlemmer.
Komiteen skal møtes minimum to ganger pr år, og skal beslutte hvilke aktiviteter foreningen skal gjennomføre i
inneværende sesong. Komiteen vil bestå av personer fra viktige samarbeidspartnere og skal ellers representere av det
tverrsnittet av personer foreningen ønsker å nå.
Året deles inn i to sesonger (vinter/vår + høst/vinter). Målsettingen er å gjennomføre minimum 10 arrangementer pr
år. (5-6 pr sesong). Disse arrangementene skal best mulig svare opp foreningens formålsparagraf; nemlig å løfte fram
spennende, nødvendige og viktige debatter i lokalsamfunnet som engasjerer «folk flest». Alle temaer vil ikke
engasjere «alle», men i sum er ambisjonen være å treffe bredt og folkelig. Målet er dessuten å gjøre selv «smale»
temaer så spennende og tilgjengelige at flest mulig vil å glede av å delta.
Målet er videre at temaene NTT løfter, fram skal behandles med den seriøsiteten og «tyngden» som kreves for at
fellesskapet skal sitte igjen med noe av verdi i bakkant. Målet er å bringe lokalsamfunnet videre - kanskje i noen
retninger vi ellers ikke ville gått, og med noen ideer, tanker vi ellers ikke ville hatt.
For å lykkes skal NTT søke allianser med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bidragsytere - både i
planleggingen og gjennomføringen av ulike arrangementer. NTT vil være opptatt av å forene krefter med andre
ideelle aktører som deler vår ambisjon om å utgjøre en nyttig, konstruktiv og positiv forskjell.
ØKONOMI:
NTT er en non-profit forening. Pengene vil uavkortet bli benyttet til å planlegge og gjennomføre best mulig
arrangementer til størst mulig glede og nytte for fellesskapet. Realiseringen av NTTs formål er betinget av økonomisk
støtte fra et mangfold av private og offentlige bidragsytere.

Gatejuristen
Et alternativt rettshjelpstiltak - gratis juridisk rådgivning

Adresse
Sentralbor<l
Faks
Internett

Mail

Skippergata 23, 0154 Oslo
23 10 38 90
23 10 38 91
htç ://www. gatejuristen. no
post@gatejuristen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 sentrum

RINGERIKE KOMIdUNE

3502 Hønefoss
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Søknad om l¡lskudd lil Gateiuristen
lnnlandet avd. Hønefoss 2ti1o

Søknad om tilskudd

til Gatejuristen Innlandet

avd. Hønefoss 20L9

l.Innledning
Innledningsvis vil vi takke for velviljen og engasjementet vi hittil har blitt møtt med i byen,
etter at vi høsten 2016 inngikk et samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN),
linjeforeningen for bachelorstudenter i juss og advokatfirmaet Buttingsrud om oppstart av
rettshj elpsvirksomhet på Hønefoss.

Videre takker vi for den økonomiske støtten fra Ringerike kommune for 2018, og tillater oss
med dette å søke om støtte også for 2019.
2. Om Gatejuristens virksomhet på Hønefoss

til folk som

har eller har hatt et rusproblem, og startet opp i
Oslo i 2005. Siden den gang har virksomheten spredt seg til hele landet. Gatejuristen
Innlandet (inkl. Hønefoss) er organisert som en avdeling ved Gatejuristen Oslo, som igjen er
Gatejuristen gir gratis rettshjelp

en virksomhet underlagt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.

Gatejuristens særpreg i Innlandet er at füvillige studenter med juridisk bakgrunn deltar i
klientsamtaler og saksbehandling. I godt samarbeid med det juridiskemiljøetved Høgskolen i
Lillehammer, nå Høgskolen i Innlandet, utviklet vii2014 en studentrettshjelpsmodell der

utvalgte studenter bistår i det juridiske arbeidet.I201 6 utvidet vi modellen til Hønefoss, hvor
studenter fra USN bistår i det juridiske arbeidet. Hjelpen vi yter er oppsøkende, noe som
inncbærcr at vi møter klientene der de befinner seg. På Hønefoss skjer dette i samarteid rned
lokale aktører i rusomsorgen, primært i form av Villa'n som er kommunens varmestue for
rusavhengige i området.
Den juridiske bistanden på Hønefoss administreres og kvalitetssikres av to ansatte jurister i en
100 % og en 50 % stilling. Basert på erfaringer fra andre steder er det grunn til å tro at
behovet for rettstrjelp i ringeriksregionen er betydelig. Dette bekreftes av de erfaringene vi har

giort oss på Hønefoss i løpet av 2016 og frem til 2018.
L

Våre saksmottak hos Villa'n foregår annenhver torsdag. I tillegg avholdes mottak ved ARA
Tyrifiord og Guts Finnerud. Gatejuristen Hønefoss har í2018 tatt inn over 85 saker.

I samarbeid med det juridiske miljøet ved USN har Gatejuristen hatt åtte utvalgte jusstudenter
til å bistå i det juridiske arbeidet som saksbehandlere. Gatejuristens modell innebærer at vi
med beskjedne økonomiske ressurser kan gi rettshjelp av god kvalitet til mange. Tidligere
erfaringer med bruk av studenter ved Høgskolen i Innlandet har vist at timeprisen for én time
rettshjelp har ligget på rundt 150 kroner. Til sammenligning er den offentlige timesatsen fbr
fri rettshjelp 1020 kroner.
2,1Organisering
Gatejuristen i Oslo har i løpet av tretten

år med

drift lykkes med å spre virksomheten til

14

norske byer. Flere av byene har egne kontorer, mens man andre steder har füvillipdretspirupper
tilknyttet et hovedkontor i en aillen by. Gatejuristen Innlandet er samlokaliscrt med
Gatejuristen i Oslo. Dette innebærer kostnadsbesparelser, viktig erfaringsutveksling og
samarbeid mellom de ansatte juristene ved Oslo-kontoret.

2.2

zmarbeidsp artn ere
På Hønetbss stiller USN med vederlagsfritt utlån av et fullt utstyrt kontorlokale og som
fãgiige ressurspersoner for saksbehandierne i Gatejuristen. Vi<iere tiibyr advokatfirmaet
Buttingsrud faglig veiledning til studentene. Det er også inngått samarbeidsavtale med
S

linjcforcningcn for bachelorstudiet i rettsvitenskap ved USN for markedsføring og
rekruttcring. Dcttc inncbærcr at Gatcjuristens tilstedeværelse på Hønefoss i stor grad
på en dugnad fra lokale aktører.

er basert

2.3 Resultater

I2018 har Gatejuristen Hønefoss mottatt over 85 saker. Totalt behandlet Gatejuristen
Innlandet over 380 saker i 2018 fordelt pâ194 klienter. 109 av disse er nye klienter i 2018.
Sakene som ble tatt inn

i Innlandet i 2018 er i hovedsak fordelt som diagrammet på neste side

vlser.
De frivillige har nedlagt om lag2500 frivillighetstimer iløpet av 2018 i forbindelse med
arbeidet for klientene og etableringen på Hønefoss.
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Statistikk 2018 - Antall saker

r Arverett
r Familierett
r Boligrett
r Erstatn¡ngsrett
rGjeld/pengekrav rStraff/politi/fengsel
r Alm. Forvaltningsrett r Diverse

r Forbrukerrett

¡

Fast eiendom

r

r

Sosialrett

¡

Helserett

Trygd og pensjon

r Arbeidsrett

3. Effekten av tiltaket
Kommunen vil gjennom sin støtte til Gatejuristen bidra til økt rettssikkerhet for en svært
sårbar gruppe. Vi når dem som ingen andre når. Klientene er ofte i liten grad selv i stand til å
oppsøke rettstrjelpen, og Gatejuristens tilgjengelighet er derfor av meget stor betydning. I
tillegg til saksmottak annenhver uke har vi telefontid ved kontoret i Oslo alle hverdager
mellom kl. 9-15.

Vi

erfarer at behovet for rettshjelp i regionen er stort. Videre er hjelpen av stor velferdsmessig
betydning for den enkelte, som for eksempel tak over hodet, nødhjelp eller rett til nødvendig
helsehjelp.

Mange saker vil videre være av stor samfunnsøkonomisk betydning, slik som å forhindre
utkastelse fra bolig eller bidra til avrusning og legemiddelassistert rehabilitering. Vi erfarer at
vi med hell har inntatt en rolle overfor NAV og hjelpeapparat som medfører et lavere
konfliktnivå når det oppstår usikkerhet og uenighet rundt rettighetsbildet til den enkelte klient.
Vi tilbyr også økonomisk rådgivning via Gatas Økonom som det har vært stor etterspørsel
etter for Gatejuristen Innlandet sine klienter i 2018.
4. Finansiering

Til virksomheten i lnnlandet har Gatejuristen for 2018 mottatt kr. 1 400 000 fra Justis- og
beredskapsdepartementet, videreført i Statsbudsjettet for 2019. Selv om Justisdepartementet
stiller opp med hoveddelen av finansieringen, forventes det fra departementets side at også
lokale aktører bidrar med finansiering. I den videre driften îor 2019 vil prosjektet på Hønefoss
inngå i den ordinære driften av Gatejuristen Innlandet, men det er ventet at prosjektleder vil
bruke minimum 40 o/o av sin stilling på arbeidet med å følge opp de frivillige, bedrive
rekruttering og administrere driften på Hønefoss.

Til Gatejuristens virksomhet i Innlandet for øvng, bidrar både Hamar og Lillehammer
kommune med finansiering, i tillegg til Hedmark fylkeskommune. På bakgrunn av dette
tillater vi oss å søke om 80 000 kr til Gatejuristens rettshjelpsvirksomhet på Hønefoss. Dette
vil være et viktig bidrag for at vi skal kunne tilby gxatis rettshjelp av god kvalitet til byens
rusavhengige.

Vi stiller gjerne til

et møte for å fortelle mer om Gatejuristens virksomhet. Eventuelt kan

sende over mer informasjon dersom det er ønskelig.

Vi vil

vi

uansett sende ovcr vår årsrapport

for 2018 med regnskap så snart denne er ferdigstilt.

Gatejuristen Innlandet, avd. Hønefoss søker med dette om et tilskudd for 2019 på
kr. 80 000 tit drift på Hønefoss.

Med vennlig hilsen,
for Gatejuristen

Øystein
.
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Ringerikekommune
V/rådmannen

Drammen,21. November2019

SØKNADOM ØKONOMISK
STØTTE
TILKIRKENS
SOSFOR2019

Vil gjerne benytte anledningentil å takke for at Ringerikekommuneser viktighetenav vårt arbeid og
støttet ossøkonomiski 2018.Det er helt avgjørendefor vår virksomhetat kommunenestøtter opp
om vårt frivillige tiltak til vår selvmordsforebyggende
krisetelefonog chat.

KirkensSOSer landetsstørstekrisetjenestepå telefon og over internett. Pålandsbasisbesvaresca.
200.000henvendelser
i året på telefon, sos-meldingerog chat. Det vil si 500 henvendelseri døgnet.
Det er et gratisog landsdekkendelavterskeltilbud,ogsåi dereskommune,til alle menneskeri ulike
former for mentale og/eller eksistensiellekriser.Vi er tilgjengeligehele døgnet,hele året og vi er et
tilskudd til det offentlige hjelpeapparat.KirkensSOSer en selvmordsforebyggende
tjeneste, og våre
frivillige medarbeidereer skolert i å avdekkeselvmordsrisikoog iverksettenødvendigetiltak i
samarbeidmed innringeren.
Størstedelenav henvendelsenepå chat kommer fra barn/ungdomi alderen12 – 20 år. De som
kontakter ossi dennealdersgruppenkjennetegnesav store og sammensattevansker,og liten
mulighet til å påvirkeegnelivsbetingelser.De snakkerogsåoftere enn voksneom selvmordstanker
og manglendevilje til å leve. Dette er alvorlig,og fordrer at frivillige som besvarerhenvendelserfra
dennegruppenhar god kunnskapog forståelseav hva som kan gi støtte og håp. I tillegg til kurs og
opplæringer det helt nødvendigfor alle våre frivillige med regelmessigveiledning.Vi klarer ikke å
skafferessursertil dette uten tilskudd fra lokaleinstanser.
De frivillige i KirkensSOSvant Frivillighetsprisenfor 2017.Her er juryensbegrunnelsefor dette:
Åretsvinnerhar i en årrekkebidratt til å skapeet varmeresamfunn,og har utvilsomtberørt mange
enkeltmenneskers
liv. Vinnerensfrivillige innsatser megetomfattendeog den store etterspørselenetter
vinnerenstilbud visertydelig at virksomhetendekkeret behovi samfunnet.Vinnerenviseross
frivillighetensunikeverdi.Ikkebare ville det vært sværtkostbartfor det offentligeå gjørejobbenvinneren
gjør - det ville trolig vært umuligå erstatte vinnerensaktivitet med en offentlig tjeneste.

Vinnerensarbeider livsviktig,og høystaktuelt og relevanti det samfunnetvi leveri, der mangekan
oppleveensomhet.

Troenpå at møtet med et likeverdigmedmenneske
er den bestemåten å hjelpeandrepå står sentralt.De
omtrent tusenfrivillige sørgerfor at noener til stedenår du trengernoenå snakkemed - uansettnår du
trengerdet. Debesvarernærmere200 000 henvendelseri året og gjør en uvurderliginnsatsbådefor
enkeltpersoner somfår hjelp,og for samfunnetforøvrig.

Dette er en viktig anerkjennelseav de frivilligesinnsats,og en bekreftelsepå at vår
tilstedeværelseer nødvendig.
Dersomdere ønskerdet, kan vi kommetil dereskommuneog gi et «Godå snakkemed»kurs ti l ansattesom i sitt arbeid møter menneskeri krise – for eksempelpå et Service-torg.
Håperpå positivt svarpå vår søknadom støtte for 2019med kr. 2,- pr. Innbygger.

Vår konto 2200.07.48483

Med vennlighilsen
Mette JohnsenStrand
Konsulent,KirkensSOS

22 40 00 40 krisetelefon,åpenhele døgnet.
www.kirkens-sos.noSOS
-melding,svarinnen24 timer

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/62-8

Arkiv: 614

Sak: 2/19
Saksprotokoll - Status godkjenning av barnehager og skoler pr. 01.01.19 etter forskrift
om miljørettet helsevern
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/62-7

Arkiv: 614

Status godkjenning av barnehager og skoler pr. 01.01.19 etter forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Forslag til vedtak:
Status om godkjenning av barnehager og skoler per 02.01.19 etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler tas til orientering.

Sammendrag
Bare en barnehage mangler godkjenning, mens 6 av de 13 kommunale grunnskolene i
Ringerike fremdeles ikke er godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler. En av de videregående skolene i kommunen er heller ikke godkjent.
Det er totalt 19 skoler i kommunen, og 12 av disse er godkjent.
Godkjenning omfatter det fysiske skolemiljøet, det vil si bygningsmassen og uteområdet.
For å oppnå godkjenning, må både de fysiske forholdende samt internkontrollrutiner være på
plass. Det har siden 2011 vært arbeidet systematisk og planmessig godt for at barn i førskoleog skolealder, samt ansatte, skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø.
Ledelsen ved den enkelte enhet må søke kommuneoverlegen, som er fagansvarlig for
miljørettet helsevern, om godkjenning.
Ved Hov barnehage er det gjennomført en mindre utbygging, og barnehagen må av den grunn
søke om ny godkjenning.
To kommunale grunnskoler ble ved siste årsskifte lagt ned, Eikli skole og Kirkeskolen.
Nybygde Benterud skole erstatter disse. Det søkes om godkjenning av Benterud skole.
Ullerål skole er under utbygging, mens prosjektering av renovering og utbygging ved Nes
skole og Hov ungdomsskole starter vinteren 2019.
Fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomfører tilsyn ved barnehager og skoler etter egen
tilsynsplan. En godkjenning kan trekkes tilbake dersom tilsyn viser at det er avvik i henhold
til de krav forskriften stiller.

-

Veien skole fikk i desember 2018 tilbaketrukket tidligere godkjenning. Oversikt over status
for barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern pr. 01.01.19.
Nr. Virksomhet
1
Dagmamma

Navn
Britt B. Østli

Status
Godkjent

2
3
4
5
6
7

Familiebarnehager

Fegri
Skogstjernen
Vesleveien
Viul
Hundremeterskogen
Bondeheimen

Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Private
barnehager

Almemoen FUS barnehage
Almgrenda Steinerbarnehage
Blåbærskogen barnehage
Dalsbråten barnehage
Espira Hovsmarka barnehage
Espira Trygstad barnehage
Hov barnehage SA
Kirkemoen barnehage
Nedre Auren gårdsbarnehage AS
Smeden barnehage
Sona natur- og gårdsbarnehage
Tolpinrud barnehage
Åsatua naturbarnehage

Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Trukket tilbake
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kommunale
barnehager

Eikli
Hallingby
Haug
Heggen
Heradsbygda
Hvervenmoen
Hønefoss
Nes
Tyristrand
Ullerål
Veien

Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent
Godkjent

-

Nr.
33
34
35
36
36
B
37
38

Virksomhet
Kommunale
barneskoler

Navn
Benterud
Helgerud
Hønefoss
Ullerål – under utbygging
Ullerål midlertidige paviljongskole

Status
Ikke godkjent
Godkjent
Ikke godkjent
Ikke godkjent
Ikke godkjent

Vang
Veien

Godkjent
Ikke godkjent

39
40
41
42
43
44
45

Kommunale
kombinerte skoler og
ungdomsskole

Hallingby
Nes
Sokna
Tyristrand
Haugsbygd ungdomsskole
Hov ungdomsskole
Veienmarka ungdomsskole

Godkjent
Godkjent
Ikke godkjent
Godkjent
Godkjent
Ikke godkjent
Godkjent

46
47
48

Private grunnskoler

Ringerike Steinerskole
Ringerike Montessoriskole
Steinsfjorden skole (Montessori)

Godkjent
Godkjent
Godkjent m/disp.

49
50

Videregående skoler

Hønefoss videregående skole
Ringerike videregående skole
Ung Invest (arbeidsinstituttet)

Godkjent
Ikke godkjent
Godkjent

Beskrivelse av saken
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært gjeldende siden 1996. Seks
kommunale skoler mangler fortsatt godkjenning. Benterud skole kan bli godkjent etter
søknad, og det dokumenters at skolen oppfyller forskriftens betemmelser.
På Sokna skole, der selve skolebygget er nyrenovert, har det vært utfordringer med fuktighet i
sanitærrom i samfunnshuset/gymsal. Teknisk forvaltning har nå drenert rundt bygget og skal
utbedre garnderobene. Dette arbeidet skal påbegynnes i februar/mars.
Hønefoss skole legges ned fra skoleåret 2020/21. Fra samme tidspunkt skal Ullerål skole være
ferdig utbygd, og etter søknad bli gjenstand for en godkjenningsvurdering.
Ved Veien skole er ikke avvik etter nasjonalt inneklimatilsyn lukket og godkjenningen ble
trukket tilbake i desember 2018.
Teknisk forvaltning vil i løpet av våren 2019 bytte alle ventilasjonsaggregater ved Veien skole
slik at inneklimautfordringene ved skolen blir løst.
Prosjektering av Hov ungdomsskole starter vinteren 2019. Når denne skolen er utbygd, er
håpet at alle kommunalt eide grunnskoler er godkjente.
Buskerud fylkeskommune har vedtatt at Ringerike videregående skole skal bygges ut, og først
etter avsluttet byggeperiode kan søknadsprosess om godkjenning etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler starte.

-

Økonomiske forhold
I vedtatt handlingsprogram for 2019 – 2022 ligger følgende aktuelle investeringer inne.
Investeringsprosjekt
Oppgradering skolebygg
Benterud skole
Hov ungdomsskole
Idrettshall Hov u.skole
Nes skole ny
barneskolefløy
Ullerål skole med
idrettshall

2019
3000
4000
5000

2020

2021

2022

5000

6000

Sum 2019-22
3 000
4 000
65 000
30 0000
50 000
50 000
11 000

158 600

90 000

248 000

0
50 000

180 000

0

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at endringer i skolestruktur og investeringer i skolebygg gir resultater. Alle
barn og unge skal ha sine tilbud ved enheter som er godkjent etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler.
Når Benterud skole trolig blir godkjent, gjenstår bare Ullerål skole og Hov ungdomsskole av
de store utbyggingsprosjektene.
Rådmannen mener det innenfor avsatte midler til oppgradering av skolebygg i 2019 er mulig
å utføre de tiltak som er trengs for oppnå godkjenning ved både Sokna skole og Veien skole.
Det vil fortsatt være viktig å holde fokus på forskriften og vedlikehold av bygningsmasse og
utendørsanlegg.

Vedlegg: Link til forskrift og miljørettet helsevern i barnehager og skoler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
Ringerike kommune, 08.01.19
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/204-3

Arkiv:

Sak: 4/19
Saksprotokoll - Rapport for prosjekt "Velferdsteknologi i Ringerike kommune", 20152018
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
1. Eldrerådet/Hovedutvalget er fornøyd med arbeidet som er gjort i prosjektet.
2. Eldrerådet/Hovedutvalget anser det som viktig at kunnskap, kompetanse og erfaringer
fra prosjektet, overføres til den videre organiseringen og det videre arbeidet med
velferdsteknologi og digitale løsninger.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/204-2

Arkiv:

Sak: 2/19
Saksprotokoll - Rapport for prosjekt "Velferdsteknologi i Ringerike kommune", 20152018
Vedtak i Eldrerådet:
Saken utsettes til Eldrerådet får tilstrekkelig orientering til å fatte vedtak.
Behandling i Eldrerådet 28.01.2019:
Paul Meier fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes til Eldrerådet får tilstrekkelig orientering til å fatte vedtak».
Leder Ole Einar Dalen foreslo følgende voteringsrekkefølge.
Avstemming:
Paul Meiers forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE

Eldrerådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/204-1

Arkiv:

Rapport for prosjekt "Velferdsteknologi i Ringerike kommune", 2015-2018
Forslag til vedtak:
1. Eldrerådet/Hovedutvalget er fornøyd med arbeidet som er gjort i prosjektet.
2. Eldrerådet/Hovedutvalget anser det som viktig at kunnskap, kompetanse og erfaringer
fra prosjektet, overføres til den videre organiseringen og det videre arbeidet med
velferdsteknologi og digitale løsninger.

Bakgrunn
Bakgrunnen for prosjekt «Velferdsteknologi i Ringerike kommune» var behov for å bygge en
infrastruktur for IT i helsebyggene. Dette for å kunne muliggjøre velferdsteknologi og nye digitale
løsninger. Varigheten til prosjektet ble satt til tre år, og prosjektgruppen besto av deltakere fra både
IT-enheten og Helse og omsorg.
Prosjektets mandat var å planlegge, teste og implementere et IT-grensesnitt for generell
velferdsteknologi, følge helsedirektoratets hovedanbefalinger, bygge en IT-plattform for
velferdsteknologi mot kommunens eksisterende nettverk, lette innføringen av velferdsteknologi ved
å formalisere kravene til infrastruktur på helseinstitusjoner i Ringerike kommune, gjennomgang av
ønskede lokasjoner, teste eksisterende velferdsteknologi hjemme hos brukerne, planlegge og
etablere et demonstrasjonsrom for velferdsteknologi i Ringerike kommune.

Definisjon velferdsteknologi
Velferdsteknologi er; «Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse,
mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i
hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å
forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske
løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» (KS og
NHO 2009; AALIANCE 2009).

Ulike begreper:

-








Trygghetsskapende teknologier skal muliggjøre at mennesker føler trygghet og gis mulighet til
å bo lengre hjemme. I dette inngår løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse og motvirke
ensomhet.
Mestringsteknologier skal muliggjøre at mennesker bedre kan mestre egen helse. I dette
inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelser og personer med
behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet.
Helseteknologier muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet.
Velværeteknologier bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og avhjelper
hverdagslige gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi.
Teknologien kan bidra til folkehelsefremmende arbeid.

Prosjekt har prioritert trygghetsskapende- og mestringsteknologier i sin utprøving, da den
nasjonale satsingen ikke omfatter aktiviteter knyttet til helse- og velværeteknologier.
Status prosjekttiltak
Elektronisk plattform
Prosjektet leverer en ferdig elektronisk nettverksplattform som kan sammenlignes med en
grunnmur (se figur under), og den er en forutsetning for at kommunen skal klare å etablere og
drifte velferdsteknologiske løsninger innen helse og omsorg i årene som kommer.
Den elektroniske plattformen, sammen med
grunnmuren, gir en isolert føringsvei for
informasjon/alarmer. Informasjon/alarmer kan
dermed gå videre til fagsystemer sentralt i Ringerike
kommunes nettverk, videre til helseforetak og andre
aktører innenfor helsesektoren eller til nasjonal
referansearkitektur for velferdsteknologi.
Referansearkitekturen skal sørge for at
samhandlingen fungerer gjennom pasientforløpet, og
at alle aktører skal ha tilgang til relevant
informasjon. Referansearkitekturen sikrer etablering
av et felles språk og definisjon av komponenter,
grensesnitt og standarder for å løse
infrastrukturutfordringene i hele landet.
Kort sagt er kommunen klar til å koble seg til resten av helse Norge. Velferdsteknologisk
knutepunkt (VKP) er et eksempel på en del av referansearkitekturen som Ringerike kommune
er i ferd med å koble seg opp mot. Du vil finne ytterligere informasjon om VKP senere i
teksten.
Infrastruktur IT i Helse og omsorg
I prosjektperioden er det oppgradert nettverk på følgende lokasjoner: Austjord
Behandlingssenter, Hvelven Omsorgssenter, Hønefoss Omsorgssenter, Fossetorget, Hov
Omsorgssenter, Hallingby Bofellesskap og Krokenveien Bofelleskap. Her støtter nettverket
velferdsteknologi som beskrevet i punktet elektronisk plattform. I tillegg er det lagt trådløst
nett som gir pasienter gratis og sikker tilgang til internett inne på institusjonene. De ansatte har
mulighet til å jobbe trådløst på de samme stedene, men i separate sikrede nett.

-

På følgende steder er det lagt inn fiber (høyhastighetsnett): Austjord, Hvelven Omsorgssenter
(under arbeid), Ringerike legevakt, Hønefoss omsorgssenter, Fossetorget, Hallingby
bofelleskap, Krokenveien, Sokna omsorgssenter, Hov omsorgssenter (under arbeid) og Nes
omsorgssenter.
Nye Heradsbygda
Prosjektgruppen har bistått i arbeidet med funksjonsliste for «nye» Heradsbygda omsorgs- og
velferdssenter. Det er bl.a. arbeidet med kravspesifikasjon for sykesignalanlegg og
infrastrukturbehov for velferdsteknologi.
Digitale trygghetsalarmer
Prosjektet bidro i arbeidet med å skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Utarbeidelse
av kravspesifikasjon ble gjort som et interkommunalt samarbeid med Jevnaker og Hole, og
anskaffelsen er nå gjort. Dette bidrar til en mer forutsigbar og effektiv tjeneste ved at
samhandlingen mellom de ulike aktørene i størst mulig grad er digitalisert. Det er også innledet
samarbeid med Ringerike brann- og redningstjeneste om installering og demontering av
trygghetsalarmer/tjenester.
Elektroniske medisindispensere (Evondos)
Medisineringsroboten «Evondos E300», var den eneste medisindispenser i sitt slag på
markedet på det aktuelle tidspunktet. Medisindispenseren plasseres hjemme hos
langtidsmedisinerte personer og den er et personlig og pålitelig hjelpemiddel. Hjelpemiddelet
letter hverdagen og eliminerer bekymringer rundt medisinering ved at den gir signal til
personen når det er på tide og ta medisiner og den frigjør rett mengde medisin samtidig. Den er
meget sikker og brukervennlig, men også forholdsvis kostbar. Denne type dispenser krever
vedlikehold, opplæring og egnede kandidater. Det kan være andre løsninger som kan være mer
hensiktsmessige og effektive. Forbedringer på dette området vil ivaretas av sektoren.
Digitale tilsyn
Digitalt tilsyn, med for eksempel RoomMate, bidrar til at pasienter har nødvendig trygghet i sin
bolig gjennom at tjenesteyter varsles dersom uønskede hendelser inntreffer. Slike hendelser er
definert til å være bl.a. fravær fra seng utover en definert tidsramme og fall innenfor
registrerbart område. Bruk av digitalt tilsyn framfor fysiske tilsyn kan gi økt kvalitet på
tjenesten bl.a. ved at varsling av uønskede hendelser skjer umiddelbart, og målrettet bistand
kan lettere settes i gang. Prosjektet har utarbeidet egen sjekkliste og dokumentasjonsperm til
enheter som benytter digitale tilsyn.
Skanning i Gerica (kommunens system for Elektronisk Pasient Journal (EPJ)
Det er behov for øke tilgangen til nødvendig dokumentasjon for helsearbeidere ute hos
brukerne. Det er derfor behov for å gå over til fullelektronisk saksbehandling i sektoren, og
prosjektet har satt i gang skanning inn til Gerica. På den måten kan dokumentasjon bli
tilgjengelig på en helt annen måte enn tidligere. For å bli helt papirløse, gjenstår det utvikling
av verktøyet fra leverandørens side.

-

Elektronisk medisinkabinett
Hensikten med et elektronisk medisinkabinett er å heve kvaliteten og pasientsikkerheten
gjennom færre muligheter for å gjøre feil. Kabinettet har automatisk føring av
narkotikaregnskap, reduserer tidsbruken til medikamenthåndtering (bestilling, rekvirering,
utlevering) og sørger for mindre svinn av medikamenter. Dette ble anskaffet sent i 2018 og er
fremdeles under utprøving.
Demonstrasjonsrom
Det er etablert et demonstrasjonsrom for ulike teknologiske løsninger ved hjelpemiddellageret
på Austjord.
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) (Evondos, digitale tilsyn, medisinkabinett)
Et nasjonalt knutepunkt beskrives som en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske
løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler (EPJ). Leverandører
av velferdsteknologiske løsninger og tjenester vil dermed kun forholde seg til knutepunkttjenesten
for å kommunisere med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Integrasjonene i
en knutepunkttjeneste driftes og forvaltes av myndighetene. Nasjonalt velferdsteknologiprogram
prøver ut et teknologisk knutepunkt, som vil utgjøre kjernen i en nasjonal infrastruktur for
velferdsteknologi.
Ringerike kommune er invitert til å være i testgruppen på de overnevnte produktene med det mål å
knytte disse inn i kommunens EPJ-system Gerica. Ringerike bidrar sammen med bl.a. Drammen,
Bodø og Oslo.

Konklusjon
Det er utrettet mye i prosjektet som vi kan være stolte av. Den viktigste anbefalingen fra
prosjektperioden er å satse på kompetanseutvikling av egne ansatte og tjenestemottakerne, slik at
terskelen for å nyttiggjøre seg av digitale løsninger blir lavere. En annen suksessfaktor for å lykkes
med implementering av ny teknologi eller digitale løsninger, er en dedikert person med ansvar for
velferdsteknologi. Det er et stort kompetanseområdet som krever kompetent person som sørger for
god planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.

Veien videre
Kunnskap, kompetanse og erfaringer fra prosjektet blir nå overført til ny intern organisering av
arbeidet, samt til det interkommunale samarbeidsprosjektet med Hole og Jevnaker. Sektoren
vil ha egne dedikerte personer med særlig ansvar for områder innenfor velferdsteknologi.
Organisering og videre arbeid innenfor velferdsteknologi og digitale løsninger vil behandlet
politisk i løpet av 2019.

-

For fullstendig rapport fra prosjektet – se vedlegg.

Ringerike kommune, 14.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Kristin Akre-Hansen, koordinator, tlf. 94 13 37 25
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1. Forord
Bakgrunnenfor prosjekt velferdsteknologii Ringerikekommunevar et forslagfra kommunal
helseI 2015til politikerne om å bevilgemidler til å byggeIT infrastruktur i helsebyggfor å
lette innføringenav velferdsteknologi.Varighetentil prosjektet ble satt til 3 år. Det var ITenheteni Ringerikekommunesom skulleutføre prosjektet sammenmed deltagerefra helse,
men med hovedvektpå IT infrastruktur.
Prosjektgruppenhar hatt mindre utskiftningermen beståri 2018av: AnneMarie Thomle
Brager,leder Austjordomsorgssenter,Tom Morten Nilsen,Ledert ilrettelagte tjenester vest,
WanjaSolberg,Systemansvarlig
Gerica,Monica JuverudSørstrøm,Konsulent
tildelingskontoret,ØyvindLangum,Hjelpemiddellageretog EspenLyngstadIT-enheten.
I den opprinneligeprosjektplanenstår det at vi skal:
«Planlegge,teste og implementereet grensesnitti Ringerikekommunesin nettverks
arkitektur for informasjonsflyt fra generellvelferdsteknologi. Følgehelsedirektoratets
hovedanbefalingerom; Åpnegrensesnittsom sikrerleverandørnøytralitetog
konkurransesamt alarmmottak som sentralt kommunikasjonspunkt
.»
I prosjektplanenstår det ogsåat bidragfra prosjektet til virksomhetener «Rent tekniskskal
prosjektet byggeen plattform for velferdsteknologimot kommunenseksisterendenettverk.
Lette innføringenav velferdsteknologived å formaliserekravenetil infrastruktur på helse
institusjoneri Ringerikekommune.Kravenegjelder for nye som alleredeeksisterende
institusjoner,prosjektetvil ta en gjennomgangav ønskedelokasjoner.Prosjektetønsker
ogsåå teste eksisterendevelferdsteknologihjemmehos brukernei Ringerikekommune.
Prosjektetplanleggerog et demonstrasjonsromfor velferdsteknologii Ringerikekommune.»
I 2017 ble det lagt fram et forslagtil politikerne om å øke midlenetil prosjektet,noe som ble
godkjenti kommunestyret.
Prosjektledervil gjernetakke følgendebidragsyteretil rapporten CelineBirkeland,Anne
Marie Thomle Brager,ØyvindLangum,BenteNorheimRingen, Axel Sjøbergog Kjetil
Nystrand.Alle ansatt i Ringerikekommune
Uten Informasjonsutveksling
med andre kommunerog Leverandørerville veientil kunnskap
vært mye lengrefor prosjektgruppen.Jegvil gjerne få lov til å takke Fredrikstadkommune,
Drammenkommune,Nedre Eikerkommune,OsloKommuneog Bærumkommune.
Uten å kunneha mulighetentil å konfereremed andre kommunersom har kommet lengre
enn Ringerikekommune, ville jobben med å implementerevelferdsteknologiblitt betydelig
vanskeligere.
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2. Sammendrag
Bakgrunnenfor prosjekt velferdsteknologii Ringerikekommunevar et forslagfra kommunal
helseI 2015til politikerne om å bevilgemidler til å byggeIT infrastruktur i helsebyggfor å
lette innføringenav velferdsteknologi.Varighetentil prosjektet ble satt til 3 år. Det var ITenheteni Ringerikekommunesom skulleutføre prosjektet sammenmed deltagerefra helse,
men med hovedvektpå IT infrastruktur.
Mandatet til prosjektet er planlegge,teste og implementereet grensesnitti Ringerike
kommunesin nettverks arkitektur for informasjonsflyt fra generellvelferdsteknologi.
Følgehelsedirektoratetshovedanbefalingerom; Åpnegrensesnittsom sikrer
leverandørnøytralitetog konkurransesamt alarmmottaksom sentralt kommunikasjonspunkt
•
•
•
•
•

Lokaliseringsteknolog
i (GPS)
Elektroniskmedisineringsstøtte(elektroniskmedisindispenser)
Digitalt tilsyn
Oppgradertesykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
Digitaletrygghetsalarmer

Prosjektetlevereren ferdig elektronisknettverksplattform som kan sammenlignesmed en
grunnmur, den er en forutsetningfor at kommunenskalklare å etablereog drifte
velferdsteknologiskeløsningerinnen helseog omsorgi årenesom kommer.
Kommunikasjonover fiber eller et annet høyhastighetssambandsom kan benytteser en
forutsetning.Påprioriterte har ogsåprosjektet oppgraderttil fiber, elektronisknettverks
plattform og trådløst nett
Prosjektgruppenhar ogsåjobbet med funksjonslistefor Heradsbygdaomsorgs- og
velferdssenter sammenmed prosjektgruppenher, som i fellesskapskalutarbeide
kravspesifikasjonfor blant annet sykesignalanlegg
og veileder for infrastrukturbehovfor
velferdsteknologibådefor boliger og Institusjoner.
Rapporteninneholderogsåen samletoversiktav prosjekterrundt velferd teknologiinitiert
av prosjektgruppen.
Velferdsteknologiskknutepunkt(VKP)er et eksempelpå en del av Referansearkitekturentil
helsedirektoratetog KSsom Ringerikekommuneer i ferd med å koble segopp mot. Det gir
EPJtilgang til rapporteringfra Evondos,Roommate,Dignio,Pilly og senereVingmedog Dora.
Vi sier litt om progresjonog økonomii prosjektetsammenmed konklusjonog noen
anbefalinger/erfaringerfra prosjektgruppen.
Dersomdu vil gå dyperei henvisningeri rapporten så ligger linker du kan gå videre på, en
papirkopier ikke et godt utgangspunktfor referansesjekking.

3

3. Innledning
En langrekke offentlige dokumenter,som Stortingsmelding29 (2012-2013)«Morgendagens
omsorg»peker på utfordringer velferdssamfunnetstår ovenfor i årenesom kommer.Mange
vil leve lengemed sykdomog funksjonsnedsettelse,
positivt, men utfordrende for
tjenesteapparatet.
Den demografiskeutviklingener slik at vi vil ha stadigflere eldre og pleie/hjelpe-trengende,
mensdet vil værefærre hendertil å utføre arbeid i helse- og omsorgssekto
ren.
Ved innføringav velferdsteknologiløsninger
vil tjenesteprodusentersom kommunerog
andre offentlige etater kunne utnytte sineøkonomiskeressurserbedre. Eksempelvisvil
hjemmetjenestenesinnsatskunne væremer målrettet ved at man ikke drar ut, hvis det ikke
er et faktiskbehov.Denstørsteinnsparingeni offentlige budsjetter vil allikevelliggei at langt
flere kan fortsette å bo hjemmelengre.
Sensorerav ulike slag,koblet til et styringssystemvil gjøre det tryggereå bo hjemme.
Eksemplerer fallalarmer,brannvarsling,lys-styring,online kommunikasjonmed tjenesteyter
ol.
Mer av de bevilgedemidler kan brukestil menneskeligomsorgog varmeog flere mennesker
vil kunne hjelpesfor de sammemidlene
I Ringerikekommuneprioriteres tjenesteneetter BEON-prinsippet (Besteeffektive
omsorgsnivå).BEON-prinsippetkan illustreresgjennomen omsorgstrapp.Johøyereopp i
trappen desto mer inngripendetjenester.

Stortingsmeldingnr 47 (2008-2009)«Samhandlingsreformen»
bruker begrepetBEON
prinsippet - Besteog mest effektive omsorgsnivå.Kommuneneskalsørgefor en helhetlig
4

tenkningmed forebygging,tidlig intervensjon,tidlig diagnostikk,behandlingog oppfølging
slik at helhetligepasientforløpi størst mulig grad kan ivaretasinnenfor beste effektive
omsorgsnivå(BEON).Derfor er hovedvektenav tjenesteneorganiserti den nederstedelen
av trappen. Vi må åpne for nye tilnærmingersom gir tilbud av tjenester lengrened i
omsorgstrappen.Dette for å utnytte de iboenderessurserden enkelte har.
Hjemmetjenester,hverdagsrehabilitering,dagtilbudog hjemmerehabiliteringer tjenester
nedersti trappen,hvor brukerenaktivt kan bidra til å beholde,gjenopprette,eller øke
funksjonsnivå.Lengstopp i omsorgstrappenfinnes institusjonerog spesialenheter.
Dekningsgraden
for institusjonstjenestenei Ringerikekommuneer lavereenn
kommunegruppe13. Dette kompenseresved at vi har høyeretjenestevolumpå
hjemmetjenester,som igjen fordrer en stram og effektiv tildelingspraksis,med tildeling på
best effektive omsorgsnivå.Det er et mål å reduseretildelte timer.
Selvhjulpneinnbyggeresom mestrer hverdageni vante omgivelser,lengstmulig. Lykkesmed
mobiliseringav tilgjengeligeressurserrundt brukere; i familie, sosialenettverk, frivillige og
eget nærmiljø.Nødvendigeomsorgsplasser
(ungeog eldre) i modernebygg.Har godeog
tilpassedetjenester med nødvendigkompetanse.Boligsosialtarbeid som har resultert i
trygge og stabileboforhold. Ringerikekommuneverdsettermangfoldog er et
menneskevennl
ig samfunn.

3.1 Begrepsavklaring
(definisjon)
VKP:VelferdsteknologiskknutepunktEt nasjonaltknutepunkt beskrivessom en tjeneste som
ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiskeløsningerog andre e-helsesystemer,for
eksempelelektroniskepasientjournaler. Leverandørerav velferdsteknologiskeløsningerog
tjenester vil dermedkun forholde segtil knutepunkttjenestenfor å kommuniseremed andre
systemeri kommuneneeller spesialisthelsetjenesten.
Integrasjonenei en
knutepunkttjenestedriftes og forvaltesav myndighetene.
Nasjonaltvelferdsteknologiprogramprøver ut et teknologiskknutepunkt,som vil utgjøre
kjernen i en nasjonalinfrastruktur for velferdsteknologi.https://ehelse.no/velferdsteknologi/nasjonal
referansearkitektur

EPJ:Elektroniskpasientjournaler en nedtegnelseav alle relevanteog nødvendige
opplysningerrelatert til en pasienti forbindelsemed helsehjelp.Ringerikekommunesitt
systemheter Gerica og er produsert av Tieto https://www.tieto.no/
NOARK5:skalkunne brukesfor alle typer arkivdanning,uavhengigav teknologiskløsningog
type organ.Alle aktiviteter som skaperdokumentersom det er viktig å sørgefor at
oppbevaresog gjenfinnesi autentiskform, skali prinsippetinngåi en løsningfor
arkivdanning.Dette er helt uavhengigav om dokumenteneinngåri tradisjonell
saksbehandling,
hvor mangeår de skaloppbevareseller om de skalavleverestil depotarkiv.
Lesmer rundt Noark5hos arkivverket
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VT: Virtuel Træninger et danskprodukt for pasienterog brukere mulighet til å trene hjemme
med oppfølgingvia skjermog video. Skjermenhar kameraog tolker pasientensøvelser,og
gir tilbakemeldingbåde til pasientog behandler.Sehttps://www .idisplay.dk/

3.2 Mandat
Planlegge,teste og implementereet grensesnitti Ringerikekommunesin nettverks
arkitektur for informasjonsflyt fra generellvelferdsteknologi.
Følgehelsedirektoratetshovedanbefalingerom;
Åpnegrensesnittsom sikrer leverandørnøytralitet og konkurransesamt alarmmottaksom
sentralt kommunikasjonspunkt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokaliseringsteknologi
(GPS)
Elektroniskmedisineringsstøtte(elektroniskmedisindispenser)
Elektroniskedørlåser(e-lås)
Digitalt tilsyn
Oppgradertesykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
Logistikkløsningfor mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
Digitaletrygghetsalarmer
Responstjenester
Tekniskekrav til trygghetsteknologi

https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#
-anbefalinger-om-velferdsteknologiske
-l%C3%B8sninger
-i-kommunene

Hovedmåli den opprinneligeprosjektplanen
•
•
•

Planleggeog implementerenytt nettverk på Hvelvenog Austjord,basertpå gjeldene
nettverksstandarder
Testav velferdsteknologisom er på markedetute i felten i Ringerikekommune.Dette
gjelderbådesykehjemog hjemmehosbrukere.
Planleggedemonstrasjonsromfor velferdsteknologilokalisertinnenforRingerike
kommune

4. Velferdsteknologi
Velferdsteknologier; «Teknologisom kan bidra til økt trygghet, sikkerhet,sosialdeltakelse,
mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltesevne til å klare segselv i
hverdagentil tross for sykdomog sosial,psykiskeller fysisknedsatt funksjonsevne.
Velferdsteknologikan også fungere som teknologiskstøtte til pårørendeog ellers bidra til
å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelseog kvalitet på tjenestetilbudet.
Velferdsteknologiskeløsningerkan i mange tilfeller forebyggebehov for tjenester eller
innleggelsei institusjon.» (KSog NHO2009;AALIANCE2009)
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Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker
brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.
Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier:

Trygghetsskapende teknologier som skal
muliggjøre at mennesker kan føle trygghet og
gis mulighet til å bo lengre hjemme. I dette
inngår løsninger som gir mulighet for sosial
deltakelse og motvirke ensomhet.
Mestringsteknologiersom skalmuliggjøreat
menneskerbedre kan mestre egenhelse.I
dette inngårteknologiskeløsningertil personer
med kronisk sykdom/lidelserog personermed
behov for rehabilitering/opptreningog
vedlikeholdav mobilitet.
Helseteknologiersom muliggjøravansert
medisinskutredning og behandlingi hjemmet.
Velværeteknologiersom bidrar til at menneskerblir mer bevisstpå egenhelseog avhjelper
hverdagsligegjøremåluten at nedsatt helsetilstander årsakentil brukenav teknologi.
Teknologienkan bidra til folkehelsefremmendearbeid.
Prosjektvelferdsteknologii Ringerikekommunehar prioritert trygghetsskapende
- og
mestringsteknologieri sin utprøvingda den nasjonalesatsingenomfatter ikke aktiviteter
knyttet til helse- og velværeteknologier.
4.1 ElektroniskPlattformi Ringerikekommune
Ringerikekommunefølger Helsedirektoratetsanbefalingerpå det velferdsteknologiske
området. Teknologiensom blir anbefalt her, prøvesut gjennomprosjektet «Prosjekt
Velferdsteknologi»i RingerikeKommune.Helsedirektoratethar ennå ikke utarbeidet den
endeligestandarden, ny dato er oktober 2019
Prosjektetlevereren ferdig elektroniskplattform som kan
sammenlignesmed en grunnmur,den er en forutsetning for
at kommunenskalklare å etablereog drifte teknologiske
løsningerinnen helseog omsorgi årenesom kommer.
Plattformensammenmed grunnmurengir en isolert
føringsveifor informasjonen/alarmer som skaltil
fagsystemersentralt i RingerikeKommunesnettverk, eller
videre til helseforetakog andre aktører innenfor
helsesektoreneller til nasjonalreferansearkitekturfor
velferdsteknologi.
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Referansearkitekturenskalsørgefor at samhandlingenfungerer gjennombehandlings
forløpet og at alle aktører skalha tilgangtil relevant informasjon. Referansearkitekturen
etablerer et felles språkog definerer komponenter,grensesnittog standarderfor å løse
infrastrukturutfordringenepå velferdsteknologipå sammemåte i hele landet.
Referansearkitekturenskalsørgefor at samhandlingenfungerer gjennombehandlings
forløpet og at alle aktører skalha tilgangtil relevant informasjon.
Utstyr bør følge felles standard,slik at kommunerog leverandørerhar fleksibilitet til å
oppgradereog ta i bruk ny teknologi etter hvert som det utviklesnye løsninger.
Kort sagtvi er klare til å koble Ringerikekommunetil resten av helseNorge.
Velferdsteknologiskknutepunkt(VKP)er et eksempelpå en del av Referansearkitekturen
,
som Ringerikekommune i skrivendestund er i ferd med å koble segopp mot. Du vil finne
ytterligere informasjonom VKPsenerei rapporten.

4.2 DigitaliseringVsVelferdsteknologi
Helseog omsorger i gangmed å ta i bruk velferdsteknologi.Fokuser på hvordan
mulighetene,som ny teknologigir oss,kan benyttes.Ansattetrenger tilstrekkelig
kompetanse,informasjonog praktiskopplæringfor å kunne utnytte mulighetenefullt ut.
Dette fordrer en tverrfagligsatsningi årenesom kommer gjennomnettverksgrupperog ABC
opplæring,og tett samarbeidmellom sektorenog IT-avdelingen.Kompetansepå lovverkog
etikk, metoder for kartleggingav brukerbehovog eksemplerpå teknologiskeløsningersom
alleredeer i bruk i andre kommunenevil værevårt hovedfokus
Digitaliseringer et vesentlig virkemiddelfor verdiskapningenog gjør det mulig å løse
samfunnsutfordringerpå nye måter og dermedskapesamfunnsmessige
gevinsterog ifølge
KSde sier ogsåat digitaliseringer en vesentliginnsatsfaktorfor innovasjonog økt
produktivitet. http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringss
trategien/mal-ogposisjoner/digitalisering
-er-en-vesentlig-innsatsfaktor-for -innovasjon-og-okt-produktivitet/

Innføringog bruk av velferdsteknologier et av virkemidlenefor en vellykketdigitaliserings
strategi,men før vi kan utnytte velferdsteknologiså må ogsåomgivelsenedigitaliseres.
Et enkelt eksempel: Skal vi hjelpe hjemmetjenestenmed bruke mindre tid på
dokumentasjoni hverdagenfor å kunnebruke mer tid til pleie av sinebrukere,så må vi gi
dem riktig verktøytil jobben. De må ha enkeltilgang til mapperog journaler som i dag ofte
finnes på papir eller kun er tilgjengeligvia oppslagpå terminaler på arbeidsplassen
, de må
kunne oppdatereEPJenkelt ute hos bruker, samt slå opp i historiskdata der de er. Derfor
har prosjektet satt i gangskanninginn til EPJog står ogsåbak utskiftning av terminaler til de
ansattei hjemmetjenesten.
Alt for å gi mer tid til menneskerog mindre til administrativeoppgaver.
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5. InfrastrukturIt-helse
For å kunneteste og implementereen velfungerendevelferdsteknologii RKmå infrastruktur
værepå plass.Fremtil nå har infrastruktureni RKvært byggetopp og håndtert som følger:
Nettverk til enheter/institusjonerhar blitt byggeropp for å sikreat ansattehar tilgang til et
IT-systemfor å håndtereelektroniskepasientjournaler (EPJ).
Ved nybygging/ombygging
av eksisterendebygghar det blitt opprettet proprietære
løsningerinne i selvebyggetfor f.eks.sengealarmer.
IT har ikke alltid vært involvert i prosjekteringen,men kom inn når nettverkstjenestene
manglet/ikkevar optimale etter at byggetvar tatt i bruk dvs.etter at byggeteller
rehabiliteringenvar ferdigstilt. Dette har vært kostnadsdrivendefordi det har medført at
det, ofte i etterkant, har blitt installert nettverk frem til arbeidsplassene
som skulleha
tilgangtil EPJ-systemer.
Nettverk har blitt lagt inn i entreprisenuten at bruk og kommendevelferdsteknologible
særlighensyntattog dette har vært en begrensendefaktor for utnyttelsen av bygget
IT-enhetenhar oppgradertnettverket på AustjordBehandlingssenter,
Hvelven
Omsorgssenter,HønefossOmsorgssenter,Fossetorget,Hov Omsorgssenter,Hallingby
Bofellesskapog KrokenveienBofelleskap.Her støtter nettverket velferdsteknologi sikkert og
pålitelig som beskreveti kapittelet elektroniskplattform i Ringerikekommune.
Vi har lagt til et trådløst nett som gir pasientergratis og sikkertilgang til internett inne på
intuisjonene,og ansattei kommunenmulighet til å jobbe trådløst på de sammestedene,
men i separatesikredenett.
Kommunikasjonover fiber eller et annet høyhastighetssambandsom kan benytteser en
forutsetning.Påfølgendesteder har ogsåprosjektet lagt inn fiber.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Austjord
HvelvenOmsorgssenter(under Arbeid)
RingerikeLegevakt
Hønefossomsorgssenter
Fossetorget
Hallingbybofelleskap
Krokenveien
Soknaomsorgssenter
Hov omsorgssenter(under arbeid)
Nesomsorgssenter

I tillegg til den elektroniskeplattformen såtrenger helseog omsorgå beskriveutstyr som må
installeresi hvert nytt bygg,samt byggsom rehabiliteres.Det må da beskriveshvilket utstyr
som må installerespå serverromfor velferdsteknologi, i tillegg må det utarbeidesen
standard oppgavelisteved installasjoni bygg.
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En slik veileder for infrastrukturbehovfor velferdsteknologibådefor boliger og Institusjoneri
helseer under utarbeidelse.Vi benytter nybyggeti Heradsbygdasom utgangspunktfor all
dokumentasjonsom utarbeides
•

Vår oppgaveer å definere velferdsteknologiinn i byggeprosjektet

•

Sørgefor at forventningenetil velferdsteknologibli sett og hørt

•

Sørgefor it IT og byggfår klare nok instruksjonerfor å kunne definereinn
infrastruktur og utstyr

•

Innhenteinformasjonfra andre kommunersom har gjennomførtdette før oss

•

Mål utarbeide konkret kvantifiserbarkravspesifikasjontil Utbygging/IT-enheten

•

Klargjørefor en prosessmed lederforankring,berørte virksomheterog tillitsvalgte
for endeligavklaringav organiseringog utvikling kompetansefor drift, vedlikehold
og beredskapf or velferdsteknologi.

•

Avklaregrunnleggendeprinsipperog forutsetningerfor å sikreorganiseringav
drift, vedlikeholdog beredskapfor:
o

velferdsteknologifor brukerei bolig

o

velferdsteknologifor brukerei institusjon og bofellesskap

o

drift av sentral velferdsteknologiplat
tform og tilknyttede fagsystemog
løsninger.

5.1 Funksjonslistefor Heradsbygdaomsorgs- og velferdssente
r
Prosjektgruppenhar ogsåjobbet med funksjonslistefor Heradsbygdaomsorgs- og
velferdssenter sammenmed prosjektgruppenher, som i fellesskapskalutarbeide
kravspesifikasjonfor blant annet sykesignalanlegg.
Sammenhar vi utarbeidet en liste over
funksjonersom vi ønskerat sykesignalanlegget
skalinneha. Dissehar vi konkretisertog vil
lagt til som en egenanskaffelsetil Heradsbygdaomsorgs- og velferdssenter. Sefor øvrig
vedleggsom for komplett liste over funksjoner

5.2 Anskaffelseav Digitaletrygghetsalarmer
Prosjektetønsketen tjeneste som skulle erstatte og moderniseredagenstrygghetsalarmtjeneste.Dette er tjenester som hjelper bruker når det oppståruforutsigbareog uønskede
hendelseri tjenestemottakershjem. Bruker varsleraktivt selvom hjelp, Falli hjemmet,
Brann-/røykutvikling. Vi ønsketogsåå adressereutfordringen at dementebevegerutenfor
definert sikkert områdei egenbolig for eksempelvarsel om at bruker går ut på natt, samt
f all og bevegelse utenfor egenbolig.
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Målet med dissetjenesteneer flere, men det leggessærskiltvekt på disseviktige områdene,
en forutsigbarog effektiv tjeneste til tjenestemottaker ved at samhandlingenmellom
aktører i størst mulig grad er digitalisert.Prosjektetønsketogsået samarbeidmed Ringerike
brannvesenom installeringog demonteringav trygghetsalarmer/tjenester.
Prosjektetutarbeidet en kravspesifikasjonbasert på Bærumkommunesinedokumentertil
deresanskaffelseav trygghetsalarmer.Jevnakerog Hole kommuneble ogsåen del av denne
anskaffelsen,og alle parter virker fornøydei dag.

5.3 Kort presentasjonog status av elektroniskmedisindispenserEvondos
Vi har i prosjektet implementert medisindispenseren
Evondos.Med utgangspunkti andre
sammenliknbarekommunersom har dispenserei drift; anskaffetvi i førsteomgang15 stk, og
har økt etter hva hjemmetjenestenhar meldt av behov.Vi har per i dag 50 dispensere.
Betalingenfor dispensernegikk ut av prosjekt og i drift 2017 og regningenbelastesdrift i
virksomheten.Det er rutiner og prosedyrerfor Evondosi Kvalitetssystemetog
prosjektgruppenmener at redaktørfor dissebør liggei hjemmetjenesten.
MedisineringsrobotenEvondosE300,var den enestemedisindispenseri sitt slagpå
markedet.Denplassereshjemmehos langtidsmedisinertepersoner.Dener et personligog
pålitelig hjelpemiddelsom letter hverdagenog eliminerer bekymringerrundt medisinering.
Dener meget sikkerog brukervennlig,men ogsåforholdsviskostbar.Vi tok denneinn i
piloten for å at hjemmetjenesteni RingerikeKommuneskullebli tryggepå metoden.
Utvelgelseav brukere (egnedeog uegnedekandidater)og kjent med hvordanelektronisk
medisindispenserfungerer.
Positivefunn:
-

Fungererogsåsom «passivtrygghetsalarm»
Positivetilbakemeldingerfra tjenestenog brukere;enkelt å betjene for alle
Brukerneblir mer selvhjulpnei andre funksjonerogså(lager plutseligfrokost selv–
som de tidligere fikk påsmurtav hjemmetjenestensammenmed
medisinutleveringen)

Utfordringer:
-

Planenvar at tildelingskontoretskulleinn å tilby dette som første tjeneste.Der det
kun var behov for medisinutlevering.Dette kontoret har i liten grad vært koplet på.
Det kommerflere tilbakemeldinger(og loggviser)at det ikke er tid (og goderutiner)
for å raskt få opp igjen medisindispenseresom har feil.
Det koster mye per månedfor dissedispenserneog vi ser at det til tider står flere
dispenserepå lager.
Det kan virke som om det er mangelfullog noe tilfeldig opplæringi deler av
hjemmetjenestenbåde på drift og å finne nye potensiellekandidater.
Mangelpå ressursersom har definerte roller og ansvar
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Det finnes et utvalg av ulike typer medisindispensere.
Kostnadsmessig
er flere ogsålaverei
pris. Vi mener vi kan si at vi har et fullverdig tilbud innen elektroniskemedisindispenserenår
vi;
•
•
•
•
•

Direkte journalføring/registreringtil Gerica
Har et sortiment å velgei på medisindispenserfront
en til ulike behov hos brukerne
Alle i tjenestenser på dette som et naturlig førstevalgved behov for medisinbistand
Ansatteer opplært og forstår fordelenedette har for brukere våre,så de tar
selvstendigansvarfor å finne nye kandidater
Tverrfagligsamarbeidog ressurseri form av tid og kompetanse,da vi snakkerom
«skreddersøm»til hver enkelt bruker; når en skallageet oppleggi brukerneshjem –
som tryggerhverdagen

Alle løsningervi skalsette opp krever spisskompetanse
på brukerbehov,teknologisom
finnes,IT kompetanse,lovgivningog logistikki dagligdrift. Dette er en forutsetning at er på
plassom vi skallykkes,og t rengerressurseri form av tid og kompetanseog ikke minst
bemanning.

5.4 Digitalttilsyn i Ringerikekommuneved RoomMate
RoomMateer et unikt produkt innen velferdsteknologiog digitalt tilsyn. RoomMate
inneholderen avansert3D-sensorsom fungererhelt uavhengigav
dagslys.Bildenefra 3D-sensorenbrukesfor visuelt anonymisert
tilsyn, men blir ogsåanalysertav en kraftig innebyggetdatamaskin
for automatiskalarmeringi kritiske situasjoner. RoomMate
fastmonteresøverstpå veggeni rommet og senderautomatiskSMS-varseli ulike situasjoner
uten at brukerentrenger å trykke på en knappeller bære annet utstyr på kroppen.
https://www.roommate.no/produkter/

Digitalt tilsyn med for eksempelRoomMateskalbidra til at pasienterhar nødvendigtrygghet
i sin bolig, gjennomat tjenesteytervarslesdersomuønskedehendelserinntreffer. Slike
hendelserer definert til å værebl.a. fravær fra sengutover en definert tidsrammeog fall
innenfor registrerbartområde.Bruk av digitalt tilsyn framfor fysisketilsyn kan gi økt kvalitet
på tjenesten,bl.a. ved at varslingav uønskedehendelser skjerumiddelbart.
Helsesektorener i konstantendring- både behovog muligheterutvikler seg.Kommunersom
ser muligheteri teknologienog leggerom måten de leverer helse- og omsorgstjenesterpå,
står bedre rustet til å møte fremtidensutfordringer.
«Deviktigstegevinstenevi ser er utsatt behovog redusert antall besøkfra hjemmetjenester,
utsatt behov for institusjonsplass,økt trygghet,frihet, mestringog selvstendighetfor
brukere og pårørende,redusertbelastningfor tjenestenog mindre bruk av tvang»(Larvik
kommune,2016).
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• Helsedirektoratet.Førsteog andregevinstrealiseringsrapport
med anbefalinger:nasjonalt
velferdsteknologiprogram.IS-2416.Oslo:Helsedirektoratet;2016a.og 2017
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/forste
-gevinstrealiseringsrapport
-nasjonalt-velferdsteknologiprogram
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20
%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf

Digitalt tilsyn innebærerbruk av sensorsom registrererog varslerved uønskedehendelser
som fravær fra sengog fall. Varslingved slike hendelsersendestil ansvarligpersonale,som i
tillegg til varslingen,kan få tilgangtil et anonymisertstillbilde over situasjonenvia pc /
nettbrett / mobiltelefon for å vurderesituasjonenog lettere kunneiverksettenødvendig
tiltak.
Helse- og omsorgstjenestenhar ansvarfor igangsettingog bruk av digitalt tilsyn hos brukere
der dette er aktuelt. Tiltaket besluttesiverksatti samråd med bruker / evt. pårørende.
Samtykkevurderingskalutføres,og det skalinnhentessamtykkefra pårørendeved behov før
tiltaket settesi verk.
For å lykkesmed innføringav velferdsteknologi,må kommunenlykkesi å endre måten
tjenester leverespå.
Velferdsteknologimå ogsåseesi sammenhengmed andre brukerrettedetiltak som
hverdagsmestringog hverdagsrehabiliteringder det er relevant (Helse- og
omsorgsdepartementet,2015).
Det fremkommerat de kommunenesom tilpasserteknologientil sin tjeneste har mulighet
for å oppnå store gevinstermed velferdsteknologi.
For tjenestemottakeresom benytter digitalt tilsyn, kan flere gevinsteroppnås:
•reduksjon / erstatningbortfall av fysisketilsyn, som kan vekke/ uroe tjenestemottakeren
•reduksjon / erstatningbortfall av fysisketilsyn hos tjenestemottakeresom trenger tilsyn,
men ikke ønskerfysisketilsyn
•økt trygghet for bruker og pårørende,grunnet umiddelbarvarslingved av uønskede
hendelser
For tjenesteyterkan flere gevinsteroppnåsved bruk av digitalt tilsyn:
•økt trygghet for personale,gjennomumiddelbarvarslingved uønskedehendelser
•mulighet for prioritering av andre oppgavergjennomreduksjon/ bortfall av fysisketilsyn
Kvalitetssikring
Det er utarbeidet egensjekklisteog dokumentasjonspermtil enheter som starter med
digitalt tilsyn. Her finnes den informasjonenenhetentrenger for å kunne sette i verk og
drifte digitalt tilsyn.
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5.5 Skanningi Gerica
Somnevnt tidligere har prosjektet valgt å se på mulighetentil forenkle rutiner i hverdagen
for de ansattei Helseog omsorg.Under finner du en brukerhistoriefra en sykepleieri
hjemmetjenestensom beskriverhvordandokumentasjonmå sammenfattesbasertpå
gjeldendeinformasjon.Dersomdissedokumenteneikke er digitalt tilgjengeligvil jeg påståat
de aldri blir brukt, i tillegg vil verdifull informasjonom pasientenebli oversett.Dersom
dokumenteneskannessuksessivtinn i saksbehandlingen
såtrenger ikke sykepleierenå
skrivedette manuelt inn, men kan bruke tiden sin i kontakt med pasienter.
Nettopp av dennegrunn har vi satt i gangskanning inn til Gericaikke minst som et steg
videre mot fullelektronisksaksbehandlinguten krav til arkiveringav papirkopier.For å kunne
oppnåpapirløssaksbehandlingtrenger Gericaå kunne lagre til en NOARK5arkivkjerne, her
ligger Tieto langt etter skjema.Vi regnermed at vi kan få dette opp i løpet av Q2 2019
Brukerreisefra hjemmesykepleien:
«Dette er min hverdag.Her har jeg tatt bilde av 9 ulike epikriser,overflytningsrapporter,
sykepleiesammenfatninger,
polikliniskenotater, legevaktsnotater, epikriserfra
rehabiliteringsoppholdog fra ulike institusjoneri Norge.Her er det totalt 28 sider med
pasientinformasjon.Denene rapporten er på 8 sider.
For at informasjonvi mottar om pasientenskalværetilgjengeligfor alle som er involvert i
pasientenshelseog
behandlinger, vi(sykepleiere)
nødt t il å skriveinn en
sammenfatningav disse.Her
er det avbildet hele 28 sider
med viktig informasjonom
videre behandlingog
oppfølging.Alle epikriserskal
journalføres,og deretter
arkiveres.Hvisepikrisenekun
arkiveres,er dette
informasjonsom blir
utilgjengelig.Vi er ofte i
dialogmed sykehus,leger etc
hvor PDAblir brukt som et
verktøyfor å finne informasjon.Uten at vi manuelt skriverinn disse,er ikke dette mulig.
Jeger helt sikkerpå at min, og alle andre sykepleierei kommunenvil ha stor nytte av
utbedring av systemet.Dette er sværttidkrevende.Papirenesom er avbildet over kan jeg
tenke meg er over en arbeidsdagsjobb for å registrere,da det er mye oppfølgingrundt disse
papirene.»
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Etter at dennehverdagshistorienble skrevetkan det for ordensskyldnevnesat VestreViken
nå senderepikriserelektroniski tillegg til annenkommunikasjon.Dette betyr at mye av det
som tidligere bare fantespå papir nå er digitalisert.

5.6 Status av elektroniskmedisinkabinett
Etter gjennomførtforprosjekt Ringerikekommune, nærmerebestemt på Austjord, ønsker
prosjektet å anskaffeet automatiskelektroniskmedisinkabinetttil bruk i et pilotprosjekt ved
AustjordBehandlingssenter.
Hensiktenmed anskaffelsener heve kvalitet og pasientsikkerhetgjennomfærre muligheter
til å gjørefeil. Automatisk føring av narkotikaregnskapog reduseretidsbrukensom brukestil
medikamenthåndteringog derigjennomfrigjøre tid til pasientenog andre oppgaver.
Reduserefeilkilder rundt medikamenthåndteringenog bedre økonomienrundt
medikamenthåndteringen(bestilling,rekvirering, utlevering),samt sørgefor mindre retur og
svinnav medikamenter.
Mer effektivt lagerholdog kommunikasjonog ikke minst etablere integrasjonmot Gerica
pasientjournalog medikament-forskrivningsmoduleni Gerica.
Senere leveranseravhengerav et vellykketpilotprosjekt og at nødvendigemidler blir
innvilget. Leveransenevil i det vesentligetilsvareleveransentil Austjord og bestillingskal
skjesenesinnen 4 år fra pilotprosjektet anseesferdig testet.
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Illustrasjonunder viservalgt konfigurasjonfor A + B, C-F preparaterpå korttidsavdelingenpå
Austjord,på rehab vil det væreen mindre modell med bare ett kabinett. Størrelsener
bestemt av behovetfor medisinerpå den enkelt avdeling.Påaustjord såhar
prosjektgruppensom ledesav ChristinaSkarpnesOlsenmanuelt gått igjennomalle
medisiner,og tegnet de inn i skuffer i medisinskapet
. Prosjektlederregnermed å sette
skapenei drift mandag29 oktober. Sefor øvrig presentasjonav medisinskapi Drammen
kommunesom har anskaffetde sammeskapene.
Dimensionerpr.kabinett:
Bredde:66,4 cm
Dybde:74,5 cm
Høyde:203,5cm
Medisineri forpakninger
Totalt150 lagerplasser,
30
lagerplasserpr.modulm.3 hyller

A+Bpå endose,multidoseog
forpakning

Elektronisklås for prod i kjøleskap

Med LukketlegemiddelsløyfemedisinskapeneMedSMARTfra
STOCKART
får man automatisertehjelpemidlerfor oppbevaringog
klargjøringav legemidlersom minimerer risikoenfor istandgjøring
av feil medisin,og gir en totaloversikt over medisinenei samtid. I
tillegg motvirker man misbrukav legemidler,reduserersvinn,
samtidigsom man optimalisererinnkjøp av legemidler.

Lukketlegemiddelsløyfeog Medisinsketraller.Når medisinskapeneer i drift såskal
medisinsketraller ogsåprøvesut i prosjektet på Austjord. Det er planlagtstart oppsett av
medisintralleneetter en månedi drift.
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MedisintralleneMedLinkfra Humanscaleer ergonomiskeog
driftssikretraller. Dette er den nye generasjonmobile løsninger
for administreringav legemidlertil pasient.Trallener utstyrt
med strekkode-funksjonalitetsom sikrer at man kun får tilgang
til medisinersom tilhører den aktuelle pasienten.
MedLinkbidrar til at riktig legemiddelkommerfrem til rett
pasient.Løsningener spesialdesignetfor å redusere
menneskeligefeil og støtter arbeidsprosessen
for en lukket
legemiddelsløyf
e.

5.7 VelferdsteknologiskknutepunktEvondos,Dignio, Roomate og Vingmed
medisinkabinett.
Et nasjonaltknutepunktbeskrivessom en tjeneste som
ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiskeløsninger
og andre e-helsesystemer,for eksempelelektroniske
pasientjournaler.Leverandørerav velferdsteknologiske
løsninger og tjenester vil dermed kun forholde segtil
knutepunkttjenestenfor å kommuniseremed andre
systemeri kommuneneeller spesialisthelsetjenesten.
Integrasjonenei en knutepunkttjenestedriftes og
forvaltesav myndighetene.
Nasjonaltvelferdsteknologiprogramprøver ut et
teknologiskknutepunkt,som vil utgjøre kjernen i en nasjonalinfrastruktur for
velferdsteknologi.https://ehelse.no/velferdsteknologi/nasjonal
-referansearkitektur
Ringerikekommuneer invitert til å væreinn test gruppenpå de overnevnteproduktenemed
det mål å knytte disseinn i kommunensEPJsystemGerica.I gruppenutenom Oslokommune
finner prosjektgruppenDrammenog Bodøkommunesom de første deltagerne, dette er et
prosjekt prosjektgruppenaldri haddehatt ressursertil på egenhånd.
Førstnår velferdsteknologienheteneselvoppdatererEPJog kommunenslipperå journalføre
i flere systemer,kan vi kalle enheteneintegrert i kommunensøkosystem.
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5.8 Virtuel Trening
https://www.idisplay.dk/
Prosjektgruppenoppdagetdette produktet på to separateseminar,det ene et teknologi
seminarfor IT, og den andre seminaretvar for ergoterapeuter.Produktetfremmet effektivt
trening, motiverende,selvgående.Trenenår det passetpasientenselvog kunne være
selvforklarendemed den riktige produktmiksen.
Prosjektgruppenlærte at det var vanskeligå oppnåresultater på grunn av enkle ting som
internett tilkobling hos pasientene,prosjektgruppenvurderte å bruke utstyret til pasientene,
men det ble altfor tidskrevendefor ergoterapeutene.Prosjektgruppenfølte av
prosjektgruppenverkenhaddenok midler eller tid til å kunnegjennomføreet godt prosjekt
uten endringer
Prosjektgruppenhaddeikke disseforutsetningenetilstede og valgte derfor å skrinlegge
prosjektet for dennegang.Dette betyr ikke at dette er et dårlig prosjekt men for ossble det
for utfordrende å forsøkeå finne ledigeressurserselvom prosjektgruppen hadde
investeringsmidler.Prosjektgruppenmangletrett og slett mennesker
Beggeprofesjonenevar enig om at dette kunneværeet potensielt godt
velferferdsteknologiskprosjekt med håndfasteresultaterute hos pasientenetil ergo- og
fysioterapeuterterapeutene i Ringerikekommune.Sammenmed 3 ergo terapeuter og
undertegnedesom tekniskstøttekontakt forsøkteen «light modell» av prosjektforløpet
Welfare Danmarkforeslo for oss.Nordstrandkommunevar og er deresreferansekommune
og vi booket et møte med kontaktpersonender.
Vi var på besøk15.09.17 og snakketmed AlexanderNordstedi bydel Nordstrandi Oslo
kommune
Hanforteller at utgangspunktetfor at de startet med Virtuell Training(VT)var ifm et
fallprosjekt.BydelNordstrandhadde«rekord»i lårhalsbruddog har mangeeldre
innbyggere.
Det ble igangsattet stort fallprosjekt:
• Fallsjekklistei samarbeidmed hjemmetjenesten
•Henvist alle fall fra sykehus/hjemmetjenesten/legevakt
•Vaktmestersom tok oppdragfor strøing/monteringav støttepunktermm
• Geriater– som lærte opp fastlegene,
•Bydelslegesom var drivkraft
•Oppstart av styrke og balansetreningsgrupper
som fysioterapeuterdriver flere gangeri
uken. For å starte dissegruppeneble det opprettet 2 nye årsverkfysioterapeuter. Noen
grupper drivespå dagsenter.
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• Ansatt 50%ergoterapeuti hjemmetjenesten
• Mangereiste på studietur til Danmarkfor å lære om Virtuell Training
Dette førte til et forprosjekt på VTog de er nå i hovedprosjekt.
Søktog fått midler til VTprosjektet,og Aleksanderlønnes av prosjektet ut 2017.
De ser at lårhalsbruddstatistikkhar gått kraftig ned. Dette skyldessikkert flere ting, men kan
væreen effekt av VT.Nordstrandhar 50 000 innbyggereog ser at 12 skjermerer det de
klarer å ha i drift og de har brukt 1,5 år for å tilpassesystemog kommetil drift.
Fysioterapeutersom prosjektlederog 4 superbrukere.
Det tar lang tid med opplæring.Nå skalalle fysioterapeuterpå seminarfor å lære systemet.
Dette betalesav prosjektet.I startfasener fysioterapeuterinne hos bruker 2-3 gangerførste
uke, 1-2 gangersenereog etter hvert bare ringekontakt.
Kost/ nytte – vet ikke ennå.Vanskeligå måle.
Kanfrigjøre noe tid som brukestil andre sakerpå ventelista.
1 skjermi ett år koster 28 000, påfølgendeår 16 000. Det må være 4 G ute for systemet
fungerer best. Brukereer fornøyd med Virtuell treningsappen
• KOLS– veldiggod erfaring,kan trene ut fra egendagsform
• Velgede «friskesteav de skrøpligste»
• Værefriske nok til å kunne administreredette selvog at det ikke blir fallfare under bruk
• Kanfølge opp lengerenn de ville gjort med 1-1 kontakt
• Brukeretrener mer og jevnere
• Brukereoppleverbedringog blir bedre i utførelse
• Synsde har god kontakt med fysioterapeutselvom de ikke har sammepersonligekontakt.
Anbefalingen fra ergoterapeuterog velferdsteknologigruppener å benytte skjermmed
kameragir umiddelbartilbakemeldingsom opplevespositivt hos bruker. IPADbenyttesi
etterkant av et oppleggmed vanligskjerm.
Viktig å lagerammer/forankre/ få med alle fysioterapeuteri
kommunen/ledere/samarbeidsparter.
Lageet «ordentligprosjekt»selvom det er lite
prosjekt.Det må settesav dedikerteresurser,og gi brukerneordentligeskjermensom er
enkle å bruke
https://www.vg.no/forbruker/helse/i/0EyRLG/norge
-i-hoftebrudd-verdenstoppen-ella-89-trener-med-vr-teknologi-for-aaforebygge-fall?utm_content=row-39&utm_source=vgfront
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6. Økonomi/Innkjøp
Midlene som blir benyttet i prosjektet er bevilgeti kommunestyreti 2015med en utvidelsei
2017 på grunn av manglendedriftsmidler. Utfordringen til prosjektet har hele veienvært at
det bevilgedebeløpet har vært investeringsmidlerog ikke driftsmidler. Da prosjektet ble
startet så fungerte dette fint da hovedoppgaventil prosjektet var å byggeinfrastruktur i
Ringerikekommune.Midlene har blitt og blir ennå primært brukt til nettverksutstyrog
kablingi og mellom helselokasjoneri Ringerikekommune.Med nettverksutstyrmenes
svitsjer,brannmurer,trådløseaksesspunkter,overordnedestyringssystemerog lisensertil
disseenhetene.
Med kabling såer det alt fra kablinginternt i byggtil gravingav fiber mellom lokasjonersom
vi har gjort på Sokna,Hvelven,og Hov.Testav medisindispensereog digitalt tilsyn har blitt
tilført driftsmidler da prosjektgruppenrent regnskapsmessig
ikke kunne bruke
investeringsmidlertil å finansieredisse.

Prosjekt
nummer
0710

Årsbudsjett
2018

Prosjektnavn
HELSE

- PILOTPROSJEKT

VELFERDSTEKNOLOGI

Områder
FiberHvelven
Fibertil Hov gård
Trådløstnett alle etasjerHov
Omsorgssenter
Demonstrasjonsleilighet Austjord
Nettverk velferdsteknologi
Informasjonsskjermerpå
helseinstitusjoner
Esensemodul Til Gerica
Helsenettkommunikasjonsløsninger
Nye Gericaterminaler med Android
Lisensoppgradering
til Android
Flåtestyringsvertøyfor DevicerGerica
Lokaliseringsteknologi
traller til MedisinkabinettAustjord
Svarut modul Socio
Nattilsynmed roomate
MedisinkabinettAustjord
Svarut modul Gerica
Totale Kostnader

6 463 990

Prioritet
Kritisk
Høy

Regnskap
pr 3. sept.
2018
1 675 130

Påløpte
utgifter
2015-2017
6 135 085

Totale
påløpte
utgifter
hittil
7 810 215

Justert
kostnads
ramme

Disponibel
ramme pr 3.
sept. 2018
12 600 000
4 789 785

Årlige
Investering Justertetall driftskostnader Fullført
500 000
200 000
Pågående
150 000
300 000
Pågående

Høy
Høy
Høy

90 000
100 000
100 000

90 000
100 000
100 000

Pågående
Pågående
Pågående

Middels
Middels
Middels
Kritisk

250 000
100 000
450 000
500 000

250 000
100 000
450 000
500 000

18 000 Pågående
27 000 Pågående
Pågående
Pågående

Kritisk
Høy
Startet
Planlagt
Planlagt
Startet
Startet
Planlagt

163 000
100 000

163 000
200 000

500 000
120 000

500 000
120 000

1 500 000
120 000

890 000
169 750

100 000 Pågående
60 000 Pågående
50 000
Nei
Pågående
18 900
Nei
48 000
Ja
ja
18 900
ja

4 743 000

4 132 750
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340 800

Rentprosjektmessigså har veldigmye falt på plasssom prosjektgruppenhar jobbet på i flere
å, og som dere ser av planenunder så er det mye som skalpå plassde neste to månedene.
Prosjektgruppensnakkerda medisinkabinettog medisintrallerpå Austjord,Fiberutbygging
og trådløst nett til Hvelvenog Hov.I tillegg har vi nye Gericaterminaler på Android
telefonplattform samt flåtestyringtil dette. Prosjektgruppenhar ogsået prosjekt gående
med informasjonsskjermertil helseinstitusjoner.Kommunikasjonsløsninger
i Helsenett er
prosjekt Ringeriksregionen,
og utplasseringav videokonferanseutstyr.Jegregnermed at
dette prosjektet ogsåer ferdig til jul.

7. Konklusjon
I følge Meld. St. 29 (2012–2013)Morgendagensomsorgså skalvelferdsteknologiskalvære
integrert i helse og omsorgstjenestenei landetskommunerinnen 2020.
Forskningviserat hele ni av ti endringsprosesser
feiler
fordi forankringog opplæringhar sviktet.
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/veikart
-fortjenesteinnovasjon2/introduksjon/introd
uksjon-til tjenesteinnovasjon/forankring/

Med Ringerikekommunesine utfordringer med å
absorbereny teknologiinn i dagligdrift har kommunen
store utfordringer med å nå målene.
Dette er ikke noe unikt helse- og omsorgssektoren,
det gjelder alle sektorer i Ringerikekommune.
Prosjektethar møtt disseutfordringenei flere av
prosjekteneprosjektgruppenhar vært involvert i, men
spesielti utrullingen av digitale medisindispensere.
Prosjektgruppensåat de ansatteså dispenserensom ekstraarbeid og ikke en mulighet til å
sparetid på rutinejobbing.Dette gavutslagi at de heller ikke forsto viktighetenav å være
lojale til avgjørelsenom å sette ut medisindispensere
til brukernei hjemmetjenesten,
ansvarligfor utrulling opplevdeat brukenehaddeblitt f ortalt at «maskineneikke var bra».
Dette bedret seglengreut i prosjektet.
Prosjektgruppenhaddeogsåproblemer med å få frikjøpt vedkommendesom skulle
gjennomføreutrullingen fordi «det ble sykdomog andre uforutsette hendelser».Samme
personskulleogså ta segav opplæringenav de ansatte,og det vanskeliggjordehele
utrullingen.
Medisindispenserene
er i produksjonute i enhetenenå men utnyttelsen er ikke optimal da
det ikke er dedikertepersonellsom jobber med dette. Enhverekstraoppgavesom blir lagt
på personellsom alleredehar en 100%stilling, vil gjøre det vanskeligå gjennomføre.
Samtligeprosjekterhar hatt dette som en begrensning,en stilling-/personer i Helseomsorgsektorensom har opplæring,drift og vedlikeholdmed Ringerikekommunesin
velferdsteknologi.
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Somtilstandsvurderingfra Accenturesom rådmannenbestilte i 2016 klart anbefaltevar å
«gjennomføretiltak som vil øke modenhetsnivåetfor styring og utnyttelse av teknologi.»
PROSJEKTGRUPPEN
ser at det etablereen felles metodikk for gjennomføringav IT- og
digitaliseringsprosjekteri Ringerikekommunehaddevært til stor hjelp for prosjektet og
helse- og omsorgsektoreni Ringerikekommune.
Når det gjelder opplæringså var ønskettil prosjektet at såmangemulig skullefå mulighet til
delta på kurset til KSsom heter VelferdsteknologienABC. Målet for opplæringener å gi en
forståelsefor hvilke utfordringer kommunenstår overfor, hvorfor endringerbør skjenå, og
hvilke roller ansattehar i de ulike faseneav endringsprosessene
. Dette er like viktige på
ledernivåfor å gjenspeilehva som krevesav oppfølgingog evalueringunderveis,og hvorfor
det er viktig å dokumentereerfaringer fra utprøvingen.
Prosjektetsoleklareanbefalinger å satsesterkerepå opplæringande ansatte,i alle nivåer
ikke minst for styrkeforståelsenhvorfor prosjektgruppenforsøkerå innføre
velferdsteknologi.
Prosjektgruppenønsketogsåå kunne informere til ansattei Ringerikekommunehva vi
faktisk gjør og at vi faktisk ikke er noe sinkerdersomvi sammenlignerossmed kommunerpå
sammestørrelse.Vi opplevdeat det var stor nysgjerrighetrundt hva Ringerikekommunesin
satsningpå velferdsteknologi, men veldigfå visstenoe. Prosjektetble informert at
kommunikasjonavdelingensom skulleta segav informasjontil ansatteog innbyggere.
Evondossatsingenkom i Ringvirkningermen noe mer avstedkomikke.
Det er viktig interninformasjontas til et helt annet nivå enn hva Prosjektetvar i stand til, da
vi faktiskhar mye å værestolt av.
Kanskjeden viktigsteanbefalingprosjektet og samtligesamarbeidskommunerkan gi videre
er å satsepå kompetanseog ha dedikert ansattesom jobber med velferdsteknologi.
Prosjektgruppenvar såheldig å ha en ildsjel med riktig kompetansei hjemmetjenestenen
stund, og prosjektgruppenså markanteforskjelleri implementeringstaktog utrulling. Det er
ogsåviktig med en sterk og tett tilknytning IT-enhetenda velferdsteknologier 100%
avhengigav IKT,både i implementering,drift og vedlikehold.
Fåmed tildelingstjenestenpå et helt annet nivå i implementeringenav velferdsteknologii
Ringerikekommune,det er der behovenekommerinn. Prosjektgruppenmener at det er
mye å hente ved å åpnefor en dialog mellom de som har ansvaretfor velferdsteknologien
og tildelingskontoret
Gpshar vært på ønskelistentil prosjektet hele tiden men en blandingav mangelpå
kandidaterå teste det ut på, sammenmed det faktum at dette er 90%organisasjonog 10%
teknologihar gjort dette vanskelig.Prosjektetanbefalerå videreførearbeidet da mye av
dokumentasjonensom er nødvendiger laget.
Demonstrasjonrom for velferdsteknologible byggetog innredet av prosjektgruppensom
jobbet med hjelpemiddellageretpå Austjord.Prosjektetvar med i prosessen,men som
deltagerei byggeprosessen.
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8. Gevinstrealisering
Erfaringfra andre kommunerviser at gevinstenerealiseresf ørst når nye retningslinjerer
etablert og systemethar vært i drift noe tid. Gevinsterher er både av kvalitativ og kvantitativ
art. Rapportenfra Helsedirektoratetpekte på en gevinsti form av først og fremst økt
pasientsikkerhet,selvstendighet,mestring og frihet. Men ogsåøkonomi.Prosjektgruppen
har i prosjektet hatt et mandatå prøveut velferdsteknologi,ikke nødvendigvisjobbe med
innsparing.

9. Vedlegg
Dissefilene er lagt ved:
Lokasjonsvurdering
2019 helseog omsorg
HeradsbygdaVelferdsteknologifunksjonsprogramved Inger 050318
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/216-8

Arkiv: 033

Sak: 6/19
Saksprotokoll - Årsmelding for Eldrerådet 2018
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/216-7

Arkiv: 033

Sak: 3/19
Saksprotokoll - Årsmelding for Eldrerådet 2018
Vedtak i Eldrerådet:
Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering.
Behandling i Eldrerådet 28.01.2019:
Leder Ole Einar Dalen foreslo følgende voteringsrekkefølge.
Avstemming:
Eldrerådets årsmelding 2018 ble enstemmig vedtatt tatt til orientering.

RINGERIKE KOMMUNE

Eldrerådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/216-1

Arkiv: 033

Årsmelding for Eldrerådet 2018
Forslag til vedtak:
Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering.

Beskrivelse av saken
Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018».
Rådmannens vurdering
Eldrerådets årsmeldig for 2018 anbefales tatt til orientering.
Vedlegg


Eldrerådets årsmelding for 2018 V/ Ole Einar Dalen
Ringerike kommune, 16.01.2019
Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Årsmelding 2018

for Ringerike eldreråd
Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra pensjonistforeningene og
de politiske partier.

Leder:

Ole Einar Dalen

Äda I pensjonistforening

Nesteleder:

Elin Helgesen

Tyristra nd pensjonistfo reni ng

Medlemmer:

Reidun Oppen

Sokna pensjonistforening

Liv Rødningen 816rby

FSFRHD pensjonistforening

Gerd Marie Tolpinrud

Vegå rd pensjonistforening

Paul Meier

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet

Nena Bjerke

Vara:

Mildrid Hvalsmarken
Grethe Holmby
Arne Svein Dølden

Seniorforeningen Statens kartverk
FSFRHD

Ole Richard Mælingen

Fagforbundet
Venstre

Steffen Steffensrud

MDG

Sekretær:
Kristin lmsgard har vært rådets sekretær.
Innledning:
Ringerike eldreråd (RER) er et rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som angår
alle eldre i kommunene enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonene, eller blir tatt
opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noe hensikt må det (bli hørt)), dvs. kunne avgi rådene slik at
disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative prosessen.

MØtevirksomhet:
Det har vært avholdt 8 møter i

RER

og behandlet 23 saker

Sakene i 2018 har vært fordelt mellom referat/orienteringssaker, saker fra kommunalsjefen, saker fra

pensjonistforeningene og rådet selv. Rådet mener fortsatt at flere av kommunens saker som angår
eldre burde vært behandlet i RER.
MØteplanen for 2OL9 er vedtatt med 8 møter for Eldrerådet.

De fleste møtene har hatt en innleder/tema.

Temaer som har vært gjennomgått er:

¡
r

lnterkommunalt samarbeidsprosjekt - velferdsteknologi
lnformasjon om byggesaker

Dokid:
1 9007079

(1et216-3)
,Arsmelding 2018

.
¡
o
¡
o
o
o

Befaring på hjelpemiddellageret på Austjord
Organisering av boligtjenesten
Kompetanse utvikling Ringerike Kommune og USHT (undervisningssykehjem og

hjemmetjeneste)
Hendelsesbasertanalyse

Hverdagsrehabilitering
Orientering om <Leve hele livet
lnformasjon om byggesaker

-

en kvalitetsreform for eldre>

Det er kommunalsjef Christine Myhre Bråthen som følger opp rådet fra kommunens side. Når hun
ikke har kunnet møtc har spesialrådgivcr Sveinung Hommc mØtt. Rådmanncn Tore lsaksen har mØtt

for Bråthen på ett møte.
arrangerte fellesmøte 29.10.18 for alle pensjonistforeninger i Ringerike i kommunestyresalen
med 37 deltakere.
RER

Tema var <Pågående utbyggingsprosjekter (Hov øst og Heradsbygda omsorgssenter) i Helse- og
omsorg - lnformasjon om hva nybygg skal inneholde og prosessene.D Bidrag fra ordfører Kjell B.
Hansen, leder i hovedkomiteen for helse- og omsorg Runar Johansen og kommunalsjef Christine
Myhre Bråthen.
Og etterpå presenterte Frivillighetssentralen og venneforeninger fra Sokna, Nes, Hønefoss og Tyribo
sitt <Frivillig arbeid for eldre i nærmiljøene>.

Medlemmer av

o
o
o
r
e
o
o
¡

RER har

vært representert på følgende kurs/aktivitet:

Eldrerådet har vært representert ved i referansegruppen til byggeprosjektet Hov øst.
Eldrerådet harvært representertved Heradsbygda brukerråd.
4 representanter deltok på Ringerike Kommunes <Vårkonferanse>.
Arbeidskomiteen for <Livsglededager> som ble arrangert 9.-11. mai 2017 samt med bistand
fra eldrerådet på selve arrangementet.
Strategikonferansen for formannskapet i Ringerike Kommune 12.-L3. juni.
l- representant på Pensjonistforbundet Buskeruds konferanse med tema <Folkehelse og
kultur for eldre - Aktiv aldring> 7.-8. november 2018.

Leder har deltatt i undersøkelse fra Pensjonistforbundet Buskerud om brukerutvalg for
hjem mebaserte tjenester.

Leder er med i styringsgruppa for ny <kommunal plan for habilitering og rehabilitering>.

H6nefoss, 15.0L.19
Ole Einar Dalen

leder

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/4363-11

Arkiv: U63 &18

Serverings- og skjenkebevilling - Ole Ringerud
Forslag til vedtak:


Ole Ringerud JR, org. 970 397 558 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3
for Ringerud-seter skitrekk, Ringerudseterveien 3516 Hønefoss.



Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.



Anette Ringerud f. 04.05.1983 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak om
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 lokalene til Ringerudseter skitrekk.
Ringerudsetra er en kafe/varmestue i den sydligere delen av Vikerfjell. Søker ønsker
serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle grupper. Søknaden er
sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Personen
som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske prøver i serveringsloven og
alkoholloven.
Innledning / bakgrunn
Ringerudsetra skitrekk åpner etter ombygging av lokalet nå i starten av 2019. Stedet ønsker å
servere mat og alkoholholdig drikk.
Beskrivelse av saken
-

Det fremkommer av søknaden at stedet drives som kafe kombinert med varmestue/skistue.
Ringerudseter skitrekk har ca. 70 sitteplasser innendørs og ca. 50 sitteplasser utendørs. Stedet
holder for det meste åpent i helger og ferier.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
Juridiske forhold
Personen som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i
serveringsloven og alkoholloven. Søknaden er sendt skattemyndigheter, rusenheten og politiet
for uttalelse. Det er ikke fremkommet merknader fra høringsinstansene som har betydning for
søknaden.
Tidligere behandlinger og vedtak
Det er gitt tilsvarende bevilling til Skarrud-setra i den nordlige delen av Vikerfjell og Løvlia
skistue i Nordmarka. Bevillingssøker har tidligere hatt ambulerende skjenkebevillinger i
Ringerike kommune. Det fremkommer ikke av søknaden at søker har bevilling i andre
kommuner.
Rådmannens vurdering
Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden
imøtekommet.

Uttrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 22.10.2018.
Svar – serverings- og skjenkebevilling, datert 22.10.2018.
Brev til høringsinstansene, datert 22.10.2018.
Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 23.10.2018.
Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 25.10.2018.
Uttalelse fra politiet, mottatt 29.10.2018.
Uttalelse fra rusenheten, mottatt 30.10.2018.
Obligatorisk etablererprøve i serveringsloven, mottatt 15.11.2018.
Obligatorisk kunnskapsprøve i alkoholloven, mottatt 18.01.2019.

-

Ringerike kommune, 31.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal

-

Unntatt offentligheten

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/654-2

Arkiv: K25

Fastsetting av støygrenser - Kryptovault
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Sammendrag
Som formannskapet er godt kjent med har det vært utfordringer knyttet til støy fra
KryptoVault sitt datalager på Follum. For å innhente informasjon og få grunnlag for fastsetting
av støygrenser for virksomheten, har rådmannen sikret koordinert vurdering på tvers av
kommunens helsemyndighet, bygningsmyndighet og avdeling for plan og strategi, samt dialog
med nasjonale miljø- og helsemyndigheter.
Kommunen mottok i desember 2018 etterspurt støysonekart for KryptoVault sitt datasenter på
Follum. Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern orienterte formannskapet om sin
vurdering i saken 22. januar 2019 og oversendte sin anbefaling om støyreduksjon 30. januar
2019. Henholdsvis 1. og 4. februar 2019 oversendte KryptoVault også etterspurte utredninger
om mulige ytterligere støyreduserende tiltak hvor beregnet effekt av tiltakene, prognose for
støy som hensyntar full drift av hele anlegget og kostnader synliggjøres.
I dette notatet orienteres formannskapet om informasjonen som nå foreligger. Rådmannens
videre anbefaling for håndtering av saken er at formannskapet orienteres i sitt møte 19. februar,
at det avholdes et åpent informasjonsmøte for naboer og andre interesserte i månedsskiftet
februar-mars og at sak om støygrenser med hjemmel i folkehelseloven fremmes for vedtak i
kommunestyret 7. mars.

-

Beskrivelse av saken
Sommeren 2018 målte kommuneoverlegen og miljørettet helsevern i Ringerike støynivåer på
opptil 60 dBA ved de nærmeste boligene. KryptoVault har i ettertid gjennomført en rekke
avbøtende tiltak som har redusert støyen. Etter pålegg fra fylkesmannen og kommunen har
KryptoVault fått utarbeidet støysonekart som ble oversendt kommunen i desember 2018.
Støysonekart utarbeidet av uavhengig konsulent viste at høyeste beregnede støynivå ved
nabohus i desember 2018 var på 41dBAi, men samtidig at støyen har innslag av rentone og har
høy andel lavfrekvent støy.
Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern orienterte Formannskapet om sin vurdering i
saken 22. januar 2019 og oversendte sin anbefaling om støyreduksjon 30. januar 2019
(vedlagt). Kommunens helsemyndighet gir følgende anbefaling:
Helsemyndigheten finner grunnlag for å skjerpe grenseverdien for støy slik det åpnes
for i T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. Det
begrunnes i støyens karakter (monoton og heldøgnkontinuerlig med bredt
frekvensområde, herunder lavfrekvent støy og innslag av rentonestøy). Virksomhetens
beliggenhet og belastningen knyttet til sammenfallende støy er vektlagt som
skjerpende.
Det fremgår av støyrapporten fra Brekke og Strand at støyen er monoton og
døgnkontinuerlig. Det tas derfor utgangspunkt i nivået Lnight 45 dBA.
Helsemyndighetens anbefaling er at det settes krav om 5 dBA reduksjon av støynivået
med utgangspunkt i nivået for nattlig støy, Lnight 45 dBA, jf. T-1442/2016
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen.
Det innebærer at grenseverdien for støy fra kjølevifter i KryptoVault AS’s dataanlegg
på Follum ikke bør overskride Lden 40 dBA i områder som berøres av støy fra
virksomheten
Helsemyndigheten anbefaler videre at det settes krav til at KryptoVault AS sikrer at
støynivået i soverom og i oppholdsrom ikke overstiger Lp,A,T 30 dBA (NS 8175:2012,
tabell 4), slik det er mulig å ventilere gjennom luftekanal og vindu på gløtt.
Det anbefales vektlagt at virksomheten til enhver tid har ansvaret for å tilrettelegge
sin virksomhet slik, at den med sitt virke belaster omgivelsene minst mulig. Det er et
forskriftsfestet krav at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og
avvikles slik den ikke medfører fare for helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe.
Det påhviler den ansvarlige for virksomheten å utføre de nødvendige beskyttelsestiltak
for å forebygge, hindre eller motvirke fare for helseskade eller helsemessig ulempe.
Kommunen satte i midlertidig brukstillatelse til lager vest gitt 26. okt. 2018 betingelser om og
frister for avklaring av støyforhold. Herunder fikk KryptoVault pålegg om å utrede mulige
ytterligere avbøtende tiltak når det gjelder støy hvor beregnet effekt av tiltakene, prognose for
støy som hensyntar full drift av hele anlegget og kostnader synliggjøres. Mulige ytterligere
avbøtende tiltak er utredet av Brekke & Strand Akustikk AS. Kostnadsoverslag for eventuell
gjennomføring av disse, har KryptoVault innhentet fra StavKon AS. Kommunen fikk disse
utredningene oversendt fra KryptoVault hhv. 1 og 4. februar.
i

Høyeste målte verdi var 40 dBA. Men begge disse verdier er eksklusive eventuell «rentonestraff» på 5 dB jf.
T-1442/2016. I tabeller i rapportene fra Brekke og Strand er målte og beregnede støynivåer oppgitt inkl. 5 dB
«rentonestraff» for de boligadresser der rentone er dokumentert. Disse er i rapport og i tabell 6 nedenfor
markert med *.
-

Brekke og Strand AS har gitt forslag til støyreduserende tiltak for dominerende støykilder hvor
det ikke er gjort tiltak allerede. Fire ytterligere avbøtende tiltak er utredet, hvorav tre av disse
anbefales som særlig aktuelle. Forventet støyreduksjon er vist i støysonekart og i mer detalj
ved de fem nærmeste bolighus. Beregningene viser at det er mulig å oppnå godt merkbar
reduksjon i støynivå hos naboer. De tre tiltakene som er pekt på som særlig aktuelle, er å
installere lyddempere på luftinntak mot øst i hall syd (tiltak A), installere lyddempere på
luftinntak for containere i hall vest (tiltak C) og økt lydisolasjon på fasade vest i hall syd (tiltak
D).
Dersom alle de tre anbefalte tiltak (A, C og D) skulle blitt gjennomført, ville dette ifølge
oversendte kostnadsanslag innhentet av KryptoVault fra StavKon AS koste drøyt fem millioner
kroner eks. mva. De fire tiltakene er anslått å koste om lag hhv. 2,9 mill. kr (Tiltak A), 0,8 mill.
kr (Tiltak B), 1,4 mill. kr (tiltak C) og 0,8 mill. kr (Tiltak D). Formannskapet vil bli orientert
mer detaljert om kostnader og effekt knyttet til de enkelte tiltakene i sitt møte 19. februar.
Tabell fra Brekke og Strand sin utredning oversendt 1. februar 2019 som gir oversikt over
beregnet effekt av mulige ytterligere tiltak:

Både folkehelseloven og forurensningslovgivningen inneholder prinsipper om at en virksomhet
alltid skal redusere støybidraget sitt så langt som mulig uten urimelige kostnader. I tillegg til
vurdering etter T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen vil
derfor forholdet mellom nytte og kostnad knyttet til de aktuelle ytterligere avbøtende tiltak
være del av den videre vurdering i saken. Dette er i tråd med etablert praksis når
miljømyndighetene fastsetter støygrenser for industri i henhold til forurensningsloven. For øvrig
må det i vurderingen tas høyde for at beregninger av effekt av de støyreduserende tiltakene
innebærer usikkerhet i størrelsesorden 3-5 dB.
Rådmannens anbefaling for videre håndtering av saken er at formannskapet orienteres i sitt
møte 19. februar, at det avholdes et åpent informasjonsmøte for naboer og andre interesserte i
månedsskiftet februar-mars og at sak om støygrenser med hjemmel i folkehelseloven fremmes
for vedtak i kommunestyret 7. mars.

-

Vedlegg
 Helsemyndighetens anbefaling om støyreduksjon fra datasenter KryptoVault AS,
Follum; avgitt 30.01.19
 Rapport fra Brekke og Strand AS om forslag til støyreduserende tiltak ved
KryptoVault Hønefoss, oversendt Ringerike kommune 1. februar 2019
 Overslag på arbeider i hall vest og sør på Follum fra StavKon AS, oversendt Ringerike
kommune 4. februar 2019.

Ringerike kommune, 14.02.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Terje Dahlen
saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen
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RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

30.01.2019

Støy fra datasenter KryptoVault AS, Follum
Helsemyndighetens anbefaling om støyreduksjon.
Beskrivelse
Helsemyndigheten mottok 28.06.2018 klage som en bekymringsmelding fra naboer til
KryptoVault AS’s dataanlegg på Follum. Meldingen omhandlet døgnkontinuerlig støyplager.
Støyplagene ble forverret på natten. Bekymring omhandlet helsefare på kort og lang sikt.
Helsemyndigheten var på det tidspunktet ikke kjent med etableringen av virksomheten og fikk
opplyst fra Byggesakskontoret at det ikke var gitt tillatelse til drift av datasenteret.
Kommuneoverlegen og fagansvarlig miljørettet helsevern befarte bedriften og området
03.07.2018 og målte frittfelts støynivåer på mellom 46 og 60 dBA1 ved de nærmeste boligene
i Hofsfossveien nr. 74, 76 og 78. Støyen fra datasenteret var godt hørbar i boligområder rundt
i syd og vest samt i Rabbaveien øst for datasenteret. I dialog med virksomheten fikk vi
opplyst, at støyutfordringen var kjent og at de jobbet aktivt med støydempende tiltak for å
redusere støynivået. De forventet effekt av tiltakene og planla å utføre støymålinger innen
20.08.2018.
Helsemyndigheten gjennomførte varslet tilsyn på bedriften 28.08.2018. Støykildene ble
opplyst å være vifter for luftkjøling på containere med datamaskiner. Containerne er plassert
innendørs med utlufting over tak og gjennom åpen østfasade.
Norconsult AS fremla 03.09.2018 «Rapport fra måling av støy fra datasentralen til
eksisterende bebyggelse» av 31.08.2018. Støyrapporten viste at det fortsatt ble målt for høye
støynivåer ved boligene i forhold til retningslinjen for industristøy (T-1442/2016), og
virksomheten opplyste at de fortsatt jobbet med støyreduserende tiltak med mål om å oppnå
ytterligere reduksjon av støyen. Det ble i vurderingene anført at virksomheten tok hensyn til
sammenfallende støy fra nærliggende vei og jernbane.
Med henvisning til Folkehelselovens § 12 og Forskrift om miljørettet helsevern § 13 om
virksomhetens opplysningsplikt, anmodet Kommuneoverlegen 19.10.2018 om at KryptoVault
AS innen 18.12.2018 fremla støysonekart for dagens og fremtidig planlagt drift på
datasenteret. KryptoVault AS engasjerte Brekke & Strand Akustikk AS for å gjennomføre
støysonekartleggingen.
Fylkesmannen varslet 29.10.2018 vedtak med pålegg om støykartlegging innen 31.12.2018.
De vil vurdere om virksomheten må innhente tillatelse fra Fylkesmannen i henhold til
Forurensnings-lovens bestemmelser. Fylkesmannen avventer uttalelsen fra helsemyndigheten,
samt en avklaring fra sentrale myndigheter om mulig konsesjonsplikt for datasentre.
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dBA omhandler det lydfrekvensområdet som det menneskelige øret oppfatter.
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Daglig leder for KryptoVault AS, Kjetil Hove Pedersen opplyste 16.11.2018 at den støy som
anlegget produserer er konstant, uavhengig av når på døgnet eller hvilken dag det er, samt at
ingen målepunkter i boligområdene oversteg 45 dB. Videre at støyen kan oppleves forskjellig
avhengig av eksterne faktorer som vær og vind, varierende bakgrunnsstøy o.l..
Støysonekartlegging ved Brekke & Strand Akustikk AS
Støyrapporten ble mottatt 20.12.2018. Brekke & Stand Akustikk AS opplyser i rapporten at
støyberegninger og –soneinndelinger er utført som anmodet av helsemyndigheten 19.10.2018.
De opplyser i rapporten at datasenteret har døgnkontinuerlig drift med jevnt lydnivå. Det
foreligger støysonekart for både dBA og dBC2. Rapporten tar utgangspunkt i Retningslinjer
for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016 industristøy og støynivået: Lnight 45
dBA.
Det fremgår av støysonekartet 20.12.2018 at datasenteret vil påføre boligbebyggelsen et
støynivå på opptil 43 dBA. Videre fremgår det at det er identifisert innslag av rentonestøy fra
datasenteret (synliggjort i støysonekart med rentonestraff på 5 dBA i tråd med T-1442/2016),
samt at det er dokument lavfrekvent lyd.
Saksbehandling
Helsemyndigheten har benyttet helsediplomati som metode i behandlingen av bekymringsmeldingen fra naboene. Det er relevant metode i saker der partene viser forståelse for klagens
innhold og bidrar konstruktivt til håndtering av klagen. Forvaltningslovens § 11 gir hjemmel
for å bruke tid til saksbehandlingen i saker som vurderes å være av et visst omfang,
kompleksitet og der flere forvaltningsorganer er involvert, så fremt ventetiden ikke vurderes å
påføre partene unødig belastning. Helsemyndigheten har, med henvisning til bedriftens
igangsatte tiltak sammen med sakens prinsipielle karakter, vurdert at det har vært relevant å
bruke tid på å etablere et godt kunnskapsnivå før behandlingen av bekymringsmeldingen
ferdigstilles.
Det har i saken vært avholdt flere møter med deltakelse fra KryptoVault AS, Norconsult AS,
naboer, Byggesakskontoret og helsemyndigheten med fokus på å øke kunnskapsnivået om
virksomhetens art og omfang, samt øke kompetansen på denne typen støy.
Helsemyndigheten har vært dialog med Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet samt Fylkesmannen i Buskerud. Den 10.10.2018 arrangerte Ringerike kommune en
fagdag om støy fra datasentre, med befaring på KryptoVault AS og hos de nærmeste naboene.
Representanter fra Fylkesmannen i Buskerud og Folkehelseinstituttet deltok på fagdagen.
Ringerike kommune har videre innhentet erfaringer fra en tilsvarende sak i Vaksdal
kommune. Vaksdal kommune har lagt NS-8175:2012 til grunn for sitt vedtak og har med
helsefaglig grunnlag satt nattlig støygrense på 35 dBA. Vedtaket er påklaget til Fylkesmannen
i Hordaland. NS-8175 fastsetter grenseverdier for innendørs støy fra tekniske installasjoner:
Tabell 5. Utendørs lydklasser for boliger. Utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder», klasse C.
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I følge NS-8175:2012, skal lydnivå på utendørs uteoppholdsareal og utenfor vindu fra teknisk
installasjoner i samme bygning eller i andre bygninger ikke overstige: L p,AF,max3 35 dB natt, 40
dB kveld og 45 dB dag. Lydnivå på uteoppholdsareal fra andre utendørs lydkilder er satt til
nedre grense for «gul» sone i T-1442/2016. Nedre grense i gul sone for industri med
helkontinuerlig jevn drift, er 45 dB natt.
Byggesakskontoret ga 16.01.2019 rammetillatelse til et nytt datasenter på Viul. Det vises til
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningens sak 5/19 i møte 14.01.2019. Operatøren der
har prediktert et forventet maksimalt støynivå som følge av aktiviteten på 39 dB (L pAeq, 24h)4.
Ringerike kommune ved Rådmannen har, med henvisning til sakens prinsipielle karakter,
vektlagt at bekymringsmeldingen fra naboer til KryptoVault AS ikke skal behandles
selvstendig av helsemyndigheten. Det vektlegges en tverretatlig behandling av saken av de
relevante myndigheter i kommunen. Helsemyndighetens anbefaling er en del av denne
behandlingen.
Vurdering
Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på
helsen. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. folkehelseloven § 8.
Støy er en miljøfaktor som kan gi helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe for folk.
Datasentre og støy fra disse er ikke belyst i eksisterende regelverk, og det er ikke egne
helseforskrifter for støy. Det fremgår av forskrift om miljørettet helsevern, § 3 at helsehensyn
så langt som mulig skal sikres, vektlegges og tydeliggjøres gjennom ordinær planlegging og
godkjenning.
KryptoVault AS har etablert et datasenter innenfor «Områdereguleringsplan 343 Follum».
Områdereguleringsplanen har ikke bestemmelser om støy. Det fremgår av forskrift om
miljørettet helsevern, kapittel 3 at støy er blant de miljøfaktorer som skal hensynstas ved valg
av beliggenhet av nye virksomheter. Det er et krav at virksomheten skal planlegges, bygges,
tilrettelegges, drives og avvikles slik den ikke medfører fare for helseskade eller vesentlig
helsemessig ulempe. Det påhviler den ansvarlige for virksomheten å utføre de nødvendige
beskyttelsestiltak for å forebygge, hindre eller motvirke fare for helseskade eller helsemessig
ulempe (forskrift for miljørettet helsevern § 7 og § 9). Spesielt for støy fremgår det av § 9, a:
Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og
vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig
nivå.
Helsemyndigheten anerkjenner støyrapporten datert 19.12.2018 fra Brekke & Strand Akustikk
AS. I samråd med Miljødirektoratet, Fylkesmannen og Byggesakskontoret vurderer vi i tråd
med Brekke & Strand Akustikk AS at støykilden hos KryptoVault AS Follum faller innenfor
T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. KryptoVault AS har
3

Lp,AF,max er det aritmetiske gjennomsnittet av A-veid maksimalt lydtrykknivå (dBA).

4

LpA,24h er A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for et døgn.
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opplyst at årsaken til støybelastningene i omgivelsene er kjøleviftene, som skal forhindre
overoppheting av datamaskinene.
Helsemyndigheten vurderer med utgangspunkt i støyrapporten fra Brekke & Strand Akustikk
AS og i Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016 at, følgende
forhold må hensynstas i vurdering av støygrense for KryptoVault AS’s virksomhet:
Støy med rentone
Brekke & Strand Akustikk AS har identifisert område med innslag av rentone og har i
støyrapporten vist støysoner med 5 dB rentonestraff. Vi er enig med Brekke & Strand AS i at
skjerping av tillatt støynivå som følge av rentone er relevant og at anbefalingene i T-1442 kan
anvendes som utgangspunkt.
Av Retningslinjen fremgår det at dersom «lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsom
bruksformål inneholder tydelige innslag av impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i
kapittel 4.2 skjerpes med 5 dB. Skjerpingen bør gjøres gjeldende for driftssituasjoner der
impulslyd og/eller rentoner er et karakterisk trekk ved driften.» I aktuelle sak vektlegges
innslag av rentonestøy som skjerpende for fastsettelse av støygrense.
Sammenfallende støy.
Naboene i syd og vest bor i et område med sammenfallende støy. Støy fra Hofsfossveien,
aktiviteter på jernbanene og støy fra E16 er godt hørbar. Flere av boligene ligger i gul
støysonene (gjennomsnittlig støynivå over 55 dBA) fra Hofsfossveien, men utenfor
støysonene knyttet til E16. En tredje kjent støykilde i området er støy fra jernbanen.
Helsemyndigheten kjenner ikke til at det er utviklet støysonekart for aktiviteter på jernbanen.
Etableringen av KryptoVault AS’s virksomhet er en additiv støykilde. Samtidig har
etableringen medført at flere av de berørte boliger ikke lenger har en stille side.
Retningslinjens prinsipper er at alle boenheter skal ha en stille side og tilgang til et støymessig
tilfredsstillende uteoppholdsareal. I et område hvor gul eller rød sone for flere kilder
overlapper, vil den totale støybelastningen være større enn nivået fra den enkelte kilde.
Retningslinje (T-1442/2016) gir anledning til å stille 3 dBA strengere støygrenser for nye
områder med støyfølsom bruksformål i gul støysone. I aktuelle sak vektlegges omfanget av
sammenfallende støy som skjerpende for fastsettelse av støygrense.
Lavfrekvent støy
Støyen har innslag av lavfrekvent støy (dBC). Ved våre frittfelts målinger i området har
samtidige dBA og dBC målinger vist at dBC i snitt er mellom 10 og 12 høyere enn dBA.
Funnene bekreftes i naboenes og Brekke og Strand Akustikk AS’s målinger. Det fremkommer
av støysonekartet at innslaget av lav frekvent støy er dominerende blant de nærmest liggende
boliger.
Det er i retningslinjer for støy ikke fastsatt grenseverdier med utgangspunkt i dBC.
Retningslinjene retter seg mot støy målt som dBA, hvilket gjenspeiler den lyden mennesket
kan høre. Det er kjent at lavfrekvent støy er vanskeligere å dempe og håndtere som støykilde.
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Tiltak mot lavfrekvent støy fra denne type installasjoner kan eksempelvis være valg av vifte
type, innbygging av vifter, støydempende materiell (tyngre materiale). Det vises til § 9 a) i
Forskrift for miljørettet helsevern, der det anføres at virksomheter ved etablering og bruk av
støykilder skal tilstrebe lavest mulig støynivå. I aktuelle sak vektlegges innslaget av
lavfrekvent støy som skjerpende for fastsettelse av støygrense.
Støyens karakter
Helsemyndighetens erfaring med støy fra datasenter, er at støyen kommer fra kjølevifter
knyttet til containere med datamaskiner. Den fremstår som monoton, er døgnkontinuerlig med
et bredt frekvensområde og med innslag av rentonestøy. Støyen kan sammenlignes
«fossebrus» eller støy fra vindmøller.
Retningslinjen T-1442/2016 gir anledning til å sette en straff på 5 dB for støykilden som har
rentone, men har ikke egne vurderinger i forhold til det støybildet som er vist ved aktuelle
datasenter: monoton, døgnkontinuerlig og med bredt frekvensområde. I aktuelle sak
vektlegges støyens karakter som skjerpende i fastsettelse av støygrense
Nattlig støy er en særlig utfordring. Helsemyndigheten vektlegger at støynivået innendørs i
oppholds- og soverom må være lavest mulig. Forholdet poengteres for denne støykilden, da
det er dokumentert et betydelig innslag av lavfrekvent støy. Det vises i T-1442/2016 til NS
8175: Lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder, tabell 4- Lydklasser for
boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Det gis anbefaling om Lp,A,T5 30 dB i
oppholds- og soverom (klasse C). Dette er i tråd med anbefalinger utfra helsehensyn, gitt av
Folkehelseinstituttet v/ Gunn Marit Aasvang (jan.2019): gjennomsnittlig støynivå i soverom
bør ikke overstige 30 dBA for å hindre søvnforstyrrelser. Anbefalingene til innendørs
støynivå er ikke istedenfor anbefalingene til utendørsnivåer i T-1442/2016, men er et
supplement for å sikre gode innendørs forhold. Det er først og fremst viktig å sørge for at
utendørsnivåene er tilfredsstillende, også for å sikre gode innendørs lydforhold, med
muligheter for å åpne vinduer og ventiler. Det vurderes at vindu på gløtt og lufteventil
reduserer den utendørs støyen med 10-15 dBA.
Helsemessige vurderinger
I Helsemyndighetens vurdering og anbefaling til støygrense legges «føre var prinsippet» til
grunn for myndighetsutøvelsen. Det innebærer at man ikke skal vente til at helseutfall har
inntruffet før myndighetsutøvelsen iverksettes. Det retter seg ikke minst mot situasjoner, der
kunnskapsgrunnlaget ikke er dekkende, samtidig med en eksisterende og erkjent bekymring
for negative helseeffekter. Støy er en kompleks helsebelastning, der så vel objektive som
subjektive registreringer er av betydning for belastningsgraden. Det er kjent at støy bl.a.
påvirker hjerte-karsystemet, psykisk helse og velvære, påvirker søvn, reduserer konsentrasjon
og bidrar til muskelspenninger og stressfølelse. Støyens potensiale for helseskade avgjøres
både av det faktiske lydnivå og av den reelle eksponeringstiden. Det vurderes i dag at særlig
nattlig støy påvirker helsen negativt.
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Forskning som omhandler støy og helseskader, er mest omfattende for veitrafikk støy.
Helsemyndigheten kjenner ikke til at det foreligger spesifikke, nasjonale kunnskaper om
helseeffektene på kort og lang sikt den type støy som er aktuell i denne sak. Det foreligger i
dag ikke nasjonale retningslinjer for støy fra datasentre. Det er et generelt krav at
virksomheten skal tilrettelegges slik, at den med sitt virke belaster omgivelsene minst mulig.
Ny retningslinje for støy WHO
Verdens Helseorganisasjon (WHO) publiserte i 2018 ny skjerpede retningslinje for støy.
WHO anbefaler at gjennomsnittlig støynivå fra trafikk ikke bør overstige L den6 53 dB utenfor
bolig, mens støynivå på natten ikke bør overstige Lnight 45 dB. Folkehelseinstituttet anfører på
(24.10.2018) at: «Helsevirkninger som er inkludert i vurderingen er: Søvnforstyrrelser,
støyplage, kognitiv svekkelse, det vil si svekkelse av språk og læring, hjerte- og karsykdom,
psykisk helse og trivsel/velvære, hørselssvekkelse og tinnitus, samt virkninger på foster.»
Helsemyndighetens anbefaling
Helsemyndigheten finner grunnlag for å skjerpe grenseverdien for støy slik det åpnes for i T1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. Det begrunnes i
støyens karakter (monoton og heldøgnkontinuerlig med bredt frekvensområde, herunder
lavfrekvent støy og innslag av rentonestøy). Virksomhetens beliggenhet og belastningen
knyttet til sammenfallende støy er vektlagt som skjerpende.
Det fremgår av støyrapporten fra Brekke og Strand at støyen er monoton og døgnkontinuerlig.
Det tas derfor utgangspunkt i nivået Lnight 45 dBA.
Helsemyndighetens anbefaling er at det settes krav om 5 dBA reduksjon av støynivået med
utgangspunkt i nivået for nattlig støy, Lnight 45 dBA, jf. T-1442/2016 Retningslinjer for
behandling av støy i arealplanleggingen.
Det innebærer at grenseverdien for støy fra kjølevifter i KryptoVault AS’s dataanlegg på
Follum ikke bør overskride Lden 40 dBA i områder som berøres av støy fra virksomheten
Helsemyndigheten anbefaler videre at det settes krav til at KryptoVault AS sikrer at
støynivået i soverom og i oppholdsrom ikke overstiger Lp,A,T 30 dBA (NS 8175:2012, tabell
4), slik det er mulig å ventilere gjennom luftekanal og vindu på gløtt.
Det anbefales vektlagt at virksomheten til enhver tid har ansvaret for å tilrettelegge sin
virksomhet slik, at den med sitt virke belaster omgivelsene minst mulig. Det er et
forskriftsfestet krav at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles
slik den ikke medfører fare for helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe. Det påhviler
den ansvarlige for virksomheten å utføre de nødvendige beskyttelsestiltak for å forebygge,
hindre eller motvirke fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

6

6

Lden er dag-kveld-natt lydnivå (day, evening, night)

RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Uttalelse
Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern anbefaler krav om 5 dBA reduksjon av støynivået
med utgangspunkt i nivået Lnight 45 dBA. Det er i tråd med redegjørelsen fra KryptoVault As
og Brekke & Strand Akustikk AS, jf. T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen, Industri med helkontinuerlig drift, gul sone (tabell 3). Det er likeledes i
tråd med det støynivå som er lagt til grunn for tillatelse gitt av Ringerike kommune i
desember 2018 for tilsvarende virksomhet på Viul.
Støyen i utendørsarealer skal ikke overskride L den 40 dBA i områder med støyfølsom
bebyggelse som berøres av støy fra virksomheten.
Støynivået i soverom og oppholdsrom, i berørte eiendommer skal ikke overstige L p,A,T 30
dBA
Det er en forutsetning at virksomheten til enhver tid tilrettelegges slik at den belaster
nærmiljøet minst mulig, herunder skal det til enhver tid tilstrebes lavest mulig støynivå. For
KryptoVault AS retter dette seg spesielt mot reduksjon av lavfrekvent støy.
Hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Det vises til:
Regjeringens Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
Norsk Standard NS 8175:2012. Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper.
Saksdokumenter
Trond Gulestø, på vegne av naboer til Follum og KryptoVault Hønefoss, 28.06.2018.
Bekymringsmelding helse og miljø ang. virksomhetsetablering KryptoVault, Follum
KryptoVault AS 20.12.2018. Støysonekart. Vedlagt: Brekke & Strand Akustikk AS,
19.12.2018. Rapport KryptoVault Hønefoss, Utendørsstøy til nabo

7

RAPPORT
KryptoVaultHønefoss
Støytiltak

Kunde:

KVHønefossASv/ RenaldasGladikas

Sammendrag:
Det er gitt forslagtil støyreduserendetiltak for dominerendestøykilderhvor det ikke er gjort tiltak
allerede.
Forventetstøyreduksjoner vist i støysonekartog i mer detalj ved fem adresser.Beregningeneviser at
det er mulig å oppnå godt merkbarreduksjoni støynivåhos naboer.
Aktuelletiltak er:
Tiltak A: Lyddemperepå luftinntak mot øst, hall Syd
Tiltak C:Lyddemperepå luftinntak containere,hall Vest
Tiltak D: Økt lydisolasjonfasadevest,hall Syd
Støynivåhos naboertilfredsstiller grensefor industristøyi T 1442selvuten støyreduserendetiltak.

Oppdragsnr:
Rapportnr:
Revisjon:
Revisjonsdato:
Oppdragsansvarlig:
Utarbeidet av:
Kontrollert av:

62037 00
AKU03
0
31. januar 2019
StåleEllingsen
StåleEllingsen
TrondBlesvik

Oslo• Trondheim• Bergen• Stavanger• Kristiansand• Tel:+4724 1264 40 • info@brekkestrand.no• Org.nr.916863 071
www.brekkestrand.no

KryptoVault Hønefoss
Støytiltak

Rev. Utarbeidet

Kontrollert

Kommentar

Nr:

Navn:

Dato (Egenkontroll) Navn

Dato

0

SE

31.01.2019 TBL

31.01.2019

Dokumentopprettet

IT arkiv: AKU03R 190131KryptoVaultHønefoss Støytiltak

Innhold:
1

Bakgrunn...............................................................................................................................
.............3

2

Situasjonsbe
skrivelse..........................................................................................................
................3

3

Myndighetskrav...............................................................................................................................
...4
3.1

RetningslinjeT 1442/2016.........................................................................................................
4

3.2

Kommuneoverlegen
...................................................................................................................
4

3.3

Fylkesmannen
.............................................................................................................................
4

4

Støykilder...............................................................................................................................
.............5

5

Forslagtil tiltak ...............................................................................................................................
....5
5.1

5.1.1

Luftinntakmot øst..............................................................................................................
5

5.1.2

Avkastmot øst....................................................................................................................
6

5.1.3

Avkastmot syd...................................................................................................................
6

5.1.4

Fasademot vest hall Syd....................................................................................................
7

5.2

6

Hall Vest...............................................................................................................................
.......7

5.2.1

Inntaksvifterhall Vest.........................................................................................................
7

5.2.2

Avkast,hall Vest.................................................................................................................
7

5.2.3

Fasademot vest,hall Vest..................................................................................................
8

Virkningav tiltak ...............................................................................................................................
.. 8
6.1

7

Hall Syd...............................................................................................................................
........5

Punktberegninger
.......................................................................................................................
9

Vurdering...............................................................................................................................
.............9

Vedlegg1: Frekvensspektra
punktberegninger.......................................................................................
10
Vedlegg2: Støysonekart
...........................................................................................................................
11
T 1442,Lnight...............................................................................................................................
...........11
Soneinndelingetter kommuneoverlegen,Lnight....................................................................................
17
Vedlegg3:

Utdrag fra Retningslinjefor behandlingav støy i arealplanlegging,T 1442/2016........23

Vedlegg4: Lyddempereluftinntak hall Syd..............................................................................................
24
Vedlegg5: Lyddempereluftinntak hall Vest............................................................................................
29

Rapportnr:AKU03

Revisjon:0

31. januar2019

Side:2 av 32

KryptoVault Hønefoss
Støytiltak

1

Bakgrunn

Det er etablert nytt datasenterfor dataprosesseringi eksisterendelagerhallerpå Follum,Hønefoss.
Brekke& StrandAkustikker engasjertav KVHønefossv/ RenaldasGladikasfor å utarbeidetiltak støy
hos naboerved drift av datasentralen.
Dennerapporten presentererforslagtil støytiltak og forventet virkninghos naboer.
Det er tidligere gjort støymålingerhos naboerog laget støysonekartfor situasjonuten støytiltak. Dette
er rapportert i:
AKU01Rev2181219KryptoVaultHønefoss Utendørsstøy til naboer,datert 19. desember2018
AKU02Rev1R 181207KryptoVaultHønefoss Støymålingerhos naboer,datert 7. desember2018
Brekke& Strandhar søkt om ansvarsrettfor prosjektet,j.fr. plan og bygningsloven(PBL).

2

Situasjonsbeskrivelse

Sentralenbestår av to haller plasserti et eksisterendeindustriområdemed kort avstandtil boliger, se
figur 1. Enoversiktover utstyret i halleneer gitt i tabell 1. Støykildeneer i hovedsakviftestøyfor
kjølingav datautstyr.
Tabell1 Tekniskdata hall Vest og hall Syd

Hall Utstyr

Antall

Vest Containermed 240 minere.
40 stk.
Integrerte tilluft og avtrekksvifter Vifter er on off.
Syd

POD1
POD2
POD3

2 880 minere
5 760 minere
2 304 minere

AvtrekksvifterPOD1+2
AvtrekksvifterPOD3

Frekvensregulert,maks30 Hz
Frekvensregulert,maks30 Hz

Hall vest

Hall syd

Figur1 Oversiktskart(kart.1881.no)

Rapportnr:AKU03

Revisjon:0

31. januar2019

Side:3 av 32

KryptoVault Hønefoss
Støytiltak

3

Myndighetskrav

Det er Ringerikekommunesom er planmyndigheti området. Kommunenhar foreløpigikke fastsatt
grenseverdiertil utendørsstøy hos naboer.Somutgangspunktfor støyvurderingenehar derfor
retningslinjeT 1442/2016blitt lagt til grunn inntil myndighetskraveneforeligger.

3.1 RetningslinjeT 1442/2016
Miljøverndepartementetsretningslinjefor støy i arealplanleggingT 1442/2016skalleggestil grunn
ved arealplanleggingog behandlingav enkeltsakeretter plan og bygningsloven.Aktuelle
grenseverdierer gjennomgåtti vedlegg3.

3.2 Kommuneoverlegen
I epost 19. oktober 2018gir kommuneoverlegenfølgendeanmodningangåendestøyutredningfor
datasenteret:
Støyutredningenmå utføresav nøytral støyfagligkompetanse.
Støyenskarakter,frekvensområderog utbredelsemå beskrives.
Støysonekartfor eksisterendedatasenterog prognoser,for planlagtefremtidig datasenter,må
omfatte grenserfor 35, 40, 45, 50 og 55 dB og målt som bådedBAog dBC.
Det er ikke angitt hvilkenmåleparametersom gjelder for grenseneangitt i punkt 3. Det imidlertid
rimelig å forutsette at dette gjelder ekvivalentlydnivåpå natt eller for hele døgnet,henholdsvisLeq,24h
og Lnight. Datasenterethar døgnkontinuerligdrift, slik at ekvivalentdøgn og nattnivå vil være likt.
De angitte grensenepå 35 55 dB må forutsettes å gjeldeA veid nivå. For C veide nivåerer det ikke
relevant å se på grenserså lave som 35 dB.Det visesikke C veide lydnivåfor vurderingenav
støytiltakene.

3.3 Fylkesmannen
I vedtakfra 26. november2018gir Fylkesmannenfølgendepålegg:
«Vedtaketspålegginnebærerat KryptovaultASskal utføre støykartlegging,herunderstøyvurderingog
støymålingfra sitt datalagringsanleggpå Follumi Ringerikekommune.Det skal benyttesen uavhengig
kompetent tredjepart for utføring av støykartleggingen.Alle virksomhetensstøykilder skal være
inkludert (også eventuellefremtidige nye støykilder),og alle sider av bygget skal måles.Støyved alle
døgnetstider skal utredes.Vurderingenmå inneholdestøysonekart,beskrivelseav type støy samt en
konsekvensutredning
av støyenvirksomhetensdatalagringssenterrepresentererfor omgivelsene.»
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4

Støykilder

Støykildenesom er kartlagt er gitt i tabell 2.
Tabell2 Støykilder

Hall Støykilde
Syd

Vest

Kommentar

Luftinntak mot øst
Avkastmot øst
Avkastmot syd
Fasademot vest

Alleredemontert lyddempere.
Alleredemontert lyddempere.

Luftinntak mot øst
Avkastpå tak
Fasademot vest

Alleredemontert lyddempere.

For å reduserestøyenhos naboenemå det gjennomførestiltak på kildenemed størst støybidragi de
ulike mottakerpunktene.Om en kilde dempesså mye at den ikke lengergir vesentligbidrag vil ikke
ytterligere støyreduksjonha noen hensikt.Øvrigekilder må da vurderesi nesteomgang.
Det er luftinntakenemot øst og fasadenemot vest som generelter kraftigstekilder. Deretter kommer
avkastenepå tak i hall Vestog mot øst i hall Syd.Avkastmot syd i hall Sydgir neglisjerbarestøybidrag.

5

Forslagtil tiltak

I det følgendeangisforslagtil støytiltak for de ulike støykildene.Antakelserog forutsetningersom er
lagt til for utarbeidelseav tiltakene er ogsåangitt.

5.1 Hall Syd
5.1.1 Luftinntakmot øst
Det foreslåslyddemperemed 300 mm/155 172 mm baffeltykkelse/luftspaltavhengigav akse,se
skisseri vedlegg4. Dempernedekkeråpningenemot kald sone.Det er lagt inn tettfelt med dør for
enkel adkomsttil de kaldesonene.Detaljert beskrivelsemed skisserer gitt i vedlegget.Vedleggetangir
ogsåforutsetningerog antakelsersom lagt til grunn.
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5.1.2 Avkastmot øst
Det er alleredemontert lyddemperepå avkastet.Mottatt skissefor demperneer vist i figur 2.
Dempernehar 200mm/100mmbaffeltykkelse/luftspalt.
Skissenviserat det mer enn en halv luftspalt mellom ytterste bafler og lyddempervegg.Dette gir
lekkasjeog begrenservirkningenav demperen.Et mulig tiltak for å forbedre dempernesvirkningkan
væreå tette spaltenmellom demperveggog ytterste baffel, eventuelt å direktemonterebaffel med
halv baffelbreddepå dempervegg.Det er stor usikkerhetknyttet til estimert virkningat et slikt tiltak,
og det er derfor ikke gjort beregningerfor dette.

Figur2 Lyddemperehall Sydavkastmot øst

5.1.3 Avkastmot syd
Det er alleredemontert lyddemperepå avkastet.I tillegg er viftehastighetenlåst til 30 Hz.Tidligere
målingerog beregningerviser at avkastetmot syd gir neglisjerbartstøybidragtil naboene.
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5.1.4 Fasademot vest hall Syd
Anbefalttiltak er gitt i tabell 3. Den angir ogsåeksisterendekonstruksjonsom er lagt til grunn ved
utarbeidelsenav tiltaket.
Tabell3 Tiltak fasadevest hall Syd

Element
1,6 mm korrugertealuminiumsplater
150 mm hulrom
18 mm OSBplate
50 mm mineralullabsorbent
250 mm utforing fra OSB,fortrinnsvisfrittstående
Mineralull i hulrom
3 lag gips
50 mm mineralullabsorbent

Eksisterendekonstruksjon

Innvendigtiltak på
eksisterendekonstruksjon

5.2 Hall Vest
Det er viftene i containernesom er støykildei hall Vest.Støyenfra avtrekksviftenekommer ut via
avkastpå tak, mensstøyenfra tilluftsviftene kommer ut via inntaksristermot øst og gjennomfasade
mot vest.

5.2.1 Inntaksvifterhall Vest
Dersomdet montereslyddemperepå inntakssidenav containernevil man reduserestøynivåetinne i
hallen,og dermed ogsåstøy fra inntaksristermot øst og fra fasademot vest.
Containernestår i rekker på 4 og 6 og blåserut i felles avkastsjakterover tak. Det foreslåsen løsning
hvor det byggesbaffeldemperei felles plenum foran inntaksvifteneved hver containerrekke.
Dempernehar 300 mm/190 mm baffeltykkelse/luftspalt.Det er gangsonei plenumet for tilgangtil
containerne.
Detaljert beskrivelsemed skisserer gitt i vedlegg5. Vedleggetangir ogsåforutsetningerog antakelser
som lagt til grunn.

5.2.2 Avkast,hall Vest
Det er alleredemontert lyddemperei avkastsjaktenei hall Vest.Demperneer opplyst å ha
200 mm/200 mm baffeltykkelse/luftspalt.
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5.2.3 Fasademot vest, hall Vest
Dersomdet montereslyddemperepå luftinntakenetil containernei hall Vestforventesdette å gi god
reduksjonav innvendiglydnivåi hallen,slik at lydgjennomganggjennomfasademot vest ikke krever
særskiltetiltak. Det er likevel sett på et mulig tiltak på fasaden.Dette ansessom et reservetiltak.
Foreslåttmulig tiltak er gitt i tabell 4. Den angir ogsåeksisterendekonstruksjonsom er lagt til grunn
ved utarbeidelsenav tiltaket.
Tabell4 Tiltak fasadevest hall Vest

Element
1,6 mm korrugertealuminiumsplater
150 mm hulrom
18 mm OSBplate
50 mm mineralullabsorbent
250 mm utforing fra OSB,fortrinnsvisfrittstående
Mineralull i hulrom
3 lag gips
50 mm mineralullabsorbent

Eksisterendekonstruksjon

Innvendigtiltak på
eksisterendekonstruksjon

6

Virkning av tiltak

For å vurdere virkningenav de foreslått tiltakene er det gjort punktberegningerved adressene
Hofsfossveien54B,72Bog 74 og ved Rabbaveien57 og 57B.
Det er ogsålaget støysonekartfor Lnight med soneinndelingetter T 1442og etter anmodningfra
kommuneoverlegenfor de ulike tiltakene. Disseer vist i vedlegg2.
Beregningeneer gjort med samtidigdrift for hall Vestog hall Syd.Støysoneneer beregnet1,5 m over
terreng, som angitt i T 1442.
Benevningav de beregnedetiltakene beskreveti kapittel 5 er gitt i tabell 5.
Tabell5 Benevningav beregnedetiltak

Tiltak
A Luftinntak mot øst, hall Syd
B Fasadevest,hall Vest
C Luftinntak containere,hall Vest
D Fasadevest,hall Syd
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6.1 Punktberegninger
I det følgendeer det presentertforventet virkningav de anbefaltestøytiltakene.Beregnettotalt
støynivåfør og etter tiltak er gitt i tabell 6. Tabellenangir ogsåmålte bakgrunnsstøynivåer
på natt uten
anleggeti drift.
Beregnedefrekvensspektraer vist i vedlegg1.
Det er generelten del usikkerhetknyttet beregnetstøynivåetter tiltak. Det er ikke inkludert sikkerheti
de oppgitte støynivåeneetter tiltak. Typiskusikkerheter i størrelsesorden3 5 dB.
Tabell6 Beregnetstøynivåhos nabo, Lp,A,T, før og etter tiltak. Frittfelt verdier. Nivåeneinkluderer ikke
beregningsusikkerhet.

Adresse

Uten
drift**

Førtiltak

Tiltak A

Tiltak B

Tiltak C

Tiltak D

Tiltak
A+C+D

Hofsfossveien54B

35 dB

41 dB

39 dB

41 dB

39 dB

41 dB

33 dB

Hofsfossveien72B

28 dB

40 dB

40 dB

39 dB

40 dB

36 dB

33 dB

Hofsfossveien74

32 dB

45 dB*

45 dB*

36 dB

36 dB

44 dB*

36 dB

Rabbaveien57

31 dB

37 dB

32 dB

37 dB

36 dB

37 dB

29 dB

Rabbaveien57B

20 dB

40 dB*

30 dB

40*

40 dB*

40 dB*

28 dB

* Inkludert 5 dB rentonestraff
** Målte nivåer,tidligere rapportert i AKU02Rev1R 181207KryptoVaultHønefoss Støymålingerhosnaboer

7

Vurdering

Beregningerviserat det kan oppnåsgodt merkbarreduksjoni støynivådersomdet gjørestiltak på
luftinntak mot øst i hall Syd,luftinntak på containerei hall Vestog på fasademot vest i hall Syd.Det er
alleredegjort tiltak på avkastmot øst og mot syd i hall Sydog avkastpå tak i hall Vest.For avkasteneer
det ikke sett på ytterligere tiltak.
Det er sett på tiltak på fasademot vest i hall Vest,men om det gjørestiltak direkte på luftinntakenetil
containernei hallen vil dette ogsåredusereavstrålt støy fra denne fasaden.Fasadetiltaketansesderfor
som et mulig reservetiltak.
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Vedlegg1: Frekvensspektrapunktberegninger
Beregnedefrekvensspektrafor de ulike tiltakssituasjoneneer vist i figur 3. Nivåeneinkluderer ikke
beregningsusikkerhet.
Typiskusikkerheter i størrelsesorden3 5 dB.

Hofsfossveien54B

Hofsfossveien72B

Hofsfossveien74

Rabbaveien57

Rabbaveien57B
Figur3 Beregnetstøynivåhos nabo, Lp,A,T, før og etter tiltak. Frittfelt verdier. Nivåeneinkluderer ikke
beregningsusikkerhet.
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Vedlegg2: Støysonekart
I det følgendevisesberegnedestøysonekartfor de sekssituasjonenegitt i tabell 6. Det er gitt kart med
støysoneretter T 1442og med soneinndelinganmodetav kommuneoverlegen.Endringeri støynivå
som følge av tiltakene kommer best frem i kart med soneinndelingenanmodet av kommuneoverlegen.
Dette skyldesat støynivåetalleredetilfredsstiller grenseverdieni T 1442før tiltak.

T 1442,Lnight
Beregnedestøysonerfør tiltak viser at støynivåtilfredsstiller grenseverdietter T 1442hos alle naboer
uten at det gjøresstøyreduserendetiltak.

Figur4 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. uten tiltak. Beregningshøyde1,5 m over terreng. Støysoneretter
T 1442.
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Beregnedestøysonerviserat støynivåtilfredsstiller grenseverdietter T 1442 hos alle naboermed tiltak
på luftinntak mot øst i hall Syd.

Figur5 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. med tiltak A. Beregningshøyde1,5 m over terreng. Støysoner
etter T 1442.
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Beregnedestøysonerviserat støynivåtilfredsstiller grenseverdietter T 1442 hos alle naboermed tiltak
på fasademot vest i hall Vest.

Figur6 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. med tiltak B. Beregningshøyde1,5 m over terreng. Støysoner
etter T 1442.
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Beregnedestøysonerviserat støynivåtilfredsstiller grenseverdietter T 1442 hos alle naboermed tiltak
på luftinntak på containernei hall Vest.

Figur7 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. med tiltak C.Beregningshøyde1,5 m over terreng. Støysoner
etter T 1442.
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Beregnedestøysonerfør tiltak viser at støynivåtilfredsstiller grenseverdietter T 1442hos alle naboer
med tiltak på fasadevest i hall Syd.

Figur8 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. med tiltak D. Beregningshøyde1,5 m over terreng. Støysoner
etter T 1442.
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Beregnedestøysonerfør tiltak viser at støynivåtilfredsstiller grenseverdietter T 1442hos alle naboer
med tiltak på luftinntak møt øst i hall Syd,luftinntak på containernei hall Vestog på fasademot vest i
hall Syd.

Figur9 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. med tiltak A, C og D. Beregningshøyde1,5 m over terreng.
Støysoneretter T 1442.
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Soneinndelingetter kommuneoverlegen,Lnight
For situasjonuten tiltak liggerflere naboeri sonen40 45 dB.Det er ogsånoen i sonen35 40 dB.

Figur10 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. uten tiltak. Beregningshøyde1,5 m over terreng. Støysoner
etter anmodningfra kommuneoverlege.
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Vedtiltak på luftinntak mot øst i hall Syder det en vesentligreduksjoni støyutbredelsenmot øst og
mot syd.

Figur11 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. med tiltak A. Beregningshøyde1,5 m over terreng. Støysoner
etter anmodningfra kommuneoverlege.
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Vedtiltak på fasademot vest i hall Vester det en merkbarreduksjoni støyutbredelsenmot naboer
vest for hallen.For naboersom liggernærmerehall Syder det mindre virkningav tiltaket.

Figur12 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. med tiltak B. Beregningshøyde1,5 m over terreng. Støysoner
etter anmodningfra kommuneoverlege.
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Vedtiltak på luftinntakenepå containernei hall Vestoppnåsdet reduksjoni støynivåmot vest og mot
øst. For naboermot vest som ligger nærmerehall Syder det mindre virkningav tiltaket.

Figur13 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. med tiltak C.Beregningshøyde1,5 m over terreng. Støysoner
etter anmodningfra kommuneoverlege.
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Vedtiltak på fasadevest i hall Sydoppnåsdet en reduksjoni støynivåhos naboervest for hallen.For
naboersom liggernærmerehall Vester det mindre virkningav tiltaket.

Figur14 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. med tiltak D. Beregningshøyde1,5 m over terreng. Støysoner
etter anmodningfra kommuneoverlege.
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Vedtiltak på luftinntak mot øst i hall Syd,luftinntak på containernei hall Vestog på fasadevest i hall
Sydoppnåsdet en vesentligreduksjoni støynivåettil omkringliggendeområder.Øst for anleggeter
beregnetnivå lavereenn 35 dB ved naboer.Det er en vesentligreduksjonfor naboermot vest,spesielt
de som ligger nærmesthall Syd.Mot syd er ogsåstøybelastningenredusert.

Figur15 BeregnetA veid ekvivalent støynivåpå natt, Lnight. med tiltak A, Cog D. Beregningshøyde1,5 m over terreng.
Støysoneretter anmodningfra kommuneoverlege.

Rapportnr:AKU03

Revisjon:0

31. januar2019

Side:22 av 32

KryptoVault Hønefoss
Støytiltak

Vedlegg3:

Utdrag fra Retningslinjefor behandlingav støy i
arealplanlegging,T 1442/2016

Miljøverndepartementetsretningslinjefor støy i arealplanleggingT 1442 skalleggestil grunn ved
arealplanleggingog behandlingav enkeltsakeretter Plan og bygningsloven.Det er Ringerike
kommunesom er planmyndigheti området. Kommunenhar foreløpigikke fastsatt grenseverdiertil
utendørsstøy hos naboer.Somutgangspunktfor støyvurderingeneleggesderfor retningslinje
T 1442/2016til grunn inntil myndighetskraveneforeligger.
Benevnelserfor lydnivå:
Lden

A veiet ekvivalentlydnivåfor dag kveld natt (day eveningnight) med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld/natt.

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået
uttrykker det gjennomsnittligelydtrykk over 24 timer.
For å tilfredsstille retningslinjenskrav til støy på utendørsoppholdsarealog utenfor vinduer for bolig
må grenseverdieri tabell 7 oppfylles.
Tabell7 – Grenseverdierfor støy, på utendørsoppholdsarealerog utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Industri med
helkontinuerlig
drift

Støynivåutenfor soverom,natt kl. 23 – 07
Støynivåpå uteoppholdsarealog
utenfor vinduer til rom med støyfølsom
bruksformål

Uten impulslyd:
Lden 55 dB

Lnight 45 dB
LAFmax60 dB

Med impulslyd:
Lden 50 dB

Videreer følgendepresiseringertil grenseverdieneangitt i T 1442:
Grenseverdiene
for støynivåutenfor rom med bebyggelsemed støyfølsombruksformålgjelderi
den beregningshøyde
som er aktuell for den enkeltebo /oppholdsenhet.
Grenseverdiene
for uteoppholdsarealmå væretilfredsstilt for et nærområdei tilknytning til
bygningensom er avsatt og egnettil oppholdog rekreasjonsformål,jfr. definisjoni kap.6.
Beregningshøyden
for uteoppholdsarealskalværeminimum 1,5 meter over terreng, eventuelt
over balkong eller terrassegulv.
Kravtil maksimaltstøynivåi nattperiodengjelderder det er mer enn 10 hendelserpr. natt.
For industri, havnerog terminalermed impulslyd(jfr. definisjoni kap.6)skal de strengere
grenseverdieneleggestil grunn når dennetype lyd opptrer med i gjennomsnittmer enn 10
hendelserpr. time. Alternativt kan impulslydkorreksjonberegnesut fra metodegitt i ISO
1996 1:2003og Nordtest metodeNTACOU112. De strengestegrenseverdienebør ogsåbrukes
for støy med tydelig rentonekarakterhosmottaker.

Rapportnr:AKU03

Revisjon:0

31. januar2019

Side:23 av 32

KryptoVault Hønefoss
Støytiltak

Vedlegg4: Lyddempereluftinntak hall Syd
Det må montereslyddemperbafleri åpningenemot kald sonefor å dempestøy fra inntaksristermot
øst.
Baflenedekkerhele åpningenog har et dør/veggfeltnederstfor enkel adkomsttil rommet bak.
Baffelveggenbyggesopp av lyddemperbaflermed dim 1200x2400x300i 3 høyder.Denfjerde høyden
har bafler med høyde1200mm.Total høyde8400mm. Høydepå åpningener oppgitt til å være
8525 mm. Åpningenpå toppen må lukkesmed frontplate og en plate på toppen av baflene.
Forslagtil oppbygginger vist i figur 16 figur 18. Det er stålsøylermed ulike senteravstanderi
åpningsarealethvor demperneskalmonteres.Det er derfor forskjelligeluftspalter avhengigav hvilke
akserdemperengår mellom.
Antall bafler:
1200x2400x300

187 stk

1200x2400x150

3 stk

1200x1200x300

27 stk

1200x1200x150

1 stk

Beregnettrykkfall gjennomrister og lyddempere:
Inntakssiden

49 56 Pa

Avkastsiden

300 Pa

Oversikt bafler til inntakslyddempere

Rad1
Rad2
Rad3
Rad4

Baffel,lxhxt
1200x2400x300
1200x2400x150
1200x2400x300
1200x2400x150
1200x2400x300
1200x2400x150
1200x1200x300
1200x1200x150

Tot antall 1200x2400x300
1200x2400x150
1200x1200x300
1200x1200x150

Akse5 8
Antall
24
1
27
1
27
1
27
1

Dør og veggfelt Antall
1502x2400
1

Akse10 13 Dør og
Antall
veggfelt Antall
Baffel,lxhxt
1200x2400x300
25
1474x2400
1
1200x2400x300

28

1200x2400x300

28

1200x2400x300

28

78
3
27
1

Veggristerinntak:
Air inlet Grill

For pod 1 2 3 4
Bredde
Høyde
Areal
Mengde
Hastighet,front
Koeffisient
Trykkfall
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Lyddemperinntak:
Inntaksiden

POD1 2
959040
266,4

Luftmengde

m3/h
m3/s
Baffeldemperinntak POD
Bredde1
m
Bredde2
m
Høyde(8528mm)
Areal
Hastighetfront
Fritt areal
Koeffisient
Trykkfall
Tot trykkfall Inntakssidenuten dørfelt
Air flow
Pr miner
Antall miners
LwA pr minor

12,898
12,942

m
m2
m/s
30/15
Pa
Pa

8,400
108,3
2,46
0,35
1,3
38
47

8,400
108,7
2,6
0,35
1,3
45
53

Pod 1

P o d
2

P o3d

2448
117

5760
121

2880
118

440640

1036800
sumpod 2+3

518400
1555200
432

B P 100
H SP
tot

BPH100 SP
35

180 m3/h
LwA

83 dBA

Tot airflow

Fans

P O
23 D
1036800
288

m3/h
m3/h
m3/s
type
no
type
no

stk
stk
m3/h
m3/s

Flow pr fan

122,4
BPH70 M
5
BPH100P
10
35251,2
9,8

44434,3
12,3

Exhaustside
Attenuator
Total bredde
Høyde
Areal
Hastighetfront
Antall bafler
Netto hastighet
Koeffisient
Trykkfall
Rist

Bredde
Høyde
Areal
Hastighet
Koeffisient
Trykkfall

Tot trykkfall Exhaustsiden
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m
m
Korr for rammeverk0,95
m/s
Modul
m/s
Pa
m
m
m2
m/s

20/10 3000
65
1,4
86,45
5,3
158
411
15,8
1,62
242

Uten rist

65
1,85
120,25
3,8
6,7
58

162

300

Pa
Pa
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20/5 1500
24
2,4
54,72
2,5
95
253
12,5
1,74
162
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Akseinndelingfor angivelseav baffelplasseringer vist i figur 16. Skisseav lyddemperneer vist i figur 17
og figur 18.

Figur16 Akseinndelingåpningerkalde soner
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Figur17 Skisselyddemper kald sone mellom POD1og 2
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Figur18 Skisselyddemper kald sone mellom POD2og 3
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Vedlegg5: Lyddempereluftinntak hall Vest
Hvercontainerhar 6 inntaksvifterog 6 avtrekksvifter.Avtrekksviftergår til lukket sjakt med
avkastristerpå takarker.Inntaksvifterfår luft fra hallvolumet,med 200 m2 åpningi fasademot øst.
Viftetype:
Multifan VAD63ACM
q
13900 m3/h
dp
150 Pa
n=
1480 rpm
Motor
1,4 kW

Antall containere
Vifter pr container
Air flow
pr vifte
Pr container
Tot airflow

Avkastsjakt

Exhaustside
Sjakt
Total lengde
Bredde
Areal
Hastighet

Sjakt3 4/1
8
6
13900
83400
23,2
667200
185,3

Sjakt3 4/2
12
6
13900
83400
23,2
1000800
278,0

m
m
m2
m/s

10,4
3
31,2
5,9

15,7
3
47,1
5,9

10,4
3
31,2
5,9

15,7
3
47,1
5,9

Baffel
Luftspalt
Lengdbaffel
0,7

200
200
1500
59

200
200
1500
59

200
200
1500
59

200
200
1500
59

6 inn, 6 u t
m3/h
m3/h
m3/s
m3/h
m3/s

Sjakt9 10/1 Sjakt9 10/2
8
12
6
6
13900
13900
83400
83400
23,2
23,2
667200
1000800
185,3
278,0

Lyddemper
Attenuator

Trykkfall
Air inlet

Rapportnr:AKU03

Container
Bredde
Høyde
Areal
Fronthasti
LDmed 5 moduler
LD30/19 1500
Hastighet
Trykkfall
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m
m
m3
gmh /es t
M=

2,44
2,6
6,3
3,65
488

m/s
1,1

9,6
61

2,44
2,6
6,344
3,65
488
9,6
61
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Alt 2

Ø k lyddemperhøyden
e
til
Areal
m3
F r o n t h a s t i gmh / es t
LD med 5 moduler M=
LD30/19 1500
H a s t i g h e t m / s
Trykkfall

Tilleggstrykkfall
Trykkfallpganær vegg

0,35

Antall baffler
Totalt
Dimensjon
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1 side
Beggesider
stk

3 , 0
7,3
3,16
488

3 , 0
7,3
3,16
488

3 , 0
7,3
3,16
488

3 , 0
7,3
3,16
488

8 , 3
46

8 , 3
46

8 , 3
46

8 , 3
46

15

15

15

15

40
80

60
120

40
80

60
120

400
1500*3000*300
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Vertikalsnittfor forslagtil oppbyggingav lyddemperløsninger vist i figur 19. Oppbyggingav baffelen er
vist i figur 20.

Figur19 Skisselyddemperløsningluftinntak containere
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Figur20 Skissebaffeloppdelinglyddemperløsningluftinntak containere
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Vedr; Overslagpå arbeider i hall Vest og Sørpå Follum

Basertpå rapport AKU03 utarbeidet av Brekke& Strandhar vi lagret et overslag på beskrevnetiltak i
hall Vestog Sør.

I hall Sør,veggmot øst er det beskrevettiltak som vi allerede har gitt et overslagpå (hengebaffler
m.v.)
Overslag av 17.01.19 NOK. 2 873 000,Hall Sør,veggmot vest ihht. pkt. 5.1.4innvendigearbeider på vegg.
Overslag

NOK. 830 000,-

Hall Vest,veggmot vest ihht. Pkt. 5.2.3kun innvendigearbeiderpå vegg
Overslag

NOK.

811 000,-

Hall Vest lydfeller som beskrevetfig.19
200 stk. baffler og innkassingi blikk, med 8 stk. enkle dører. 220 m²
Overslag

NOK.

1 420 000,-

Arbeider utover dette er ikke medtatt.
Alle priser er ekskl.m.v.a.
Stavanger29.01.19

Med vennlighilsen

S.Førre,sign.

StavKonAS,
Postboks514 SENTRUM,
4003STAVANGER
Telefon92049477,mail; post@sigbjorn.no

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/1273-44

Arkiv: PLN 432

Sak: 18/19
Saksprotokoll - 432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og
103/94 m. fl.
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas.
2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre
endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves.
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/1273-43

Arkiv: PLN 432

432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 103/94
m. fl.
Forslag til vedtak:
1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas.
2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre
endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves.

Sammendrag
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging på gnr/bnr 103/288 og deler av
103/94. Planen er en detaljregulering, og inneholder areal for 12 boenheter fordelt på to
rekkehus, med tilhørende parkering, uteoppholdsareal og lekeplass.
De viktigste temaene i høringsuttalelsene var støyproblematikk, som beror på avstanden til fv.
241 og en topografi som gir utfordringer for effektiv støydemping. Høringsuttalelsene har gått
på at det er viktig at fasader ut mot støyutsatt side skal følge kravene i T1442/2016, og at dette
er utfordrende å få til. Forslagsstiller har fått bistand fra ekstern konsulent for å utforme ulike
tiltak som sørger for tilstrekkelig skjerming mot rom med støyfølsom bruk, samt støyskjerming
av balkonger og uteområder, som etter rådmannens syn gir tilstrekkelig effekt.
I tillegg har avstand mot fylkesvei vært et tema for diskusjon. Avstanden til fylkesveien er
mindre enn de 50 meterne som Statens vegvesen krever som minimumsavstand, og Statens
vegvesen har vært kritiske til konsekvensene av at avstanden til fv. 241 er 30 meter.
Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig og gir den beste utforming av
eiendommen, i avveining mellom støyskjerming mot støyutsatt side og nok areal avsatt til
uteoppholdsarealer på stille side.
Rådmannen er positiv til planforslaget, som innebærer nye boliger i Haugsbygd – en av
kommunens prioriterte lokalsamfunn. Forslagsstiller har utført støyanalyser og vist til gode
løsninger for å dempe støyproblematikk gjennom både fysisk skjerming og plassering av

-

støyfølsomme rom mot stille side av bygningene. Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas
slik den nå foreligger.
Innledning/bakgrunn
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12
boenheter, fordelt på to rekkehus på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen fremmes
som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende anlegg som
uteoppholdsarealer, felles lekearealer, adkomst og parkering, samt kjøreveg, fortau og annen
veggrunn. Eiendom 103/224 med eksisterende bebyggelse er også inkludert i planforslaget
etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og
forslagstiller.
Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde
Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot
vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som
planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre
Nordbergveien 10.
Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og til planforslaget slik det nå
foreligger, og anbefaler at planen vedtas.
Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget som skal til behandling består av:
- Plankart (vedlegg 2)
- Reguleringsbestemmelser (vedlegg 3)
- Planbeskrivelse (vedlegg 4)
Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også
saksframlegg til førstegangsbehandling, vedlegg 10. Under følger en beskrivelse av de viktigste
momentene som har vært diskutert i utarbeiding av plan og som følge av høringsuttalelser.
Støy:
Fv. 241 passerer planområdets nordside, og genererer mye trafikkstøy. Siden planområdet
skråner mot nord og bygningens plassering vil være høyere i terrenget enn veien, er det
utfordrende å skjerme mot støy med støyskjermer på bakkenivå. Disse vil ikke bli høye nok til
at støyen ikke passerer over støyskjermene. For å redusere støy ved fasader vil byggenes
underetasje disponeres som parkeringskjeller. I tillegg vil utbygger sørge for nødvendige tiltak i
fasader mot støyutsatt side slik at rom med støyfølsomt bruk får et støynivå som ikke
overstiger kravene i teknisk forskrift, at balkonger mot nord skjermes tilstrekkelig og at
uteoppholdsareal og lekeareal skjermes i tråd med teknisk forskrift. Rådmannen vurderer at
disse tiltakene, som sikres i bestemmelser og utdypes i planbeskrivelse, løser støyutfordringene
på en god måte.
Byggegrense mot vei:
Statens vegvesen har vært kritiske til planområdets og bebyggelsens avstand til fv. 241. Det ble
opprinnelig gitt en dispensasjon for byggegrense på 35 meter fra fylkesveien da prosjektet var
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tenkt bebygd med to tomannsboliger. Byggegrense i foreliggende planforslag er 33,5 meter for
den nye bebyggelsen, noe vegvesenet er kritiske til, men det har ikke blitt fremmet innsigelse.
Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig, og gir den mest fornuftige
utformingen av eiendommen. Det er lite sannsynlig med en stor utvidelse av bredden på
fylkesvei 241 forbi planområdet, og veien har i dag tre felt (to kjørefelt samt krabbefelt) på
strekningen. På grunn av at eiendommen skråner ned mot veien ville det ha liten effekt for
støyforhold å trekke bebyggelsen noen meter tilbake – dette ville derimot gjort at det hadde
blitt mindre plass til uteoppholdsarealer på bygningenes stille side, som ville vært negativt målt
mot den lave effekten av noen meters større avstand mot vei når det gjelder støyforhold.
Endringer etter førstegangsbehandling
De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:
 Endringer i bestemmelser for å ivareta krav til støyskjerming i uteområder
 Støyskjerming for balkonger er sikra i bestemmelser – teknisk løsning avklares i
byggesak
 Nytt parkeringsareal nordøst for boligene med etablering av snuhammer, etter avtale
med sameiet i Øvre Nordbergvei 10.
I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.
Det er inngått en avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10 nordøst for eiendommen, se
vedlegg 8. Dette er gjort for å imøtekomme krav til areal for renovasjon og snuhammer som
må løses på denne eiendommen. Som kompensasjon for at noe av arealet som tilhører sameiet i
Øvre Nordbergvei 10 må benyttes, opparbeides det parkeringsplasser for sameiet. Området
vises i plankartet og i vedlegg 9, men eierforhold på eiendommene endres ikke.
Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.06.2018–24.08.2018. I samme periode
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i
uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.
Innsigelser
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta
reguleringsplanen.
Gjeldende reguleringsplaner
Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst overlapper med
veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen.
Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel
Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor
er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes
utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunna hvor
kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens
samfunnsdel.
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Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnede planer. Kommuneplanbestemmelsene
stiller krav om reguleringsplan.
Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen
I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall
gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense bilbruk
og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.
I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene
som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går
fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for
kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og
sykkelveien helt til Vang skole.
Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak.
Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf.
gjeldende delegeringsreglement.
Naturmangfoldloven
Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen naturog miljøforhold som kan forringes i området.
Tidligere behandlinger og vedtak
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og
vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04. juni 2018, sak 42/18.
Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune.
Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som
knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en liten økonomisk konsekvens i form av kostnad
for drift/vedlikehold av vei for Ringerike kommune.
Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale
tjenester.
Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for
saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.
Rådmannens vurdering
Innkomne uttalelser
Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg.
Samlet vurdering
Rådmannen er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i
Hemskogveien, Haugsbygd. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et
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populært boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at
beboerne vil ha trygg vei som myke trafikanter på fortau som knytter seg til eksisterende gangog sykkelveinett. Nytt parkeringsareal med snuhammer gir også tilstrekkelig med kjøre- og
snuareal for renovasjonsbiler.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler derfor rådmannen at planforslaget vedtas.
Vedlegg
1. Oversiktskart med planavgrensning
2. Plankart
3. Reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse
5. Oppsummering av høringsuttalelser med rådmannens kommentar
6. Høringsuttalelser
a. Buskerud fylkeskommune
b. Fylkesmannen i Buskerud
c. Statens vegvesen 22.08.2018
d. Statens vegvesen 17.10.2018
e. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen
f. Brakar
g. Knut Helle, for Sigrid Helle
7. Geotekniske notater
8. Avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10
9. Illustrasjon av parkeringsareal og snuhammer til Øvre Nordbergvei 10
10. Saksframlegg til 1. gangsbehandling
11. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling
12. Illustrasjoner
Ringerike kommune, 21.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Ole Sannes Riiser
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Strategi- og utviklingsavdelingen

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_432 Detaljregulering for
Hemskogveien panorama
Utarbeidet av Ringerike Powwow Arkitekter AS /Nikolaj Zamecznik, 04.01.2018
Sist revidert 31.10.2018
1. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018, sak 42/18
Høring og offentlig ettersyn 07.06.2018-21.08.2018.
2. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO, sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO, sak BHNR

Endringsliste:
Nr.
Endring
01

Dato

Sign.

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

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5:
(Tilføy underformål etter behov)
Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse

BKS

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

BKF

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg

f_SKV

- Fortau

f_SGS

- Annen veggrunn – grøntareal

SVG

- Parkering

f_SPA

Formålsbestemmelser
Gi nødvendige bestemmelser for de enkelte arealformålene i planen

§ 1 Fellesbestemmelser
§ 1.1 Funksjons- og kvalitetskrav
§ 1.1.1 Støy
Uteoppholdsareal skal skjermes slik at støynivå ikke overskrider Lden=55 dB. Balkonger
regnes som uteoppholdsareal.
Støynivå utenfor vindu i rom med støyfølsom bruk skal ikke overskride Lden=55 dB. Der
vinduene vender ut mot balkonger skal balkongene skjermes slik at grensen på Lden=55 dB
ikke overskrides. Unntak fra dette kravet tillates for vinduer som ikke kan åpnes.

§ 1.1.2 Universell utforming
Det skal sikres god tilgjengelighet for alle i uteområdene, herunder bevegelses-,
orienterings- og miljøhemmende, der terrengforholdene ikke er til hinder for gode
løsninger. Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende
pollenspredning.

§ 2 Bebyggelse og anlegg
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse BKS (pbl § 12-7)
Det tillates oppført to rekkehus med vertikalt skille med 6 boenheter i hver. Det kan ikke
oppføres flere enn 12 boenheter innenfor området.

§ 2.1.1 Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overskride 37 % BYA.

§ 2.1.2 Estetiske forhold
Bebyggelsen skal ha pulttak med takvinkel på maksimum 20 grader. Loft med
takoppbygg/ark tillates ikke. Ny bebyggelse skal oppføres med materialer og farger slik at
området fremstår helhetlig. Murer skal ha en tiltalende og god utforming.

§ 2.1.3 Møne- og gesimshøyde
Høyeste tillatte gesimshøyde er C+ 277,0 moh. Laveste tillatte gesimshøyde er C+ 275,5
moh. Maksimal byggehøyde for laveste gesims er 7,5 meter fra gjennomsnittlig terreng og
maks byggehøyde for høyeste gesims er 8,5 meter fra gjennomsnittlig terreng.

§ 2.1.4 Lekeareal og felles uteareal
Innenfor formålet BKS skal det etableres lekeplasser som til sammen utgjør minimum
300 m2.
Lekeplassene skal være tilpasset barn i ulike aldersgrupper med sandkasser, husker,
benker mm. Det skal også være sittemulighet for voksne som følger barna. Én av
lekeplassene skal etableres sentralt på tomten mellom byggene, med en størrelse på
minimum 200 m2. Den andre lekeplassen på minimum 100 m2 skal etableres i østre del av
planområdet. Det skal også etableres en felles uteplass på minimum 60 m2 i vestre del av
planområdet, med sittegrupper. Lekeplass kan benyttes av beboere i planområdet og av
andre med deres tillatelse. Drift og skjøtsel av lekeplasser og annet felles uteareal skal
utføres av beboere i planområdet. Lekeplasser tillates ikke brukt som snødeponi.
Det skal monteres heis som sikrer tilgjengelighet til felles uteareal og lekeplasser .

§ 2.1.5 Teknisk infrastruktur
Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut over byggegrensene.
Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige tekniske
anlegg innenfor formålet BKS.
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Innenfor området BKS skal det etablerers felles plassering av løsninger for renovasjon.
Internveg/kjøreveg inne på området BKS skal ha snøopplag på én side.
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal parkeringsforskrift.

§ 2.1.6 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg eller forbud (pbl. § 12-7, pkt. 4)
Bygg over garasjenivå mot eiendomsgrense i øst skal ligge 10 meter fra eiendomsgrense.

§ 2.1.7 Geotekniske forhold
Det skal gjennomføres en beregning av fjellskjæring i bakkant av bygg i sør angående
jordtrykk fra tilbakefylte masser og hvordan disse kreftene tas inn i bygget. Fjellskjæring
som ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned mot tomt.

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse BFS
Det tillates oppført enebolig, med tillegg av bi-leilighet på maksimalt BRA 65 m 2.
Ved endring av eksisterende boligbygg, eller ved riving og oppføring av nybygg, skal det
framlegges støyrapport med beregning og beskrivelse av nødvendige skjermingstiltak for å
tilfredsstille gjeldende grenseverdier for støy.

§ 2.2.1 Utnyttingsgrad
Total utnyttelse skal ikke overskride 25 % BYA.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Teknisk plan skal følge kommunalteknisk norm og godkjennes av kommunen. Den skal vise:
•

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.

•

Lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.

•

Belysningsplan

•

Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 3.1 Kjøreveg f_SKV1
f_SKV1 skal ha en bredde på 4,5 meter, inkludert 1 meter grøft areal. Veien skal asfalteres.
Veien er tilkomstvei for beboere på eiendommene med gnr/bnr. 103/277, 103/288 og 103/224.

§ 3.2 Kjøreveg f_SKV2
f_SKV2 skal ha en bredde 4,5 meter inkludert 1 meter grøftareal. Den er tilkomstvei for beboere
på eiendommen med gnr/bnr. 103/277. Snuhammer skal oppfylle krav og retningslinjer i
renovasjonsforskriften.

§ 3.3 Fortau f_SGS1, f_SGS2, f_SGS3
Det skal etableres et fortau fram til eksisterende fortau som vist på plankart. I formål f_SGS
inngår 1 meter grøftareal.

§ 3.4 Annen veggrunn – grøntareal SVG
Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss og der gangforbindelser
møter veg.

§ 3.5 Parkering f_SPA
Parkeringsareal for Øvre Nordbergvei 10 er sikret gjennom regulert areal ved siden av
snuhammer for renovasjonsbil. Det skal etableres tydelig skille mellom parkering og
snuhammer.
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§ 4 Hensynssoner
§ 4.1 Sikringssone frisikt
Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt. I fr isiktsonen tillates ikke vegetasjon
høyere enn 0,5 meter over vegnivå, eller installasjoner som begrenser sikten ved av- og
påkjøring.

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav
§ 5 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12-7, pkt. 10)
§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.
2. Før igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at brannvannforsyningen tilfredsstiller
forskriftsmessige krav.
3. Før igangsettingstillatelse for boliger skal det dokumenteres at grunnskolekapasiteten er
sikret.
4. Sammen med byggesøknad og før igangsettingstillatelse kan gis skal det leveres inn:
a) Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering, utforming av
lekeareal og annet felles uteareal, renovasjonsløsning og plassering, tilpasning til
omgivelsene, planlagt støyskjerm ing og gjerde med høyde over 0.5meter, utnyttelse
av bebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, parkeringskrav samt
adkomstforhold. Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i
kommunen før det gis rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.
b) Teknisk plan for vann og avløp
c) Miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal bla.
redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av
trafikksikkerhetstiltak. Den skal redegjøre for hvordan støy og støvplager kan
forebygges i anleggsperioden, redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og
miljøfarlige kjemikalier i anleggsperioden. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på
byggeplassen som kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.
d) Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak
e) Teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 5.2 Før brukstillatelse
1. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før fortau fra avkjørsel til de nye boligene til
krysset Hemskogveien og videre fram til krysset med Haugkollen er opparbeidet i samsvar
med utbyggingsavtale.
2. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før Hemskogveien, som i dag er en smal grusvei
fra den asfalterte delen av Hemskogveien inn til avkjørsel til de nye boligene, opparbeides
til en høyere standard i henhold til §§ 3.1 og 3.2.
3. Før det gis brukstillatelse i området BKS skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres
både for boliger, lekeplasser, balkonger og andre utearealer iht. T-1442/2016 - retningslinje
for støy i arealplanlegging.
4. Felles uteoppholdsareal og lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før det
kan gis brukstillatelse for boligene.
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Generell informasjon
•

Hver bestemmelse må hjemles i ett eller flere punkter i pbl. § 12-7.

•

Bestemmelsene må være i samsvar med plankart og planbeskrivelse. Bestemmelsene skal
klargjøre rettsvirkningen av plantema/objekter på plankartet.

•

Oppsett skal følge Ringerikes mal for bestemmelser, med skriftstiler som vist ovenfor. Punkter
endres/tilføyes/fjernes etter behov.

•

Bestemmelsene skal være konkrete, og ikke inneholde vage formuleringer og bør-form. Forhold
som er styrt av lover og forskrifter skal ikke tas inn i bestemmelsene. Unntaket er bestemmelse
om kulturminner.

Forhold det i hovedsak ikke kan gis bestemmelser om:
•

Aktivitet og virksomhet, men likevel forhold som begrenser virksomhetens karakter og utførelse,
f.eks. med tanke på miljøkonsekvenser.

•

Hvem som skal gjennomføre tiltak.

•

Hvem som skal bruke ulike bygg, anlegg og grunn.

•

Økonomiske forhold eller plikter/rettigheter.

•

Privatrettslige forhold.

•

Avvik fra bestemmelser i plan- og bygningsloven med forskrifter som det ikke uttrykkelig kan
avvikes fra.
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FORSLAG TIL REGULERING FOR
432 Hemskogveien Panorama
Gnr/Bnr 103/288, 103/224 samt deler av 103/94 m. fl.
Ringerike kommune
Dato: 21.11.2017
Sist revidert : 29.11.2018

PL AN B ESK RIVEL SE
Forslagstiller:
Holth Bygg og Eiendom AS
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PLANBESKRIVELSE
-forslag til detaljregulering for Hemskogen Panorama, Ringerike
kommune
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammendrag
Holth Bygg og Eiendom AS ønsker å detaljregulere tomt Gnr/Bnr 103/288, 103/224 samt deler av
103/94 m. fl.i Haugbygd i Ringerike kommune. Reguleringsområdet er samlet på 8675m2. Hensikten
med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av 12 boenheter med rekkehus samt tilhørende
parkering og utearealer. I tillegg reguleres eiendom 103/224. Eiendom 103/224 ble inkludert i planen
etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og forslagstiller.
Formål og bestemmelser knyttet til eiendommen legger ikke til rette for annen type bebyggelse enn det
som er på eiendommen i dag.
Området er i dag avsatt til boligformål i kommuneplanen med en lavere utnyttelsesgrad enn det som
ligger i dette forslaget. Det er i dag godkjent ramme for to eneboliger på tomten. Ettersom et tiltak på
tomten krever store terrenginngrep, er det mer hensiktsmessig å etablere flere boliger i skråningen for
å rettferdiggjøre infrastrukturen som må etableres.
Det etableres gangvei til opparbeidet fortau slik at det blir en kontinuerlig forbindelse til Ringkollveien.
Det etableres også ny snuhammer for renovasjonsbil. Vei til eiendommen fra Hemskogveien vil bli
oppgradert med asfalt fram til ny bebyggelse og søppelhåndtering på egentomt. Veien fra egen tomt
og fram til snuhammer på tomt Gnr/Bnr 103/177, vil bli gjort bredere og tilpasset søppelbil.

1. Innholdsfortegnelse

2.
3.
4.
5.
6.

Bakgrunn
Planprosess
Planstatus, rammebetingelser
Beskrivelse av planområdet
Beskrivelse av planforslaget
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7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Vedlegg:

1. Plankart
2. Planbestemmelser
3. ROS- Analyse
4. Trafikkanalyse
5. Støyrapport
6. VA- plan kart
7. Varslingsmateriale
8. Innkommende merknader
9. Møtereferat, Oppstartsmøte
10. Illustrasjonsplan
11. Illustrasjoner av planlagt bebyggelse
12. Naturmangfold

2. Bakgrunn
Hensikten med planarbeidet er å regulere arealet til konsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende lekeplasser og infrastruktur.
Tomten ligger i en skråning ned mot Hadelandsveien som del av et større boligområde.
opp langs Ringkollveien. Den er plassert langs en liten stikkvei ut fra Hemskogveien som i
dag er adkomstvei for Hemskogveien 8 og Øvre Nordbergveien 10.
Tomten ligger på kanten av boligområdet med meget gode lysforhold og utsikt over
Hønefoss og Norefjell.
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Planen realiserer utbygging av fortau fra ny bebyggelse fram til krysset i Hemskogveien der
det er opprettet fortau som går hele veien til Ringkollveien. Planen realiserer også
oppgradering og utbedring av adkomstvei til eiendommene Hemskogveien 8,10,12 og Øvre
Nordbergveien 10, samt snuhammer for renovasjonsbil. Fra hovedveien til Hemskogveien
endres bredde og svingradius for å redusere stigningen på veien. Veien en vil ha en
bredde 3,5 m med 1 meter opplagring av snø på begge sider. Veien asfalteres fram til
boliger på egen tomt.

2.2 Hovedintensjonene i planen
Planen legger til rette for rekkehus i et attraktivt boligområde med opparbeidet tilstøtende
infrastruktur og leke- og utearealer.
Området ligger avskjermet fra annen bebyggelse med flott utsikt og gode lysforhold. Det er
store grøntarealer i gangavstand fra tomten. Det planlegges 12 boenheter i rekkehus på 6
enheter per bebyggelse. Størrelsen på enhetene er på ca.115 m2. Hovedintensjonen er å
etablere attraktive, spennende boliger med flott utsikt. Det legges opp til felles løfteplattform
fra garasjeplan slik at husene er tilgjengelige for bevegelseshemmed e. Boligene skal
utføres med høy teknisk kvalitet og gode planløsninger. De har en førsteetasjeplan som er
svært fleksibel. Med en planløsning utformet slik at det med enkle grep kan ha alle
nødvendige funksjoner i første etasje.

2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold
Forslagstiller: Holths Bygg og Eiendom AS
Plankonsulent: Powwow Arkitekter AS
Eiere:
Holths Bygg og Eiendom AS
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/288 er Holths Bygg og Eiendom AS
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/94 er Ole Haukedalen.
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/147 er Sameie Øvre Nordbyvei 10
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/224 er Eli Trommald Kolstad og Kjetil Kolstad

2.4 Krav til konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav”
§ 4 -1 Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende
forskrift.
Forskrift om KU:
- Planen faller ikke inn under Miljøverndepartementets forskrift om
konsekvensutredning, kap.II, §2, ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter
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forskriften.”
-Tomtens størrelse er på under 15000m2
- Det er ikke registret kulturminner på tomten
- Det er ikke registret biologisk mangfold på tomten.
- Tiltaket vil ikke ha vesentlig virkning for miljø eller samfunn
Formålet i foreslått reguleringsplan er boligformål. Det er i tråd med formålet i
kommuneplanen.
Det er ikke registrert viktige naturområder eller truede arter eller naturtyper i
planområdet eller i umiddelbar nærhet. Området er ikke registrert som viktig i
forhold til landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget
inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller ingen konsekvenser med
tanke på energi og miljø eller universell utforming.

2.5 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner

Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017
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Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017

Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017
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3. Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev et uellt planprogram
Planarbeidet har pågått siden vinter 2017.
Det ble først holdt et forberedende møte med planavdelingen 28.02.2017
Oppstartsmøte ble avholdt 11.05.2017
Planarbeidet ble varslet Ringerike blad 09.09.2017 og brev til beboere og offentliger
myndigeheter. Fristen med å komme med tilbakemeldinger var 09.10.2017
Planforslaget vil kommentere alle merknader / innspill som har kommet inn i fo rbindelse
med forhåndshøringen. Intensjonen er å ha byggestart høsten 2018

4. Planstatus
4.1 Overordnede planer
Fylkeskommunale planer
Kommuneplanens arealdel
Gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den
omfatter alt areal i kommunen, både land- og vannareal. Arealdelen består av plankart,
bestemmelser og retningslinjer. Plankartet viser den arealbruk som planen fastlegger.
Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken. I vedtatt plan er plankart og bestemmelser
juridisk bindende slik at arealbruk og tiltak som er i stri d med planen ikke er tillatt.
Retningslinjene gir veiledning om planens intensjoner og holdepunkter for hvordan den skal
praktiseres.
Kommuneplanens arealdel Ringerike 2007-2019 er planområdet avsatt til boligformål..
Planforslaget forholder seg til kommuneplanen hva gjelder bestemmelser knyttet til tekniske
anlegg, trafikksikker adkomst og parkeringsareal.
Planforslaget avviker fra gjeldene kommuneplan hva gjelder utnyttelsesgrad og høyder.
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Utsnitt kommuneplanens arealdel
4.2. Gjeldene reguleringsplaner
Hovedarealet i planområdet er i dag uregulert. Med unntak av en mindre del av
planområdet som er regulert i reguleringsplan 202 Havna Hemskogen med veiformål.
4.3 Tilgrensende planer
Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner er: nr. 202 Havna Hemskogen

4.4 Temaplaner
(Bl.a Grønn Plakat, Energi- og klimaplan for Ringerike)
Energi- og klimaplan for Ringerike
Formålet med planen er å løfte det kommunale energi- og klimaarbeidet opp på et
strategisk nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av
fremtidige løsninger. Målet med planen er å sette energi- og klimaspørsmål på den lokale
dagsorden og introdusere en metodikk og systematikk i arbeidet med energi og klima.
Fortetting i eksisterende boligområde ses på som energivennlig da det ikke er behov for
omfattende utbygging av infrastruktur som følge av tiltaket. Det er kort avstand til buss, og
generelt korte avstander til skole og butikker som gjør sykling og gåing mulig. Det vil legges
til rette for god sykkelparkeringsdekning slik at man legger til rette for sykkelbruk ved
kortere turer. Tiltak vil følge retningslinjer som følger av TEK10 i forhold til klimavennlig
prosjektering.
Grønn plakat
Bakgrunnen i utarbeidelsen for ”Grønn plakat” er å ta hensyn til at behovet for grønne leke,
rekreasjons- og turområder er viktig ved all byplanlegging- og utvikling. Det er korte

avstanderti l storerekreasjonsområder
opp mot Ringkollen.
Kommunens folkehelsemelding
Denne tar opp at flere bør sykle og gå, samt at det er fokus
på universell utforming. Samfunnet skal utvikles slik at det blir enkelt å være fysisk aktiv i
hverdagen. Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er
viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre
utdannelse.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer,
Rikspolitiske retningslinjer (RPR):

bl.a.:

Statligeplanretningslinjerfor en samordnetareal- og transportplanlegging
Hensiktenmedretningslinjeneer å oppnåsamordningav bolig- ,areal- og
transportplanleggingen
og bidra til mer effektive planprosesser.
Retningslinjeneskal bidra
til et godt og produktivt samspillmellom kommuner,stat og utbyggerefor god steds- og
byutvikling.
Rikspolitiskeretningslinjerfor å styrkebarnog ungesinteresseri planleggingen,1989
Formåletmedretningslinjeneer å: Synliggjøreog styrkebarn og ungesinteresseri all
planleggingog byggesaksbehandling
etterplan- og bygningsloven,gi kommunenebedre
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grunnlagfor å integrereog ivaretabarnog ungesinteresseri sin løpendeplanleggingog
byggesaksbehandling,
samtå gi et grunnlagfor å vurderesakerder barnog ungesinteresser
kommeri konflikt medandrehensyn/interesser.
Retningslinjefor behandlingav støy i arealplanlegging,2012
Retningslinjen gir anbefalteutendørsstøygrenserved etableringav nye boliger og annen
bebyggelsemedstøyfølsomtbruksformål.Retningslinjenskal leggestil grunnav
kommunale,regionalemyndigheterog berørteetaterved arealplanleggingetterplan- og
bygningsloven.
Rikspolitiskeretningslinjerfor universellutforming
Rikspolitiskeretningslinjerfor universellutforming innebæreren inkluderendeplanlegging
og utforming av produkterog omgivelser.Universellutforming leggertil grunn mangfoldet
i mennesketog tilstreberløsningersomkan brukesav alle.

b. Nasjonaltransportplan2014- 2023(sewww.ntp.dep.no
)
Meldingenomhandlerveg, jernbane,luftfart og kystforvaltning.Hovedgrepeter å prioritere
tiltak for bedrekapasitetog et mer robustveinetti distriktene.

c. Stortingsmeldingnr. 29
Meldingener mentfor å væreen mulighetsmeldingfor omsorgsfeltet.Den skal først og
fremstgi helse- og omsorgstjenestens
brukerenye mulighetertil å klare segbedrei
hverdagentil trossfor sykdom,problemereller funksjonsnedsettelse.

d. Universellutforming(se www.universell-utforming.miljo.no)
Rikspolitiskeretningslinjerfor universellutforming innebæreren inkluderendeplanlegging
og utforming av produkterog omgivelser.Universellutforming leggertil grunn mangfoldet
i mennesketog tilstreberløsningersomkan brukesav alle.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet

Tomtene (gnr/bnr 103/288, 103/224 og 103/94) ligger på Haugsbygd i Ringerike kommune
rett øst for Klekken hotell. Tomten ligger i et populært boligområde hvor det tidligere har
vært en god del boligutbygging. Rolige omgivelser, gode solforhold og store grøntarealer
med nærhet til Ringkollen gjør området attraktivt for boligformål.
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Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste barnehagene, henholdsvis ca.
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med
fotballbanen, ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er nærmeste
dagligvarebutikk ca. 1.8 km fra tomten. Her finnes også legesenter og frisør. Ca.1.0 km fra
tomten ligger Klækken hotell.

Planområdets størrelse: 8675m2m2. Samlet tomteareal for BKS er 2770 m2. samlet
tomteareal for BFS er 1770m2.
Dagens innhold og bruk: Opprinnelig var det skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå
er skog ryddet og fjellskråning er sprengt vekk.
Historikk:
Eiendommen ble fradelt i sak 02/02883, delegasjonssak nr. 0001/03, datert 02.01.2003,
området var også da definert som nåværende boligområde. Da gjeldende kommuneplan,
vedtatt 27.01.2000, kommuneplanbestemmelsene § 1.4 nr. 1 åpnet for at eiendommer i
boligområder kunne bebygges med småhusbebyggelse, angitt som bygninger med inntil 2
boenheter. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.08.2007, åpner i
kommuneplanbestemmelsene § 1.1.2 nr. 1, for bygging av hovedleilighet med en bileilighet
på inntil 65 m². I 2011 ble det søkt dispensasjon fra gjeldende kommuneplanbestemmelser
for å bygge en tomannsbolig. Saken ble behandlet politisk av Hovedkomiteen for milj ø- og
arealsaker i møte 14.11.2011 i sak 122/11, og Hovedkomiteen vedtok enstemmig
rådmannens forslag til vedtak. I saksfremlegg til Hovedkomiteen ble det vist til at
eiendommen er uvanlig stor til å ligge i et så utbygget område og at det i tiden eiendomm en
ble fradelt ville kunne blitt gitt tillatelse til bygging av en tomannsbolig eller to eneboliger
uten søknad om dispensasjon. I 2016 ble det sendt inn en søknad om oppføring av to
eneboliger. Byggesaksavdelingen behandlet saken og i medhold av delegert myndighet ble

11

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser §1.1.2 nr.1 med hjemmel i plan - og
bygningsloven § 19-2 vedtatt, delegasjonssak 604/16. Søknaden godkjentes også i
henhold til plan - og bygningslovens § 20-1 med betingelser
Planavgrensning
Planavgrensningen følger tomtegrensen til hele tomt 103/288, mot vest krysser den
gjennom tomt 103/94 og trapper seg ned til tilkomstveien før den følger videre langs veien
og inn på Tomt 103/177 til planlagt snuhammer for renovasjonsbil på tomt en. Videre følger
planavgrensningen eiendomsgrensen og inkluderer tomt 103/287, som er nedkjøringen fra
Hovedtraseen til Hemskogveien. Tomt 103/129 og 103/224 er også inkludert i Planområdet.
Der er også tatt med en del av nedkjøringen i Hemskogveien for å lage en god forbindelse
til opparbeidet fortau.
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøt ende arealbruk
Opprinnelig var tomten dekket av skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå er skogen
ryddet og fjellskråning er sprengt vekk . Tomten har adkomst fra Hemskogveien.
5.3 Stede t s karakter
Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger og enk elte terrasseleiligheter mot
Klækken hotell. Nabobebyggelsen består av bebyggelse med trepanel, med ulik farge og
fasong.
5.4 Landskap
Opprinnelig var det skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå er skog en ryddet og
fjellskråningen er sprengt vekk.
Tomten skråner ned mot Hadelandsveien mot nordvest og har gode solforhold. Det er
spesielt god utsikt over Norefjell og Hønefoss by.
Den har gode naturomgivelser i nærområdet.
5.5 Kulturminner
Det er ingen verneverdig bebyggelse eller kulturminner registrert SEFRAK -bygninger
innenfor planavgrensningen.
5.6 Naturverdier
Notat fra Lisa Helgesson datert 09.05.2015 :
Det er ikke registret noen forekomster av viktige naturverdier eller rødlistarter på Naturbase. Eller
Artkart i det foreslåtte planområdet . Det gjøres dog oppmerksom p at det kun ca. 150m mot sør/øst er
registret forekomster av rødlistartede dragehode(VU) og dragehodebille(EN) Dragehode er en
prioritert art i Norge og har sin egen forskrift som verner den…. Det bør undersøkes godt om det
finnes eksempler innenfor planområdet før det gjøres inngrep. Dette er enkles å se i medio juni da
den står i blomst.
Som nevnt tidligere er tomten fått godkjent tiltak for 2 eneboliger før arbeid med regulering ble
påstartet. I den forbindelse ble det klargjort for bygging og all vegetasjon ble fjernet og fjell sprengt
vekk. Det ble ikke oppdaget eller registrert forekomster av dragehode blomster da dette ble utført.

5.7 Rekreasjonsverdi/ Rekreasjonsbruk, Uteområder .
Det er ikke registret turstier på reguler ingsområde. Innkjørselsveien til bebyggelsen vil være
hovedvei for forgjengere for beboere. Denne veien vil derfor oppgraderes med fortau for å
gi trygg ferdsel til rekreasjonsområder og utearealer.
5.8 Landbruk, jord og Skog
Området tilhører landskapsregionen Innsjø- og Silurbygdene på Østlandet.
Løsmassene består av forvitringsmateriale. Berggrunnen består av Kalks tein, dolomittisk
Kalkstein og Slamstein/slamskifer.

13

Arealene ligger i en skråning ned mot Hadelandsveien og har ingen verdi som
landbruksareal.

Som vist på flyfotoet har den skrånende tomten vært dekket av blandingsskog med
varierende størrelse. Tomten er i dag planert ut og rensket for vegetasjon mot vest.
Tilstøtende eiendom mot sør har store trær i ny eiendomsgrense. Mange av de eksiterende
trærne ligger utenfor byggegrensene
Tomten er ikke egnet for jordbruk da den er for bratt.
5.9 Trafikkforhold
Det er utarbeidet en trafikkvurdering av Siv. Ing. Bjørn Leifsen AS.
Under er det gjengitt et utdrag fra analysen. Selve trafikkvurderingen ligger som vedlegg til
Planforslaget.
Adkomst til området planlegges fra den privateide avstikkeren fra Hemskogveien som
ender ut i FV 164, Ringkollveien, som igjen munner ut i FV241, Hadelandsveien ved
Klækken hotell. Avstikkeren til Hemskogveien er i dag adkomstvei for ca. 9 boliger i dag.
Området det nå planlegges for ligger i Haugsbygd, og er opprinnelig et spredt bebygd
landbruksområde. I den senere tiden har områdene her stadig blitt fortettet, og nye
boligfelt er bygget i denne delen av Haugsbygd.
Med sin korte avstand til Ringkollen og meget gode solforhold, er dette et populært
boområde på Ringerike.
FV 164 Ringkollveien ender ut i den mer trafikkerte FV 241 Hadelandsveien. Fra
Ringkollveien går også Gjermundboveien mot nord, som også ender ut på
Hadelandsveien.
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Hemskogveien er delt i et hovedlede og en bi vei. Begge heter det samme . Hovedlede til
Hemskogveien, som ender i Ringkollveien er godt opparbeidet og fungerer som adkomstvei
for ca. 40 boliger. Fra Ringkollveien er det opparbeidet fortau fram til Haugkollen.
Reguleringsområdet har innkjøring inn på denne veien fra en grusvei som også heter
Hemskogveien. Denne innkjøringsveien er en mindre grusvei og har behov for utbedring for
å kunne håndtere økt kapasitet.
Hemskogveien kan klassifiseres som en adkomstvei i spredt bebyggelse, type A3.
Ringkollveien kan klassifiseres som samleveg, Sa2.
Fra innkjøringen til Havna Hemskogen og langs Ringkollveien, er det i dag etablert
gang- og sykkelveg. Derfra er det videre et sammenhengende gang - og sykkelvegnett
ned til sentrum, skole og barnehage i Haug.
Vegnettet i nærområdet har både enkeltavkjørsler og kryss for felles, mindre
adkomstveger. Ringkollveien er, med få unntak, avkjørselsfri.
Dagens trafikk:
I følge Vegdatabanken har Ringkollveien en ÅDT på 900 kjt/d nederst ved Hadelandsveien,
gradvis avtrappende til ca 350 der boligbebyggelsen slutter.
Ved krysset med Hemskogveien vil trafikken være ca ÅDT= 685 kjt/d. Andel tunge kjøretøy
er 6%. Skiltet hastighet er hovedsakelig 50 km/t, men med 40 km/t fra krysset med
Hemskogveien og videre oppover.
Hadelandsveien har en ÅDT på ca 4900, med andel tunge kjøretøy på 6%. Skiltet hastighet
er hhv 50 km/t ved krysset med Ringkollveien.
Hemskogveien har skiltet hastighet 50 km/t. Trafikken i denne kan, ut fra antall boliger som
sokner til den, anslås til ÅDT ca. 150 kjt/d.
En viktig del av trafikken i Ringkollveien er trafikken til Ringkollen. Dette er en bomveg som
har ca. 60 000 passerende pr år. Dvs. et ÅDT-bidrag på ca. 330 (60 000 x 2/365). Men
trafikkbelastningen fra denne varierer mye både gjennom året og ukedagene. Mest trafikk
er det i helger med godt skiføre. Da kan nok trafikken bli betydelig over 330 kjt/d. En
tredobling er ikke usannsynlig. Imidlertid vil makstimene på denne veien ikke falle sammen
med de vanlige makstimene som trafikken fra arbeidsreiser fra boliger. Bussen som
frekventerer Haug (Hønefoss-Haug, Hønefoss, rute 223) går i Ringkollveien
på denne strekningen, med stoppested Øvre Berg. Linje 223 går hver halvtime i
rushtiden (morgen og ettermiddag), og ellers en gang i timen.
De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage, henholdsvis 2.0
km og 2.5 km fra tomten. Transporten av barn til barnehagene skjer i stor grad med bil, i
forbindelse med arbeidsreiser. Både buss og sykkel et godt alternativ.
Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på
ca. 2.2 km fra planområdet. Sykkel vil være et godt alternativ, men det er også godt
mulig å gå.
Til Hønefoss by er det ca. 4.0 km. I praksis vil man måtte benytte buss eller bil for å nå
den servicen man har behov for der.
5.10 Barns interesser
Det er ikke registrert noen bruk av området utover en intern sti sør på tomten.
Stien er en et gammelt tråkk over tomten over til tomt 103/224.
heller ikke i bruk til lek eller opphold.
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5.11 Sosial infrastruktur
Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste barnehagene, forholdsvis ca.
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med
fotballbanen, ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er nærmeste
dagligvarebutikk ca. 1.8 km fra tomten. Her ligger også et legesenter og frisør. Ca. 1.0
km fra tomten ligger Klækken hotell.
Området ligger i Vang skoles og Haugbygd ungdomsskoles opptaksområde.
5.12 Universell utforming
Tomten er svært kupert, og er ikke tilrettelagt for universell utforming i vedrørende adkomst
eiendom.
Det er planlagt å etablere en løfteplattform for rullestolbrukere, fra parkeringsnivå og opp til
1 etasje nivå for boligene. Den er plassert i tilknytning til felles adkomst. Plattformen vil
være klimatisert. Det er også mulighet for at trappeheis kan monteres på innvendig trapp
fra 1 etg til 2 etg. i boenhentene. Gangsti i sør skal ha god standard. Det legges til rette for
muligheten til å ha alle hovedfunksjoner i 1. etasje i boligen.
5.13 Teknisk infrastruktur
Det ligger en VA-ledning på tomten i Hemskogveien. Det er også en Brannkum på
eiendommen.
Avstand til trafo er 120m kabelskap KS1337. Nettspenningen her er 400V.
I samråd med RIK (Ringerike Kraftnett AS) vurderes det en liten nettstasjon i forbindelse
med boligblokka som skjøtes inn på bestående H S- kabel i området. Kart er lagt ved.
Kapasitet på nettet er bekreftet av RIK.
5.14 Grunnforhold
Det er gravet ned til fjell på tomten. Berggrunnen består av Kalkstein, dolomittisk Kalkstein
og Slamstein/slamskifer
5.15 Støyforhold
Det er blitt utarbeidet en støyrapport av Bjørn Leifsen AS.
Under er det gjengitt et utdrag av rapporten:
Tomten skråner ned mot vest mot Hadelandsveien FV241. Veien ligger ca.30m fra
planlagt bebyggelse.
Trafikkdata er tatt fra Statens vegvesens Vegdatabank. Disse er fremskrevet i 10 år
Dette gir følgende trafikkdata:
Gate Fv241 ÅDT 4725 Skiltet hastighet 80 med 8% tungtrafikk. Fordeling dag/kveld/natt
75/15/10
Uten tiltak:
Sonekartet for situasjonen uten noen form for tiltak viser at støynivået naturlig nok er
høyest mot Fv241, mens områdene bak byggene blir langt lavere og delvis utenfor gul
sone. Resultatene for fasadeberegningene bekrefter sonekartberegningene, men viser i
tillegg støyverdiene for hver fasade og etasje.
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Uten tiltak:
Blir støynivået i fasaden mot Fv241 inntil Lden=68,5 dBA, med maksnivå inntil Lmaks=74
dBA. Sidefasadene har 2-10 dB lavere nivå (avhengig av hvor langt ut en beregner), mens
fasadene vekk fra fylkesvegen får støynivå godt under grenseverdiene.
Med tiltak:
Pga. utfylling av plass til atkomstveg vil det bli en støttemur ut for denne. På denne må det
settes et rekkverk. Dersom det bygges som tett skjerm kun i vanlig høyde av 1m, vil
støynivået reduseres noe, men ikke tilstrekkelig til at alle uteområdene bli liggende utenfor
gul støysone.
Støy fra Fv241 vil komme i traseen til den nye atkomstvegen fra nordøst. Skjerm langsmed
denne, uansett høyde, vil ikke kunne dempes i denne sektoren. Det har som følger at
uteområdene foran det østre bygget med skjerm vil f å et støynivå mer enn Lden=55 dBA.
En har beregnet med skjermhøye 2,3 m over utplanert gårdsplass vil støynivået for
bakkenivå/gårdsplass kunne reduseres til Lden=55 dBA eller mindre. Siden dette området i
mindregrad blir et uteoppholdsareal, bør utbygger selv vurdere om dette er nødvendig.
Tiltak her vil ikke påvirke støynivåene foran boligrommene i nevneverdig grad. De vil
fortsatt bli ca Lden=68 dBA.
For å oppnå noen større uteområder med tilfredsstillende lydforhold bør en bygge skjerm
oppe gårdsplassen mellom husene og øst for det østre bygget. Dersom de mellom
byggene blir 1,6m høy, vil et større område på baksiden av byggene blir liggende utenfor
gul støysone. Skjermen øst for det østre bygget må være ca 2,0m høy. Dette blir derfor de
anbefalte tiltak ene for uteområdene.
Det er vist balkonger foran leilighetene. Med gode og store nok utearealer bak bygningene
vil det ikke være helt nødvendig å skjerme balkongene. Men det må påregnes at de vil bli
mye brukt av beboerne. Det anbefales derfor sterkt at glassfeltene lages så høye at de som
sitter på balkongene får skjermingseffekt av dem. Da må overkanten av glassfeltene være
minimum 1,7m over gulvet i balkongene. Alternativt kan de bygges helt inn med
åpningsbare felter.
Innestøynivå.
Tiltakene vil hjelpe lite eller ingenting for etasjene over bakkeplan. Retningslinjene
anbefaler at rom med støyfølsom bruk ikke bør ha støynivå over Lden=55dBA eller
Lmaks=70 dBA. Planløsningene viser at alle leiligheter har minst to soverom som vender
mot stille side, dvs vekk fra fylkesvegen. Leilighetene i 2.etg har et mindre soverom som
vender mot Fv241.
Kjøkken og stue vender ut mot Fv241 der støynivåene er høye. Støynivåene her ligger til
dels betydelig høyere. Typiske støynivå utenfor disse blir ca Lden=68 dBA og Lmaks=74
dBA. Dvs at Lden-nivåene er relativt høyest i forhold til grenseverdiene og blir derfor
dimensjonerende.
Kjøkken og stuer er mindre kritiske mht støynivå ute. Gode fasader for disse rommene vil
greit kunne stoppe lyden fra å bli for høy innendørs.
En har beregnet innestøynivå i stue, kjøkken og soverom der utestøynivået etter tiltak er
mer enn Lekv=61 dBA, som er det utenivået som i praksis kan gi et innestøynivå på mer
enn Lekv=30 dBA. Se vedlagte programutskrifter.
Grunnlaget for beregningene har vært at boligene får balansert mekanisk ventilasjon, dvs.
ikke ventiler i vegg eller vinduskarmer.
Med den angitte byggemetode vil ytterveggene ha et antatt reduksjonstall på Rw+Ctr=43
dB. I underetasjen er det kun parkering.
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Standard vinduer en har tatt utgangspunkt i er Rw+Ctr=29 dB. Der det ikke er godt nok, har
en derfor anført hvilke reduksjonstall vinduene i de enkelte rom må ha for å tilfredsstille
avet til Lekv=30 dBA.
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Konklusjon.
Prosjektet tilfredsstiller i hovedsak støyretningslinjene både mht uteområder og
innestøynivå. Det forutsettes at det bygges skjermer foran med høyde 1,8 m mellom
husene for å skjerme uteområdene der. Det er frivillig, men det kan anbefales at det også
bygges skjermer foran gårdsplassen nede. Skjermene må da ha en høyde på ca 2,3 m
over gårdsplassens nivå.
Mht støy utenfor rom med støyfølsom bruk blir retningslinjene for hovedleilighetene oppfylt
dersom vinduene i stuene og kjøkken & spis får en dempingsverdi på minimum Rw+Ctr=36
dBA.
Ingen andre rom trenger bedre vinduer enn standardvinduer, som har dempingsverdi
Rw+Ctr=29
dBA.
Utbygger bør vurdere å glasse inn balkongene, helt eller delvis for å tilfredsstille
T-1442/2016.
5.151 Tiltak for støyredusering .
Vinduene i stuene , kjøkken og spis får en dempingsverdi på minimum Rw+Ctr=36
Det er planlagt å bygge opp skjermer på 1,8 meter mellom husene for å skjerme
utearealene med lekeplasser mellom husene.
Ved gårdsplassen nede vil det bygges en skjerm på 1,2 meter. Denne er i hovedsak ment
som sikring mot fall, men vil også ha en støydempende effekt. Balkongene vil av utbygger
få et glassrekkverk på 1,2 meter som vil ha en støydempende effekt. Innglassing av
balkonger er tiltak som vil bli gjort der støynivå ikke er akseptabel i henhold til §0.2 i
reguleringsbestemmelsene. Støymålinger på balkonger vil blir utført etter at volder og
støygjerder er etablert mot fv241.
Før det gis brukstillatelse i området BKS skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres
både for boliger, lekeplasser, balkonger og andre utearealer iht. T-1442/2016 - retningslinje
for støy i arealplanlegging.
5.16 Luftforurensning
Tomten ligger i nærheten av Hadelandsveien FV241, men det er åpnet og gode muligheter
for luft sirkulasjon. I tillegg ligger det med store grøntarealer i nærmiljøet.
5.17 Risiko - sårbarhet (eksiterende situasjon)
Risiko og sårbarhetsanalyse er utarbeidet av Asplanviak AS
Det er ikke registrert fare for Kvikksandskred, jord- eller flomskred, og det er derfor satt til å
være lite sannsynlig.
Tomten er meget kupert, med bratt skråning mot vest. Det er ikke registrert fare for ras,
skred eller flom. Det er i området rundt planavgrensningen registrert moderat til lav
alunskifer. Hvis det viser seg at tomten inneholder høye verdier av alunskifer vil det utredes
hvordan deponering av masser kan gjøres på forsvarlig vis.
Tomten er ikke spesielt værutsatt med tanke på vind og nedbør.
Det er gjennomført støyutredning som viste at boligene ligger i rød og gul støysone. Det
legges til grunn at støyskjermer som angitt i støyrapport etableres mot nord og mellom
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husene for å gi uteplasser med tilfredsstillende støynivå mot syd. Det må videre sikres at
alle boenheter får vindu mot stille side for minst ett soverom. For øvrig kan det være behov
for tiltak for å nå krav til innendørs støynivå

Geoteknisk analyse er utført av Lars P Tronrud i Arkimedum AS
Utdrag fra analysen :
Grunnforholdene under planlagt bygg er utspengt fjell i hele tomtens utstrekning. Selve
bygget vil dermed ikke påvirke områdestabiliteten.
På befaringen kunne sees fjellskjæring i bakkant av bygg. Fjellet var flisete
skifer/»skjælfjell» som er typisk for området. Jeg vurderer stabiliteten til denne skråningen
til å være tilfredsstillende, men det må gjøres en beregning på bakveggen for byggene i
forhold til jordtrykk fra tilbakefylte masser og hvordan disse kreftene tas inn i bygget.
Fjellskjæring som ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned
på tomt.

Kilde : NGU Kartet viser erosjonsrisiko for området

5.18 Næring
Det er ingen næringsbebyggelse innenfor området.
5.19 Analyser/ utredninger
Analyser som må utføres før førstegangsbehandling:
1.Trafikk analyse
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2. Dokumenterte avtaler adkomst veirett
3.ROS- Analyse
4. Utarbeidet illustrasjonsplan
5. Støyrapport
6. Sol- og skyggeanalyse
7. Dokumentering av grunnforhold
Krav til utredning av byggesak:
Tema omtalt i planbeskrivelsen, kap 7.1:
6. Uteoppholdsarealer/ lekearealer
7. Universell utforming
8. Kulturminner
9. Skolekapasitet
10. Landskap -nær og fjernvirkning

6. Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Området ønskes regulert til konsentrert småhusbebyggelse for 2 rekkehus med 6 enheter i
hver. Planlagt utvikling omfatter utbygging av 12 enheter. Størrelsen
på enhetene vil være ca. 115 m2 BRA.
Tomtestørrelsen det nå reguleres for er på omlag 2,8daa
6.1.1 Reguleringsformål
Foreslåtte formål foreslås i ny reguleringsplan:
1.Bebyggelse og anlegg
BKS - Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
BFS - Frittliggende småhusbebyggelse
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
f_SKV1 -Veg
f_SKV2- Veg, med snuhammer
f_SKV3 Veg , komunal
f_SGS1 - Fortau
f_SGS2 - Fortau
f_SGS3 - Fortau
SVG - Annen veggrunn - grøntareal
f_SPA - Parkering

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
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Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 -5:

1. Bebyggelse og anlegg

Feltnavn :

Boligbebyggelse-Konsentrert småhusbebyggelse
BKS
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
BFS
Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologidefinisjon som følger:
”Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt- eller horisontaldelt tomannsboliger.” (husbanken.no)
2. Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjørevei
Annen veggrunn- grøntareal
Fortau
Parkering

Boligbebyggelse -K onsentrert småhusbebyggelse

f _SKV1 -3
SVG
f_SGS 1-3
f_SPA

BKS

Skiss eprosjekt tilrettelegger for 12 boenheter.
Alle boenhetene er gjennomgående med gode solforhold og utsikt og terrasse mot nordvest
i to etasjer. Solforholdene er sikret ved at boligene har store vinduer og glassdører mot
Sørøst og nordvest. De enhetene som ikke har 3 fasader får takvindu over interntrapp for å
sikre gode lysforhold i hele boligen.
Boligene planlegges bygget med høyt krav til kvalitet.
Det planlegges løfte-plattform fra garasjenivå og mulighet for alle hovedfunksjoner på 1
plan.
Hver boenhet skal ha 2 garasje parkering for bil og 2 parkeringsplasser for sykkel i felles
oppstillingsplass under tak. Ihht. føringene gitt kommunens parkeringsforskrift.
Alle enhetene har egne garasjer. Det er også lagt opp til 5 gjesteparkeringer under tak.
Videre planlegges det to felles lekeplasser og et uteareal mot vest. Det største utearealet er
plassert mellom byggene over gjesteparkering og sykkelparkering Her er også
løfteplattform plassert samt felles trapp og fungerer som Felles adkomst for besøkende til
boligene. Den andre lekeplassen er orientert mot øst og ligger som en buffer mellom
tilstøtende nabo på tomt Gnr/Bnr 103/94. Mot vest etableres et fellesareal med sittegruppe
og f piknik fasiliteter. Det er meget godt eget med flott kveldssol og utsikt.
Felles renovasjonsanlegg planlegges ved utkjøringen i Hemskogveien. Plasseringen er vist
i Illustrasjonsplanen.
Boligbebyggelse -frittliggende småhusbebyggelse

BFS

Eiendom 103/224 ble inkludert i planen etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og
enighet mellom kommune, grunneier og forslagstiller. Eiendommen er bebygget med en
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enebolig, en frittstående garasje og et frittstående uthus/bod/lekestue. Den ligger i et
attraktivt boligomr åde hvor det i nærheten er flere nyere reguleringsplaner som legger til
rette for utbygging. Det er sannsynlig at det vil komme flere private planinitiativ i
nærområdet i årene fremov er. Kommunen ønsker å inkludere eiendom 103/224 i plan 432
Hemskogveien panorama, slik at eiendommen ikke forblir en mindre, uregulert tomt i et
ellers sammenhengende regulert omr åde. Formål og bestemmelser knyttet til eiendommen
legger ikke til rette for annen type bebyggelse enn det som er på eiendommen i dag. Det er
egne bestemmelser knyttet til eiendom 103/224 som ivaretar dette.
Kjørevei
f _SKV 1
Vei fra Hemskogveiens hovedlede til og fram til tomtegrensen mellom 103/288 og 103/177.
Den oppgraderes til Type A1, asfaltert med bredde 3,5m i tillegg til plass for opplaging av
snø. Veien er regulert med en bredde på 4,5m
Kjørevei
f _SKV 2
Vei fra tomtegrensen mellom 103/288 og 103/177 og til snuhammer for renovasjonsbil..
Den oppgraderes til Type A1, Grusveg med bredde 3,5m i tillegg til plass for opplaging av
snø. Veien er regulert med en bredde på 4,5m
Kjørevei
Kommunal vei innenfor 3063/1/0 er opparbeidet til kommunal vei.

f _SKV 3

Annen veggrunn - grøntareal
SVG
Arealet reguleres til veggrunn og grøntareal med mulighet for opplagring av snø
Fortau
f_SGS 1-3
Fortau etableres fra innkjøring bebyggelse på tomt 103/288 fram til krysset til Haugkollen.
Fra krysset er det i dag opparbeidet fortau som leder til Ringkollveien som har utarbeidet
gang og sykkelveg.
Parkering
f_SPA
Parkeringareal for Øvre Nordbergvei 10 er sikret gjennom regulert areal ved siden av
snuhammer for renovasjonsbil. Det vil bli etablert tydelig skille mellom parkering og
snuhammer.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg: Adkomst til området planlegges fra Hemskogveien via Ringkollveien (RV 164).
Hemskogveien er delt i et hovedlede og en bi vei. Begge heter det samme. Hovedlede til
Hemskogveien, som ender i Ringkollveien er godt opparbeidet og fungerer som adkomstvei
for ca. 40 boliger. Fra Ringkollveien er det opparbeidet fortau fram til Haugkollen.
Reguleringsområdet har innkjøring inn på denne veien fra en grusvei som også heter
Hemskogveien. Denne innkjøringsveien er en mindre grusvei og har behov for utbedring for
å kunne håndtere økt kapasitet.
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Veien og svingen opp til hovedlede i Hemskogveien vil bli oppgradert til type A1
Atkomstveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t i henhold Veg- og Håndbok N100 Vegog gateutforming til statens vegvesen. Bredde på vegen vil bli økt til 3,5m. Vegtrase opp til
hovedlede vil bli utbedret slik vist i plankart.
Fortau: Det skal etableres fortau fra innkjøring av planlagt bebyggelse på felt BKS til
eksisterende opparbeidet fortau i krysset Hemskogveien og Haugkollen.

6.3 bebyggelsens plassering og utforming
Tomten er plassert i et etablert boligområde. Den ligger vendt mot nordvest med gode
solforhold og utsikt ut over Norefjell og Hønefoss by. Det er gode turmuligheter i
nærområdet. Slik bebyggelsen planlegges vil den ligge på brinken av skråningen med
fantastisk utsikt utover landskapet. Det er planlagt 2 rekkehus med 6 enheter i hver. Mellom
enhetene er det felles leke arealer og adkomst til 1 etasje nivå. Det planlegges enheter på
115m2.
Alle boliger skal være gjennomgående med privat terrasse mot nordvest i både 1 og 2
etasje og en liten privat forhage mot sørøst. Boligene skal ha god arkitektonisk utforming,
høy kvalitet på materialbruk og tekniske løsninger. Bebyggelsen planlegges i hovedsak
utført i tre med pulttak konstruksjon. Garasje plan vil bli utført i betong.
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Tomten er i dag ubebygget. Det er blitt utført noe sprenge og gravearbeider på tomten som
følge av en tidligere plan om å sette opp to eneboliger på tomten.

ILLUSTRASJONSPLAN.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsen er foreslått med Pulttak
Maksimal byggehøyde er angitt med høyeste og laveste gesimshøyde.
Høyeste gesimshøyde kote C+ 277,0 moh.
Laveste gesimshøyde kote C+ 275,5 moh.
Maksimal høyde fra gårdsplassen vil øvre gesims er 10,0m
6.3.2 Grad av Utnyttelse:
For BFS
Maks BYA = 37% BYA Dette er inkludert overbygget gjesteparkering parkering.
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Kommuneplanens § 1.1.2 Krav ved bygging i boligområder uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Gir det rom for utnyttelse på 25%BYA
Illustrert forslag viser en utnyttelsesgrad på ca.36% BYA, inkludert målverdige arealer
under balkonger og garasjedekk er. Fotavtrykket til byggene gir en BYA på ca. 27,5%BYA.
Maks tillatt BYA i kommuneplanen er for boligområder uten reguleringsplan, inntil
25%. Årsaken til at man i denne planen ønsker en høyere BYA, er at formålet ikke er
frittliggende småhusbebyggelse, men konsentrert småhusbebyggelse. Dette er ikke et
område for eneboliger, men rekkehus og tilsvarende. Dette er en annen bygningstypologi
som krever større tetthet, og annen tomteutnyttelse enn eneboliger.
Årsaken til at det her ønskes tilrettelagt for konsentrert bebyggelse, er tanken om i størst
mulig grad å utnytte tomten best mulig med tanke på plassering av bebyggelsen i
terrenget. I tillegg vil konsentrert boligtype tilby markedet attraktive boliger som ikke blir
like kostbare som en enebolig, slik at også unge barnefamilier og førstegangsetablerere,
kan ha mulighet til å etablere seg her.
6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling
Planlagt utvikling omfatter utbygging av 12 enheter.
Det planlegges 2 rekkehus med 6-mannsboliger,
Boenhetene kommer til å ha en størrelse på ca. 115m2. I tillegg kommer en privat
dobbelgarasje på ca36m2 for hver enhet.

Planlagt bebyggelse enhet C garasjeplan
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Planlagt bebyggelse enhet C

1 etg

Planlagt bebyggelse enhet C

2 etg
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
- Attraktivt boligområde i vekst.
- Området ligger i omgivelser med fantastisk utsikt med gode solforhold.
- Planen er i kort avstand til store grøntarealer og Ringkollen.
- Nærhet til busstopp/kollektivtrafikk
- Tilrettelegger for lekeplasser og attraktive uterom.
- Gode sykkelforbindelser til skole, idrettsanlegg og dagligvare.
6.5 Parkering
Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet.
,ihht. ”Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud, 29.10.2009”.
Alle enheter har hver sin garasje med plass til 2 parkeringsplasser. Disse ligger i
bygningskroppen kjeller. Hver enhet har direkte adkomst fra sin garasje inn hoveddel.
Det settes av 5 plasser til gjeste parkering.
Videre settes det krav til 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Adkomst til området planlegges fra Hemskogveien via Ringkollveien (RV 164).
Hemskogveien er adkomstvei for ca. 40 boliger. Hemskogveien er privat vei.
6.7 Trafikkløsning
Det planlegges 12 nye boliger. Dette vil kunne gi en trafikkøkning i Hemskogveien på
ca. 60 kjt/d. Det aller meste av denne trafikk en vil rette seg nedover mot Klækken.
Kryssutforming:
Hemskogveien karakteriseres som samleveg, klasse Sa2, ihht. håndbok H017.
Hemskogveien som atkomstveg klasse A1 Hadelandsveien som stamveg klasse
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S1/S4, alternativt hovedveg klasse H2. (Ingen klar klassedefinisjon).
Krysset in n fart s vei Hemskogveien X h ovedlede Hemskogveien
Veien opp til Hovedlede svinger seg bratt oppover, Største stigning
er ca. 6.%. Dette er marginalt over anbefalingene i H017.
Sikten i krysset er god i begge retninger. Dette skyldes at innfartsveien har avsluttet
stigningen med god margin før den møter hovedlede.
Trafikksikkerheten
Trafikksikkerheten for kjørende er inkludert i overstående krav til vegstandard og
veggeometri.
Trafikksikkerheten for myke trafikanter vurderes ut fra separasjon fra kjørende og
kjøremønsteret, samt kompleksiteten i trafikkbildet.
I denne planen er det satt krav til bygging av fortau fra nedfart bebyggelse og til hovedlede i
Hemskogveien. Fra krysset etableres fortau fram til krysset Hemskogveien X Haugkollen.
På motsatt side av krysset er det opparbeidet fortau fram til Ringkollveien. Fra krysset
hovedlede Hemskogveien X Ringkollveien er det etablert sykk el og gangsti videre ned til
Klækken.

Skolevei
Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres fortau fra nedfart bebyggelse langs
innfartsvei Hemskogveien til krysset til hovedleden Hemskogveien. Fra krysset etableres
fortau fram til krysset Hemskogveien X Haugkollen. På motsatt side av krysset er det
opparbeidet fortau fram til Ringkollveien.
Det vil da bli fortau fra planområdet, langs Ringkolleveien, videre langs Ø vre Klekkenvei og
Fløytingen og helt frem til skole og barnehage. Strekningen fra feltet frem til Ringkollveien
er lite trafikkert og kryssing av sistnevnte for å komme inn på fortauet er oversiktlig.
Planen bidrar derfor til å tilrettelegge for trygg skolevei for barn i nærområdet.
Internvei
Fra innfartsvei Hemskovegveien og opp til boligene etableres det en vei opp til garasjeplan.
Denne veien har største stigning på 7 % Dette er litt over anbefalingene i H017. Vegen vil
bli bygget opp med støttemurer med varierende høyde. For å redusere opplevelsen av
støttemurene, skal murene konstrueres slik at jordmatter kan binde opp vegetasjon i skrå
helning ned til veien. Mot veien avsluttes skråningen med stablestein med høyde 1,5m
Med en slik rekonstruksjon av skråningen vil kun 1-1,5 m av selve støttemuren være synlig
på de høyeste stedene. Dette er illustrert i snitt
Gårdsplassen vil ha en bredde på 6,0m slik at det blir mulig å snu kjøretøy ut fra garasjen.
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6.8 Miljøoppfølging
Miljøoppfølgingsplan og anleggsfase: Det skal levers miljøoppfølgingsplan samtidig med
søknad om igangsetting. Miljøoppføringsplanen godkjennes av kommunen og skal:
-

Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden
Redegjøre for aktuelle transportveien i anleggsperioden og iverksetting av
trafikksikkerhetstiltak.
Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i
anleggsperioden.
Beskrive hvordan vegetasjon som bevares kan beskyttes
Det utnevnes en fast kontakt person på byggeplassen som kan gi informasjon om
byggeforløp og avklare eventuelle klager.

6.9 Universell utforming
Felles adkomstvei, uteopphold arealer og lekeplasser skal ivareta universell utforming i den
grad dette terrengmessig lar seg gjøre.

6.10 Uteoppholdsareal
Ringerike k ommuneplan ens arealdel
i § 1.1.3 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det
avsettes felles lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr bolig avsettes til
lekeplasser, og være støyskjermet i hht. T1442. Lekeplassene skal være av tre ulike t yper:
Sandlekeplasser 2-6 år, Nærlekeplasser 5-13 år og Strøkslekeplasser 10 år og oppover.
Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk. I plan- og byggesaksbehandling av boligområder
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skal konsekvenser og barns interesser i forhold til lekearealer vurderes. Annet felles
uteoppholdsareal kommer i tillegg.
Det er satt av 323 m2 til felles lekeplasser mellom boligenhetene. Dette er i henhold til
kravet om 25m2 støyskjermet lekeareal. Ser man den foreslåtte bebyggelsen som en
forlengelse av det nye boligfeltet mellom Heimskogveien og Haugkollen, er det flere
lekeplasser i nærheten området som sammen med grønt arealer dekker kravet i
kommuneplanen.
Det ligger flere nærlekeplasser i nærheten av tomten. Blant annet ligger lekeplasser i
Haugkollen ca. 200m unna. Strøkslekeplass finnes også i om rådet, blant annet i
Heimskogveien med lekeplass for ballspill 350m fra tomten. Det er øvrig god tilgang til skog
og utmark.
Alle boenhetene har private uterom i form av terrasser og balkonger. I
tillegg vil det være naturlig med noe private rom foran inngangsparti for boenhetene på
bakkeplan.
Mot vest blir det etablert et felles uteareal på 63m2 med sittegrupper og fasiliteter for
piknik/grilling. Dette arealet har kveldssol og flotte utsiktsmulig heter.

Det settes krav til utarbeidelse av detaljert utomhusplan ved byggesøknaden.
Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis
rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.
6.11 Landbruksfaglige vurderinger
Området er tidligere et skogsareal i svært skrått terreng.
Området ligger innklemt mellom Hadelandsveien og boligområdet det er knyttet til.
Det er ikke registret noe landbruksdrift i tilstøtende eiendommer.
Trærne på tomten er i dag fjernet. Det er tenkt å etablere vegetasjon opp langs støttemurer
for å dempe fjernvirkning av muren og gi skråninge n tilbake det grønne preget og følger
vegetasjonen ned mot Hadelandsveien.
Slik utomhusplanen er illustrert ligger bygget 4 meter fra eiendomsgrensene mot sør og
vest, og 10 meter mot øst. Vegetasjonen kan derfor etableres i disse sonene i den grad det
er hensiktsmessig.
Tomten ligger i et bratt skrånende terreng. Det legges opp til å etablere en adkomstvei
tilsvarende den veien som er blitt godkjent på tomten for 2 eneboliger. Denne veien er tenkt
forlenget inn i tomt 103/94. Veien skaper støttemurer som er ca. 2,5 m høye men på
enkelte steder er det behov for opptil 5 meter. For å bevare det grønne preget i skråningen
er det tenkt å fylle på med jord opp langs muren og benytte jordmatter slik at vegetasjon
kan feste seg på veggene.
Snittet viser hvordan bebyggelsen er tilpasset topografien på tomten.
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Nærvir k ning:
Slik planen nå foreligger, vil bebyggelsen ha 2 etasjer på et garasjeplan. Bebyggelsen er
plassert 4 meter fra eiendomsgrensen i sør på toppen av skråningen og trapper seg ned
skråningen. På 1 etasje plan etableres fellesarealer mot øst og mellom enhetene. Disse
opparbeides med støyskjerm og henvender seg inn mot bebyggelsen som nærlekeplasser
og felles adkomst til enhetene.
Ny bebyggelse ligger orientert med fantastisk utsikt mot nord/vest og henvender seg bort
fra eksisterende bebyggelse som ligger øst, vest og sør. Nabobebyggelsen ligger forholdvis
langt unna og er lite påvirket av tiltaket, med unntak av nabo i øst. Her er det valgt å legge
bebyggelsen 10 meter fra eiendomsgrensen for å ikke å forringe lys og utsikt til
eksisterende enebolig.
Fjernvirkning:
Bebyggelsen ligger på brinken av skråningen ut mot Hadelandsveien. Gårdsplassen krever
en støttemur som er opp til 5 meter. Bebyggelsens plassering vi derfor ha betydelig
fjernvirkning mot nordvest. I hovedsak mot Hadelandsveien. Mot boligfeltet i sørøst vil den
framstå som en lav en etasjes bebyggelse. Ny støttemur vil bli beplantet, som vist i snitt,
for å redusere fjernvirkningen i vesentlig grad.
6.12 Kollektivtilbud
Planforslaget vil ikke være av et slikt omfang at det påvirker kollektivtilbudet i
vesentlig grad. I beste fall vil flere kollektivreisende kunne bidra til å øke antall
avganger.
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6.13 Kulturminner
Planen får ingen påvirkning for kulturminner. Eksisterende tomt er et tidligere bratt skogholt.
Ny bebyggelse vil ligge med god avstand til eksisterende bebyggelse, som er av nyere
opprinnelse, og vurderes ikke som en del av det verneverdige kulturmiljøet.
Ny bebyggelse bygges i en moderne stil, som et svar på vår tids arkitektur, og ikke som en
kopi av eksisterende bebyggelse.
6.14 Sosial infrastruktur
Boligene som planlegges vil være i en størrelse og utforming som vil egne
seg for et bredt marked. Med store lekeplasser og rolige omgivelser vil
områdene være spesielt godt egnet for barnefamilier. En utbygging på 12 enheter,
vil kunne omfatte om lag 24-50 beboere.

6.15 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger på egen
tomt.
Forslag til ledningsdimensjoner og endelige dimensjoner på ledninger vil bli
avklart i forbindelse med den videre detaljprosjektering.
All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike kommunes VA-norm.
Brannkum ligger i på tomten i Hemskogveien ca. 50 m fra bebyggelsen. Det forutsettes at
eksisterende ledning har brannvannskapasitet.
Overvann planlegges håndtert på egen grunn.
6.16 Plan for avfallshenting
Det vil tilrettelegges for en felles avhentingsplass i Hemskogveien rett nedenfor vei opp til
planlagt bebyggelse. Plassering er markert i Illustrasjonsplan. Snuhammer for
renovasjonsbil er planlagt på eksiterende parkeringsplass til Gnr/Bnr 103/177, Øvre
Nordbergveien 10.
6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
ROS-analysen ligger ved planbeskrivelsen som eget vedlegg. Under følger et lite
utdrag:
Oppsummering:
Naturrisiko:
Klimaendring, økt nedbør. Det må forventes økt risiko for store nedbørsmengder i
fremtiden. Det bør etableres en god overvannsløsning som tar hensyn til hyppigere
perioder med intens nedbør.
Radongass:
Ifølge NGUs aktsomhetskart for radon er det moderat til lav risiko i planområdet, men høy
risiko i et område nær planområdet.
Krav i TEK 17 § 13-5 må dokumenteres i byggesak.
Terrengformasjoner som utgjør fare:
Selve terrenget utgjør ikke noen vesentlig fare, men siden tomten ligger i et bratt skrånende
terreng medfører det behov for høye murer som må sikres mht. fallulykker og utforkjøring.
Teknisk og sosial infrastruktur
Inngrep i kraftforsyning:
Det er i dag en trafo på tomten. Forutsatt at tiltak som berører denne og øvrig ledningsnett
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avklares med ledningseier og hensyntas ved gjennomføring av tiltaket er det lite sannsynlig
med skade.
Inngrep i vannforsyning og avløpsnett
Det går VA-ledninger i området. Eventuelle inngrep i ledningsnettet må avklares med
ledningseier. Forutsatt at dette hensyntas ved gjennomføring av tiltaket er det lite
sannsynlig med skade.
Virksomhetsrisiko
Støy:
Det er gjennomført støyutredning på tomten som vister at boligene
ligger i rød og gul støysone. Det legges til grunn at støyskjermer som angitt i støyrapport
etableres mot nord og mellom husene for å gi uteplasser med tilfredsstillende støynivå mot
syd. Det må videre sikres at alle boenheter får vindu mot stille side for minst ett soverom.
Forøvrig kan det være behov for tiltak for å nå krav til innendørs støynivå.
Ulykke i av-/påkjørsler:
Det er generell ulykkesrisiko ved trafikk.
Det må sikres god sikt i atkomster.
Ulykke med gående/syklende:
Det er generell ulykkesrisiko for gående og syklende ved all trafikk. Planen innebærer
opparbeidelse av fortau fra avkjørselen til boligene og fram til opparbeidet fortau i
Hemskogveien slik at det blir en kontinuerlig forbindelse til Ringkollveien.

6.18 Rekkefølgebestemmelser

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12-7, pkt. 10)
Før igangsettingstillatelse
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og
godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det
gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.
2. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at
brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.
3. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra
kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret.
4. Sammen med byggesøknad og før igangsettingstillatelse kan gis skal det leveres
inn:
a) Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering,
utforming av lekeareal og annet felles uteareal, renovasjonsløsning og
plassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt støyskjerming og gjerde med
høyde over 0.5meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med
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b)
c)

d)
e)

høydeangivelser, parkeringskrav samt adkomstforhold. Situasjonsplanen
skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis
rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.
Teknisk plan for vann og avløp
Miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og
skal bla. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og
iverksetting av trafikksikkerhetstiltak. Den skal redegjøre for hvordan støy
og støvplager kan forebygges i anleggsperioden, redegjøre for håndtering
av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemi kalier i anleggsperioden. Det
skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi
informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.
Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak
Teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur

Før brukstillatelse
1. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før fortau fra avkjørsel til de nye
boligene til krysset Hemskogveien og derifra fortau fram til krysset med
Haugkollen er opparbeidet i samsvar med utbyggingsavtale.
2. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før Hemskogveien som i dag er en
smal grusvei, fra den asfalterte delen av Hemskogveien inn til avkjørsel til de nye
boligene, opparbeides til en høyere standard med bredere vei for å ivareta økt
trafikk.
3. Før det gis brukstillatelse i området BKS skal tilfredsstillende støyforhold
dokumenteres både for boliger, lekeplasser, balkonger og and re utearealer iht.
T-1442/2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging.
4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før det kan gis brukstillatelse for boligene. Dersom bygninger eller
anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig
påfølgende vår.
7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Konsekvenser:
- Arealet ligger i tilknytning til eksisterende boligområde.
- Iverksetter trafikktiltak.
- Nytt planforslag får få negative konsekvenser for overordnete planer.
7.2 Landskap
Konsekvenser:
- Unngår gjengroing/kratt som følge av at arealene står tomme.
- Småhusbebyggelsen skal tilpasses tomtens topografi.
- Fjernvirkningen blir dempet med beplantning.
- Nærvirkningen endres i liten grad.
- Mye vegetasjon fjernes, og området åpnes mer opp mot utsikt mot Norefjell.
- Valg av farger og materialbruk vil bidra til at ny bebyggelse blir dempet i forhold til
omkringliggende bebyggelse og friområder.
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- Nytt planforslag får få negative konsekvenser for landskapet.
7.3 Stedets karakter
Konsekvenser:
- Nærområdet består av boligbebyggelse, friområde og gårdsbruk.
- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for stedets karakter.
7.4 Byform og estetikk
Konsekvenser:
- Ny bebyggelse tilpasses omkringliggende boligbebyggelse i volumer, høyder,
materialbruk etc.
- Boligene skal utformes i moderne stil, tilpasset naturomgivelsene ned valg av
naturfarger.
- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for byform og estetikk.
7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Konsekvenser:
- Planen får ingen konsekvens for kulturminnene. Eksisterende skog skrent er ikke en del
av omliggende kulturlandskap og vil ikke påvirke omliggende kulturlandskap i vesentlig
grad.
- Nytt planforslag får ingen konsekvens for kulturminner/kulturmiljø.
7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 1:
”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur”.
Området er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens paragrafer 8-12. Til å vurdere
planområdet er det benyttet informasjon fra direktoratet for naturforvaltning, NGU og
artsdatabanken.
§8: kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig bruk: Planområdet ligger som delvis bebygd
område. Det er registrert ikke registret funn av viktige naturverdier på Naturbase eller
Artkart idet foreslåtte området.
Men det er kun 150 meter mot øst/ sørøst registrert forekomster av rødlistearterene
dragehode (VU) og dragehodeglansbille (EN). Det vil derfor bli undersøkt godt om det
finnes eksempler innenfor planområdet.
Det er ikke registrert funn av viktige naturtyper eller kulturlandskap. Vegetasjon på
tomten er ikke vurdert som bevaringsverdig.
§9: Føre-var-prinsippet: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av
vegetasjonen samt bygging på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.
§10: Økosystemtilnærmingen: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av
vegetasjonen samt bygging på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ
grad.
§11: Kostnadene ved miljøforringelse: Det vil ut i fra foretatte undersøkelser ikke
forekommet noen skade på naturmangfoldet.
§12: Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder:
Området som tas i bruk er et delvis bebygd område. Ved utvikling av tomten vil det
legges vekt på gode uteområder med mye grønt.
Tiltaket er avveid i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette
klareres. Vi kan ikke se at en regulering av området kommer i konflikt med
Naturmangfoldloven.
Det er ingen eksisterende vegetasjon som utmerker seg som verneverdig innenfor
planområdet.
Det er derfor kun aktuelt å legge føringer for ny vegetasjon. Innenfor området vil ny
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vegetasjon bli tilpasset boligformål med mye gress, lekeplasser og trær.
7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Konsekvenser:
- Planen legger til rette for attraktive lekearealer.
- Vegetasjonen mot nord fjernes og sikten mot Norefjell vil bedres.
7.8 Uteområder
Konsekvenser:
- Ny plan legger til rette for etablering av lekeplasser samt felles
uteplasser. Dette vil legge til rette for gode møteplasser.
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for uteområdene.
7.9 Trafikkforhold
Konsekvenser:
- Planen realiserer utbygging av fortau fra avkjøring avkjørsel boliger til krysset
Hemskogveien og derifra fortau fram til krysset med Haugkollen. Planen innehar dermed en
samfunnsviktig sak.
-Det skal realiseres oppgradering av Hemskogveien som i dag er en smal grusvei, fra den
asfalterte delen av Hemskogveien inn til boligene, opparbeides til en høyere standard med
bredere vei og asfalt for å ivareta økt trafikk.
- Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet over 60m2
. ”Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud, 29.10.2009”.
i tillegg tilrettelegges det for 5 gjesteparkeringer
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for trafikkforholdene.
7.10 Barns interesser
Konsekvenser:
- Det tilrettelegges for barna ved å sikre skoleveien med etablering av fortau.
- Planen tilrettelegger for attraktive lekeplasser inne på tomten.
- Det er videre store muligheter for lek og opphold i friområdene samt i nærheten av
Bergtjern. I dag brukes tjernet kun som skøytebane om vinteren.
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for barns interesser.
7.11 Sosial infrastruktur
Konsekvenser:
- En utbygging av ca. 12 enheter, vil gi en forventet befolkning på 25-50 personer.
Av disse vil omlag 15-22 være barn i ulike aldre.
- Nærmeste barneskole er Vang skole, mens nærmeste ungdomsskole er Haugsbygd.
Begge disse skolene har god kapasitet.
- Nærmeste barnehage er Haug barnehage og Smeden barnehage. Begge disse
barnehagene har barn i alderen 1-5 år.
- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for sosial infrastruktur.
7.12 Universell tilgjengelighet
Konsekvenser:
- Felles uteoppholdsarealer og felles lekeplasser skal være universelt utformet i den
grad dette er oppnåelig.
- Boligene skal utformes ihht. tilgjengelighet, men det legges opp til løfte-platform opp fra
garasje nivå til inngang 1 etg .
- Det legger også opp til ,med enkle grep, å gjøre enhetene om til å ha alle hovedfunksjoner
i 1 etg.
- Nytt planforslag får positive konsekvenser for universell tilgjengelighet.
7.13 Energibehov – energiforbruk
Konsekvenser:
- Alternative kilder til energioppvarming skal vurderes.
- Noe, økt biltrafikk
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- Nytt planforslag får små negative konsekvenser for energibruken.
7.14 ROS
Konsekvenser:
- Det er ikke registrert fare for flom.
- Området er ikke spesielt vindutsatt.
- Det er støy fra RV 241. Hele utbyggingsområde ligger i gul og rød
støysone. Tiltak mot støy må gjennomføres
- Området er ikke spesielt utsatt med tanke på luftforurensning.
- Det er enkelt å komme til tomten for utrykningskjøretøy, da det eksisterende vei
oppgraderes.
- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for trafikktiltak, barn- og unge,
universell utforming og uteområder.
7.15 Jordressurser/landbruk
Konsekvenser:
- Området er bratt og smalt skogholdt.
- Det aktuelle arealet er på kun ca.6 mål, og er lite egnet til annet jordbruksformål.
- Nytt planforslag har ingen negative konsekvenser for jordressurser/landbruk.
7.16 Teknisk infrastruktur
Konsekvenser:
- Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann - og avløpsnett som ligger
På tomten
- Det planlegges ikke å føre mer overvann inn på det offentlige overvannssystemet
enn det som gjøres i dag. Området har naturlig avrenning på egen tomt.
- Det er avkalrt med RIK at det er kapasitet i området fra trafo ca. 120m fra tomten.
- Vei, se pkt. 7.9.
- Med utbygging av trafikktiltakene, vil tiltaket får positive konsekvenser for
teknisk infrastruktur.
7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Konsekvenser:
- Tiltaket får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen utover det som
eventuelt måtte avklares i en utbyggingsavtale.
7.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Konsekvenser:
- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for næringsinteresser
7.19 Interessemotsetninger/naboer
Konsekvenser:
- Nabo mot øst vil få naboer noe tettere på seg en tidligere, uten at det nevneverdig
påvirker lys, luft og utsikt.
- Ut over dette vil planlagte boliger ikke skjerme/skygge eller være sjenerende for
etablert boligbebyggelse.
- I tillegg har nytt planforslag få negative konsekvenser for overordnete planer.
7.20 Avveining av virkninger
Konsekvenser:
- Tiltaket er vurdert i forhold til overnevnte konsekvenser. Konklusjonen er at tiltaket
omfatter mange positive konsekvenser for omgivelsene og at området er godt
egnet for utvikling av nye boliger. Tomten har god beliggenhet med nærhet til flotte
naturområder som innbyr til avslapping og rekreasjon, gode solforhold og fantastisk utsikt
. Sammen med opparbeidelse av fortau, utbedring av eksisterende vei, ligger alt til rette for
etablering av et trygt og godt boligområde.

Med vennlig hilsen
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Mas. Ark
Nikolaj Zamecznik
PowWow arkitekter
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VURDERING AV UTTALELSER VED
OFFENTLIG ETTERSYN
PlanID: 0605_432
432 - detaljreguleringfor HemskogveienPanorama

Liste over uttalelser
Nr
1
2
3
4a
4b
5
6
7

Navn
Buskerudfylkeskommune
Fylkesmanneni Buskerud
RingerikekommuneKommuneoverlegen.
Statensvegvesen
Statensvegvesen
Brakar
Kjetil Eriksen
Knut Helle Sigrid Helle

Oppsummering av uttalelser

Dato
20.06.2018
14.08.2018
10.08.2018
22.08.2018
17.10.2018
21.08.2018
04.09.2018
23.08.2018

Forslagsstillerskommentar

1 BuskerudFylkeskommune:
Utdrag brev:
Vi viser til offentlig ettersynav planforslagfor
Hemskogveienpanoramai Ringerike
kommune,jf. pbl § 12-10.
Kort om planen Formåletmedplanarbeideter
å tilretteleggefor etableringav 12 boenheteri
rekkehusfordelt på to bygninger.
Ark eologiskekulturminner Vi har ingen
merkandertil planforslagetnår det gjelder
automatiskfredetekulturminner.

Det er ikke bli tt registrert
automatiskfredetekulturminner
på tomten.

Rådmannens
kommentar
Forslagsstillersuttalelse
er tilstrekkelig.

Videre anleggsarbeider
skal
forholdesegtil varslingsplikteni
kulturminnelovens§8.2
Dersomdet underanleggsarbeid
skulle fremkommeautomatisk
fredetekulturminnermå arbeidet
straksstansesog
utviklingsavdelingenved
fylkeskommunen
kontaktes,jf.

Bygningsvern og etterreformatoriske
kulturminner Vi har ingen merknadertil
planforsalgetnår det gjelder
kulturminnehensyn.
2 Fylkesmanneni Buskerud:
Utdragfra brev:

Tomtensplasseringmed
nordvestvendtorientering:

Det aktuelleområdetsomønskesutnyttettil
boligbebyggelseutgjør en nordvendtskråning
ned mot fylkesvei 241 – Hadelandsveien.
Innenforarealetsomer foreslåttregulerttil
boligbebyggelseer det ca. 14 meter
høydeforskjellpå det brattesteog
høydeforskjellenmellom veg og planlagte
boliger er på det mesteca. 20 meter.Dettegjør

Tomtenligger på en høydemed
flott utsikt over Hønefossog
Norefjell. Det er dettesomgjør
tomtensåattraktiv for boliger.
Ettersomtomtenligger på en
høydeer lysforholdenemot
nordvestsværtgode.Dette

Rådmanner enig med
fylkesmanneni at detteer
et utfordrendeområdeå
etablerebebyggelsei,
menanser at medde rette
tiltakenekan det tilbys
attraktiveboliger som
ikke vil ha stor negativ
innvirkning på
omgivelsene
. Områdeter
sattav medformål

det utfordrendeå sikre ti lfredsstillende
støyskjerminglangsdentrafikkerteveien.I
tillegg vil en bebyggelseoppførti 3 etasjer
medtilhørendestøttemurerværeutfordrendei
forhold til viktige landskapsinteresser.
Støyanalysen
dokumentererat områdeter
særligutsattfor trafikkstøyog storedeler av
planområdetligger innenfor rød støysone(over
65 dB). I følge støyretningslinjener rød
støysoneområderhvor det i utgangspunktet
ikke bør planleggesfor støyfølsomme
bruksformål.Gul støysoneer en
vurderingssonehvor bebyggelse med
støyfølsombruksformålkan oppføresdersom
avbøtendetiltak gir tilfredsstillende
støyforhold.
Med bakgrunni støysituasjonen
og at området
utgjør en bratt nordvendtskråninghvor det er
planlagten bebyggelsesom ifølge sakenvil gi
storefjernvirkninger og som vil bryte med
dagensbygningsmiljø,vil vi frarådeå åpne
opp for bebyggelseslik det er planlagther. For
å realisereprosjektetvil det ogsåvære
nødvendigmedomfattendeterrenginngrep.Vi
anbefalerderfor at områdetinngårsom en del
av grøntstrukturenfor boligbebyggelsei
bakkanthvor forholdendeer bedre,bådemed
hensyntil støyog landskap.

gjelder da spesielti
boligbebyggelsei
sommerhalvåretder manfår
kommuneplan.
kveldssolhelt til kl . 22. For å
sikre godelysforhold på vinterstid
er det lagt inn takvinduerpå
leiligheter medkun to fasader.
Landskapog fjernvirkning:
Tiltaket er plasserti et svært
skrånendeterrengmedstore
støttemurer.Det er blitt gjort flere
grep for å redusere
fjernvirkningenav tiltaket.
Støttemurerer prosjektertmed
jordmatterfor å tillate
tilbakeføringav vegetasjonopp
skråningenog på den måten
reduseremurens
fremtoning.Selvebyggeneer
designetmedulike materialerog
sprangi fasaden.Dette er gjort
medtankepå å bryte opp
bygningsvolumetslik at de
oppleveså ha
småhusbebyggelsens
skala.
Støyskjermerfor utearealenevi
bli utformetsomen integrertdel
av bebyggelsenog vil oppleves
som del av byggene.

Terrenginngreper
alleredegjennomførtda
det opprinneliggjennom
dispensasjonfra
kommuneplanvar tenkt å
byggeto eneboliger.
Rådmannanserat det er
positivt at detteområdet
etableresmeden tettere
bebyggelseen to
eneboliger.De planlagte
rekkehusenevil kunne
leggegodt til rette for
gode,skjermede
uteområder.Utsikt og
kveldsol mot nordvester
positivt.

Med bakgrunni at støyanalysenlangt på vei
viser at støygrensene
i støyretningslinjenkan
overholdesfremmervi likevel ikke innsigelse.
Oppføring av støyskjermeri tillegg til lokale
skjermerpå balkongeretc. vil resulterei at
støygrensen
blir oppfylt. Lekearealeneog
uteområdeter foreslåtti bakkantav
bebyggelseni forhold til vegenog vil slik sett
kommeutenforstøyutsattsone.Sørsiden av
byggenevil ogsåha godesolforhold.

Støy:

I bestemmelsene
er det vist til at støygrensene
i
støyretningslinjenskal gjeldeog det er krav
om dokumentasjonpå dettesomen del av
byggesaken.Dette menervi er positivt. Det er
likevel viktig at støygrensenblir juridisk
bindendefor planenslik at alle rom med
støyfølsomtbruk (hovedsakeligstueog
soverom)får støyverdiersomer lavereeller lik
støygrensen
på L den = 55 dB utenforvindu i
støyutsattfasademot Hadelandsveien.
Vi ber
derfor om at ordlydeni § 0.2 blir endret.

Bebyggelsenvil ha
betydeligfjernvirkning
T-1442/2016leggestil grunnfor
reguleringsplanbestemmelsene. mot nordvest.Dette skal
dempesmedat
Vi kommer til å endre ordlyden støttemurensom holder
opp adkomstveiog
i §0.2 slik fylkesmannenber
gårdsplassskal beplantes.
om. Der alle rom med
Bebyggelsensfargerog
støyfølsomtbruk får
materialbrukskal også
støyverdier som er laver eller
bidra til å begrense
lik støygrensenpå Ld 055dB.
fjernvirkningen.Det er i
all hovedsaktrafikken på
Barnsog ungesinteresser:
Hadelandsveien
som vil
bli påvirketav
Det skal etableres323m2
fjernvirkningen.
lekeplasspå egentomt. Det
tilsvarernærlekeplass
i henhold
til kommuneplan.Det vil
etableresfortau frem til
eksisterendefortau langs

Fylkesmannenfremmer ikke innsigelsetil
planforslagetunder forutsetning av at dette
blir innarbeideti den endeligeplanen. Det
betyr at kommunenikke har anledning til å
vedtadetaljplanenuten at dettekravet blir
innarbeideti bestemmelsene.
Når det gjelderbarnog ungesinteresserer det

Det er blitt utført en støyrapport
som konkludererat med
støyreduserende
tiltak i fasaden
og støyskjermermot utearealervil
tiltaket forholdesegtil
retningslinjerfor behandlingav
støy i arealplanleggingen
(T1442/2016)og tilhørendeveileder
(M -128).

Støy ivaretasi
bestemmelsene
og det gis
ikke brukstillatelsefør
det er dokumentertat
retningslinjeriht. T1442/2016er
dokumentertfølges.
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krav om opparbeidelseav lekearealfor de
Hemskogveiensom sikrer
minstebarnaog det er lekeplasserfor de større sammenhengende
gangveifrem
barnai nærområdet.Det er videre et krav om
til barneskoleog ungdomsskole
.
opparbeidelseav gangveifrem til eksisterende
fortau langsHemskogveiensomsikrer
sammenhengende
gangveifrem til barneskole
og ungdomsskole.Dette menervi er positivt.
3 Ringerikekommune,kommuneoverlegen.
Utdragfra brev:

Universellutforming:

Forslagsstillers
kommentarer
tilstrekkelig.

Universellutforming

Det leggestil rette for
tilfredsstillendeadkomstfor
Atkomstveierog inngangspartiene
på tomtamå
bevegelseshemmede
gjennom
tilretteleggesmedtilfredsstillendeuniversell
felles utvendigløfteplattformopp
utforming (uu) fra parkeringsarealpå tomtaog
til felles adkomst.Dette gir
fortau og til inngangsparti.Det er spesielt
trinnfri adkomsttil inngangsparti
viktig å ivaretatilgjengelighetenfor
i 1 etasje.for boligene.
synshemmede,
orienteringshemmede,
Utformingenvil tilretteleggefor
bevegelses
-hemmedeog miljøhemmede.
god veifinning. Høydeforskjeller
Utformingenmå tilretteleggesmedgod
fra løfteplattformtil boligenevil
veifinning, her nevnesledelinjer,farefelt,
bli utformetmedramperfor
oppmerksomhetsfelt,
godekontraster,skilting
trinnfri adkomst.
m.m.. Atkomstenfor personermedrullende
hjelpemidlermå oppfylle krav til bredde,
Uteoppholdsplass:
svingradiusog stignings-forhold. Ny
beplantningmå væregiftfrie og allergivennlige
Tiltaket leggertil rette for felles
støyskjermetuteoppholdsarealpå
Uteoppholdsplass
323m2. Det skal utformesmed
Tomtamå tilretteleggesmed
attraktivelekearealerog
uteoppholdsplasser
og lekeplassermedbåde
rekreasjonsområder
medmulighet
sol og skygge.Uteoppholdsplassene
må
for grilling. Utearealenehar
tilretteleggesmeduu medlikeverdigeforhold
trinnfri tilgjengelighet med
for barn og voksnemedulike funksjonskrav.
unntakav en liten grillplass mot
vest.
Støy
Retningslinjerfor behandlingav støyi
Myke trafikanter:
arealplanleggingen
(T -1442/2016)og
Det skal etableresfortau fram
tilhørendeveileder(M -128) må leggestil
bebyggelsefor å sikre trygg
grunn for reguleringsplanbestemmelsene
ferdselfor syklendeog gående.
Myketrafikanter
Atkomstenfra bussholdeplass
i Ringkollveien
må tilretteleggesmedgod tilgjengelighet.Det
er positivt at planenomfatterfortau langs
Hemskogveien.Barn som bor i detteområdet
har trolig ikke rett til fri skolebusssamtat bør
barnog ungeuansettbør ha mulighetenfor gå
eller sykle til og fra hjemmet.Aktuelle traséer
for skoleveier,gangatkomster(snarveier)bør
derfor tilretteleggesslik at ulykker ikke oppstår
som følge av at barnog voksnevelger å krysse
Hadelandsveien
som snarvei,på vei til og fra
skoler,forretninger,fritidstilbud m.m..
Konklusjon Fagansvarligfor miljørettet
helsevernfinner det formålstjenligå fortette i
alleredeetablerteboligområdetslik at
infrastruktureni området, samtlekeplasserog
friluftsområderpå sikt kan oppnåakseptable
størrelse,mangfoldog kvalitet.

Dette vil sikre trygg skolevei for
barn og unge.

Støy:
Det er blitt utført en støyrapport
som konkludererat med
støyreduserende
tiltak i fasaden
og støyskjermermot utearealervil
tiltaket forholdesegtil
retningslinjerfor behandlingav
støy i arealplanleggingen
(T1442/2016)og tilhørendeveileder
(M -128).
T-1442/2016leggestil grunnfor
reguleringsplanbestemmelsene
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4a Statensvegvesen
, 22.08.2018

Utdragfra brev:
Vi viser til overnevnteoffentlig høringog vil
frarådebyggingav boliger i detteområdet.
Boligenevil ligge akkuratpå klantenav rød
sonefor støy dvs. utendørsstøy på 65 dBA.
Stedets topografier slik at bolig eneligger
høyereennvegenog gjør at det er vanskeligå
oppnåtilfredsstillendeskjermingfor utendørs
støy.Det er ogsåå nevnteat støyenvil øke
med
åreneog vår erfaringat andreog tredje
generasjons
boligeiereikke har såforståelse
for
Det er lagt fram en geotekniskrapportsom
ikke er tilfredsstillende.Det inneholderikke
grunnundersøkelser
og stabilitetsberegninger
sombaserersegpå det. Dette må
framskaffes.

Støy
Det er blitt utført en støyrapport
som konkludererat med
støyreduserende
tiltak i fasaden
og støyskjermermot utearealervil
tiltaket forholdesegtil
retningslinjerfor behandlingav
støy i arealplanleggingen
(T1442/2016)og tilhørendeveileder
(M -128).

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig. Oppdatert
geotekniskrapporter
gjennomgåttog vurdert
som tilstrekkelig.

Presisering:
Forslagsstillernevner
byggegrenserpå både30
meterog 33,5 meterfra
fylkesvei. Byggegrensa
på 30 meterfra fv. 241
T-1442/2016leggestil grunnfor
gjelder områdetmed
reguleringsplanbestemmelsene. eksisteren
de bebyggelse,
gnr/bnr103/224.
Vi kommertil å endreordlydeni
Resterendeområdermed
§0.2 slik fylkesmannenber om.
ny planlagtbebyggelse
Der alle rom medstøyfølsomt
har byggegrense
33,5
bruk får støyverdiersom er laver
meterfra fv. 241.
eller lik støygrensenpå Ld 055dB

Ved å settekrav at tiltaket er
bundetjuridisk til T -1442/2016i
reguleringsplanen,
er
støyproblematikkenog tiltak mot
Det er gitt en dispensasjonpå 35 meterfra
bygningti l senterlinjekjøreveg/evt. gang- og støy blitt inkludert i planforslaget
på en omfattendemåteog på den
sykkelvegpå g.nr.103 b.nr. 288 i brev
28.11.16. Denneavstandmå holdes.Ved at det måtensikre godeboligområder.
blir gitt en dispensasjonfra 50 meter
byggegrense
på sydsidentil 35 meter,vil gjøre Geologiskrapportsomikke er
tilfredsstillende:
at det ikke blir gitt dispensasjonpå nordsiden
Vi ettersenderny og oppdatert
av fylkesvegen.
geotekniskundersøkelse
som
inkluderergrunnundersøkelser
og
stabiliseringsberegninger.
Vi har værti direktekontaktmed
AndersHagerupi vegvesenetfor
å få supplertden informasjonen
de etterspør.
Avstand til senterlinje vei:
I 2010ble grensenfor avstandtil
fylkesvegendretfra 15 til 50
meter.Dettebetyr at det er mulig
å byggeopp til 15 meterfra
midtlinje fylkesvei hvis tomtener
regulertfør 2010. Bebyggelsen
lagsHadelandsveien
er derfor
plassert nærmereenndagens
generelleavstandskrav på 50 m.
I omliggendeboligområdeligger
bebyggelsenca. 30 meterfr a
midtlinjen. Som eksempelligger
eksisterendebolig på tomt
103/224ligger 28 meteri fra
midtlinjen. Dennetomteninngår
som del av vårt planforslag.Vi
har derfor sattbyggegrensen
til
30 meter.Tiltaket er tegnetinn
33,5 meterfra fylkesvei.
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Dispensasjonssøknaden
som ble
gitt for rammesøknaden
til to
eneboligerpå tomt 103/288på 35
meterforholdersegjuridisk til
byggesaken,mener selvfølgelig
relevantfor detteplanforslaget.
Statensvegvesen
nevnerstøy som
den viktigste faktorenfor
veiavstand.Vi menerat om vi
forplikter planforslagetå
tilfredsstille lydkravenei T1442/
2106 på tomtenbør det kunnegis
dispensasjonfor å bygge33,5m
fra fylkesvei.
I forhold til en eventuellutvidelse
av veiener et naturlig at et nytt
kjørefelt bli byggetpå motsatt
side av veien ettersomdet
alleredeer etablertto felts på vei
på den regulertetomtenssideav
veien.

4b Statensvegvesen,17.10.2018
Vi vil fortsattfrarådekommunenå tillate
byggingi detteområde.Vi har klagerfra
eksisterende
boliger i Hemskogveienpå for
høyt støynivåfra fylkesveg241. Vår erfaring
at selv om manbyggernæren veg, såer dette
på landsbygdaog manforventerikke at
trafikkstøyenkan væretil sjenanse.Støynivået
vil øke medårene.Vi henvisertil vårt brev om
at topografienher er slik at boligeneligger
høyt over vegenog gjør det særdelesvanskelig
å støyskjerme.Utenivå vil ligge over anbefalt.
Byggegrensenfor fylkesveg241 er 50 meter
og det er gitt en dispensasjonpå 35 meterfor 2
to-mannsboliger i 2016.Nå søkesdet om 12
boenheteri 2018,altsåen langt større
dispensasjon
enn tidligere. Men sidenhusene
nordvesti Hemskogvegener på 35 meterfra
fylkesvegen kan disseogsåligge på 35 meter.
I reguleringsplanen
for Havna- Hemskogen
ble det regulerten avkjøring til en eksisterende
bolig på 1 03/77.Det er dennesom er foreslås
benyttettil de 12 nye boligene.Når det nå
skal foretaen størreutbyggingbør avkjøringen
løsespå en annenmåtefor å ivareta
utvidelsesmulighetfor vegeni et framtidig
perspektiv. Adkomstvegenbør leggespå
baksiden.
Vi har ingenkommentarertil dengeotekniske
rapporten.
Vi sitter vår lit til at kommunenfølger opp vår
anbefalingi dettebrev.

Oppdatertgeoteknisk
rapporter gjennomgåttog
vurdert somtilstrekkelig.
Ved å flytte adkomstvei
til baksiden(sørsiden)av
boligene,haddeboligene
kommetnærmerefv. 241,
som ville gitt økt støy
mot fasaderog
uteområder.I tillegg
haddemanfått en
situasjonhvor området
var omringetav veier på
beggesider,og detteer
ikke ideelt i et
trafikksikkerhetsperspektiv.
Situasjonenmed
adkomstveiforan
boligenesikrer et
skjermetuteområdemed
godesolforholdog uten
biltrafikk på boligenes
bakside.
Byggegrenseni
plankarteter satttil 33,5
meterfra fv. 241. Med
tankepå at en av boligene
i planområdetallerede
ligger nærmereenn30
meterfra fylkesvei, og at
boligenevil få
tilstrekkelig skjerming
mot støy i hht.
T1442/2106,mener
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rådmannenav avstanden
er tilstrekkelig.
Å trekke bebyggelse
bakover(mot sør) for å få
størreavstand mot
fylkesvei ville også
redusert
handlingsrommetfor et
romslig uteoppholdsareal
i planområdetsstille side
– detteville etter
rådmannensvurdering
gitt en dårligerehelheti
prosjektetmtp.
støyskjermingog gode
uteoppholdsarealer.
5 Brakar

Tilstrekkelig.

Utdragfr a brev:

Fordi at Brakarsforslagom tosidig
bussholdeplass
langsHadelandsveien
ikke ble
inkludert i 0605_432Detaljregulering
Hemskogveien,foreslårvi at en annenløsning
vurderesi reguleringsplanen
for å forbedre
kollektivtilbudet i området.
For å unngådennåværenderingruteni
Haugsbygdfor bybusslinje 223, er det
ønskeligå lage et snupunktpå Øvre Berg. Da
kunnebussenforuten å kunnesnuogså
regulereder i stedetfor å belastemed
reguleringpå Hønefosssentrumstopp.En god
plasseringfor en slik snuplassog
reguleringspunktville værei krysset
Ringkollveien/ Hemskogveien,sebildet
nedenfor,alternativti kryssetRingkollveien/
Øvre Nordbergveien.

Vi serpositivt på mulig forbedre
kollektivfeltet i nærområdet.Da
dett vil ha en positiv virking på
bokvaliteten.
Forslagettil Brakar inkluderer
arealersomer uhensiktsmessig
langt unnadet regulerteområdet
vi regulerer.Vi menerderfor det
er vanskeligå rettferdiggjøreden
ekstratiden og kostensom en slik
inkluderingvil bety for vårt
planforslag.Vi ønskerderfor å
ikke inkludereBrakarsforslagi
planforslaget.

Tilstrekkelig.

6 Kjetil Eriksen
Utdragfra mail:
Trafikksikkerheti kryssetHemskogveien/
Hemskogveien.Her vil beboerefra 12 nye
enheterkommeopp og møteHemskogveien
hvor det mye trafikk nedoverfra før.
Trafikken fra Havnafeltet i Hemskogveien
kommerned Hemskogveienog vil møteøkt
trafikk fra høyremidt i en sving.
Hvordanskal gangveiløsesi sammekryss?
Hvordanskal denneknyttestil eksisterende
fortau i Hemskogveien?
Sti som krysserHadelandsveien
er en etablert
sti og bør holdesåpenfra Hemskogveien.
Utbedringav innkjøring i Hemskogveienfra
Hemskogveien.Her har vi muntlig sagttil
Holth at veien kan utbedresinnenfor
eksisterende
vei. Ikke at HavnaVel gir mer
arealtil vei.

Trafikksikkerhet:
Kryssetsomoppgraderesi møtet
mellom Hamskogveien
/Hemskogveiener utformet
innenfor eiendomsgrensene
til
utbygger. Dagenskryss vil bli
utbedretslik at det vil væregod
sikt i beggeretningersom vist i
plankartetog markertesiktlinjer i
planforslaget.
Koblingenav nytt fortau til
eksisterendefortau gjøresmed
fotgjengerfeltover veien i krysset
Hemskogveien/ Haugkollen.

Utvidelseav krysset:
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Jegtror det mesteer tatt hensyntil deres
dokumenter,viktigere er at det blir fulgt opp i
denvidereprosessen.

Kryssetsomoppgraderesi møtet
mellom Hamskogveien
/Hemskogveiener utformet
innenforeiendomsgrensene
til
utbygger.Detteer vist i
planforslagetog
Reguleringskartet.

Tilstrekkelig.
7 Knut Helle for Sigrid Helle

Det er en rekkefeil og manglerved
illustrasjoner/tegninger.
o Det er ikke angitt kote-høyderpå
plantegningerog snitt.
o Det er ikke gitt informasjonom målestokk
for plan- og snitt-tegninger.Flereav
tegningenehar ikke løpenummereller annen
identifikasjon for henvisning.
o Det er ikke gitt informasjonpå snitttegningerhvor på plan-tegningendisseer
refererttil.
o Terrengbearbeiding
medførerflere
skjæringer.Beskrivelseav terrengfyllingog
forstøtningsmurmangler.Tegningeneskal vise
hvor på tomtafyllinger og støttemurerligger
og snitt av fyllingen eller støttemuren.På
situasjonsplantegnesfyllinger og støttemurer
medfastetegnesymboler.
o Snitt- og plantegningerviser ulike
situasjoner.TegningA10-2 og plantegning
(mangleridentifikasjon) viser gangveisåå si
tomtegrensenmot eiendom103/62.Snitttegning(mangleridentifikasjon)viser
terrengbearbeiding
medskjæringpå samme
plass.(Sevedlegg)

Iht. TEK 17 §8-3 skal " nivåforskjellersikres
slik at fallullykker forebygges
" . Nivåforskjell
på mer enn3 metermå sikresmedrekkverk,
gjerde,tett vegetasjoneller lignendeslik at
fallskaderforebygges.Nivåforskjell på mer
enn0,5 meterder det er hardtunderlagsom
betong,asfalt,steinhellerog lignende,må
sikresmedrekkverk, gjerde,tett vegetasjon
eller liknendeslik at fallskaderforebygges.
Mot eiendom103/62er det skjæringer.Trolig
over 3 meter.Det fremkommerikke hvordan
skjæringeneer sikresmot fallulykker.

Feil og manglerved illustrasjoner
/ tegninger:
Hensiktenmed
illustrasjonsmaterialeter å gi et
visuell presentasjonfor hva som
ligger til grunnfor
reguleringsforslaget.
Ved en
eventuellrammesøknad
vil
oppdaterte
rammesøknadstegninger
inneholdede manglersom blir
påpektav Knut Helle. Kote
høyderer angitt i
planbeskrivelsen.Detteer de
juridisk bindendedokumentet.
For å gjøretegningeneenklereå
lesehar vi likevel valgt å legge
kote høydeninn i snittenefor å
gjøre illustrasjoneneenklereå
lese.
Avstandtil nabogrense
Al e tiltak inkludert skjæringer
og terrenginngrepsom vil kreve
sikring vil bli utført med
nødvendigestøttemurerpå egen
tomt og vil ikke påvirketomt
103/62.
Nivåforskjeller:
De nivåforskjellersom vil komme
som resultatav tiltaket vil bli
sikret i henholdtil TEK 17. Alle
tiltak vil ligge på egentomt og i
samsvarmedgjeldeneforskrifter.

Fjellskjæringer:Alle skjæringer
og terrenginngrepsom vil kreve
sikring vil bli utført med
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Snitt viser bearbeidingav terrengmed
vertikaleskjæringermot eiendom103/62som
vil medførefare for masseutglidningav
skjælfjell og mulig alunskifer.Snøog vannvil
ogsådrive ned mot inngangspartierda deler av
terrengetpå 103/62ligger betydelighøyere.
Det er ikke redegjortfor hvordan"
Fjellskjæringsomikke får mottrykkfra
bygg/tilbakefyllingskal sikresmot steinsprang
nedpå tomten" (Ref. Geoteknisknotatfra
ArkimedumAS)

nødvendigestøttemurerpå egen
tomt. Dimensjoneringav
støttemurervil bli utført i
prosjekteringsfasen
av tiltaket.

Solforholdi leilighetene:

Det er utarbeidetsolstudiefor 21
juni og ved jevndøgnsom er 21
marsog 22 september
. Dette
utført fr en 3d modell av tiltaket
der geotekniskekoordinater
ligger til grunnfor beregningen.
TEK 10 § 8-4 krever godesol og lysforhold.
Dette er en øvelsefor å gi et
Tradisjonelthar fem timers solbelysningpå
oversiktligblideav solforholdene
fasadenved vår- og høstjevndøgnvært
på tomten.øvelsener blitt gjort i
anbefalt.I nordvendtehellinger vil det være
samrådmedkommunens
vanskeligå få til godesol- og lysforhold,
saksbehandler.
De viser at
særlignår tetthetener høy. Vedlagte
solforholdeneer sværtgodefram
illustrasjonernavngittsom solstudiomars
til Jevndøgn.Det utføres
8_15/16_19viser at leiligheteri byggetsom er vanligvis ikke solberegningeri
plassertlengstmot østik ke har sol på fasadene vinterhalvåretettersomdet er
Det serut som at horisontog vegetasjonmot
genereltdårlige solforholdfor alle
østog syd ikke er tatt medi beregningav sol
boliger. For å sikre lys i
og skygge.For vinterhalvåreter det ikke
vinterhalvåreter det sattinn
vedlagtnoenform for dokumentasjon
takvindueri seksjonermedto
vedrørendesolforhold.Og det fremgårikke
fasader.
hva antall soltimerpå de ulike fasadeneer. Jeg Byggforkserien,anvisning
viser Byggforkserien,anvisning311.115for
311.115for korrekt utført
korrekt utført beregningav sol-, skygge- og
beregningav sol-, skygge- og
horisontforhold.
horisontforhold.Er et fagblad
fra1996sombeskriver en eldre
beregningsmodellfor solforhold
utendigitale verktøy.Det utviklet
sværtgodedigitale verkløy som
utfører sammeberegningerpå en
god og visuell måte.Dissehar vi
benytteti dennestudien.
Vedrørendealun-skifer forekomster.Det er det
målt radonverdierflere 1000 gangerhøyere
enngrensenfor radonpå eiendom103/62.

Innsigelse
Tegningerav fasaderog plan mot eiendom
103/62og plan viser understøttettakutspring.
Bygningeneer da plassertnærmereenn4
metertil grensen.Det er ikke gitt samtykketil
å plasserebygningenenærmereenn4 meter
mot eiendom103/62.Etter plan- og
bygningsloven§ 29-4 andreledd skal
byggverk,inklusive eventuell
kjeller/underjordiskparkeringo.a.,oppføres
minst 4 meterfra nabogrensen.

Det vil bli utført tiltak mot radon
som det er påkreveti TEK 17 for
alle nye bygg.

Takutspringeneer illustrert med
understøtting.Dette var et
designgrepvi nå velger å ta bort.
Vedlagtligger nye fasadeog snitt
tegninger og illustrasjonersom
som viser at detteikke vil være
understøttettakutspring over
inngangsparti.
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UTVIKLINGSAVDELINGEN

RINGERIKE
KOMMUNE
Att. LindaEngstrøm
Postboks123 Sentrum
3502HØNEFOSS

Vår dato:
20.06.2018
Deresdato: 07.06.2018

Vår referanse:
2017/11082-5
Deresreferanse: 17/1273-34

Vår saksbehandler:
LarsHovland, tlf. 32 80 86 64

Hemskogveienpanorama- Ringerikekommune - detaljregulering
- offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner
Vi visertil offentlig ettersynav planforslagfor Hemskogveien
panoramai Ringerikekommune,jf. pbl §
12-10.Vi viserogsåtil vår uttalelsetil varselom oppstart av planarbeiddatert 9. oktober 2017.
Dette er en kulturminnefagliguttalelsetil planforslaget.
Kort om planen
Formåletmed planarbeideter å tilretteleggefor etableringav 12 boenheteri rekkehusfordelt på to
bygninger.
Arkeologiskekulturminner
Vi har ingenmerkandertil planforslagetnår det gjelderautomatiskfredete kulturminner.
Bygningsvernog etterreformatoriskekulturminner
Vi har ingenmerknadertil planforsalgetnår det gjelderkulturminnehensyn.

Med vennlighilsen

LarsHovland
rådgiverarkeologi
Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur
Hvisdu ønskerå svareelektronisk:www.bfk.no/edialog(kan ogsåbenyttestil sensitiveopplysninger).
Eventueltwww.bfk.no– underkontakt oss.

bfk.no
BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks3563
NO-3007Drammen
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Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Kopitil:
Fylkesmannen
i Buskerud
Postboks1604 3007 DRAMMEN
StatensvegvesenRegionSør Serviceboks723 4808 ARENDAL
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Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:
Saksbehandler:
Innvalgstelefon:

14.08.2018
2017/5563
421.4
17/1273-34
Brede Kihle
32266865

Ringerikekommune
Postboks123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerikekommune- Uttalelsetil forslagtil detaljreguleringfor
Hemskogveien
PanoramavedHugsbygd
Ringerikekommunehar oversendtforslagtil detaljreguleringfor Hemskogveien
Panoramahvor det er lagt opptil oppføringav rekkehusbebyggelse
medtil sammen12
boenheter.Områdetgrensertil Hadelandsveien
somresultereri at det planlagte
boligområdeter sværtstøyutsatt.På grunnav støysituasjonen
vil vi primært fraråde at
det blir oppførtboligeri detteområdet.Skråningennedmot veienbør forbli et
grøntområdesomkan fungeresomskjermingmot bebyggelsen
i sørhvor
fortettingspotensialet
ogmiljøforholdeneer bedre.Hvis det likevelåpnesoppfor boliger
her har Fylkesmannenen planfagligforutsetningom dennasjonalestøygrensen
i
støyretningslinjen
T-1442 for støyfølsomme
bruksformålblir tatt inn i bestemmelsene.
På den måtenblir støygrensen
juridisk bindendefor planen.
Bakgrunn
Vi viser til brev av 7. juni 2018 mars2016 hvor ovennevnteplanforslager utlagt til offentlig
ettersyn.
Planforslagetleggertil rette for oppføringav rekkehusbebyggelse
medtotalt 12 boenheteri
skråningenned mot Hadelandsveien
ved Haugsbugd.Fra byggegrensetil senterlinjenav
vegener avstanden30 meter.Boligeneer planlagtoppført i to etasjeri tillegg til
parkeringskjeller.
Det aktuelleområdeter avsatttil boligbebyggelsei gjeldendekommuneplan.
Vi har i brev av 2. oktober2017kommetmeduttalelsetil varselom oppstartav planarbeid.
Vi ba om at forhold knyttet til støy,barnog unge,landskap,friluftsliv, naturmangfold,energiog
universellutformingble tilstrekkeligivaretatti tråd mednasjonaleføringer.Vi viste spesielttil
utfordringenknyttet til trafikkstøymedbakgrunni nærhetentil fylkesveien.
Fylkesmannens
kommentarer
Det aktuelleområdetsom ønskesutnyttettil boligbebyggelseutgjør en nordvendtskråning
ned mot fylkesvei 241 – Hadelandsveien.
Innenfor arealetsom er foreslåttregulerttil
boligbebyggelseer det ca 14 meterhøydeforskjellpå det brattesteog høydeforskjellen
mellom veg og planlagteboliger er på det mesteca 20 meter.Dettegjør det utfordrendeå
sikre tilfredsstillendestøyskjerminglangsdentrafikkerte veien.I tillegg vil en bebyggelse
oppført i 3 etasjermed tilhørendestøttemurerværeutfordrendei forhold til viktige
landskapsinteresser.
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111

Side 2 av 3
Støyanalysendokumentererat områdeter særligutsattfor trafikkstøyog storedelerav
planområdetligger innenforrød støysone(over 65 dB). I følge støyretningslinjener rød
støysoneområderhvor det i utgangspunktetikke bør planleggesfor støyfølsomme
bruksformål.Gul støysoneer en vurderingssonehvor bebyggelsemed støyfølsom
bruksformålkan oppføresdersomavbøtendetiltak gir tilfredsstillendestøyforhold.
Med bakgrunni støysituasjonen
og at områdetutgjør en bratt nordvendtskråninghvor det er
planlagten bebyggelsesom ifølge sakenvil gi storefjernvirkningerog som vil bryte med
dagensbygningsmiljø,vil vi frarådeå åpneopp for bebyggelseslik det er planlagther. For å
realisereprosjektetvil det ogsåværenødvendigmed omfattendeterrenginngrep.Vi anbefaler
derfor at områdetinngårsom en del av grøntstrukturenfor boligbebyggelsei bakkanthvor
forholdendeer bedre,bådemedhensyntil støy og landskap.
Med bakgrunni at støyanalysenlangt på vei viser at støygrensene
i støyretningslinjenkan
overholdesfremmervi likevel ikke innsigelse.Oppføringav støyskjermeri tillegg til lokale
skjermerpå balkongeretc. vil resulterei at støygrensenblir oppfylt. Lekearealeneog
uteområdeter foreslåtti bakkantav bebyggelseni forhold til vegenog vil slik settkomme
utenforstøyutsattsone.Sørsidenav byggenevil ogsåha godesolforhold.
I bestemmelsene
er det vist til at støygrensene
i støyretningslinjenskal gjeldeog det er krav
om dokumentasjonpå dettesom en del av byggesaken.Dette menervi er positivt. Det er
likevel viktig at støygrensenblir juridisk bindendefor planenslik at alle rom medstøyfølsomt
bruk (hovedsakeligstueog soverom)får støyverdiersom er lavereeller lik støygrensenpå
L den = 55 dB utenforvindu i støyutsattfasademot Hadelandsveien.
Vi ber derfor om at
ordlydeni § 0.2 blir endret.
Fylkesmannen
fremmerikkeinnsigelse
til planforslaget
underforutsetning
av at detteblir
innarbeideti denendeligeplanen.Det betyrat kommunenikkehar anledningtil å vedta
detaljplanenutenat dettekravetblir innarbeideti bestemmelsene.
Vi viser til nasjonaleføringer om ivaretakelseav støy i arealplanleggingen.
I Nasjonale
forventningertil regionalog kommunalplanleggingstår at fortetting medkvalitet er en viktig
forutsetningfor en god by- og tettstedsutvikling.Det er uttrykt en forventningom at
kommuneneskal forebyggenye miljø- og helseulemperi form av støy ved planleggingav ny
boligbebyggelse.
Fylkesmannenviser i denneforbindelseogsåtil Lov om folkehelsearbeid(folkehelseloven)
som trådtei kraft 1. januar2012.I § 4 gis kommunenblant annetet ansvarfor å bidra til å
beskyttebefolkningenmot faktorer som kan ha negativinnvirkning på helsen.
Når det gjelder barnog ungesinteresserer det krav om opparbeidelseav lekearealfor de
minstebarnaog det er lekeplasserfor de størrebarnai nærområdet.Det er videre et krav om
opparbeidelseav gangveifrem til eksisterendefortau langsHemskogveiensom sikrer
sammenhengende
gangveifrem til barneskoleog ungdomsskole.Dette menervi er positivt.
Når det gjelder prinsippenefor offentlig beslutningstakingi §§ 8-12 i naturmangfoldloven,ser
vi av sakenat planforslageter vurderttil ikke å ha negativinnvirkning på verdifulle
naturtypereller sårbarearter.Vi har ingen merknadertil dette.

Side 3 av 3
Utover dettehar vi ingen spesiellemerknaderut fra våre ansvarsområder.
Vi ber om å bli
holdt orientertom kommunensviderebehandlingav planforslagetfor Hemskogveien
Panorama.

Med hilsen

Geir Sørmoen
fung. fagsjef

BredeKihle
Dettedokumenteter elektroniskgodkjentog sendesuten underskrift

Kopi til:
Buskerudfylkeskommune Postboks3563
3007 Drammen
Statensvegvesenregionsør Serviceboks723 4808 Arendal

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region sør

Anne - Mette Bjertnæs /

1 7/1 671 91 - 5

Line Østvold

22.08.201 8

3221 4342

Svar - 432 detaljregulering

for Hemskogveien panorama - høring og

offentlig ettersyn
Vi viser til overnevnte offentlig høring og vil fraråde bygging av boliger i dette området.
Boligene vil ligge akkurat på klanten av rød sone for støy dvs. utendørs støy på 65 dBA.
Stedets topografi er slik at bolig ene ligger høyere enn vegen og gjør at det er vanskelig å
oppnå tilfredstillende

skjerming for utendørs støy. Det er også å nevnte at støyen vil øke med

årene og vår erfaring at andre og tredje generasjons boligeiere ikke har så forståelse for
støy.
Det er lagt fram en geoteknisk rappor t som ikke er tilf redstillende. Det inneholder ikke
grunnundersøkelser

og stabilitetsberegninger

som baserer seg på det. Dette må

framskaffes.
Det er gitt en dispensa sjon på 35 meter fra bygning til senterlinje kjøreveg/ ev. gang - og
sykkelveg på g. n r. 1 03 b.nr. 288 i brev 28.1 1 .1 6 . Denne avstand må holdes. Ved at det blir
gitt en dispensasjon fra 50 meter byggegrense på sydsiden til 35 meter , vil gjøre at det ikke
blir gi tt dispensasjon på nordsiden av fylkesvegen .
Vi setter vår lit til at kommunen følger opp alle punktene .

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning
Med hilsen

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø

2

Anders O. T. Hagerup
Seksjonsleder

Anne - Mette Bjertnæs
Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Region sør

Anne - Mette Bjertnæs /

1 5/209871 - 1 7

Lin d a Engstrøm

Vår dato :
1 7.1 0.201 8

3221 4342

Svar ang. reguleringsplan

Hemskog vei en panorama

Vi vil fortsatt fraråde kommunen å tillate bygging i dette område. Vi har klager fra
eksisterende boliger i Hemskogveien på for høyt støynivå fra fylkesveg 241 . Vår erfaring at
selv om man bygger nær en veg, så er dette på landsbygda og man forventer ikke at
trafikkstøyen kan være til sjenanse. Støynivået vil øke med årene. Vi henviser til vårt brev om
at topografien her er slik at boligene ligger høyt over vegen og gjør det særdeles vanskelig å
støyskjerme. Utenivå vil ligge over anbefalt.
Byggegrensen for fylkesveg 241 er 50 meter og det er gitt en dispensasjon på 35 meter for 2
to - manns boliger i 201 6. Nå søkes det om 1 2 boenheter i 201 8, altså en langt større
dispensasjon enn tidligere. Men siden husene nordvest i Hemskogvegen er på 35 meter fra
fylkesveg en kan disse også ligge på 35 meter.
I reguleringsplanen
bolig på 1 03/77.

for Havna - Hemskogen ble det regulert en avkjøring til en eksisterende
Det er denne som er foreslås benyttet til de 1 2 nye boligene. Når det nå

skal foreta en større utbygging b ør avkjøringen løses på en annen måte for å ivareta
utvidelsesmulighet

for vegen i et framtidig perspektiv. Adko mstvegen bør legges på

baksiden.
Vi har ingen kommentarer til den geotekniske rapporten.
VI sitter vår lit til at kommunen følger opp vår anbefaling i dette brev.

Statens vegvesen Buskerud Plan og forvaltning
Med hilsen

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø

2

Anders O. Hagerup
seksjonsleder

Anne - Mette Bjertnæs
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

RINGERIKEKOMMUNE
Kommuneoverlegen

Ringerikekommune
Areal- og byplankontoret
10.08.2018

Vår ref.: 2017/1273

Høringsuttalelsetil forslag til detaljreguleringsplan432 Hemskogenpanorama
Det visestil deresoversendelse
av høringsutkastettil forslagtil detaljreguleringav
Hemskogenpanoramaav 7.6.2018.
Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid(Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Uttalelse
Kommuneoverlegen,
miljørettet helsevernhar tilsyn-, råd- og veiledningsansvar
i henholdtil
Folkehelselovenkapittel 3 og tilhørendemiljørettet helsevernforskrifter.Miljørettet helsevern
omfatterfaktorer i miljøet somdirekte eller indirekte kan virke inn på helsen.Disseer fysiske,
kjemiske,biologiskeog sosialemiljøfaktorer,jf. Folkehelseloven§ 8.
Kommunenskal arbeidefor å fremmefolkehelseog bidra til å sikre befolkningenmot
faktorer i miljøet somkan ha negativinnvirkning på helsen,blant annetved å ivaretahensynet
til helseog trivsel i planleggingetter plan- og bygningslovenog godkjenningav virksomhet
etter annetlovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens
§ 4.
Fagansvarligfor miljørettet helsevernhar vurdertmulige negativemiljø- og helsefaktorer
knyttet til områdetog har følgendemerknader:
Universellutforming
Atkomstveierog inngangspartiene
på tomta må tilretteleggesmedtilfredsstillendeuniversell
utforming (uu) fra parkeringsarealpå tomta og fortau og til inngangsparti. Det er spesielt
viktig å ivaretatilgjengelighetenfor synshemmede
, orienteringshemmede
, bevegelses
hemmedeog miljøhemmede.Utformingenmå tilretteleggesmedgod veifinning, her nevnes
ledelinjer,farefelt, oppmerksomhetsfelt,
godekontraster,skilting m.m.. Atkomstenfor
personermedrullendehjelpemidlermå oppfylle krav til bredde,svingradiusog stigningsforhold. Ny beplantningmå væregiftfrie og allergivennlige.
Jf. Strategifor universellutforming i Ringerikekommune2015-2025

Postboks123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/Fax: 32 12 50 30

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

Uteoppholdsplass
Tomta må tilretteleggesmeduteoppholdsplasser
og lekeplassermedbådesol og skygge.
Uteoppholdsplassene
må tilretteleggesmeduu medlikeverdigeforhold for barnog voksne
medulike funksjonskrav.
Støy
Retningslinjerfor behandlingav støy i arealplanleggingen(T -1442/2016)og tilhørende
veileder(M -128) må leggestil grunn for reguleringsplanbestemmelsene.
Myke trafikanter
Atkomstenfra bussholdeplass
i Ringkollveienmå tilretteleggesmedgod tilgjengelighet.Det
er positivt at planenomfatterfortau langsHemskogveien.Barn som bor i detteområdethar
trolig ikke rett til fri skolebusssamtat bør barnog ungeuansettbør ha mulighetenfor gå eller
sykle til og fra hjemmet.A ktuelle traséerfor skoleveier,gangatkomster(snarveier)bør derfor
tilretteleggesslik at ulykker ikke oppstårsom følge av at barnog voksnevelger å krysse
Hadelandsveien
som snarvei,på vei til og fra skoler,forretninger,fritidstilbud m.m..
Konklusjon
Fagansvarligfor miljørettet helsevernfinner det formålstjenligå fortette i alleredeetablerte
boligområdetslik at infrastruktureni området,samtlekeplasserog friluftsområderpå sikt kan
oppnåakseptablestørrelse,mangfoldog kvalitet.

Med hilsene.f.

Unni Suther
Fagansvarligfor miljørettet helsevern
Tlf 90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentog sendesuten underskrift.

Fra: JohanSigander[Johan.Sigander@brakar.no]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: May-Britt Andersen[May-Britt.Andersen@brakar.no]
Sendt: 21.08.201814:48:59
Emne: 432 DetaljreguleringHemskogveienpanorama:merknad
Vedlegg: image002.png;image001.jpg;image006.jpg
Hei,
Fordi at Brakarsforslagom tosidig bussholdeplasslangsHadelandsveienikke ble inkludert i 0605_432DetaljreguleringHemskogveien,foreslårvi at en
annenløsningvurderesi reguleringsplanenfor å forbedre kollektivtilbudet i området.
For å unngåden nåværenderingruten i Haugsbygdfor bybusslinje 223,er det ønskeligå lageet snupunktpå Øvre Berg.Da kunne bussenforuten å kunne
snu ogsåregulereder i stedet for å belastemed reguleringpå Hønefosssentrumstopp.Engod plasseringfor en slik snuplassog reguleringspunktville værei
kryssetRingkollveien/ Hemskogveien,se bildet nedenfor,alternativt i kryssetRingkollveien/ Øvre Nordbergveien.

Mvh
JohanSigander
Johan Sigander
Strategisk ruteplanlegger
Brakar as
Telefon: +47 906 57 401

Kommentarerog innsigelsertil reguleringsplanforslaget.
432 DetaljreguleringHemskogveien
panorama.

Kommentarer:
Det er en rekke feil og manglerved illustrasjoner/tegninger.
o Det er ikke angitt kote-høyderpå plantegningerog snitt.
o Det er ikke gitt informasjonom målestokkfor plan- og snitt-tegninger. Flereav
tegningenehar ikke løpenummereller annenidentifikasjonfor henvisning.
o Det er ikke gitt informasjonpå snitt-tegningerhvor på plan-tegningendisseer
referert til.
o Terrengbearbeidingmedfører flere skjæringer.Beskrivelseav terrengfyllingog
forstøtningsmurmangler. Tegningeneskalvisehvor på tomta fyllinger og
støttemurer ligger og snitt av fyllingen eller støttemuren.Påsituasjonsplantegnes
fyllinger og støttemurer med faste tegnesymboler.
o Snitt- og plantegningerviserulike situasjoner. TegningA10-2 og plantegning
(mangleridentifikasjon)viser gangveiså å si tomtegrensenmot eiendom103/62.
Snitt-tegning(mangleridentifikasjon)viserterrengbearbeidingmed skjæringpå
sammeplass. (Sevedlegg)
Iht. TEK17 §8-3 skal" nivåforskjellersikresslik at fallullykkerforebygges". Nivåforskjellpå
mer enn 3 meter må sikresmed rekkverk,gjerde,tett vegetasjoneller lignendeslik at
fallskaderforebygges.Nivåforskjellpå mer enn 0,5 meter der det er hardt underlagsom
betong,asfalt,steinhellerog lignende,må sikresmed rekkverk,gjerde,tett vegetasjoneller
liknendeslik at fallskaderforebygges.Mot eiendom103/62 er det skjæringer. Troligover 3
meter. Det fremkommerikke hvordanskjæringeneer sikresmot fallulykker.
Snitt viser bearbeidingav terreng med vertikaleskjæringermot eiendom103/62 som vil
medførefare for masseutglidningav skjælfjellog mulig alunskifer. Snøog vann vil ogsådrive
ned mot inngangspartierda deler av terrenget på 103/62 ligger betydelighøyere. Det er ikke
redegjort for hvordan" Fjellskjæringsom ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefyllingskal sikres
mot steinsprangned på tomten" (Ref.Geoteknisknotat fra ArkimedumAS)
TEK10 § 8-4 krever godesol og lysforhold.Tradisjonelthar fem timers solbelysningpå
fasadenved vår- og høstjevndøgnvært anbefalt. I nordvendtehellingervil det være vanskelig
å få til godesol- og lysforhold,særlignår tettheten er høy. Vedlagteillustrasjonernavngitt
som solstudio mars8_15/16_19viser at leiligheter i byggetsom er plassertlengstmot øst
ikke har sol på fasadene
Det ser ut som at horisont og vegetasjonmot øst og syd ikke er tatt med i beregningav sol og
skygge.For vinterhalvåreter det ikke vedlagtnoen f orm for dokumentasjonvedrørende
solforhold.Ogdet fremgår ikke hva antall soltimer på de ulike fasadeneer. Jegviser
Byggforkserien,anvisning311.115for korrekt utført beregningav sol-, skygge- og
horisontforhold.
Vedrørendealun-skifer forekomster. Det er det målt radonverdierflere 1000gangerhøyere
enn grensenfor radon på eiendom103/62.

I planbeskrivelsener det villedendebeskrivelser:" Tomtenligger i et populærtboligområde
hvor det tidligere har vært en god del boligutbygging.Roligeomgivelser,gode solforholdog
store grøntarealermed nærhettil Ringkollengjør området attraktivt for boligformål" .
Enbratt nordvendt tomt med en tilstøtende trafikkert Hadelandsveien.
Vil for ytterst få
opplevessom rolige omgivelsermed godesolforhold.
Videreheter det " Det er vist balkongerforan leilighetene.Med godeog store nok utearealer
bak bygningenevil det ikke værehelt nødvendigå skjermebalkongene.Men det må påregnes
at de vil bli mye brukt av beboerne.Det anbefalesderfor sterkt at glassfeltenelagesså høye
at de som sitter på balkongenefår skjermingseffektav dem. Da må overkantenav
glassfelteneværeminimum1,7mover gulvet i balkongene.Alternativt kan de byggeshelt inn
med åpningsbarefelter"
" Med gode og store nok utearealerbak bygningenevil det ikke værehelt nødvendigå
skjermebalkongene". Bakbegynningeneslik det fremkommerpå tegningervi det være en
stripe med 2 til 4 meters breddehvor enkelte av leiligheteneikke vil ha sol. Godeog store
arealerer ikke beskrivendefor dissearealene.
Innsigelse
Tegningerav fasaderog plan mot eiendom103/62 og plan viser understøttet takutspring.
Bygningeneer da plassertnærmereenn 4 meter til grensen.Det er ikke gitt samtykketil å
plasserebygningenenærmereenn 4 meter mot eiendom 103/62. Etter plan- og
bygningsloven§ 29-4 andre ledd skalbyggverk,inklusiveeventuellkjeller/underjordisk
parkeringo.a.,oppføresminst 4 meter fra nabogrensen.

For SigridHelle
Knut Helle

Vedlegg
Utsnitt av plantegning:

Utsnitt av snitt
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Oppdragsbeskrivelse
Holth bygg& eiendomASønskerå utvikle sin tomt i Hemskogveien10-12 i Ringerikekommunemed boliger.
Statensvegvesenhar fremmet en innsigelseder det krevesen geotekniskutredningmed dokumentasjonfor
stabiliteten i forhold til vegen(Fv 241). ArkimedumASer engasjertfor å gjøre en geotekniskvurderingav
tomten og skrent ned mot fylkesveien.

Fig1

Fasademot nord

1

Fig 2

Hemskogveien10-12

10323-N-01

Hønefoss

21.12.2017

Situasjonskart
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Fig3

Hemskogveien10-12

10323-N-01

Hønefoss

21.12.2017

Snitt
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Hemskogveien10-12

10323-N-01

Hønefoss

21.12.2017

Geotekniskevurderinger
Befaringble gjort den 19.12.2017
Tilstedevar
•
•

Ole JohanHolth
LarsP. Tronrud

Holth Byggog EiendomAS
ArkimedumAS

Grunnforholdene under planlagtbygger utspengt fjell i hele tomtens utstrekning.Selvebyggetvil dermed ikke
påvirkeområdestabiliteten.
Påbefaringenkunne seesfjellskjæringi bakkantav bygg.Fjellet var flisete skifer/»skjælfjell» som er typisk for
området. Jegvurderer stabiliteten til denneskråningentil å være tilfredsstillende, men det må gjøresen
beregningpå bakveggenfor byggenei forhold til jordtrykk fra tilbakefyllte masserog hvordandissekreftene tas
inn i bygget.Fjellskjæringsom ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefyllingskalsikresmot steinsprangned på tomt.
Mellom tomten og Hemskogveiener det en bratt fylling av grov sprengstein.Denneskaliflg oppdragsgiverdelvis
fjernes og det skalsettesopp en støttemur for å lageadkomstveiinn foran husene.Støttemurenforankresi
bunn til fjell, og sikresevt med forankret geonett inn under bygg.Videreskalskråningenmellom støttemur og
Hemskogveienfylles opp med godesteinmasserog jord og tilsåes.Det for utsettesat denneskråningenleggesi
permanenthelling 1:1,5eller slakere.Underliggendeantasdet steinmassereller fjell. Stabilitetenvurderes
under disseforutsetningenesom ivaretatt for denneskråningen.Sefig 3
FraHemskogveiener det en forholdsvis bratt skråningned til Hadelandsveien
, antar ca 1:2. Det var på
befaringenvanskeligå se hva grunnmassenekonkret besto av, men ut fra hellingenpå skråningenkan det virke
som grus/steinholdigemasser.Antar at dette er massersom er doset ut i forbindelsemed oppbyggingav
Hemskogveien.Hemskogveienhar vært trafikkert sidenca 1990,uten at det har forekommetras eller
steinsprangut i veibanenpå Hadelandsveien.Påsørsidenav Hadelandsveiener det ogsågod grøftedybdeog
bredde for å fange opp evt stein fra skråning. Farenfor utglidningav denneskråningenvurdererjeg som
minimal, men har likevel gjort en stabilitetsberegningbasert på Janbuog lamellmetode.Beregnet
sikkerhetsfaktorF 2,5
Seogsåbilder bakerst

Beregningsgrunnlag
•
•
•
•
•

Høyde
Friksjon
Attraksjon
Tyngde
Terrenglast

H = 4,5m
Tan = 0,70
a = 0 kPa
= 18 kN/m3
q = 5,0 kPa

Hønefoss,21. desember2017

LarsP. Tronrud
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Lamellmodell
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Hemskogveien10-12
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Hønefoss

21.12.2017
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Hemskogveien10-12

10323-N-01

Hønefoss

21.12.2017

Tomten
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Hemskogveien10-12

10323-N-01

Hønefoss

21.12.2017

Hemskogveien

9

Hemskogveien10-12

10323-N-01

Hønefoss

21.12.2017

Hadelandsveien
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Visertil tidligere notat med stabilitetsberegningerav skråningmellom Hemskogveienog Fv241, og svarfra SVVv/
AndersHagerupdatert 22.08.18.I svarfra SVVble det bemerketat det ikke er utført grunnundersøkelser
og at
stabilitetsberegningenederfor ikke var tilfredsstillende.
Jegviser videre til min mail til SVVden 03.09.2018hvor j eg redegjørfor vurderingerjeg gjorde ifm disse
beregningene.
For å fremskaffemer konkret dokumentasjonpå grunnforholdeneble det den 06.09.2018utført 4 prøvegroper
langsskråning,som vist på kart.

1

Hull 1

30 cm torv

Hemskogenpanorama

10323-N-01

Hønefoss

07.09.2018

Skjælfjell

2

Hull 2

50 cm tor v

Hemskogenpanorama

10323-N-01

Hønefoss

07.09.2018

Skjælfjell
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Hull 3

60 cm torv

Hemskogenpanorama

10323-N-01

Hønefoss

07.09.2018

Skjælfjell
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Hull 4

60 cm torv

Hemskogenpanorama

10323-N-01

Hønefoss

07.09.2018

Skjælfjell

5

Hemskogenpanorama

10323-N-01

Hønefoss

07.09.2018

Undersøkelseneviserat de antagelsenejeg gjorde på befaringi 2017er for konservative, og at det er mye kortere
til fjell enn antatt. Et evt ras ned på Fv241vil dermedta form som et overflaterasi et tynt dekkeav torv og vil da
væreavhengigav terrengvinkelog intern friksjonsvinkel.
Ole Haukedalen, som bor på Hovedgårdeni ØvreNorbergvei14 kunne bekrefte at Hemskogveienbygdehan og
hansfar tidlig på 1950- tallet, og at denneble tatt ut i fjellskråningen. Det har ikke vært tegn til utrasing.

Konklusjon:
Heleskråningenmellom Hemskogveienog Fv241 er skjælfjell med tynt torvdekke,og det er ikke fare for utrasing
mot Fv241

Hønefoss,7. september2018

LarsP. Tronrud
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RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Arkivsaksnr.: 17/1273-31

Arkiv: PLN 432

432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling
Forslag til vedtak:
1.
Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama sendes på høring og legges ut
til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2.
Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3.
Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 202 Havna
Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan,
ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama.
4.
Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt
snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og
dokumenteres før 2 gangsbehandling.
Sammendrag
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12
boenheter, fordelt på 2 bebyggelser på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen
fremmes som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende
anlegg som uteoppholdsarealer, felles ute- og lekearealer, adkomst og parkering, samt
kjøreveg, fortau og annen veggrunn. Eiendom 103/224 er også inkludert i planforslaget etter
initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og
forslagstiller.
Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde
Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot
vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som
planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre
Nordbergveien 10.

Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og anbefaler at planforslaget
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Bakgrunn og historikk
Planforslaget som legges frem for behandling foreslår å legge til rette for bygging av
rekkehusbebyggelse med 12 boenheter. Det har tidligere vært planer om en annen type
bebyggelse på tomten og i den forbindelse har kommunen ved flere anledninger behandlet
søknader knyttet til eiendommen.
Eiendommen ble fradelt i sak 02/02883, delegasjonssak nr. 0001/03, datert 02.01.2003,
området var også da definert som nåværende boligområde. Da gjeldende kommuneplan,
vedtatt 27.01.2000, kommuneplanbestemmelsene § 1.4 nr. 1 åpnet for at eiendommer i
boligområder kunne bebygges med småhusbebyggelse, angitt som bygninger med inntil 2
boenheter. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.08.2007, åpner i
kommuneplanbestemmelsene § 1.1.2 nr. 1, for bygging av hovedleilighet med en bileilighet på
inntil 65 m². I 2011 ble det søkt dispensasjon fra gjeldende kommuneplanbestemmelser for å
bygge en tomannsbolig. Saken ble behandlet politisk av Hovedkomiteen for miljø- og
arealsaker i møte 14.11.2011 i sak 122/11, og Hovedkomiteen vedtok enstemmig
rådmannens forslag til vedtak. I saksfremlegg til Hovedkomiteen ble det vist til at
eiendommen er uvanlig stor til å ligge i et så utbygget område og at det i tiden eiendommen
ble fradelt ville kunne blitt gitt tillatelse til bygging av en tomannsbolig eller to eneboliger
uten søknad om dispensasjon. I 2016 ble det sendt inn en søknad om oppføring av to
eneboliger. Byggesaksavdelingen behandlet saken og i medhold av delegert myndighet ble
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser §1.1.2 nr.1 med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 19-2 vedtatt, delegasjonssak 604/16. Søknaden godkjentes også i henhold til
plan- og bygningslovens § 20-1 med betingelser.
Tidligere behandlinger og vedtak
Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt
på oppstartshøring i perioden 5.9.17 – 9.10.17.
Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Området som ønskes utbygd er i dag ubebygd og ligger rett sør for fv. 241 Hadelandsveien.
Opprinnelig var det her skog i en bratt fjellskråning. Nå er skogen ryddet og fjellskråningen er
sprengt vekk i forbindelse med at opprinnelig hensikt med området var å bygge to eneboliger
som var godkjent i delegasjonssak 604/16.
Planområdet inkluderer også eiendom 103/224 som er en opparbeidet eneboligtomt bebygd
med en enebolig, samt garasje og et utehus/bod.
I området ligger de også en grusvei som leder inn til boligene i Øvre Nordbergveien 10 fra
Hemskogveien.

Planforslaget
Planforslaget er mottatt fra PowWow Arkitekter AS 15.5.2018.
Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:

-

Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

Plantype
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Holths Bygg og Eiendom AS er forslagstiller.
Gjeldende reguleringsplaner
Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst sammenfaller i
forbindelse med veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 103/288, 224 og 287, samt deler av
103/94,177,129,62 og 3063/1.
Uttalelser til planoppstart
Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 5.9.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad DATO
9.9.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger vedlagt.
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg.
Varsel om innsigelse
Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i
samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.
Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel
Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor
er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes
utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunna
hvor kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med
kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Kommuneplanbestemmelsene
stiller krav om reguleringsplan.
Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen
I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall
gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense
bilbruk og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.
I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene
som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går
fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for
kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og
sykkelveien helt til Vang skole.

Juridiske forhold
Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut
til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for
miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement. / Saken er i strid med
kommuneplanen og legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement.
Naturmangfoldloven
Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen
natur- og miljøforhold som kan forringes i området.
Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune.
Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som
knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en mindre økt kostnad for drift/vedlikehold av vei
for Ringerike kommune.
Utbygginga vil muligens kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form
av sosiale tjenester. Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir
fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.
Behov for informasjon og høringer
I forbindelse med en justering av planavgrensningen etter varsel om oppstart ble det sendt ut
en begrenset varsling om utvidelse av planavgrensning til berørte parter. Hensikten med
utvidelsen er å legge til rette for et felles uteareal. Varslingen ble sendt ut den 28.2.2018 med
frist for å komme med merknader den 14.3.2018. Ingen merknader ble mottatt.
Rådmannens vurdering
Byggeplanene
Planområdet ligger i et etablert boligområde i Haugsbygd som er gradvis utbygd over mange
år. To større, vedtatte detaljreguleringsplaner (177 Nordberg og 202 Havna Hemskogen)
ligger vest og øst for planområdet. Planområdet er en del av et uregulert område inneklemt
mellom vedtatte detaljreguleringsplaner. Det er avsatt til boligområde i kommuneplanens
arealdel, og rådmannen anser det derfor som en naturlig tomt å bygge ut.
Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av eneboliger, i tillegg til noe terrassert
bebyggelse, samt noen rekkehus og kjedete eneboliger. Den type bebyggelse som
planforslaget legger frem er derfor ikke den typiske boligtypen i Haugsbygd. Tomten som
planlegges bebygd ligger i en skråning ned mot fv. 241 og vender seg vekk fra eksisterende
bebyggelse. Det er ikke mange naboer til den planlagte bebyggelsen og nabobebyggelsen
ligger heller ikke helt tett oppå tomten som forslagstiller ønsker å bygge ut, med unntak av
nabo i øst. Forslagstiller anser at nabobebyggelsen vil bli lite påvirket av planforslaget, med
unntak av nabo i øst, på eiendom 103/224. Her har forslagstiller valgt å legge bebyggelsen 10
meter fra eiendomsgrensen for ikke å forringe lysforhold og utsikt til eneboligen på denne
eiendommen. Forandringene er gjennomført på bakgrunn av dialog mellom forslagstiller og
grunneier på 103/224. Rådmann anser at en fortetting med 12 boenheter på denne tomten er
en god utnyttelse av et areal som opprinnelig var en bratt skråning. Antall parter som blir
berørt av byggeplanene er få.

For å sikre gode solforhold inne i boenhetene planlegger forslagstiller å sette inn store
vinduer og glassdører i fasader mot nordvest og sørøst. De åtte boenhetene som ikke har tre
fasader skal ha takvindu over innvendig trapp for å sikre gode lysforhold. Montering av
takvinduer sikres i reguleringsbestemmelsene.
Bebyggelsen ligger på brinken av skråningen ut mot Hadelandsveien. Gårdsplassen krever en
støttemur som er opp til 5 meter. Bebyggelsens plassering og bebyggelsens høyde sett fra
nord mot sør vil derfor ha en betydelig fjernvirkning mot nordvest mot Hadelandsveien. Mot
boligfelt og annen bebyggelse i sør og sørøst vil den framstå som en en etasjes bebyggelse.
Forslagstiller planlegger at støttemuren vil bli beplantet, som vist i snitt, for å redusere
fjernvirkningen. Rådmann er usikker på effekten og konsekvensen av fjernvirkningen, men ser
positivt på at forslagstiller vil finne løsninger som reduserer den.
Innkomne uttalelser
Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Det er kommet inn 8
uttalelser. Flere av merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger.
Infrastruktur
Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområdet
Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot
vest. Det er en bivei til Hemskogveien og den har sammen navn. Via den kommer man til de
planlagte boligene som planforslaget gjelder. Denne avstikkeren, som heter Hemskogveien i
likhet med hovedveien, brukes også av beboerne i Øvre Nordbergveien 10. Det er en privat
vei, mens hovedveien Hemskogveien er kommunal. Trafikkanalysen konkluderer med at
utbygging ikke vil belaste overordnet vegnett, slik at tiltak i hovedveien Hemskogveien blir
nødvendig.
Biveien Hemskogveien skal oppgraderes med en større bredde og skal asfalteres frem til
avkjørsel til de planlagte boligene. Det skal også etableres en snuhammer på
parkeringsplassen til beboerne på eiendom 103/277. Parkeringsløsning for beboere på
eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt snuhammer, samt avtaler med grunneier/e av
103/277 om etablering av snuhammer må avklares og dokumenteres før 2. gangsbehandling.
Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form av forbedret veistandard og snuhammer
for renovasjonsbiler være etablert i henhold til krav og retningslinjer fra HRA.
Fra innfartsvei Hemskogveien og opp til de planlagte boligene etableres det en vei opp til
garasjeplan. Denne veien har største stigning på 7 % Dette er litt over anbefalingene i
vegvesenets håndbok 017 Veg- og gateutforming . Vegen vil bli bygget opp med støttemurer
med varierende høyde. For å redusere opplevelsen av støttemurene, skal murene konstrueres
slik at jordmatter kan binde opp vegetasjon i skrå helning ned til veien. Mot veien avsluttes
skråningen med stablestein med høyde 1,5m
Med en slik rekonstruksjon av skråningen vil kun 1-1,5 m av selve støttemuren være synlig på
de høyeste stedene. Dette er illustrert i snitt i illustrasjonsplan. Gårdsplassen vil ha en bredde
på 6 m slik at det blir mulig å snu kjøretøy ut fra garasjen.
Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet. Alle enheter har hver sin garasje
med plass til 2 parkeringsplasser. Disse ligger på bakkeplan. Hver enhet har direkte adkomst
fra sin garasje inn i boligen. Det settes av 5 plasser til gjesteparkering.
Det skal også være 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet.

Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres fortau fra avkjørsel til planlagt
bebyggelse bivei Hemskogveien til krysset til hovedleden Hemskogveien. Fra krysset
etableres fortau fram til krysset Hemskogveien X Haugkollen. På motsatt side av krysset er
det opparbeidet fortau fram til Ringkollveien. Det vil da bli fortau fra planområdet, langs
Ringkolleveien, videre langs Øvre Klekkenvei og Fløytingen og helt frem til skole og
barnehage, samt til bussholdeplass i Ringkollveien.
Nye boliger skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger på egen tomt.
Forslag til ledningsdimensjoner og endelige dimensjoner på ledninger vil bli avklart i
forbindelse med den videre detaljprosjektering. All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike
kommunes VA-norm. Brannkum ligger i på tomten i Hemskogveien ca. 50 m fra
bebyggelsen. Det forutsettes at eksisterende ledning har brannvannskapasitet. Overvann skal
håndteres på egen grunn.
Lekeplasser
Det skal etablerers to felles lekeplasser og et uteareal mot vest. Det største utearealet er
plassert mellom byggene over gjesteparkering og sykkelparkering, med en størrelse på over
200 m2. Størrelsen på lekeplassen sikrer gode solforhold på dette arealet som ligger mellom
byggene. Her skal heis/løfteplattform plasseres samt felles trapp og disse fungerer som felles
adkomst for besøkende til boligene. Den andre lekeplassen er orientert mot øst og ligger som
en buffer mellom tilstøtende nabo på tomt Gnr/Bnr 103/94. Mot vest etableres et felles
uteareal med sittegruppe.
Planen har bestemmelser som sikrer størrelse og plasseringen av lekeplasser og uteareal, samt
opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. Heis/løfteplattform er også
sikret i reguleringsbestemmelsene.
Naturmangfold og grøntstruktur
Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen
natur- og miljøforhold som kan forringes i området.
ROS-analyse
Nedenfor er en sammenfatning av de mulige uønskede hendelsene som er beskrevet i ROSanalysen og hvordan disse håndteres i planforslaget.
1. Klimaendring og økt nedbør
Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsning
for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
2. Radon
Ifølge NGUs aktsomhetskart for radon er det moderat til lav risiko i planområdet, men
høyrisiko i et område nær planområdet. Krav i TEK 17 § 13-5 må dokumenteres i byggesak.
3. Terrengformasjoner som utgjør fare
Tomten ligger i bratt skrånende terreng og det vil være fare for fall og utforkjøring. Planens
bestemmelser sikrer at det skal monteres mur/gjerde/rekkverk som hindrer dette.

4. Inngrep i kraftforsyning
Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise
løsninger og avtaler knyttet til strømforsyning.
5. Inngrep i vannforsyning og avløpsnett
Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise
løsninger for vann- og avløp6. Støy
Det er utarbeidet en støyrapport som viser at store deler av utbyggingsområdet ligger
innenfor gul og rød støysone. Planens bestemmelser ivaretar at bygg og utearealer skal få
tilfredsstillende grenseverdier for støy etter gjeldende forskrifter.
7. Ulykke i av- og påkjørsler
Planens bestemmelser sikrer fri sikt for å begrense ulykkesrisiko.
8. Ulykke med gående og syklende
Planens bestemmelse sikrer trygg forbindelse i form av fortau frem til eksisterende fortau.
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.
Samlet vurdering
Rådmann er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i
Hemskogveien. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et populært
boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at beboerne vil
ha trygg vei som myk trafikant på et fortau som knytter seg til eksisterende gang- og
sykkelveinett.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.
Vedlegg
1. Oversiktskart med planavgrensning
2. Forslag til plankart
3. Forslag til reguleringsbestemmelser
4. Planbeskrivelse
5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer
6. Statens vegvesen
7. Fylkesmannen
8. Buskerud fylkeskommune
9. Brakar
10. Styret i sameie Øvre Nordbergvei 10
11. Kjetil Eriksen
12. Eli Trommald Kolstad og Kjetil Kolstad
13. Knut Helle for Sigrid Helle
14. Plankart 202 Havna Hemskogen
15. Trafikkanalyse

16. Støyrapport
17. Geoteknisk notat
18. ROS-analyse
19. Solstudie juni 1
20. Solstudie juni 2
21. Solstudie mars 1
22. Solstudie mars 2
23. Støysoner utan tiltak
24. Støysoner med tiltak
25. Støypkt 1
26. Støypkt 2

Ringerike kommune, 16.05.2018

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

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/1273-33

Arkiv: PLN 432

Sak: 42/18
Saksprotokoll - 432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:
1.
Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama sendes på høring og legges ut
til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2.
Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og
framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3.
Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 202 Havna
Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan,
ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama.
4.
Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt
snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og
dokumenteres før 2 gangsbehandling.
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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