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RINGERIKE KOMMUNE
Sak 26/19

Arkivsaksnr.: 19/1171-1

Arkiv: 200

Årsrapport 2018 Finansområdet
Saksnr.: Utvalg
26/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.03.2019

Forslag til vedtak:
Årsrapport 2018 for finansområdet tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Årsrapporten for finansområdet skal utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære
årsrapporten.
Beskrivelse av saken
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er i 2018 lavere enn målet om 1,75 prosent.
Disposisjonsfondet har hatt en positiv utvikling hvert år, og utgjør nå 8 prosent av brutto
driftsinntekter. Det er positivt at disposisjonsfondet ved utgangen av 2018 for første gang er større
enn premieavviket.
Netto lånegjeld har passert grensen på 70 prosent av brutto driftsinntekter, og er 84,3 prosent ved
utgangen av 2018. Investeringsplanene fremover viser at lånegjelden vil passere 100 prosent av
brutto driftsinntekter.
Årsregnskap 2018 viser at netto finansutgifter har steget til et høyere nivå enn de foregående årene.
Økningen er på 30 millioner kroner fra 2017 til 2018.
Faktiske netto finansutgifter i 2018 ble 2,6 millioner kroner høyere enn regulert budsjett. Det
skyldes lavere finansinntekter som følge av at avkastning til Fossefondet ble negativ.
Netto finansutgifter utgjør i 2018 om lag 4,3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter, en
økning på 1,1 prosentpoeng fra 2017.
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Kortsiktige plasseringer er redusert med 6 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Ved
utgangen av 2018 er Fossefondet verdijustert med tapet på 0,7 millioner kroner, slik at verdien
av fondet er på 139,6 millioner kroner ved regnskapsårets slutt. Gjelden har økt med 450
millioner kroner i løpet av 2018.
En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale
finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på
driftsregnskapet på 19,1 millioner kroner i løpet av et år. Et slikt potensielt tap kan skape
ekstra utfordringer for kommunens tjenesteområder.
Likviditet
Ringerike kommune har til enhver tid i 2018 hatt likviditet til å dekke sine betalingsforpliktelser
ved forfall. Trekkrettigheten har ikke vært benyttet. Saldo på konsernkonto ved utgangen av
2018 er 483,8 millioner kroner. Mer enn halvparten av de likvide midlene på konsernkontoen
er ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler.
Den faktiske likviditetsutviklingen har ligget litt under prognosen store deler av året, men ble
litt bedre enn forventet ved årets slutt.
Fossefondet
Fossefondet har 31.12.2018 en markedsverdi på 139 264 945 kr og er ved utgangen av 2018
investert med 23 % i pengemarkedsfond, 39% obligasjonsfond og 38% i aksjefond (29% i
internasjonale aksjer og 9% i norske aksjer). Avkasting ble på kr – 700 230 som tilsvarer –
0,5%.
2018 var påvirket av globale endringer og oljepris som varierte stort gjennom året.
Handelskrigen mellom USA og Kina bidro totalt sett til negativt utvikling i markedet noe som
da reflekter den negative utviklingen børsnoterte aksjer i Norge og utlandet. Dette reflekter i
høye prosent andel investeringer i pengemarkedsfond og obligasjonsfond enn 2017. Ved store
variasjoner i aksjemarkedet blir Fossefondet sikret ved større andelsinvesteringer i
pengemarked. Og undervekt på aksjer for 2018 var på 11 % i forhold til strategisk vekting og
obligasjoner var undervekt på 1%.
På slutten av året steg renter, inflasjon og lønnskostnader samtidig falt råvarepriser. Dette
totalt førte til fall i aksjemarkedet både i Norge og internasjonalt.
I forbindelse med forvaltning av Fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi en pekepinn på
risikoen for tap i løpet av et år:
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Aktiva
Kort pengem.
N. omløpsobligasjoner
Norske aksjer
Utenl. aksjer
Netto valutaposisjon*
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

Balanse Balanse
Endrings Durasjon Beregnet
%
MNOK
parameter
tap
23 %
32
2%
0,6
39 %
54
2%
2,0
-2,2
9%
13
-30 %
-3,8
29 %
40
-20 %
-8,1
15 %
20
-10 %
-2,0
100 %
140
-15,4

Tabellen viser at dersom renten stiger med 2% fra dagens lave nivåer, det norske markedet
faller med 30%, det internasjonale aksjemarkedet faller med 20% og det norske kronen styrker
seg med 10 % mot andre valutaer vil vi få et tap i fondet på ca 15,5 mill. kroner hvis alt slår til
samtidig.
Siden august 2015 er det Industrifinans AS som leverer rådgivnings – og rapporteringstjenester
i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet. Det betales et årlig konsulenthonorar til
industrifinans fratrukket rabatt på forvaltningshonorar i enkelte fond. I 2018 ble det
tilbakebetalt 64 000 kroner i konsulenthonorar/ forvaltningshonorar. I tillegg fakturering for
2017 kreditert med 129 950.
Gjeldsforvaltningen
Årets låneopptak på 498 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i juni og desember
2018, ett lån på 318 millioner kroner til ikke-gebyrfinansierte investeringer og ett lån på 180
millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer. Begge lånene ble inngått hos KLP Banken til
flytende rentebetingelser.
Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 100 millioner kroner i 2018.
Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 174,1
millioner kroner.
Beregnet minimumsavdrag for 2018, i tråd med Kommunelovens § 50 nr. 7, ble 89,2 millioner
kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 90,7 millioner kroner. Det betyr at
kommunen betalte 1,5 millioner kroner mer enn beregnet minimumsavdrag.
Totale avdrag i henhold til ordinære nedbetalingsplaner er 106,1 millioner kroner i 2018,
hvilket innebærer at kommunen betalte 15,4 millioner kroner mindre enn ordinære
nedbetalinger.
I 2018 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 48,4 millioner kroner.
Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 19,51 år.
Ved inngangen til 2018 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje 54,4 prosent og er
ved utgangen av året 41 prosent. Fastrenteandelen av netto renteeksponert gjeld er 65,7
prosent ved årets slutt.
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Rentebindingstiden var 3,23 år ved inngangen til året og er endret til 2,84 år ved utgangen av
2018.
I henhold til Finansreglementets kapittel 8 Internkontroll, pkt. 8.2 Avvik, skal planlagt
fravikelse av finansreglementet ikke forekomme. Strategien som er nedfelt i Finansreglementet
sier blant annet at gjeldsforvaltningen skal sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens
finansielle stilling.
Det er ikke satt noen rammer i Finansreglementet for nivået på lånegjelden. Et eventuelt avvik
kan derfor ikke tallfestes på nåværende tidspunkt. Det bør gjøres en vurdering av status på
faktisk gjeldsforvaltning og den overordnede finansielle strategien om forutsigbarhet, stabilitet
og langsiktighet i forbindelse med revideringen av Finansreglementet.
Rådmannens vurdering
Fossefondet hadde i 2018 for første gang negativ avkastning er at det har vært gode resultater
siden oppstarten. Det gir som resultat lavere regnskapsmessig resultat, men vi har fortsatt god
utvikling på disposisjonsfondet og likviditeten.
Kommunens låneporteføje har økt som følge av investeringene som er gjort i formålsbygg som
skoler og infrastruktur som vannverk og renseanlegg.
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De finansielle nøkkeltallene for Ringerike er nå nokså like gjennomsnittkommunen når det
gjelder lån og disposisjonsfond, og som andre kommuner må vi opprettholde god
økonomistyring for å kunne betjene låneopptakene.

Vedlegg
Årsrapport 2018 Finansområdet

Ringerike kommune, 12.03.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Arkivsaksnr.: 19/1037-1

Arkiv: 151

Overføring av investeringsmidler fra 2018 til 2019
Saksnr.: Utvalg
27/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.03.2019

Forslag til vedtak:
1. Netto mindreforbruk 2018 på løpende prosjekter overføres til 2019, til sammen kr
81.938.777, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.
2. Netto mindreforbruk på ferdigstilte/løpende prosjekter i tabell 2, til sammen kr 1.213.897,
overføres ikke.

Beskrivelse av saken
Kommunens investeringer styres som prosjekter. Investeringsregnskapet skiller seg fra
investeringsprosjekter i den forstand at investeringsregnskapet avsluttes årlig mens prosjekter ofte
løper over flere år. Investeringsprosjekter som løper over flere år, må av den grunn tas inn i
investeringsbudsjettet kun med den delen av prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettår.
Et prosjektregnskap og årsregnskapet for investeringer har forskjellige formål og vil derfor gi ulik
informasjon. Prosjektregnskapet viser påløpt hittil og sammenholdes mot prosjektets totale
kostnadsramme, mens investeringsregnskapet skal vise regnskap (hittil) i år sammenlignet mot
årsbudsjettet.
Ved avvik mellom planlagt og reell fremdrift er det behov for overføring av budsjettmidler fra et år
til et annet. Overføring av ubenyttede investeringsmidler er nødvendig for å sørge for kontinuitet i
prosjektgjennomføringer og sikre totalbevilgningen i prosjektet. I tillegg må merforbruket overføres
på løpende prosjekter for å unngå utilsiktede bevilgningsøkninger.
Rådmannen har i henhold til økonomireglementet fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler
fra et år til et annet, se økonomireglementets punkt 5.2.3 Fullmakter til rådmannen. Prosjektenes
totalbudsjett endres ikke. Overføringen dreier seg kun om å flytte ubrukte midler og overforbruk til
et nytt år.
I henhold til punkt 5.2 i økonomireglementet kan ikke rådmannens fullmakt brukes til å endre
budsjettet i strid med de prioriteringer eller føringer som kommunestyret har lagt til grunn i
budsjettvedtaket. Derfor overføres midlene på prosjektnivå.

Side 8 av 48

Sak 27/19
Tabell 1 nedenfor viser forslag om overføring av investeringsmidler på løpende prosjekter:
Tabell 1 - Overføring av netto mindreforbruk fra 2018 til 2019
Prosjekt
0040
0041
0063
0080
0105
0115
0247
0250
0258
0401
0500
0501
0530
0700
0710
0720
0751
10001
10002
10004
10006
10007
10008
10015
10025
10027
10031
14013
14015
14016
17001
17002
17006
19300
19302
19402
19403
15006
15008
15013
15014
15024
15034
15038
19002
19102
Sum

Prosjektnavn
EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ)
EF - NYTT INVENTAR SKOLER
EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER
EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG
EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården
EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ)
EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER
EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj)
EF - Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda
Aktivitetspark Livbanen
BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY
MASKINPARK
Ladestasjoner for el-biler
DATAUTSTYR
HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI
Helse - Inventar/medisinsk utstyr
IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN
Ullerål skole med idrettshall
Hov ungdomsskole
Benterud skole
Heradsbygda omsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
NY LEGEVAKT
Garantisaker Bygg
Nes skole ny barneskolefløy
Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken
Forsterking Hen - Skårflogan
Trygg skolevei Benterud skole
Parkering Austjord
EF - Soveareal barnehage
Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus
Schjongshallen
VPI - Kommunale veier, gatelys, park og idrett (budsj)
VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER
ABY - Sykkelbysatsing
Sentrumspassasjen
RINGERIKE VANNVERK
OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD
Monserud renseanlegg
SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2
BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER
GARANTISAKER VAR
Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen
Utskifting vannledninger 2018
Utskifting avløpsledninger 2018

Reg. budsjett
2018
3 926 265
4 040 220
1 208 926
1 597 988
1 903 648
2 711 252
614 300
548 832
100 000
124 500
923 154
2 653 702
3 230 525
6 463 990
2 904 271
8 107 534
72 506 169
179 502 733
13 778 232
527 364
4 245 225
4 030 062
345 050
1 000 000
994 510
15 105 177
4 448 787
700 000
1 030 000
8 296 394
3 813 728
2 433 595
1 435 573
21 729 239
30 501 102
163 391 407
560 407
1 272 863
1 000 000
3 098 701
3 513 289
580 318 714

Tabell 2 viser investeringsmidler som ikke foreslås overført:
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Regnskap
Mindre-/ mer2018
forbruk 2018
2 690 524
1 235 741
4 011 124
29 096
427 445
781 481
1 123 494
474 494
2 052 660
-149 012
569 959
2 141 293
614 300
275 102
273 730
100 000
-2 616
127 116
1 186 822
-263 668
2 392 023
261 679
15 151
-15 151
2 393 354
837 171
6 356 336
107 654
3 049 587
-145 316
7 913 820
193 714
61 195 161
11 311 008
11 000
-11 000
163 671 089
15 831 644
13 879 227
-100 995
845 129
-317 765
6 425 763
-2 180 538
3 839 976
190 086
968 235
-968 235
8 250
336 800
163 539
836 461
1 141 596
-147 086
13 015 197
2 089 980
53 625
-53 625
1 867 699
2 581 088
700 000
1 331 782
-301 782
5 254 186
3 042 208
8 097 033
-4 283 305
1 086 151
1 347 444
1 435 573
20 029 998
1 699 241
14 280 422
16 220 680
139 302 137
24 089 270
1 306 725
-746 318
1 132 976
139 887
501 232
-501 232
8 250
991 750
2 389 826
708 875
2 118 948
1 394 341
498 379 937
81 938 777

Sak 27/19
Tabell 2 Ingen overføring

Prosjekt Prosjektnavn

Reg. budsjett
2018

Regnskap
2018

0061

EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER

0127

Skaterampe Vang

0761

IKT - barnehage

2 000 000

1 281 079

0786

Intranett/nettside

900 000

604 598

10028

Fossveien 7-9 AS

598 879

602 830

3 732 333

2 518 436

Sum

233 454

28 389

-

1 540

Mindre-/
merforbruk
2018

Kommentarer

205 065 avsluttet 1. kvartal 2018
-1 540 uvesentlig avvik
endret/redusert innhold i
718 921 utstyrspakkene til barnehagene
295 402 lavere kostnad enn først antatt
-3 951 uvesentlig avvik
1 213 897 ubrukt bevilgning

Rådmannens vurdering
Rådmannen har fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler på inntil 130 millioner kroner.
Rådmannen anbefaler at netto mindreforbruk i 2018 på løpende prosjekter i tabell 1 overføres til
2019 og at ubrukt bevilgning i tabell 2 ikke overføres.

Ringerike kommune, 06.03.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Arkivsaksnr.: 19/1142-2

Arkiv: 636

Oppdatert lydanlegg kommunestyresalen
Saksnr.: Utvalg
28/19
Formannskapet

Møtedato
26.03.2019

Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar at eksisterende lydanlegg i kommunestyresalen skal
oppgraderes.
2. Kostnadene belastes Formannskapets disposisjonsfond.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune innførte web-overføring av politiske møter i juni 2016. Det ble anskaffet
teknisk utstyr til formannskapssalen og kommunestyresalen.
I hele perioden har det vært tekniske utfordringer med web-overføringene. Noe av
utfordringene skyldes tilpasning til utstyret ved blant annet justering av mikrofoner og bruk av
disse, men det har også vært tekniske problemer med utstyret, spesielt med lyden.
Beskrivelse av saken
Det er gjort mange justeringer av utstyret siden 2016, men tilbakemelding fra leverandøren
viser at det er behov for oppgradering av dagens utstyr. Dette gjelder spesielt i
kommunestyresalen.
Hønefoss lyd har gitt Ringerike kommune et tilbud om oppgradering av eksisterende lydanlegg
i kommunestyresalen. Noen av de eksisterende høyttalere og de mest solide forsterkerne kan
brukes om igjen. Det er behov for nytt trådløst system og ny styring. I tillegg til fem trådløse og
oppladbare bordmikrofoner, to trådløse og oppladbare bøylemikrofoner, en trådløs og
oppladbar håndholdt mikrofon.
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Økonomiske forhold
Hønefoss lyd har gitt et tilbud på oppgradering som vil koste kr 272 314,81 NOK.
Rådmannens vurdering
Rådmann mener det er nødvendig med en oppgradering av kommunestyrets lydanlegg og
anbefaler at en oppgradering gjennomføres.
Vedlegg
Pristilbud fra Hønefoss lyd

Ringerike kommune, 12.03.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal
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Arkivsaksnr.: 17/3556-20

Arkiv: PROS 15014

Nes i Ådal - etappe 2 avklaring mht saneringsform
Saksnr.:
23/19
29/19
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.03.2019
26.03.2019

Forslag til vedtak:
1. HMA anbefaler at Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i områdene
Østsidevegen, vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt bebyggelse sør
for Veikroa. Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de husstander som ligger i
naturlig nærhet til den offentlige ledningen.
Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret
rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon.

2. Økonomi:
a. Det bevilges 2,5 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2,
prosjektnummer 15014.
b. Det bevilges 1,6 mill som går til tilkobling av Valdresporten.
c. Det bevilges 0,6 mill som går til tilkobling av TGC.
Mht alternativ b og c er dette halvparten av den reelle kostnaden. Det forutsettes derfor at vi
får en omforent avtale mht resten av beløpet med de to aktuelle bedriftene.
Totalt bevilges det kr 4,7 mill som dekkes inn via prosjekt 15014. Totalt får vi ca. 50 nye
abonnenter til det kommunale avløpsnettet som gir ca. 170 000 i økte årlige inntekter på avløp.
Evt nye vanntilkoblinger kommer i tillegg.
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Sammendrag
På bakgrunn av betydelig foruresning fra private avløpsanlegg på Nes i Ådal har Ringerike
kommune startet prosessen med å sanere private avløpsanlegg som ligger i stor nærhet av det
nye avløpsanlegget som ble bygget i 2015.
Kommunen har utredet flere alternativer for traseer og løsninger.
Det ene innebærer at kommunen legger hovedledninger med trykk og sender saken til
forurensingsmyndighetene som pålegger de som ligger i nær ledningene å koble seg på. Dette
alternativet krever en ekstrabevilgning på 2,5 mill. Dersom næringene Valdresporten og TGC
også skal kobles på offentlig avløp vil det kreve en bevilgning på 2,2 mill ekstra. Totalt gir
dette en merkostnad på 4,7 mill.
Det er også mulig å velge en selvfallsløsning. Dette vil gi 3 kommunale pumpestasjoner og en
ekstra total kostnad på 11 mill i tillegg til større usikkerhet, dvs en ekstrabevilgning på 13,5
mill. Inkludert Valdresporten og TGC gir dette en totalbevilgning på 15,7 mill.
Ringerike kommune har dårlige erfaringer med å ta på seg en rolle og arbeid knyttet til private
stikkledninger, det er erfart kostbart og ressurskrevende både for kommunen, entreprenører og
grunneiere.
Kostnadsnivået som en grunneier må forvente ved kommunal tilkobling vil det komme en egen
sak på. Pr i dag har kommunen fulgt en praksis på ca. 2 G (ca. 180 000), og dette er i nedre
sjiktet i forhold til hva nabokommuner forholder seg til og også hva det vil koste ved å
oppgradere private avløpsanlegg.
Innledning / bakgrunn
Som et ledd i utbyggingen av vann- og avløp har kommunen investert og bygget nytt
renseanlegg for avløp med hovedledninger og stikkledninger på Nes i Ådal. Hensikten med
dette er å rydde opp i dårlige/ulovlige infiltrasjonsanlegg og få et renere miljø og elv som kan
brukes i enda større grad enn i dag. Det nye avløpsanlegget er dimensjonert for 650 personer.
Nytt kommunalt vannverk sto ferdig i mars 2018.
Etappe 2 er siste fase i prosjektet med offentlig vann og avløp til Nes. Når dette er gjennomført
vil hele Nes være dekket med kommunalt vann og avløp.
I den siste etappen som gjenstår vil saneringen omfatte den delen av Nes som har den største
forurensingen fra dårlige private avløpsanlegg.
Det er et betydelig forurensningsbidrag fra disse private anleggene til elva som er en sårbar
resipient. Alle i Ringerike er tjent med at forurensingen fra disse boligene reduseres og
utslippene blir lovlige.

Side 14 av 48

Sak 29/19
Beskrivelse av saken
Det er avhold tre informasjonsmøter på Nes om offentlig vann og avløp i fase 2.
I disse informasjonsmøtene så har det blitt informert om:
- Hvilke områder som vil bli omfattet av saneringen (se vedlegg 1)
- Ca. trase og kostnadskalkyle for de ulike alternativene som er vurdert.
- Informasjon fra forurensningsmyndigheten i kommunen om de private anleggene (Se
vedlegg 2)
- Informasjon fra skatt og avgifts kontoret om hvilke støtteordninger som finnes.
Det er engasjert rådgivende firma for prosjektering og sammen med kommunen er det vurdert
flere alternativer og løsninger vedrørende trasevalg og hvilke eiendommer som er
kostnadseffektive å koble på avløp.
Løsningene som er vurdert som kommunale hovedledninger er:
1. Gravitasjonsledninger (selvfall) med etablering av tre kommunale pumpestasjoner.
2. Trykkavløpsledninger. Trykkavløp er ledninger som ikke krever selvfall da avløpet blir
pumpet.
Løsningen med gravitasjonsledninger (selvfall) er kalkulert til vel 26 mill kr. ca. 11 mill. kr
dyrere enn trykkledninger. I tillegg vet vi fra etappe 1 på Nes at det er usikkerhet i forhold til
utfordrende grunnforhold og kan gi en merkostnad i forhold til usikkerhet på kr 2 mill.
Størrelsen på grøfter vil kreve et vesentlig terrenginngrep og vil gi betydelige skader i private
hager og terreng.
Trykkavløp som hovedledning er en løsning som ikke krever fall på ledningene, men
avløpsvannet pumpes via private villapumpestasjoner (små pumper) gjennom hovedledningene,
se prinsippskisse under.
Dette gir også grunnere grøfter, mindre dimensjoner på ledningen og dermed rimeligere
grøftekostnader.
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Skisse 1: Prinsippskisse trykkavløp.
Forurensningssituasjonen
Alle private anlegg som er med i prosjektets avgrensning har en høy alder og flere anlegg
slipper kloakk tilnærmet direkte ut i elva ifølge Ringerike septikservice som tømmer og utfører
kontroll av disse anleggene for kommunen. Derfor er det stort behov for tiltak for å gjøre elva
og miljøet renere.
Generelt om tilknytning til offentlig hovedledning og stikkledninger
Kommunen eier og drifter hovedledningsnettet med tilhørende installasjoner for vann og avløp.
Private grunneiere / huseiere har ansvar for egne vann- og avløpsledninger fra sin bolig /
bygninger til kommunal hovedledning.
Dagens praksis i Ringerike kommune har vært at når kommunen utfører sanering av eldre
ledningsnett, eller legger nye kommunale ledninger i nye områder så har man forsøkt å inngå
stikkledningsavtaler med grunneiere, for å sikre tilknytning til offentlig ledningsnett.
Videre så tilbyr kommunen gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør
Flere andre steder i landet legger kommunen frem offentlig ledningsnett og tilrettelegger for
tilknytningspunkt utenfor offentlig vei. Hus/grunneiere må selv planlegge, ordne avtaler og
bekoste stikkledningene.
Det har ikke vært noe politisk vedtak i Ringerike kommune på hva maks kostnad på
stikkledninger kan være før man definerer det som uforholdsmessige kostnader. Kommunen
har fulgt en praksis på at tilknytningen ikke skal overstige kostnadene ved å etablere private
løsninger som infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg.
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Kostnaden med et minirenseanlegg fra en enkel enebolig vil koste i størrelsesorden 160 000 eks
mva. Her vil også kostnader med prosjektering, søknadsprosesser og ugunstige forhold som
fjell/høy grunnvannstand vil komme i tillegg. Et infiltrasjonsanlegg vil kunne koste ca. 200 000.
I tillegg til dette kommer evt innvendig arbeid.
Kommunen har fulgt en praksis på 2G (grunnbeløpet 1G er ca. 90 000) og mener dette er en
kostnad som en huseier / grunneier må kunne forvente som en maks kostnad før man vurderer
private løsninger.
Rådmannen vil komme tilbake med egen sak på hvilket nivå kommunen skal legge seg på her.
Konsekvenser og erfaringer ved dagens ordning
Private stikkledninger er grunneiers eiendom og ansvar, frem til tilkoblingspunkt på offentlig
hovedledning. I tilfellene hvor kommunen har påtatt seg oppgaven med å anlegge stikkledning
fra offentlig hovedledning til tilkoblingspunkt på bygning på privat grunn, forutsettes det at
eierskapet til stikkledningen går over til grunneier når anlegget ferdigstilles.
En ordning hvor kommunen påtar seg oppgaven med omlegging, etablering eller utbedring av
privat stikkledning vil imidlertid innebære at kommunen påtar seg en større risiko og kostnad.
For det første bidrar stikkledninger til betydelig arbeid og utgifter til for – og
detaljprosjektering, både pga grunneiers ønske om endringer og at de praktiske forholdene er
annerledes enn forutsatt. Dette gir både økte kostnader for kommunen og innleid
prosjekterende.
Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger for husstander langs
hovedledningstraseene, innebærer altså en ekstrakostnad for kommunen i prosjektering.
Kommunens rolle som mellomledd mellom entreprenør og huseier innebærer også en ekstra
økonomisk risiko. Eksempelvis ble det i forbindelse med prosjekt på Nymoen-Hen inngått 91
stikkledningsavtaler med et tidsforbruk for prosjektleder på 250-350 timer.
Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger innebærer betydelig merarbeid for
kommunen.
I tillegg er det krevende å lage avtaleverket mot grunneier tilstrekkelig presist, slik at vi unngår
ekstrautgifter knyttet til alle kostnadene som prosjektet må forskuttere. Erfaringene kommunen
sitter med så langt gjør at det er at denne utfordringen krever både ressurser og kostnader.
Tilknytning til hovedledninger for vann og avløp for Nes.
Kommunen ønsker flest mulig innenfor det området som saneres skal tilknyttes hovedledninger
og sende avløpet til det kommunale renseanlegget.
På Nes så ønsker de aller fleste kommunalt vann og avløp, men når det kommer til løsningene
med private stikkledninger er det motstand både med hensyn til foreslått løsning og kostnader.
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På Nes så har kommunen forsøkt å komme beboerne i møte med å foreslå en
«spleiselagsløsning» etter anleggsbidragsmodellen. Det betyr at beboerne innenfor område
deler likt på investeringskostnaden for å få etablert sine stikkledninger uavhengig av avstand til
hovedledning. Kostnaden for hver enkelt ble kalkulert til kr 125 000,Dette skal utbetales til anlegget i form, av et anleggsbidrag.
Kommunen tar da alle kostnader med hovedledningsnettet (Trykkavløp), mens anleggsbidraget
dekker kostnaden fra hovedledningsnettet (stikkledningen) og frem til Villapumpestasjonen.
Selve villapumpestasjonen skal den private selv eie og drifte.
For å kunne få til en forsvarlig gjennomføring av denne løsningen så må det være 80-90%
tilslutning for å få dette til. Det ble gitt god svarfrist på dette og etter at svarfristen gikk ut så
var det ca. 50 % tilslutning til dette.
Innenfor noen delfelt ser man at det er nærmest 100% tilslutning.
Juridiske forhold og økonomiske
Kommunen har hjemmel til å pålegge tilkobling jmfr plan og bygningslovens paragraf 27-2;
«Når offentlig vann/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den,
eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til
vannledningen.»
Alle de aktuelle boligene på Nes har anlegg som er eldre enn 15 år og vil derfor forurense i
betydelig grad. I henhold til forurensingsloven er kommunen forurensningsmyndighet og skal
føre tilsyn med at disse private anleggene slik at de ikke forurenser mer enn loven tillater.
Prosjektet har i dag en ramme på 12,5 mill, en bevilgning som ble gitt i 2015 og er ikke
indeksregulert for prisvekst. Denne utgjør kr 1 125 000,- på tre år.
I kostnadsoverslaget utarbeidet av Cowi ser vi at dette kun er tilstrekkelig dersom man velger
en løsning med trykkavløp og legger på prisvekst.
Økonomiske behov:
Tidligere bevilgning
Prisvekst
Tilleggsbevilgning
Totalt

kr 12 500 000,kr 1 125 000,kr 1 375 000,kr 15 000 000,-

På Nes er det to større næringer; Valdresporten og TGC. Begge ønsker tilkobling til offentlig
avløp. Det er gjort et kostnadsoverslag på å legge en sjøledning til Valdresporten til 3,2 mill.
Det er imidlertid usikkert om kommunen vil få tillatelse til å legge sjøledning pga elvemusling.
Tilkobling av TGC vil koste om lag 1,3 mill. I den foreslåtte summen på 15 mill ligger disse
kostnadene ikke inne.
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Alternative løsninger
1. «Spleiselagsløsning». Kommunens tilbud med kommnal prosjektledelse også for
stikkledninger. Kommunens kostnader vil være ca. 14 mill, pluss en risiko i forhold til
overstigelse av kostnadsestimatet av stikkledninger (i størrelsesorden 500 000), samt
prosjektering og prosjektledelse. Kostnad for grunneier vil være 125 000 pluss
tilkoblingsavgift og evt andre kostnader inne i huset eller fra hus til villapumpe.
2. Kommunen legger hovedledning med trykk og sender ut pålegg til de aktuelle.
a. Kommunen legger hovedledning så langt det er boliger på hver strekning, samt
skifter ut den eksisterende hovedvannledningen. Kommunens kostnad: ca. 14 mill.
b. Kommunen avslutter hovedledningen ved bygdehuset og siste bolig ved
Østsidevegen og skifter kun ut eksisterende hovedvannledning. Dette er en anbefalt
løsning dersom det ikke er mulig å få på plass grunneieravtaler med de aktuelle.
Alternativt må man benytte ekspropriasjon. Kommunens kostnad: ca. 9 mill. Dvs vi
trenger ikke noe ekstra bevilgning.
3. Saken sendes til foruresningsmyndigheten som vil sende ut pålegg om å utbedre alle
private anlegg og skifter kun ut eksisterende vannledning. Kommunens kostnad:
Administrasjon ved å sende ut pålegg og følge dette opp. Grunneieres kostnad: 100 –
200 000,-. I tillegg kommer utskifting av anlegg etter 15-20 år, samt usikkert om det fins
løsninger som gir gode nok renseeffekter.
4. Kommunen legger selvfallsledninger som hovedledninger på Nes. Dette innebærer 3 ekstra
kommunale pumpestasjoner til en kostnad av ca. 5 mill. i tillegg til mer krevende og
kostbare grøfter. Samtidig vil kommunen få en betydelig risiko ved denne type anlegg,
jmfr erfaringer fra forrige fase på Nes. Totalt blir dette en ekstra kostnad på ca. 7 mill.
5. Alternativt vedtak går ut på at kommunens hovedledninger blir kortere, som en
konsekvens dersom man ikke kommer i mål med hovedledningsavtaler med aktuelle
grunneiere. Denne løsningen gir ca 1,6 km kortere ledninger og dermed blir også
totalkostnaden betydelig lavere. Ved dette alternativet kreves det ingen ekstrabevilgning
selv om både trase mot Valdresporten og TCG inkluderes.

Rådmannens vurdering
Det er pr i dag investert betydelige beløp på Nes i offentlig infrastruktur og offentlige
formålsbygg, ny brannstasjon, nytt vannverk og renseanlegg og det startes arbeider med å
rehabilitere skolen i 2019. Det gjenstår nå kun å få på plass saneringen av etappe 2.
Rådmannen beklager at dette arbeidet har tatt tid og at kostnadskalkylen for utførelsen av dette
arbeidet har økt. Men dette har sin årsak i prisvekst og grunnforholdene på Nes.
Det er blitt brukt mye tid på å prøve å få på plass en løsning som gjør at man kan få tilknyttet
alle som gjenstår innenfor det planlagte området. I og med at kommunen ikke kan benytte vann
og avløpsgebyret til å subsidiere private stikkledninger har man forsøkt å få gjennomført dette
ved å tilby en løsning etter anleggsbidragsmodellen (spleiselagsløsning). Dette innebar at man
måtte få til 80-90% tilslutning til denne løsningen og det klarte man ikke.
Rådmannen vil derfor anbefale at man bygger ut hovedledningsnettet med trykkavløp og at
man tilrettelegger for tilknytning i kum på hovedledning. Beboerne må selv sørge for å få
koblet på sine stikkledninger. Rådmannen vil derfor etter at anlegget er ferdigstilt sende saken
videre til utslippsmyndigheten for å sende ut pålegg om tilknytning i henhold til plan og
bygningslovens § 27-2.
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Rådmannen anbefaler videre at det bevilges kr 4 700 000,- slik at totalt budsjett blir kr 16,9
mill. Dette inkluderer tilkobling til boligfeltene og at kommunen er med å finansiere halvparten
av stikkledninger til bedriftene Valdresporten og TGC. Det forutsetter at kommunen får en
avtale med de aktuelle bedriftene om finansiering av resten av beløpet.
Alternativt vil rådmannen fremme løsning 2 b (se alternative løsninger).
Kommunen avslutter hovedledningen (Trykkavløp) ved bygdehuset og siste bolig ved
Østsidevegen og skifter kun ut eksisterende hovedvannledning. Dette er en anbefalt løsning
dersom det ikke er mulig å få på plass grunneieravtaler med de aktuelle. Alternativt må man
benytte ekspropriasjon. Kommunens kostnad: ca. 9,5 mill. Inkludert vann og avløpsledning til
Valdresporten og TGC (2,2 mill) vil totalbudsjettet være på 11,7 mill.
Ved denne løsningen vil det ikke være nødvendig med noe ekstrabevilgning.

Vedlegg
1. Kart Områdeavgrensning Nes etappe 2
2. Utslipp fra informasjonsmøte Nes

Ringerike kommune, 30.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Lene Grimsrud
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Sak 30/19

Arkivsaksnr.: 18/1662-6

Arkiv: 600

Schjongshallen - Status tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET
ligaen
Saksnr.: Utvalg
30/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.03.2019

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Sammendrag
Prosjektet har blitt forsinket ut i fra opprinnelig fremdriftsplan. Etter to anbudsrunder viste det
seg at det den totale kostnaden oversteg bevilget ramme. I samarbeid med ishockeyklubben
valgte vi å dele opp prosjektet med kunngjøring pr. oppdrag og vi ser at dette har hatt en
positiv effekt. Hovedfokuset vårt har vært at vi skal klare å gjennomføre mest mulig av de
opprinnelige tiltakene med de investeringsmidlene som er bevilget. Forsinkelsen har imidlertid
gitt oss mer tid til å se på alternative løsninger som igjen har gitt en bedre utnyttelse av
arealene. Opprinnelige løsninger er ivaretatt, men modifisert på bakgrunn av byggets totalt
tilstand.
Prosjektet vil pågå utover i 2019 og ferdigstilles i løpet av året.
Kostnader som foreløpig har påløpt for utførte arbeider: kr. 1.880.000,Vi har fått dispensasjon fra Norges Ishockeyforbund for sesongen 2018/2019. Alle
hjemmekamper har blitt avholdt i Schjongshallen ut ifra forutsetning om oppgradering.
Beskrivelse av saken
Våren 2018 rykket ishockeyklubben opp i GET ligaen (topp divisjon) og i den forbindelse
mottok Ringerike kommune en henvendelse fra klubben om behov for utbedringer av
Schjongshallen.
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Kommunestyret vedtok 31.05.18 (18/1662-3) følgende:





Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til strakstiltak i
Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 2018/2019.
Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. Økte
driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019.
Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om
bruk av Schjongshallen, som legges frem til godkjenning av Kommunestyret.
Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018. Dette dekkes av
formannskapets disposisjonskonto.

Prosjektet inneholder følgende hovedmål for oppgradering/planlagte tiltak;







Ny kameraplattform for media/opplegg mediabuss
Nye toalettfasiliteter i sørenden av ishall samt oppgradering av eksisterende WC i 2
etasje.
Ny tribuneløsning på sørenden, utvide publikumskapasitet
Løfterampe/heis HC fra 1-2 etasje., samt universell utforming
Nye ytterdører ved hovedinngang
Nytt avfuktning, varme og ventilasjonsanlegg (nytt teknisk rom for installasjon)

Etter to anbudsrunder viste deg seg at de totale kostandene oversteg den bevilgede rammen og
det ble besluttet å dele opp prosjektet med kunngjøringer pr. oppdrag. Status pr mars 2019 er
som følgende:







Kamera/media plattform samt opplegg for mediabuss er ferdigstilt med nødvendig
kabling/el.
Sekretariatet har blitt oppgradert med nødvendig strøm/data.
Nye toalettanlegg er ferdigstilt i sørenden av hall, samt utbedring til 2 toaletter i
eksisterende WC i 2 etasje.
Sikring av plater på fasade elementer (løsnet grunnet manglende avfuktning) på sørvegg
er ferdigstilt (nødvendig sikringstiltak før tribune monteres, fare for nedfall)
Det leies pr. i dag 3 ekstra avfuktere for å kompensere økt bruk av ishallen frem til nytt
avfuktningsanlegg er klart.
Kunngjøringen av tribuneanlegg ble utarbeidet sammen med innkjøp og den resulterte i
flere interesserte tilbydere. Det er nå underskrevet avtale med GM Sport om utbygging
av tribuneløsning i sørenden. Tiltaket har oppstart i midten av mars.

Disse tiltakene så langt i prosjektet har påløpt til kr. 1.880.000,- inkl.mva.
Det jobbes nå med funksjon og krav til avfukting, varme og ventilasjon. Vi har hatt en befaring
med ekstern rådgiver og det er utarbeidet en løsning som er tilstrekkelig og som vil tilfredsstille
gjeldende krav/rammer.
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Dette er en av de større kostnadsmessige oppgraderingene, men vi mener ut i fra foreløpig
anslåtte priser etter befaring og skissert løsning at dette vil ligge godt innenfor
investering/budsjettrammer som er til rådighet.
Løfterampe/heis (HC) med nødvendige tilpasninger skal monteres. Dette vil bli kunngjort i
løpet av kort tid. Ny ytterdør med universell utforming ved hovedinngang skal monteres.
Videre må nye installasjoner i bygget kobles opp imot styringssystemet som Ringerike
kommune benytter. Det vil også bli utarbeidet nye branntegninger etter endringer i bygg.
Skisseprosjekt som det er avsatt midler til er ikke påbegynt, og avventes inntil hovedmål er
ferdigstilt.
Når det gjelder avtale på bygget med bruker, så må denne avtalen reforhandles. Vi har vært i
dialog med flere andre ishaller og fått oversendt avtaler som vi bruker som grunnlag til det
videre arbeidet.
Vi vil ta en gjennomgang med Norges Ishockeyforbund for godkjenning når vi nærmer oss
avsluttende fase.
Prosjektet/fremdrift
Selv om vi hadde noen utfordringer i oppstarten av prosjektet, har det vært en god dialog og et
godt samarbeid med ishockeyklubben underveis. Oppgradering av ishaller i Norge har et lite
fagmiljø og innhenting av riktig og nødvendig kompetanse har vært en viktig del av prosjektet.
Det har vært flere bygningsmessige utfordringer i denne prosessen som igjen har vært med på å
påvirke fremdrift. Hallen er opprinnelig bygget som en kald hall og det skaper utfordringer når
den nå har blitt temperert. Som følge av dette har veggplater fra ytterveggen løsnet innvendig
pga. fuktighet. Hallen har vært i dårligere tilstand enn tidligere antatt og det er avdekket feil og
mangler som ikke er innenfor de krav som stilles. Noe av årsaken til at vi ikke har avdekket
dette før er at en del tidligere arbeider er utført på dugnad i regi av ishockeyklubb. Det har
vært en stor utfordring med det elektriske anlegget og vi har måtte utføre strakstiltak grunnet
høy alvorlighetsgrad. Ringerike kommune har gjennomført en tilstandsvurdering/el kontroll
etter dette og det utarbeides en plan for utbedring av forholdet.
Bygningskonstruksjonen er også preget av et pågående forfall og det har resultert i
grunnleggende undersøkelser og sikringsarbeider før delgjennomføring av den planlagte
oppgradering.
Sikring av bygget er svært viktig da det er økt bruk og økt rekrutering til ishockey miljøet både
av små og store. Investeringen vil således ikke bare favne GET liga krav, men også nødvendige
tiltak som oppstår fordi man endrer utgangspunktet for bygningsmassen. For at Ringerike
kommune skal få gjennomført hele oppgradering etter krav, må vi finne løsninger som er
tilstrekkelig og gode nok ut fra forutsetningen. Vi har brukt litt lenger tid enn planlagt, men økt
tidsbruk har også vært medvirkende til at vi har fått bedre og rimeligere løsninger.
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Rådmannens vurdering
Norges Ishockeyforbund har gitt dispensasjon slik at klubben har kunnet spilt alle sine
hjemmekamper i hallen. Rådmannen beklager at prosjektet har blitt forsinket på grunn av flere
anbudsrunder og bygningsmessige utfordringer. Forsinkelsen har imidlertid vært positiv i den
forstand av vi har hatt bedre tid til å vurdere alternative løsninger sammen med klubben. Vi har
også fått avdekket og gjort tiltak for feil og mangler og sikkerheten er nå bedre ivaretatt.
Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2019 og på nåværende tidspunkt ser det ut til å vi få
gjennomført det meste av de opprinnelige ønskede tiltakene. Gjennom hele prosessen har vi
hatt en tett dialog med ishockeyklubben, både rundt prioriteringer og fremdrift.
Vedlegg
Ringerike kommune, 05.03.2019
Tore Isaksen
Rådmann
Leder: Per Christian Frøislie
Saksbehandler: Terje Schistad-Stensvoll
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Arkivsaksnr.: 18/3371-8

Arkiv: Q31 &46

Overtakelse av Borglund hengebru
Saksnr.: Utvalg
31/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.03.2019

Forslag til vedtak:
Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru avslås.
Sammendrag
Langs Sognavassdraget er det gjennom tidene bygd minst 10 hengebruer som eneste eller
korteste adkomst for elvekryssing. Bruene ble bygd av privat/grunneiere/vel. De fleste ble
trolig bygd i mellomkrigstiden og i 1950-60 årene ble det stort sett utført vedlikehold på
bruene med kommunalt bidrag.
Med endringen i trafikkmønster og folketall har flere av disse bruene gått ut av bruk og står til
nedfalls. Noen er imidlertid fremdeles i bruk av gående og syklende.
For bruene (Sørgefoss og Flaskerud) er det fortsatt brustyrer som er oppegående.
Støveren (også omtalt som Borglund) hengebru har en brukergruppe vært representert ved
grunneier Ivar Kristiansen og grunneier Kjell A. Roen. For de øvrige bruene kjenner Ringerike
kommune ikke til brukere/oppsittere som ivaretar ansvar for bruene.
Innledning / bakgrunn
Ut fra arkivene viser det seg at bruene ble bygd av oppsittere/brukere, ofte med økonomisk
bidrag fra Norderhov kommune (herred). Fra ca 1950 og gjennom 60-årene er det innvilget
kommunalt bidrag til vedlikehold og opprustning av de fleste av bruene.
Bruene har blitt betraktet som ledd i allmenn samferdsel og av en viss betydning for
kommunens innbyggere.
Et forslag om kommunal overtakelse av Evja bru ble avvist av kommuneingeniøren på 50-tallet
med begrunnelse i at det ville skape presedens og krav om overtakelse av samtlige tilsvarende
bruer.
Brulaget ved Støveren (Borglund) hengebru søkte også i 1992 om overtakelse og nå igjen i
2018 etter omfattende rehabilitering av brua. Formannskapet avslo i sak 419/92 å overta
eierskap til brua, men innvilget kr. 80 000.- til istandsetting.
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Kommunen har altså ikke eieransvar for disse bruene, men har økonomisk bidratt til at de har
fungert som ledd i samferdsel lokalt. Der hvor det er fungerende styrer blir ansvar overfor
publikum og brukere ivaretatt, men der hvor eierskapet er uavklart kan det oppstå risiko for
mennesker og miljø ved at usikrede konstruksjoner står uten vedlikehold og tilsyn.
Beskrivelse av saken
Støveren (Borglund) hengebru har i 2017 blitt omfattende rehabilitert i et spleiselag mellom
SVV og Ringerike kommune ifbm med utvidelse av RV7. I dette prosjektet ble begge tårn, i
treverk, skiftet til stål og hengevaier høyde økt til gjeldende høyde krav for RV 7 ved flytting
av betong fundamentet. Prosjektet var kostnadsberegnet av Multiconsult og berammet til ca kr.
500.000,- til hver av partene. Sluttsummen for Ringerike kommune ble over det dobbelte altså
kr. 1.000.000,-.
Etter rehabilitering var avtalen at selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende
trekonstruksjoner skulle skiftes i regi av brukere og brulaget. Ringerike kommune ble bedt om
hjelp til å få et prisoverslag på gjenstående arbeid som viste seg til å være langt mer
omfattende. Ny brukabel (fordi korrosjonstilstand var ukjent) selve brudekke, underliggende
tverr- og langsbærende trekonstruksjoner og rekkverk må skiftes. Prisoverslag ble utarbeidet
av Multiconsult og kom på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Prisoverslag ligger med som vedlegg.
Forholdet til overordnede planer
Enkelte av disse bruene har en rolle i forhold til både lokal gang/sykkeltrafikk og også som
ledd i merkede turløyper. Alle bruene langs Sogna binder hovedveisystemet og Holleia
sammen. Støveren (Borgelund) og Flaskerud bruer er f. eks begge ledd i merkede/beskrevne
turløyper.
Det samme gjelder Gullovveien bru på Sokna som i reguleringen av ny RV7 Sokna-Ørgenvika
også er etablert som framtidig gang/sykkelveg for bebyggelsen på syd/vestsiden av elva langs
Tranbyveien.
Rådmannen ser at den samfunnsmessige betydningen av disse bruene og tidligere økonomiske
bidrag fra kommunen er med på skape en forventning om større offentlig ansvar for bruene.
Juridiske forhold
Hva som er offentlig veg fremkommer av veglova § 1:
«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden
vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre vegar eller
gater blir i denne lova rekne for private.
Til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller
anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate.»
Alternativet «blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune» kommer til
anvendelse først når den aktuelle vegstrekningen inngår i det offentlige budsjett for
vegvedlikehold og være erklært for det offentliges ansvar. Det er ikke nok at kommunen har
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gitt støtte til vedlikehold. Man må kunne vise til at kommunen har overtatt hele ansvaret for
vedlikeholdet, jf vegloven § 5 annet ledd.
Da dette vilkåret ikke er oppfylt må Borglund hengebru regnes som privat.
Etter plan- og bygningsloven § 31-3 har eier en løpende plikt til å holde byggverk i en slik
stand at det blant annet ikke forårsaker skade eller ulempe. Overholdes ikke plikten kan
kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting, som sikrer at byggverket/installasjonen ikke
lengre kan medføre fare eller vesentlig ulempe jf. plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd.
I sin ytterste konsekvens kan kommunen i noen tilfeller også gi pålegg om dokumentasjon og
utbedring etter plan- og bygningsloven § 31-4 og eventuelt pålegg om riving etter plan- og
bygningsloven § 31-5.
Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar,
for disse installasjonene pr. i dag hviler på grunneier/e.
Kommunen kan etter vegloven § 5 annet ledd gjøre vedtak om å ta opp privat veg som
kommunal veg. Vedtaket må fattes av kompetent myndighet i kommunen.
I utgangspunktet må det være kommunens forutsetning for å oppta privat veg at
eiendomsretten til grunnen overtas, enten gjennom en minnelig avtale eller ved ekspropriasjon,
jf vegloven § 50. Når en privat veg blir kommunal veg vil det kunne påvirke
byggegrensebestemmelser, panterettighet til grunnen kan bortfalle etc.
Det må eventuelt også kartlegges nærmere hva som hører til vegen, da kommunen blant annet
må kunne utføre vedlikehold av brua, dersom den tas opp som kommunal veg. I Rt, 1968 s. 3
uttales det at:
Til vegen hører «såvel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger som
varig trenges for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og brukes».
Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar for disse installasjonene hviler på
grunneier. Selv om det kan oppfattes som urimelig at grunneiere som i 70-80 år har gitt fri
grunn både til brufundamenter og adkomstveier blir sittende med ansvar for å rydde opp i
fellesskapets forlatte installasjoner og i verste fall ansvar for skader på mennesker eller dyr
forårsaket av disse.
Tidligere behandlinger og vedtak
Det er gitt tilskudd til opprustning og vedlikehold av denne brua etter politisk behandling i
1969, 1992, 2016 og tilleggs bevilging i 2017
Økonomiske forhold
Ringerike kommune har ikke noe budsjett for økonomisk tilskudd til slike formål.
Av de opprinnelig 10 bruene som oversikten omfatter, er 5 i fortsatt bruk. Disse er;
Sørgefoss
Ca 2 km nord for Bjerke bru ved Ask
Tangen
Ca 2 km syd for Veme
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Støvern (Borgelund) Ca 2 km nord for Veme v/tidligere Borglund skole
Flaskerud
Ca 1,5 km syd for Sokna
Gullovveien
I Sokna sentrum
For de resterende er situasjonen at 2 er revet, 2 er falt ned og delvis fjernet og en har gått ut av
bruk, men står fortsatt.
Sørgefoss bru har gjennomført tilstandskontroll og er opprustet.
Gullovveien bru er opprustet i 2014 samtidig med opparbeidelse av miljøgate på Sokna.
Vi står da igjen med Tangen, Støveren (Borgelund) og Flaskerud bruer som alle har behov for
omfattende utbedringer.
Prinsipielle avklaringer
Bakgrunnen for denne saken er søknad om at kommunen overtar ansvar for Støvern
(Borgelund) hengebru. Søkeren beskriver at bruen er hyppig brukt og også er skolevei til
busstopp på RV7. I tillegg er den ledd i merket turvei over Holleia. Han mener at på denne
bakgrunn må kommunen ta ansvar for sikkerheten av brukerne.
Saken reiser problemstillinger på flere plan.
I hvilken grad skal kommunen ta ansvar for lokal samferdsel som disse bruene er.
I hvilken grad skal kommunen ta ansvar for den miljøfare bruer som forfaller representerer.
I hvilken grad skal grunneiere sitte med ansvar for å fjerne installasjoner fellesskapet har
bygget og kommunen bidratt til uten noen bistand fra det samme fellesskapet?
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser denne konkrete saken opp mot kommunens generelle økonomi og den praksis
som tidligere har vært fulgt i saken.
En overtakelse av Borglund hengebru vil medføre økonomiske forpliktelser for kommunen
fremover. Det må gjøres nødvendige investeringer dekket som er estimert til kr. 3.140.000,eks mva. I tillegg vil kommunen påta seg en forpliktelse for drift og vedlikehold fremover.
Videre mener Rådmannen at det faller utenfor kommunens oppgave å koordinere og investere i
private interesser på annenmanns grunn, men oppfordrer grunneiere, brustyrer og oppsittere å
samarbeide både om teknisk tilstandskontroll og eventuelle søknader om tilskudd.
Rådmannen foreslår derfor at søknaden om kommunal overtakelse av Støveren (Borgelund)
hengebru avslås.
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Vedlegg
Søknad om kommunal overtakelse
Pris overslag Multiconsult

Ringerike kommune, 01.02.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Cornelis Cliteur
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Arkivsaksnr.: 18/4821-1

Arkiv: M20 &00

Godkjenning av Retningslinjer for overvann i Hønefoss
Saksnr.:
27/19
32/19
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.03.2019
26.03.2019
31.01.2019

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar nye Retningslinjer for håndtering av overvann.
Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.
2. Kravene i retningslinjene skal legges til grunn for kommunens behandling av plan -og
byggesaker, samt innarbeides i ny kommuneplan/ alternativt ved rullering av
kommuneplanen.
3. Myndigheten til å revidere retningslinjene for overvann delegeres til sektor for samfunn
og utbyggingsenheten.

Sammendrag
Retningslinjene skal være et hjelpemiddel for innbyggere, utbyggere og kommunens
arealplanlegging og byggesaksbehandling, hvor håndtering av overvann er en del av tiltaket.
Rapporten informerer om de krav som kommunen stiller for overvannshåndtering i plan- og
byggesaker.
Retningslinjene gjelder ved tiltak som medfører endret avrenningsforhold, eller økt
andel av tette flater.
Noe av hovedfokuset med å etablere retningslinjer er å redusere påslippet av overvann
til det offentlige ledningsnettet, og samtidig øke fokuset på lokal håndtering av overvannet på
eiendommene og etablere trygge flomveier.
Innledning / bakgrunn
Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved
nedbør eller is- og snøsmelting. Mengden og utfordringen med overvann er størst i byer og
tettsteder med høy andel tette flater, men også i landlige strøk kan ukontrollert
overvannshåndtering skape problemer.
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Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet utgjør en betydelig belastning, og ved mye
nedbør inntreffer overbelastninger som forårsaker flomskader på bygninger og eiendom,
kjelleroversvømmelse, forurensing av vassdrag gjennom overløp av avløpsvann til vassdrag og
overbelastning av renseanleggene. Utfordringene forsterker seg med økende utbygging og
klimaendringer.
På bakgrunn av dette og pågående arbeid med byplan og kommuneplan, ser kommunen at det
er et stort behov for å lage felles retningslinjer for overvannshåndteringen i Ringerike
kommune.
Beskrivelse av saken
Cowi har på oppdrag fra Ringerike kommune utarbeidet vedlagte retningslinjer for overvann. I
arbeidsgruppa har det vært representanter fra byggesak, plansaker, utslippsmyndighet, vann og
avløp ved teknisk forvaltning, samt prosjektledelse fra utbyggingsenheten. Planen er utarbeidet
etter bestilling fra arbeidet med områdeplan for byen.
Hovedtanken bak å utarbeide retningslinjer for overvannshåndteringen er å sikre kapasiteten til
det offentlige avløpsnettet og å redusere flomskader på bygninger og eiendom,
kjelleroversvømmelser, forurensing av vassdrag og overbelastning av renseanleggene.
Retgningslinjene for overvann er utarbeidet basert på gjeldende lover og forskrifter for
overvann.
Forholdet til overordnede planer
Forutsetningen for å lykkes med lokal overvannshåndtering er at temaet ivaretas gjennom hele
plan- og byggesakshierarkiet fra overordnet reguleringsplan til byggesak. Det anbefales derfor
at retningslinjene forankres i overordnede planer etter at den er vedtatt.
I planbestemmelsene for til kommuneplanens arealdel bør det henvises til retningslinjene for
overvann og gjeldende VA norm. Fram til retningslinjene er forankret på kommuneplan nivå
bør kravene i retningslinjene innarbeide i nye/reviderte reguleringsplaner.
Økonomiske forhold
Kostnadene til utarbeidelse av retningslinjene er belastet byplanprosjektet, da dette er en
direkte bestilling derfra.
Rådmannens vurdering
Overvann har blitt et viktig tema pga både klimaendringer, samt øking i tette flater pga betydlig
økning i utbyggingen i Ringerike. Dette gjelder spesielt i sentrumsområdene, men det er også
tema i andre deler av kommunen. Derfor er det svært viktig å få på plass retningslinjer for
hvordan overvann skal håndteres. Dette er viktig både for ansatte i kommunen, samt utbyggere
og alle som bor i kommunen.
Retningslinjene for overvann informerer om hvilke krav som stilles, samtidig som den gir råd
om hvordan overvann bør håndteres.
Rådmannen mener at vedlagte retningslinjer er spesielt viktige i denne situasjonen kommunen
er mht utvikling og vekst.
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Rådmannen anbefaler at retningslinjene vedtas slik de foreligger og tas inn i plan og
byggesaker, som anbefalt i saken.
Videre foreslås det at framtidig revisjon delegeres til sektor for samfunn og utbygging.
Vedlegg
Retningslinjer for overvannshåndteringen i Ringerike kommune

Ringerike kommune, 13.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Lene Grimsrud
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Arkivsaksnr.: 19/204-1

Arkiv:

Rapport for prosjekt "Velferdsteknologi i Ringerike kommune", 20152018
Saksnr.:
9/19
8/19
4/19

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

Møtedato
12.03.2019
18.03.2019
19.03.2019

Forslag til vedtak:
Saken utsettes for behandling i Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede, før saken kommer
tilbake til Formannskapet 26.03.19

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).
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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.
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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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Sak 34/19

Arkivsaksnr.: 19/564-1

Arkiv: C32 &34

Korps i skolen, evaluering og videreføring
Saksnr.:
11/19
34/19
/

Utvalg
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.03.2019
26.03.2019

Forslag til vedtak:
Opprinnelig vedtak om implementering av Korps i skolen i K-sak opprettholdes. Prosjektet
tilføres nødvendige midler, innarbeides i budsjett 2020-22, og videreføres deretter.

Sammendrag
Korps i skolen/klassekorps ble vedtatt innført på alle skoler i Ringerike kommune innen
skoleåret 2021/22, jf. kommunestyrevedtak 57/17.
I handlingsprogram og budsjett 2019-22 er det ikke avsatt midler til videre opptrapping av
Korps i skolen for årene 2020-22, og det ble bedt om en evaluering av prosjektet.
Tilbakemeldingene fra de ulike aktørene er svært positive, se vedlegg, og prosjektet foreslås
videreført i tråd med tidligere vedtak.
Innledning / bakgrunn
Korps i skolen er et samarbeid mellom kulturskole, grunnskole, lag og foreninger og stiftelser.
Det ble startet en pilot ved to skoler i 2016-17. På bakgrunn av piloten ble det utarbeidet en
implementerings- og finansieringsmodell og plan for innføring som ble vedtatt av
kommunestyret i sak 57/17:
1. Rapporten om Korps i skolen tas til orientering.
2. Kommunestyret ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike
kommune.
3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide prosjektet til
to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport.
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4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og handlingsplan
med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22.

Korps i skolen er fra dette skoleåret innført ved 6 skoler. 213 elever deltar. Det gjenstår 4
skoler/82 elever. Implementeringen er i rute, og følger vedtatt plan.
I Ringerike kommune sitt Handlingsprogram for 2019-2022 står det:
«Videreføring opptrapping "Korps i skolen"
Det er behov for økt budsjett til dekning av lønn til flere ansatte i "Korps i skolen" jfr. vedtatt
opptrappingsplan. Prosjektet utvides til to nye skoler i 2019 og evalueres for å vurdere videre
satsning.»
Finansiering
Korps i skolen finansieres av kommunen og lokale sparebanker.
Kommunen bruker 1.700.000 på ekstra lærerressurser i grunnskolen og kulturskolen.
Sparebankstiftelsene bruker 1.540.000 på instrumenter.
Korpsnett stiller med kursing av lærere og læremateriell
Totalt koster prosjektet i overkant av 3 millioner kroner ferdig implementert, hvorav
kommunens andel utgjør i overkant av 50%.
Organisering
Skolene samler 4. og 3.trinns musikkopplæringsressurs til 3.trinn. Dermed kan elevene både
delta i mindre gruppeundervisning, og større samspillgrupper «Klassekorps».
Undervisningen er styrket med 1 lærerressurs fra kulturskolen. Grunnskolelærer og
kulturskolelærer utgjør et faglig sterkt team.
Effekter av klassekorps
 Høyere kvalitet på musikkundervisningen
 Praktisk erfaring med ordentlige instrumenter
 Fellesskap og samhold
 Klasseledelse og gruppedynamikk
 Sikrer læringskravet i musikk
 Mestring og motivasjon
(Se vedlagte evalueringer)
Forholdet til overordnede planer
Klassekorps er vedtatt innført i tidligere vedtak og handlingsprogram
Det er og i tråd med Ringerike kommunes kulturplan
Tidligere behandlinger og vedtak
HOK, Formannskapet og Kommunestyret 57/17.
Korps i skolen ble vedtatt innført over en 5-års periode.
Økonomiske forhold
I handlingsprogram og budsjett 2019-22 er det ikke avsatt midler til videre opptrapping av
Korps i skolen for årene 2020-22, og slik tallene ligger nå innebærer det en reduksjon på
566.000 kroner fra 2019 til 2020.
Side 39 av 48

Sak 34/19

Beløp i 1000

2019

2020

2021

2022

566

0

0

0

Videreføring opptrapping
"Korps i skolen"

Korps i skolen er per 2019 tilført i overkant av 900.000 kroner i budsjett. For årene 2020-2022
gjenstår fortsatt å implementere 600.000 2017-kroner, i tillegg til videreføring av 566.000 kr
som ligger i budsjett for 2019. Beløpene må innarbeides i budsjett for 2020, 2021 og 2022, - i
tråd med hvilke skoler som får tilbud fra høsten 2019, her beregnet med en årlig deflator på
2,4%.

Elevtall
grunnskole,
3klasseimplementering
Aspiranttall, 2 år,
implementering
Stillingsprosent,
Klassekorps
Stillingsprosent,
aspirantopplæring
Investering,
instrument
BUDSJETTÅR

Klassekorps,
kostnad per år
Aspirantopplæring,
kostnad pr år
Inntekt, aspirant,
pr år
Nytt budsjett
Kommentarer:
Elevgrunnlag
klassekorps:
Årsverkskostnad:
Inntekt:
Investering:

2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
65
161
242
331
284
300

11

42

77

108

125

20

40

90

130

140

140

15

60

108

145

170

170

312 500

430 000

397 200

400 000

2017
123 978

2018
428 890

2019
701 783

2020
902 331

2021
963 745

2022
986 875

39 990

213 719

519 791

828 063

-18 900

-148 928

-282 276

-386 652

145 068

493 681

939 298

1 343 742

1 059 426 1 202 509
-458 973

-492 819

1 564 199 1 696 565

Tar utgangspunkt i elevtall registrert i GSI
Tar utgangspunkt i snitt-årslønn kr 500 000 inkl. sosiale kostnader og med årlig
deflator på 2,4 %
Tar utgangspunkt i erfaringsbasert aspiranttall på 20% av elevmassen. 2-år
aspirantopplæring, og kontingent beregnet med årlig deflator 2,4%.
Totalt kr 1 539 700 til klassekorpsinstrumenter finansieres av lokale
sparebanker
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Konsekvenser dersom kostnaden ikke implementeres i budsjett
Dersom Korps i skolen ikke videreføres med økt budsjett for 2020 vil
 Halvparten av skolene som i dag har klassekorps vil miste tilbudet, og det
implementeres ikke nye skoler fra høsten 2019
 Kulturskolen/Korps i skolen må nedbemanne
Em videreføring innenfor sektorens nåværende ramme vil føre til nedbemanninger på andre
områder i sektoren.
Rådmannens vurdering
Evaluering av Korps i skolen viser at prosjektet er svært positivt for elevenes
musikkopplæring, samhold og fellesskap, samt mestring og motivasjon. Korps i skolen gir god
musikkundervisning og er samtidig et gratis og lavterskel kulturtilbud til barn i Ringerike
kommune.
Prosjektet gir muligheter for faglig fellesskap og utvikling på tvers av skoleslagene grunnskole
og kulturskole. Prosjektet finansieres både gjennom kommunal prioritering av driftsmidler og
private tilskudd til instrumenter.
Rådmannen vurderer prosjektet derfor som fortsatt viktig, og vil foreslå at prosjektet
videreføres og kostnaden med korps i skolen innarbeides i kommunens handlingsprogram for
årene 2020-22, og videreføres deretter.
Ringerike kommune, 07.02.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås
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Arkivsaksnr.: 19/1005-1

Arkiv: 611 &55

Prinsippsak om salg av eiendommen Sanssouci (Hassel fengsel)
G.nr/b.nr 186/11 i Skotselv, Øvre Eiker kommune og G.nr/b.nr 205/3 i
Nord-Bingen, Øvre Eiker kommune
Saksnr.: Utvalg
35/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.03.2019

Forslag til vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette en salgsprosess i tett samarbeid med styret i sameiet.
2. Målet er størst mulig økonomisk gevinst, samtidig som hensynet til lokalsamfunnet, fremtidig
landbruksdrift, skole og barnehage ivaretas

Innledning / bakgrunn
Kriminalomsorgsdirektoratet har sagt opp leieavtalen med sameiet Sanssouci. Kommunestyre
har tidligere, den 27.8 2015 i sak 107/15 «Avvikling av kommunens eierinteresser i Hassel
fengsel» fattet følgende vedtak:
1. Styrets planer for salg av eiendommen «Sanssouci» tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg av eiendommen «Sanssouci» til markedspris
mot innløsing av Ringerike kommunes eierandeler
Dette vedtaket var rettet inn mot et ønske om salg til Kriminalomsorgen, for å opprettholde stedet
som fengsel. Dette er nå uaktuelt, og styret ønsker å selge eiendommen til høystbydende. Vedtak i
de respektive eierkommuner er nødvendig for å gi sameiet et mandat til å starte en salgsprosess.

Beskrivelse av saken
Sameiet består av to eiendommer. G. nr/b.nr 186/11 i Skotselv, Øvre Eiker kommune som
består av ca. 300 mål og omfatter bl.a. gårdsbruk og gartneri med om lag 210 mål dyrket mark,
11 mål grøntareal og 80 mål skog. På eiendommen står det en sammensatt eiendomsmasse med
varierende standard.
G. nr/b.nr 205/3 i Nord-Bingen, Øvre Eiker kommune består av ca. 10 mål skog og en hytte.
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Sameiet Sanssouci eies av følgende 7 kommuner:
Drammen
34,29 %
Lier
13,57 %
Nedre Eiker
8,33 %
Øvre Eiker
12,14 %
Ringerike
16,67 %
Kongsberg
8,81 %
Røyken
6,19 %
Sameiet ledes av et styre bestående av en representant fra hver kommune.
Styreleder
Frode Bolstad, Øvre Eiker
Styremedlem Erik Mathiassen, Nedre Eiker
Sveinung Hommer, Ringerike
Gjermund Brekke, Drammen Eiendom KF
Geir Horvei, Kongsberg
Ola Mæhlum, Røyken
Pål Thomassen, Lier
Eiendommen er opprinnelig en landbrukseiendom. I perioden 1895 til 1913 ble det drevet en
“praktisk jenteskole”, senere flyttet til Linnesvollen i Lier og videreført som husmorskole. I
1919 ble eiendommen kjøpt av 8 Buskerud-kommuner til skolehjemsformål, og høsten 1920
startet “Buskerud skolehjem for forsømte gutter”. Hønefoss og Norderhov ble slått sammen til
Ringerike kommune i 1964. Staten overtok driftsansvaret for skolen fra 1965. Frem til 1992
var skolen tilrettelagt for ulike grupper med spesielle behov.
Fra 3. august 1992 ble driftsansvaret overført til Justisdepartementet og fengselsdriften startet i
november samme år. Eiendommene har i disse 27 årene vært drevet som fengsel. Statsbyggs
vurdering er at det må omfattende oppgraderinger til for å få til en tilfredsstillende standard på
hele den eksisterende bygningsmassen.
Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019, ble det 17.12.2018 besluttet at en
rekke fengsler med lavere sikkerhetsnivå skal legges ned i 2019. Et av disse er Hassel fengsel.
Kriminalomsorgsdirektoratet har derfor sagt opp leieavtalen med sameiet Sanssouci.
Fengselsdriften er allerede avsluttet og nå pågår registrering av anlegg og verdier.
Eierkommunene har tidligere gitt uttrykk for ønske om å selge eiendommen, men staten har
ikke vært interessert i kjøp. Drammen, Ringerike og Nedre Eiker har politiske vedtak på at
kommunene ønsker å selge sine andeler.
Det foreligger en takst fra 2006 som angir verdien på hele eiendommen til 8,1 mill.kr. Sameiet
disponerer i dag en bankkonto på 1,3 mill.kr. I tillegg har sameiet en utestående fordring på ca.
270.000 kr og husleien for 2019 på ca. 140.000 kr er ikke fakturert enda.
Øvre Eiker kommune som planmyndighet har sammen med kommunens bygningsavdeling
vurdert reguleringsbestemmelser, arealformål, kvikkleiresoner og bygningenes standard og
fremmet forslag til oppdeling og endring i arealformål. Endring av arealformål gjennomføres i
rulleringen av kommuneplanens arealdel. Forslaget går i korthet ut på å skille ut tre bolighus
for salg, foreta sanering av dårlig vedlikeholdte bygninger og selge eiendommen som en
landbrukseiendom inkl. hytte-/skogseiendommen i Nord-Bingen. Nødvendig endring fra
offentlige formål til LNF og boligområder anses uproblematisk. En kvikkleiresone sentralt på
eiendommen setter begrensninger knyttet til ny aktivitet.
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I tillegg grenser eiendommen til Skotselv skole og Solbakken barnehage. Nærheten til disse
sårbare gruppene må hensyntas ved en eventuell annen utnyttelse av eiendommen enn til bolig
og landbruk.
Rådmannens vurdering
Det er ikke lenger hensiktsmessig for Ringerike kommune å sitte på disse verdiene i Øvre Eiker
kommune. Rådmannen ser ikke at Ringerike kommune har noen praktisk eller strategisk nytte i å
opprettholde sin eierandel i sameiet «Sanssouci». Dersom sameiet ønsker å selge eiendommen, er
dette en god løsning for Ringerike kommune.
Ringerike kommune eier 16,67 % av eierandelene. Taksten som ble laget er fra 2006 og prisen på
eiendommen kan ha endret seg. Eierandelene kan derfor nå ha en noe høyere verdi enn i 2006.
Rådmannen forutsetter at det innhentes ny takst på eiendommen, og at styringsgruppen som skal stå
for salg vekter alle kostnader og forslag om sanering av bygg opp i mot et overordnet ønske om å
realisere en størst mulig verdi for eierkommunene.

Vedlegg
 Kartutsnitt, - Sameiet Sanssouci

Ringerike kommune, 04.03.2019
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Sak 36/19

Arkivsaksnr.: 19/835-7

Arkiv:

Serverings- og skjenkebevilling - Gledeshuset
Saksnr.: Utvalg
36/19
Formannskapet

Møtedato
26.03.2019

Forslag til vedtak:


Gledeshuset drift AS org.nr 918 775 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 Gledeshuset, Strandgata 1 og 3, 3513 Hønefoss



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



Erik Stokke f. 14.05.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Arne Ivar Johnsrud
f. 12.11.1979 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen



Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar
med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og
politivedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike
kommune.

Sammendrag
Gledeshuset søker om ny serverings- og skjenkebevilling på grunn av eierskifte og permanent
utvidelse av skjenkeareal. Søknaden er sendt høringsinstanser, og det er ikke fremkommet
negative merknader. Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har
avlagt og bestått obligatoriske prøver i serveringsloven og alkoholloven.
Innledning / bakgrunn
Ny søknad om serverings- og skjenkebevilling er sendt på grunn av endringer på eiersiden og
permanent utvidelse av skjenkeareal.
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Gledeshuset utvider sitt skjenkeareal til å gjelde strandgaten 3 i tillegg til strandgaten 1, slik det
er pr. dags dato. Eiersammensetningen er endret fra 100% eierskap på Gledeshuset Holding
AS, til deling 60/40% mellom Gledeshuset Holding AS og Innholding AS.
Beskrivelse av saken
Gledeshuset drift AS søker om serverings- og skjenkebevilling for Gledeshuset i Strandgata 1
og 3. Søker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,
2 og 3. Stedet inneholder flere ulike avdelinger. Innendørs vil det ikke være store endringer.
Det er i dag tre etasjer med to barer, restaurant og storsal. Den store salen kan gjøres om til
diskotek med danseplass. Denne salen og restauranten skal også brukes som selskapslokale.
Det er planlagt uteservering både foran og på siden av eksisterende bygg. Utvidelsen av
skjenkearealet gjelder på høyre siden av det nye bygget, mot strandgaten 3. Søknaden viser at
det er sitteplasser til 670 personer innendørs, hvorav det er plass til ca. 350 personer i den
store salen. Utendørs er det plass til 270 personer. Det søkes om skjenkeareal for 970 kvm
innendørs, og 270 kvm utendørs.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
Juridiske forhold
Søknaden er sendt til politiet, skatteoppkrever, skatteetaten og rusenheten i Ringerike
kommune, samt Oslo kemnerkontor og skatt øst. Det er ikke fremkommet negative merknader
til søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt
og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven.
Tidligere behandlinger og vedtak
Gledeshuset Drift AS fikk innvilget serverings- og skjenkebevilling i formannskapet den
20.03.2018. Det fremkommer av søknaden at søker ikke har bevilling i andre kommuner.
Rådmannens vurdering
Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden
imøtekommet.
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Utrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 21.02.2019.
Obligatoriske vedlegg, mottatt 22.02.2019.
Brev til høringsinstanser, datert 25.02.2019.
Brev til høringsinstanser, datert 25.02.2019.
Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 26.02.2019.
Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 28.02.2019.
Uttalelse fra Politiet, mottatt 11.03.2019.

Ringerike kommune, 12.03.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal
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Arkivsaksnr.: 19/960-2

Arkiv:

Vårkonferansen 2019
Saksnr.:
13/19
12/19
/
37/19
/
10/19
9/19

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

Møtedato
12.03.2019
13.03.2019
26.03.2019
18.03.2019
19.03.2019

Forslag til vedtak:
Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering
Beskrivelse av saken
Vår – konferansen gjennomføres hvert år i april måned. Målgruppen er ansatte i Ringerike kommune og
andre inviterte.
I år er Folkehelse temaet for konferansen. Alle som arbeider i en kommune har ansvar for innbyggernes
folkehelse på en eller annen måte. Alt fra planlegging av bymiljøet, grunnleggende helsetjenester, skole
og barnehage til det fysiske miljøet rundt oss, påvirker trivsel og livskvalitet for alle i lokalsamfunnet.
Årets foredragsholder er Ingvard Wilhelmsen som vil foredra om «Ansvar for eget liv». Han er
lidenskapelig opptatt av hvordan mennesker kan hjelpe seg selv.
Vår – konferansen arrangeres onsdag 24. april kl. 09.00 – 15.00 på Byscenen i Ringerike kultursenter.
Det vil også bli presentert gode eksempler fra sektorene, blant annet Ungdomsbula og Splash.
Rådmannens vurdering
Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta.
Ringerike kommune, 28.02.19
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim
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SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/1171-1

Arkiv:

Årsrapport 2018 Finansområdet
Forslag til vedtak:
Årsrapport 2018 for finansområdet tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Årsrapporten for finansområdet skal utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære
årsrapporten.
Beskrivelse av saken
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er i 2018 lavere enn målet om 1,75 prosent.
Disposisjonsfondet har hatt en positiv utvikling hvert år, og utgjør nå 8 prosent av brutto
driftsinntekter. Det er positivt at disposisjonsfondet ved utgangen av 2018 for første gang er større
enn premieavviket.
Netto lånegjeld har passert grensen på 70 prosent av brutto driftsinntekter, og er 84,3 prosent ved
utgangen av 2018. Investeringsplanene fremover viser at lånegjelden vil passere 100 prosent av
brutto driftsinntekter.
Årsregnskap 2018 viser at netto finansutgifter har steget til et høyere nivå enn de foregående årene.
Økningen er på 30 millioner kroner fra 2017 til 2018.
Faktiske netto finansutgifter i 2018 ble 2,6 millioner kroner høyere enn regulert budsjett. Det
skyldes lavere finansinntekter som følge av at avkastning til Fossefondet ble negativ.
Netto finansutgifter utgjør i 2018 om lag 4,3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter, en
økning på 1,1 prosentpoeng fra 2017.

Kortsiktige plasseringer er redusert med 6 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Ved
utgangen av 2018 er Fossefondet verdijustert med tapet på 0,7 millioner kroner, slik at verdien

-

av fondet er på 139,6 millioner kroner ved regnskapsårets slutt. Gjelden har økt med 450
millioner kroner i løpet av 2018.
En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale
finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på
driftsregnskapet på 19,1 millioner kroner i løpet av et år. Et slikt potensielt tap kan skape
ekstra utfordringer for kommunens tjenesteområder.
Likviditet
Ringerike kommune har til enhver tid i 2018 hatt likviditet til å dekke sine betalingsforpliktelser
ved forfall. Trekkrettigheten har ikke vært benyttet. Saldo på konsernkonto ved utgangen av
2018 er 483,8 millioner kroner. Mer enn halvparten av de likvide midlene på konsernkontoen
er ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler.
Den faktiske likviditetsutviklingen har ligget litt under prognosen store deler av året, men ble
litt bedre enn forventet ved årets slutt.
Fossefondet
Fossefondet har 31.12.2018 en markedsverdi på 139 264 945 kr og er ved utgangen av 2018
investert med 23 % i pengemarkedsfond, 39% obligasjonsfond og 38% i aksjefond (29% i
internasjonale aksjer og 9% i norske aksjer). Avkasting ble på kr – 700 230 som tilsvarer –
0,5%.
2018 var påvirket av globale endringer og oljepris som varierte stort gjennom året.
Handelskrigen mellom USA og Kina bidro totalt sett til negativt utvikling i markedet noe som
da reflekter den negative utviklingen børsnoterte aksjer i Norge og utlandet. Dette reflekter i
høye prosent andel investeringer i pengemarkedsfond og obligasjonsfond enn 2017. Ved store
variasjoner i aksjemarkedet blir Fossefondet sikret ved større andelsinvesteringer i
pengemarked. Og undervekt på aksjer for 2018 var på 11 % i forhold til strategisk vekting og
obligasjoner var undervekt på 1%.
På slutten av året steg renter, inflasjon og lønnskostnader samtidig falt råvarepriser. Dette
totalt førte til fall i aksjemarkedet både i Norge og internasjonalt.
I forbindelse med forvaltning av Fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi en pekepinn på
risikoen for tap i løpet av et år:
Aktiva
Kort pengem.
N. omløpsobligasjoner
Norske aksjer
Utenl. aksjer
Netto valutaposisjon*
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

Balanse Balanse
Endrings Durasjon Beregnet
%
MNOK
parameter
tap
23 %
32
2%
0,6
39 %
54
2%
2,0
-2,2
9%
13
-30 %
-3,8
29 %
40
-20 %
-8,1
15 %
20
-10 %
-2,0
100 %
140
-15,4

Tabellen viser at dersom renten stiger med 2% fra dagens lave nivåer, det norske markedet
faller med 30%, det internasjonale aksjemarkedet faller med 20% og det norske kronen styrker

-

seg med 10 % mot andre valutaer vil vi få et tap i fondet på ca 15,5 mill. kroner hvis alt slår til
samtidig.
Siden august 2015 er det Industrifinans AS som leverer rådgivnings – og rapporteringstjenester
i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet. Det betales et årlig konsulenthonorar til
industrifinans fratrukket rabatt på forvaltningshonorar i enkelte fond. I 2018 ble det
tilbakebetalt 64 000 kroner i konsulenthonorar/ forvaltningshonorar. I tillegg fakturering for
2017 kreditert med 129 950.
Gjeldsforvaltningen
Årets låneopptak på 498 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i juni og desember
2018, ett lån på 318 millioner kroner til ikke-gebyrfinansierte investeringer og ett lån på 180
millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer. Begge lånene ble inngått hos KLP Banken til
flytende rentebetingelser.
Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 100 millioner kroner i 2018.
Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 174,1
millioner kroner.
Beregnet minimumsavdrag for 2018, i tråd med Kommunelovens § 50 nr. 7, ble 89,2 millioner
kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 90,7 millioner kroner. Det betyr at
kommunen betalte 1,5 millioner kroner mer enn beregnet minimumsavdrag.
Totale avdrag i henhold til ordinære nedbetalingsplaner er 106,1 millioner kroner i 2018,
hvilket innebærer at kommunen betalte 15,4 millioner kroner mindre enn ordinære
nedbetalinger.
I 2018 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 48,4 millioner kroner.
Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 19,51 år.
Ved inngangen til 2018 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje 54,4 prosent og er
ved utgangen av året 41 prosent. Fastrenteandelen av netto renteeksponert gjeld er 65,7
prosent ved årets slutt.
Rentebindingstiden var 3,23 år ved inngangen til året og er endret til 2,84 år ved utgangen av
2018.
I henhold til Finansreglementets kapittel 8 Internkontroll, pkt. 8.2 Avvik, skal planlagt
fravikelse av finansreglementet ikke forekomme. Strategien som er nedfelt i Finansreglementet
sier blant annet at gjeldsforvaltningen skal sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens
finansielle stilling.
Det er ikke satt noen rammer i Finansreglementet for nivået på lånegjelden. Et eventuelt avvik
kan derfor ikke tallfestes på nåværende tidspunkt. Det bør gjøres en vurdering av status på
faktisk gjeldsforvaltning og den overordnede finansielle strategien om forutsigbarhet, stabilitet
og langsiktighet i forbindelse med revideringen av Finansreglementet.

-

Rådmannens vurdering
Fossefondet hadde i 2018 for første gang negativ avkastning er at det har vært gode resultater
siden oppstarten. Det gir som resultat lavere regnskapsmessig resultat, men vi har fortsatt god
utvikling på disposisjonsfondet og likviditeten.
Kommunens låneporteføje har økt som følge av investeringene som er gjort i formålsbygg som
skoler og infrastruktur som vannverk og renseanlegg.
De finansielle nøkkeltallene for Ringerike er nå nokså like gjennomsnittkommunen når det
gjelder lån og disposisjonsfond, og som andre kommuner må vi opprettholde god
økonomistyring for å kunne betjene låneopptakene.

Vedlegg
Årsrapport 2018 Finansområdet

Ringerike kommune, 12.03.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
kommune og rutiner for finansforvaltningen. Årsrapporten for finansområdet skal
utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære årsrapporten.

Overordnet finansiell strategi og stilling
I tabellen nedenfor vises kommunens resultater de siste 4 årene for sentrale
finansielle nøkkeltall i kommunal sektor:
Finansielle nøkkeltall
Netto driftsresultat i % av
brutto driftsinntekter
Disposisjonsfond i % av
brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i % av brutto
driftsinntekter
Disposisjonsfond i % av
premieavvik

Resultat
Måleindikator 2018

Resultat
2017

Resultat
2016

Resultat
2015

> 1,75 %

1,3 %

3,0 %

4,5 %

4,5 %

> 10 %

8,0 %

6,5 %

3,6 %

1,5 %

< 70 %

84,3 %

68,6 %

55,5 %

48,4 %

117,4 %

99,2 %

51,2 %

20,4 %

>= 100 %

Kommunen har ikke fastsatt egne mål for disse nøkkeltallene i 2018. I denne
rapporten er det valgt ut noen vanlig anbefalte nivåer på måleindikatorer. For
eksempel er målet om at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
bør være høyere enn 1,75 prosent, hentet fra Teknisk beregningsutvalg for
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er i 2018 lavere enn målet
om 1,75 prosent.
Disposisjonsfondet har hatt en positiv utvikling hvert år, og utgjør nå 8 prosent
av brutto driftsinntekter.
Det er positivt at disposisjonsfondet ved utgangen av 2018 for første gang er
større enn premieavviket.
Netto lånegjeld har passert grensen på 70 prosent av brutto driftsinntekter, og er
84,3 prosent ved utgangen av 2018. Investeringsplanene fremover viser at
lånegjelden vil passere 100 prosent av brutto driftsinntekter.

Utviklingen i netto finansutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2015-2018:
(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Mill. kr
Renteinntekter og utbytte
Gevinst fin. instrumenter
Sum finansinntekter
Renteutg., provisjoner m.m
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Sum finansutgifter
Netto finansutgifter

Regnskap
2018
-31,9
0,7
-31,2
41,6
0
90,7
132,3
101,1

3. tertial
2018

2. tertial
2018

1. tertial
2018

-6,3

-23,1

0,7

0

-2,5
0,0

-5,6

-23,1

-2,5

23,6

13,8

4,2

0

0

0

34,8

26,9

29

58,4

40,7

33,2

52,8

17,6

30,7

Regulert
budsjett Regnskap Regnskap Regnskap
2018
2017
2016
2015
-28,8
-27,7
-26,5
-28,1
-6
-11,5
-5,7
-0,6
-34,8
-39,2
-32,2
-28,7
42,5
36,4
30,5
31,2
0
0,0
0
0
90,8
74,1
53,2
50,5
133,3
110,5
83,7
81,7
98,5
71,4
51,5
53

Årsregnskap 2018 viser at netto finansutgifter har steget til et høyere nivå enn
de foregående årene. Økningen er på 30 millioner kroner fra 2017 til 2018.
Faktiske netto finansutgifter i 2018 ble 2,6 millioner kroner høyere enn regulert
budsjett. Det skyldes lavere finansinntekter som følge av at avkastning til
Fossefondet ble negativ. Litt høyere renteinntekter på konsernkontoen oppveier
noe av tapt avkastning. Sum finansutgifter ble 1 million kroner lavere enn
budsjettert.
Finansinntektene har økt hvert år siden 2015, men viser en nedgang i 2018.
Renteutgiftene var på samme nivå i 2015 og 2016, men økte i 2017 og i 2018.
Låneavdragene har økt i alle årene.
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I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen
gjennom året. Renteutgiftene er lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial.
Avdragsutgiftene er litt jevnere fordelt gjennom året, med en litt høyere andel i
siste tertial. I 2. tertial er netto finansutgifter lavest på grunn av inntektsføringen
av utbytte fra Ringerikskraft.
Netto finansutgifter utgjør i 2018 om lag 4,3 prosent av kommunens brutto
driftsinntekter, en økning på 1,1 prosentpoeng fra 2017. Dette er under nivået
på 6 prosent som holdes frem som en hovedregel for maksimale netto
finansutgifter.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.
(Beløp i mill. kroner)
Kortsiktig plassering
(kasse, bankinnskudd og
obligasjoner)
Langsiktig plassering
(Fossefondet)
Gjeld
Samlet nettoverdi

Regnskap 2018 2. tertial 2018 1. tertial 2018 Regnskap 2017

528,3

490,2

364,6

534,3

139,6
-2366,2
-1 698,3

140,3
-2 185,7
-1 555,2

140,3
-1 862,2
-1 357,3

140,3
-1916,7
-1 242,1

Kortsiktig plassering varierer gjennom året grunnet låneopptak og størrelse og
tidspunkt for dette. Plasseringer er redusert med 6 millioner kroner
sammenlignet med fjoråret.
Ved utgangen av 2018 er Fossefondet verdijustert med tapet på 0,7 millioner
kroner, slik at verdien av fondet er på 139,6 millioner kroner ved regnskapsårets
slutt.
Gjelden har økt med 450 millioner kroner i løpet av 2018. Økningen vises i 2. og
siste tertial da låneopptakene ble foretatt.
Samlet nettoverdi er betydelig redusert fra 2017 til 2018 som følge av økt
lånegjeld.

Risikovurdering
Nedenfor vises en stresstest av kommunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner). Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune vil dette gjelde endringer i rentenivå
og svingninger i aksjemarkedene som de viktigste faktorene.
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Aktiva
Gjeld med p.t./flytende rente
Gjeld med fast rente
Samlet buttogjeld
Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån
Bankinnskudd og pm.
Ledig likv. og andre midler b. for driftsform.
Kort pengem.
N. omløpsobligasjoner
Norske aksjer
Utenl. aksjer
Netto valutaposisjon*
Langsiktige finansielle aktiva
Samlete finansielle aktiva

Stresstest
Balanse
%
34 %
66 %
100 %

23 %
39 %
9%
29 %
15 %
100 %

Balanse
Endrings Durasjon Beregnet
MNOK
parameter
tap
711
2%
-14,2
1362
2072
-14,2
2%
0,0
528
2%
10,6
528
2%
10,6
32
2%
0,6
54
2%
2,0
-2,2
13
-30 %
-3,8
40
-20 %
-8,1
20
-10 %
-2,0
140
-15,4
668

Mulig tap vil utgjøre :
-19,1
Stresstesten utføres med følgende parametere: Renteøkning på 2 prosent, en reduksjon av verdien på norske
aksjer på 30 prosent, en reduksjon av verdien på utenlandske aksjer på 20 prosent, samtidig som den norske
kronen svekker seg 10 prosent mot andre valutaer.
* 50 % av de utenlandske aksjene er uten valutasikring mot norske kroner.

Det er fastrenteandelen av netto renteeksponert gjeld som er benyttet.
Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 19,1 millioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år.
Et slikt potensielt tap kan skape ekstra utfordringer for kommunens
tjenesteområder.

Likviditet
Ringerike kommune har til enhver tid i 2018 hatt likviditet til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har hatt en trekkrettighet på 100
millioner kroner i 2018 hos kommunens hovedbankforbindelse DNB.
Trekkrettigheten har ikke vært benyttet.
Saldo på konsernkonto ved utgangen av 2018 er 483,8 millioner kroner og
består av følgende midler:
Likviditet konsernkonto
Disposisjonsfond ekskl. Fossefondet
Regnskapsmessig mindreforbruk
Ubrukte lånemidler
Bundne driftsfond
Bundne investeringsfond
Investeringsfond (ubundet)
Annet
Totalt konsernkonto

Saldo i mill kr
168,5
14,9
174,1
66,8
15,4
35,4
8,7
483,8
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Som oversikten viser, er mer enn halvparten av de likvide midlene på
konsernkontoen ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler.

Likviditetsutvikling
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto
gjennom 2018 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen
inkluderer også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.

Likviditetsutvikling 2018
Kroner

900 000 000
850 000 000
800 000 000

750 000 000
700 000 000
650 000 000

600 000 000
550 000 000
500 000 000
450 000 000

400 000 000
350 000 000
300 000 000

250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000

50 000 000
-

Periodisert likviditetsprognose

Faktisk saldo

Som grafen viser, økte likviditeten kraftig i slutten av juni da årets største
låneopptak til investeringer ble foretatt. Deretter ble likviditeten redusert i takt
med bruk av lånemidler inntil det ble foretatt et nytt låneopptak i midten av
desember.
Periodisert likviditetsprognose ble endret i siste tertial som følge av høyere
låneopptak startlån og forskjøvet tidspunkt for låneopptak til VAR-investeringer.
Bruk av lån ble litt nedjustert basert på nye investeringsprognoser i november.
Den faktiske likviditetsutviklingen har ligget litt under prognosen store deler av
året, men ble litt bedre enn forventet ved årets slutt.
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Forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva
I henhold til finansreglementet består kommunens langsiktige finansielle aktiva
av Fossefondet. Kommunen skal ikke pådra seg finansiell risiko utover rammen
som er vedtatt i finansreglementet.
Fondet har 31.12.2018 en markedsverdi på 139 264 945 kr og er ved utgangen
av 2018 investert med 23 % i pengemarkedsfond, 39% obligasjonsfond og 38% i
aksjefond (29% i internasjonale aksjer og 9% i norske aksjer). Avkasting ble på
kr – 700 230 som tilsvarer – 0,5%.
2018 var påvirket av globale endringer og oljepris som varierte stort gjennom
året. Handelskrigen mellom USA og Kina bidro totalt sett til negativt utvikling i
markedet noe som da reflekter den negative utviklingen børsnoterte aksjer i
Norge og utlandet. Dette reflekter i høye prosent andel investeringer i
pengemarkedsfond og obligasjonsfond enn 2017. ved store variasjoner i
aksjemarkedet Fossefondet blir sikret ved større andelsinvesteringer i
pengemarked. Og undervekt på aksjer for 2018 var på 11 % i forhold til
strategisk vekting og obligasjoner var undervekt på 1%.
På slutten av året steg renter, inflasjon og lønnskostnader samtidig falt
råvarepriser. Dette totalt førte til fal i aksjemarkedet både i Norge og
internasjonalt.

I forbindelse med forvaltning av fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi en
pekepinn på risikoen for tap i løpet av et år:
Aktiva
Kort pengem.
N. omløpsobligasjoner
Norske aksjer
Utenl. aksjer
Netto valutaposisjon*
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

Balanse Balanse
Endrings Durasjon Beregnet
%
MNOK
parameter
tap
23 %
32
2%
0,6
39 %
54
2%
2,0
-2,2
9%
13
-30 %
-3,8
29 %
40
-20 %
-8,1
15 %
20
-10 %
-2,0
100 %
140
-15,4

Tabellen viser at dersom renten stiger med 2% fra dagens lave nivåer, det
norske markedet faller med 30%, det internasjonale aksjemarkedet faller med
20% og det norske kronen styrker seg med 10 % mot andre valutaer vil vi få et
tap i fondet på ca 15,5 mill. korner hvis alt slår til samtidig.

Siden august 2015 er det Industrifinans AS som leverer rådgivnings – og
rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet. Det
betales et årlig konsulenthonorar til industrifinans fratrukket rabatt på
forvaltningshonorar i enkelte fond. I 2018 ble det tilbakebetalt 64 000 kroner i
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konsulenthonorar/ forvaltningshonorar. I tillegg fakturering for 2017 kreditert
med 129 950.
Industri finans mener at følgende temaer og utviklingstrekk vil ha størst
innflytelse på markedsutviklingen ved inngangen av 2019:













Markedets forventninger til videre utvikling i underliggende
inntjeningsvekst og realøkonomisk vekst vil være sentralt å følge med på.
Ulike utfall av geopolitiske spenninger, som handelskrig mellom USA og
Kina, væpnede konflikter i Midtøsten og Russlands forhold til tidligere
sovjetstater, vil påvirke markedsutviklingen. Også Europa er i en
brytningstid med Brexit og sterke populistiske strømninger.
Myndigheters og sentralbankenes beslutninger rundt finans- og
pengepolitikk vil i inneværende konjunkturfase være avgjørende.
Spørsmålet står om sentralbankene makter å balansere tiltakene sine på
en måte som ikke går ut over finansmarkedene.
I beste fall vil de signaler som er gitt i januar fra Federal Reserve om
forsiktighet slå an tonen hos viktige sentralbanker og finne videre
gjenklang hos markedsaktørene. Sentralbankene vil da kunne fortsette å
støtte opp under finansmarkedene med tilstrekkelig global likviditet.
I verste fall vil sentralbankene sette opp rentene for mye. Da stiger
kapitalkostnadene mer på en allerede høy gjeldsbase og hemmer både
investeringer i produksjonsmidler og framtidstro, slik at forventningene til
videre konjunkturutvikling slår over i resesjonsforventninger. Det vil gå ut
over både inntjeningsutviklingen og verdsetting.
Et sted mellom disse ytterpunktene ligger vårt syn om fortsatt positiv,
men svakere, realøkonomisk vekst. Vi håper at penge- og finanspolitiske
beslutninger skjer i nøye overveide og godt kommuniserte etapper, slik at
troen på en myk landing for en svekket vekst gjør at investorer ser
gjennom den fasen av konjunktursyklusen vi er på vei inn i. Handelskrig
og proteksjonisme blir i dette scenariet ikke avblåst, men hensynet til
stabil og bærekraftig utvikling slår gjennom og skader ikke så mye mer
enn markedets forventninger. I dette scenariet bør aksjemarkedene bli
bedre i år enn i fjor. Vi opprettholder nøytralvekt i aksjer. Renteporteføljen
har en moderat kreditteksponering og er undervektet rentebinding.
Vi fastholder vår investeringsfilosofi og anbefaler å søke langsiktige
investeringer i gode kvalitetsselskaper. Kvalitetsselskapene står seg ofte
godt fundamentalt gjennom de ulike fasene av konjunkturene, geopolitiske
konflikter og pengepolitiske regimer. Søk etter kvalitet, vit hva du eier,
vær observant på at det ikke betales for mye for aksjene og forbli
investert med lang horisont.
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Forvaltningen av finansielle passiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i
2018:
(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld
Per 31.12.2017
1 664,9
Årets avdrag
90,7
Ekstraordinære avdrag
Årets låneopptak
498,0
Per 31.12.2018
2 072,3

Startlån
Samlet gjeldsportefølje
251,7
1 916,6
9,4
100,1
48,4
48,4
100,0
598,0
293,9
2 366,2

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Låneopptak og bruk av lån
Årets låneopptak på 498 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i juni
og desember 2018, ett lån på 318 millioner kroner til ikke-gebyrfinansierte
investeringer og ett lån på 180 millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer.
Begge lånene ble inngått hos KLP Banken til flytende rentebetingelser.
Opprinnelig låneramme for 2018 var på inntil 645 millioner kroner, hvorav 221,9
millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer. Lånerammen ble nedjustert
gjennom året som følge av endringer i investeringsprognoser. Årets låneopptak
ble 147 millioner kroner lavere enn opprinnelig vedtatt låneramme.
Ved inngangen til 2018 var ubrukte lånemidler til gebyrfinansierte investeringer
102,7 millioner kroner og ubrukte lånemidler til ikke-gebyrfinansierte
investeringer 21,4 millioner kroner. Ved utgangen av 2018 er ubrukte lånemidler
til gebyrfinansierte investeringer redusert til 97,9 millioner kroner og ubrukte
lånemidler til ikke-gebyrfinansierte investeringer er økt til 67,6 millioner kroner.
Totalt har ubrukte lånemidler til investeringer økt med 41,4 millioner kroner i
løpet av året.
Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 100 millioner
kroner i 2018. Husbanken utbetalte 35 millioner kroner i 2. tertial og 65 millioner
kroner i siste tertial.
Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for
128,6 millioner kroner, 28,6 millioner kroner mer enn årets låneopptak i
Husbanken. Ubenyttede lånemidler til startlån minket fra 37,1 millioner kroner
ved inngangen til 2018 til 8,6 millioner kroner ved årets slutt.
Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet
på totalt 174,1 millioner kroner.
Figurene nedenfor viser henholdsvis utviklingen i kommunens investeringsgjeld
og startlån i Husbanken de seneste årene:
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Utvikling i kommunens startlån i Husbanken
2011-2018

Utvikling i kommunens investeringsgjeld
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Utviklingen i kommunens investeringsgjeld de tre siste årene viser en større
økning enn de foregående årene, og gjelden er mer enn fordoblet på tre år.
Startlån viser en stigende tendens.

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 2018 er det lagt til grunn 95,8 millioner kroner i avdrag
på lån til investeringer. Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået og
ble nedjustert til 90,8 millioner kroner i 1. tertial.
Beregnet minimumsavdrag for 2018, i tråd med Kommunelovens § 50 nr. 7, ble
89,2 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 90,7 millioner
kroner. Det betyr at kommunen betalte 1,5 millioner kroner mer enn beregnet
minimumsavdrag.
Minimumsnivået innebærer avdragsutsettelser i forhold til ordinære
nedbetalingsplaner. Kommunen har to avdragsfrie lån for å tilpasse avdragene til
minimumsavdragsnivået. Totale avdrag i henhold til ordinære nedbetalingsplaner
er 106,1 millioner kroner i 2018, hvilket innebærer at kommunen betalte 15,4
millioner kroner mindre enn ordinære nedbetalinger.
I 2018 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 48,4 millioner
kroner. Kommunen betalte ingen ekstraordinære avdrag på investeringsgjelden.
Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 19,51 år.

Fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindingstid
og refinansieringsrisiko:
Type
Fastrenteandel investeringsgjeld
Fastrenteandel netto renteeksponert gjeld
Løpetid rentebinding
Gjeld til forfall neste 12 mnd
Enkeltlån i % av samlet investeringsgjeld

Ramme
Min 25 %, maks 75 %
Min 25 %, maks 75 %
Min 1 år, maks 5 år
Maks 40 %
Maks 30 %

Status 2018
41,0 %
65,7 %
2,84 år
15,1 %

Oppfylt ja/nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ved inngangen til 2018 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje 54,4
prosent og er ved utgangen av året 41 prosent.

10

I løpet av 2018 er det tatt i bruk en ny beregning av fastrenteandel. Det er mer
riktig å bruke netto renteeksponert gjeld ved vurdering av renterisiko. Dette vil
innarbeides i nytt finansreglement. Fastrenteandelen av netto renteeksponert
gjeld er 65,7 prosent ved årets slutt.
Rentebindingstiden var 3,23 år ved inngangen til året og er endret til 2,84 år ved
utgangen av 2018.
Dagens rentebinding har følgende forfall:
(Beløp i mill. kroner)
KLP Kommunekreditt

Kommunalbanken

Husbanken

Utestående pr
31.12.2018
76,0
34,9
36,5
66,0
107,3
148,9
88,8
71,7
219,6
7,1
20,0

Forfall neste
renteregulering
05.02.2021
19.11.2019
19.08.2021
12.12.2019
23.02.2023
22.11.2024
01.11.2024
27.02.2023
09.09.2021
01.07.2019
01.05.2021

Fastrentesats
2,15 %
4,98 %
4,27 %
1,94 %
2,25 %
2,14 %
1,95 %
3,86 %
1,78 %
4,40 %
4,20 %

Kommunen har ingen avdragsfrie lån som forfaller de neste 12 månedene. Den
har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i sertifikatmarkedet og har
således ingen refinansieringsrisiko.
Det nye lånet til ikke-gebyrfinansierte investeringer i 2018 er det største
enkeltlånet i gjeldsporteføljen og utgjør 15,1 prosent av samlet
investeringsgjeld.
I tabellen nedenfor er kommunens gjeld inndelt i tre typer:
(Beløp i mill. kroner)
Ikke-gebyrfinansierte investeringer
Gebyrfinansierte investeringer
Startlån
Gjeld totalt

Risikofordelt Risikofordelt Risikofordelt Risikofordelt
gjeld 2018
gjeld 2017
gjeld 2016
gjeld 2015
1 293,7
1 031,8
929,0
725,2
778,6
633,1
416,0
270,0
293,9
251,7
215,9
208,3
2366,2
1916,6
1560,9
1203,5

Tabellen viser at alle typer av lånegjeld har økt i 2018. Den renteeksponerte
gjelden utgjør over halvparten av kommunens totale lånegjeld.
I beregningen av disse tallene er det forutsatt samme avdragstid på lånene til
ikke-gebyrfinansierte investeringer og gebyrfinansierte investeringer (VARsektoren).
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Nivået på lånegjelden
I henhold til Finansreglementets kapittel 8 Internkontroll, pkt. 8.2 Avvik, skal
planlagt fravikelse av finansreglementet ikke forekomme. Strategien som er
nedfelt i Finansreglementet sier blant annet at gjeldsforvaltningen skal sikre stor
grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Stabilitet og langsiktighet
er vektlagt. Strategien skal også sikre at lånte midler over tid gir lavest mulig
totalkostnad innenfor definerte risikorammer.
I Finansrapport per 2. tertial ble det rapportert at «strategien er å ikke øke
nivået for lånegjelden ytterligere, men kun å lånefinansiere investeringer med
samme beløp som avdragene eller lavere.» Dette må sees på som en langsiktig
strategi og hvor tidspunktet for ønsket nivå må være når kommunestyret vedtar
dette som vår strategi.
Det er ikke satt noen rammer i Finansreglementet for nivået på lånegjelden. Et
eventuelt avvik kan derfor ikke tallfestes på nåværende tidspunkt. Det bør gjøres
en vurdering av status på faktisk gjeldsforvaltning og den overordnede finansielle
strategien om forutsigbarhet, stabilitet og langsiktighet i forbindelse med
revideringen av Finansreglementet.
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RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/1037-1

Arkiv:

Overføring av investeringsmidler fra 2018 til 2019
Forslag til vedtak:
1. Netto mindreforbruk 2018 på løpende prosjekter overføres til 2019, til sammen kr
81.938.777, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.
2. Netto mindreforbruk på ferdigstilte/løpende prosjekter i tabell 2, til sammen kr 1.213.897,
overføres ikke.

Beskrivelse av saken
Kommunens investeringer styres som prosjekter. Investeringsregnskapet skiller seg fra
investeringsprosjekter i den forstand at investeringsregnskapet avsluttes årlig mens prosjekter ofte
løper over flere år. Investeringsprosjekter som løper over flere år, må av den grunn tas inn i
investeringsbudsjettet kun med den delen av prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettår.
Et prosjektregnskap og årsregnskapet for investeringer har forskjellige formål og vil derfor gi ulik
informasjon. Prosjektregnskapet viser påløpt hittil og sammenholdes mot prosjektets totale
kostnadsramme, mens investeringsregnskapet skal vise regnskap (hittil) i år sammenlignet mot
årsbudsjettet.
Ved avvik mellom planlagt og reell fremdrift er det behov for overføring av budsjettmidler fra et år
til et annet. Overføring av ubenyttede investeringsmidler er nødvendig for å sørge for kontinuitet i
prosjektgjennomføringer og sikre totalbevilgningen i prosjektet. I tillegg må merforbruket overføres
på løpende prosjekter for å unngå utilsiktede bevilgningsøkninger.
Rådmannen har i henhold til økonomireglementet fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler
fra et år til et annet, se økonomireglementets punkt 5.2.3 Fullmakter til rådmannen. Prosjektenes
totalbudsjett endres ikke. Overføringen dreier seg kun om å flytte ubrukte midler og overforbruk til
et nytt år.
I henhold til punkt 5.2 i økonomireglementet kan ikke rådmannens fullmakt brukes til å endre
budsjettet i strid med de prioriteringer eller føringer som kommunestyret har lagt til grunn i
budsjettvedtaket. Derfor overføres midlene på prosjektnivå.

-

Tabell 1 nedenfor viser forslag om overføring av investeringsmidler på løpende prosjekter:
Tabell 1 - Overføring av netto mindreforbruk fra 2018 til 2019
Prosjekt
0040
0041
0063
0080
0105
0115
0247
0250
0258
0401
0500
0501
0530
0700
0710
0720
0751
10001
10002
10004
10006
10007
10008
10015
10025
10027
10031
14013
14015
14016
17001
17002
17006
19300
19302
19402
19403
15006
15008
15013
15014
15024
15034
15038
19002
19102
Sum

Prosjektnavn
EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ)
EF - NYTT INVENTAR SKOLER
EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER
EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG
EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården
EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ)
EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER
EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj)
EF - Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda
Aktivitetspark Livbanen
BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY
MASKINPARK
Ladestasjoner for el-biler
DATAUTSTYR
HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI
Helse - Inventar/medisinsk utstyr
IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN
Ullerål skole med idrettshall
Hov ungdomsskole
Benterud skole
Heradsbygda omsorgssenter
Hov vest omsorgsboliger
Hov øst omsorgsboliger
NY LEGEVAKT
Garantisaker Bygg
Nes skole ny barneskolefløy
Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken
Forsterking Hen - Skårflogan
Trygg skolevei Benterud skole
Parkering Austjord
EF - Soveareal barnehage
Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus
Schjongshallen
VPI - Kommunale veier, gatelys, park og idrett (budsj)
VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER
ABY - Sykkelbysatsing
Sentrumspassasjen
RINGERIKE VANNVERK
OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD
Monserud renseanlegg
SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2
BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER
GARANTISAKER VAR
Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen
Utskifting vannledninger 2018
Utskifting avløpsledninger 2018

Reg. budsjett
2018
3 926 265
4 040 220
1 208 926
1 597 988
1 903 648
2 711 252
614 300
548 832
100 000
124 500
923 154
2 653 702
3 230 525
6 463 990
2 904 271
8 107 534
72 506 169
179 502 733
13 778 232
527 364
4 245 225
4 030 062
345 050
1 000 000
994 510
15 105 177
4 448 787
700 000
1 030 000
8 296 394
3 813 728
2 433 595
1 435 573
21 729 239
30 501 102
163 391 407
560 407
1 272 863
1 000 000
3 098 701
3 513 289
580 318 714

Tabell 2 viser investeringsmidler som ikke foreslås overført:

-

Regnskap
Mindre-/ mer2018
forbruk 2018
2 690 524
1 235 741
4 011 124
29 096
427 445
781 481
1 123 494
474 494
2 052 660
-149 012
569 959
2 141 293
614 300
275 102
273 730
100 000
-2 616
127 116
1 186 822
-263 668
2 392 023
261 679
15 151
-15 151
2 393 354
837 171
6 356 336
107 654
3 049 587
-145 316
7 913 820
193 714
61 195 161
11 311 008
11 000
-11 000
163 671 089
15 831 644
13 879 227
-100 995
845 129
-317 765
6 425 763
-2 180 538
3 839 976
190 086
968 235
-968 235
8 250
336 800
163 539
836 461
1 141 596
-147 086
13 015 197
2 089 980
53 625
-53 625
1 867 699
2 581 088
700 000
1 331 782
-301 782
5 254 186
3 042 208
8 097 033
-4 283 305
1 086 151
1 347 444
1 435 573
20 029 998
1 699 241
14 280 422
16 220 680
139 302 137
24 089 270
1 306 725
-746 318
1 132 976
139 887
501 232
-501 232
8 250
991 750
2 389 826
708 875
2 118 948
1 394 341
498 379 937
81 938 777

Tabell 2 Ingen overføring

Prosjekt Prosjektnavn

Reg. budsjett
2018

0061

EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER

0127

Skaterampe Vang

0761

IKT - barnehage

2 000 000

1 281 079

0786

Intranett/nettside

900 000

604 598

10028

Fossveien 7-9 AS

598 879

602 830

3 732 333

2 518 436

Sum

233 454

Regnskap
2018

-

28 389
1 540

Mindre-/
merforbruk
2018

Kommentarer

205 065 avsluttet 1. kvartal 2018
-1 540 uvesentlig avvik
endret/redusert innhold i
718 921 utstyrspakkene til barnehagene
295 402 lavere kostnad enn først antatt
-3 951 uvesentlig avvik
1 213 897 ubrukt bevilgning

Rådmannens vurdering
Rådmannen har fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler på inntil 130 millioner kroner.
Rådmannen anbefaler at netto mindreforbruk i 2018 på løpende prosjekter i tabell 1 overføres til
2019 og at ubrukt bevilgning i tabell 2 ikke overføres.

Ringerike kommune, 06.03.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/1142-2

Arkiv:

Oppdatert lydanlegg i kommunestyresalen
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar at eksisterende lydanlegg i kommunestyresalen skal
oppgraderes.
2. Kostnadene belastes Formannskapets disposisjonsfond.

Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune innførte web-overføring av politiske møter i juni 2016. Det ble anskaffet
teknisk utstyr til formannskapssalen og kommunestyresalen.
I hele perioden har det vært tekniske utfordringer med web-overføringene. Noe av
utfordringene skyldes tilpasning til utstyret ved blant annet justering av mikrofoner og bruk av
disse, men det har også vært tekniske problemer med utstyret, spesielt med lyden.
Beskrivelse av saken
Det er gjort mange justeringer av utstyret siden 2016, men tilbakemelding fra leverandøren
viser at det er behov for oppgradering av dagens utstyr. Dette gjelder spesielt i
kommunestyresalen.
Hønefoss lyd har gitt Ringerike kommune et tilbud om oppgradering av eksisterende lydanlegg
i kommunestyresalen. Noen av de eksisterende høyttalere og de mest solide forsterkerne kan
brukes om igjen. Det er behov for nytt trådløst system og ny styring. I tillegg til fem trådløse og
oppladbare bordmikrofoner, to trådløse og oppladbare bøylemikrofoner, en trådløs og
oppladbar håndholdt mikrofon.

-

Økonomiske forhold
Hønefoss lyd har gitt et tilbud på oppgradering som vil koste kr 272 314,81 NOK.
Rådmannens vurdering
Rådmann mener det er nødvendig med en oppgradering av kommunestyrets lydanlegg og
anbefaler at en oppgradering gjennomføres.
Vedlegg
Pristilbud fra Hønefoss lyd

Ringerike kommune, 12.03.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal

-
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Hønefoss Lyd AS
Strandgata 1
3513 HØN EFOSS

Ordreinformasjon
Ordrenummer
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Vår referanse
Deres referanse
Referansenr
Avdeling
Prosjekt

Leveringsinformasjon

3849
29.01.2019
32
Trond Løland
Jan Hatten

Ringerike Kommune,fakturamottak
Rådhuset
3511 HØN EFOSS
Norway
Leveringsdato:
Leveringsmetode:

Produktnavn
Oppgradering

Antall
lydanlegg i kommunestyresalen

Pris

Rabatt

Sum

v2

Lydprosessor, SOUNDWEB LONDON PROSESSOR + dante
Syrepanel PC-volum
Høyttaler, EAW M K8196i Black m/brakett
Shure Mikro ex 8ch accesspoint transceiver
Shure 8-channel Networked Charging Station w. European
Power
Shure MXW 8-ch. audio network interf.
Shure Micro ex Goosnec Transceiver
Shure MX415C 15" Gooseneck, Cardioid
Shure Mikro ex Håndholdt sender m/SM 86
Shure Micro ex Bodypack Tranceiver
Shure Beta53 headmic
Shure kabelpakke WL
shure switching/sammenkobling
CROWN XLS 1002
UPS lydanlegg
Ny kabling/monteringsmateriell
Arbeid, Installasjon/programmering/opplæring

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

23
2
13
37
16

850,00
890,00
800,00
400,00
550,00

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

20
2
23
31
14

272,50
456,50
460,00
790,00
067,50

1,00
5,00
5,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
40,00

14
5
3
6
5
3
4
5
3
5
15

566,00
569,00
369,00
955,00
900,00
850,00
500,00
600,00
200,00
560,00
200,00
600,00

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00

12
23
14
5
10
6
3
4
2
4
12
24

381,10
668,25
318,25
911,75
030,00
545,00
825,00
760,00
720,00
726,00
920,00
000,00

Sum eksl. mva

217 851,85 NOK

Sum m va

54 462,96 NOK

Avrunding
Totalt
----------------------------------------

Betingelser

å betale

0,00 NOK
272 314,81

NOK

----------------------------------------

Endringer: Vi tar forbehold om pris og spesi kasjonsendringer inntil avtale foreligger.
Gyldighet: Tilbudet er gyldig i 14 dager om ikke annet er avtalt.
Utkjøring: Kunde tar kostnad ved utkjøring av varer og servicepersonell fra Hønefoss Lyd.
Parkering: Kunde sørger for / tar kostnad ved parkering ved jobb hos kunde.
Sterkstrøm: Kunde tar kostnad ved behov for elektriker.
Stillas/lift: Ved arbeid som krever bruk av stillas eller lift, dekkes dette av kunde.
Avfall: Kunde sørger for egnet håndtering av avfall ved jobb hos kunde.
Garanti: Solgte produkter dekkes av ett års reklamasjon/garanti
med mindre annet er skriftlig avtalt.
________________________________________________________________________________________________________________________
Avsender
Hønefoss Lyd AS
Strandgata 1
3513 HØNEFOSS
Norway

Telefon
32122782
E-post
post@honefoss-lyd.no
Web
www.honefoss-lyd.no

Orgnr
997626400MVA
Foretaksregisteret

Kontonr
KID
IBAN
SWIFT

15032551855
NO5415032551855
DNBANOKK

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål til tilbudet. Vi takker for forespørselen og håper på et videre samarbeid..

Avsender
Hønefoss Lyd AS
Strandgata 1
3513 HØNEFOSS
Norway

Telefon
32122782
E-post
post@honefoss-lyd.no
Web
www.honefoss-lyd.no

Orgnr
997626400M VA
Foretaksregisteret

Kontonr
KI D
IBAN
SWI FT

15032551855
N O5415032551855
DN BAN OKK

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3556-25

Arkiv: PROS 15014

Sak: 23/19
Saksprotokoll - Nes i Ådal - etappe 2 avklaring mht saneringsform
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

1. HMA anbefaler at Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i
områdene Østsidevegen, vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt
bebyggelse sør for Veikroa. Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de
husstander som ligger i naturlig nærhet til den offentlige ledningen.
Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret
rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon.
2. Økonomi:
a. Det bevilges 2,5 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2,
prosjektnummer 15014.
b. Det bevilges 1,6 mill som går til tilkobling av Valdresporten.
c. Det bevilges 0,6 mill som går til tilkobling av TGC.
Mht alternativ b og c er dette halvparten av den reelle kostnaden. Det forutsettes derfor at vi
får en omforent avtale mht resten av beløpet med de to aktuelle bedriftene.
Totalt bevilges det kr 4,7 mill som dekkes inn via prosjekt 15014. Totalt får vi ca. 50 nye
abonnenter til det kommunale avløpsnettet som gir ca. 170 000 i økte årlige inntekter på
avløp. Evt nye vanntilkoblinger kommer i tillegg.

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019:
Arnfinn Baksvær (Ap) foreslo følgende endring i vedtak i pkt. 1:
1. «HMA anbefaler at Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i
områdene Østsidevegen, vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt
bebyggelse sør for Veikroa. Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de
husstander som ligger i naturlig nærhet til den offentlige ledningen.
Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret
rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon.

RINGERIKE KOMMUNE

Pkt. 2 videresendes til videre behandling uten innstilling».
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Arnfinn Baksvær (Ap) forslag om endring i vedtak i pkt.1, ble enstemmig vedtatt som
Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. Pkt. 2 videresendes til videre behandling
uten innstilling.

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3556-20

Arkiv: PROS 15014

Nes i Ådal - etappe 2 avklaring mht saneringsform
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i områdene Østsidevegen,
vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt bebyggelse sør for Veikroa.
Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de husstander som ligger i naturlig
nærhet til den offentlige ledningen.
Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret
rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon.
2. Økonomi:
a. Det bevilges 2,5 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2,
prosjektnummer 15014.
b. Det bevilges 1,6 mill som går til tilkobling av Valdresporten.
c. Det bevilges 0,6 mill som går til tilkobling av TGC.
Mht alternativ b og c er dette halvparten av den reelle kostnaden. Det forutsettes derfor at vi
får en omforent avtale mht resten av beløpet med de to aktuelle bedriftene.
Totalt bevilges det kr 4,7 mill som dekkes inn via prosjekt 15014. Totalt får vi ca. 50 nye
abonnenter til det kommunale avløpsnettet som gir ca. 170 000 i økte årlige inntekter på avløp.
Evt nye vanntilkoblinger kommer i tillegg.

Sammendrag

-

På bakgrunn av betydelig foruresning fra private avløpsanlegg på Nes i Ådal har Ringerike
kommune startet prosessen med å sanere private avløpsanlegg som ligger i stor nærhet av det
nye avløpsanlegget som ble bygget i 2015.
Kommunen har utredet flere alternativer for traseer og løsninger.
Det ene innebærer at kommunen legger hovedledninger med trykk og sender saken til
forurensingsmyndighetene som pålegger de som ligger i nær ledningene å koble seg på. Dette
alternativet krever en ekstrabevilgning på 2,5 mill. Dersom næringene Valdresporten og TGC
også skal kobles på offentlig avløp vil det kreve en bevilgning på 2,2 mill ekstra. Totalt gir
dette en merkostnad på 4,7 mill.
Det er også mulig å velge en selvfallsløsning. Dette vil gi 3 kommunale pumpestasjoner og en
ekstra total kostnad på 11 mill i tillegg til større usikkerhet, dvs en ekstrabevilgning på 13,5
mill. Inkludert Valdresporten og TGC gir dette en totalbevilgning på 15,7 mill.
Ringerike kommune har dårlige erfaringer med å ta på seg en rolle og arbeid knyttet til private
stikkledninger, det er erfart kostbart og ressurskrevende både for kommunen, entreprenører og
grunneiere.
Kostnadsnivået som en grunneier må forvente ved kommunal tilkobling vil det komme en egen
sak på. Pr i dag har kommunen fulgt en praksis på ca. 2 G (ca. 180 000), og dette er i nedre
sjiktet i forhold til hva nabokommuner forholder seg til og også hva det vil koste ved å
oppgradere private avløpsanlegg.
Innledning / bakgrunn
Som et ledd i utbyggingen av vann- og avløp har kommunen investert og bygget nytt
renseanlegg for avløp med hovedledninger og stikkledninger på Nes i Ådal. Hensikten med
dette er å rydde opp i dårlige/ulovlige infiltrasjonsanlegg og få et renere miljø og elv som kan
brukes i enda større grad enn i dag. Det nye avløpsanlegget er dimensjonert for 650 personer.
Nytt kommunalt vannverk sto ferdig i mars 2018.
Etappe 2 er siste fase i prosjektet med offentlig vann og avløp til Nes. Når dette er gjennomført
vil hele Nes være dekket med kommunalt vann og avløp.
I den siste etappen som gjenstår vil saneringen omfatte den delen av Nes som har den største
forurensingen fra dårlige private avløpsanlegg.
Det er et betydelig forurensningsbidrag fra disse private anleggene til elva som er en sårbar
resipient. Alle i Ringerike er tjent med at forurensingen fra disse boligene reduseres og
utslippene blir lovlige.
Beskrivelse av saken
Det er avhold tre informasjonsmøter på Nes om offentlig vann og avløp i fase 2.
I disse informasjonsmøtene så har det blitt informert om:
- Hvilke områder som vil bli omfattet av saneringen (se vedlegg 1)
- Ca. trase og kostnadskalkyle for de ulike alternativene som er vurdert.
- Informasjon fra forurensningsmyndigheten i kommunen om de private anleggene (Se
vedlegg 2)

-

-

Informasjon fra skatt og avgifts kontoret om hvilke støtteordninger som finnes.

Det er engasjert rådgivende firma for prosjektering og sammen med kommunen er det vurdert
flere alternativer og løsninger vedrørende trasevalg og hvilke eiendommer som er
kostnadseffektive å koble på avløp.
Løsningene som er vurdert som kommunale hovedledninger er:
1. Gravitasjonsledninger (selvfall) med etablering av tre kommunale pumpestasjoner.
2. Trykkavløpsledninger. Trykkavløp er ledninger som ikke krever selvfall da avløpet blir
pumpet.
Løsningen med gravitasjonsledninger (selvfall) er kalkulert til vel 26 mill kr. ca. 11 mill. kr
dyrere enn trykkledninger. I tillegg vet vi fra etappe 1 på Nes at det er usikkerhet i forhold til
utfordrende grunnforhold og kan gi en merkostnad i forhold til usikkerhet på kr 2 mill.
Størrelsen på grøfter vil kreve et vesentlig terrenginngrep og vil gi betydelige skader i private
hager og terreng.
Trykkavløp som hovedledning er en løsning som ikke krever fall på ledningene, men
avløpsvannet pumpes via private villapumpestasjoner (små pumper) gjennom hovedledningene,
se prinsippskisse under.
Dette gir også grunnere grøfter, mindre dimensjoner på ledningen og dermed rimeligere
grøftekostnader.

Skisse 1: Prinsippskisse trykkavløp.
Forurensningssituasjonen
Alle private anlegg som er med i prosjektets avgrensning har en høy alder og flere anlegg
slipper kloakk tilnærmet direkte ut i elva ifølge Ringerike septikservice som tømmer og utfører
kontroll av disse anleggene for kommunen. Derfor er det stort behov for tiltak for å gjøre elva
og miljøet renere.

-

Generelt om tilknytning til offentlig hovedledning og stikkledninger
Kommunen eier og drifter hovedledningsnettet med tilhørende installasjoner for vann og avløp.
Private grunneiere / huseiere har ansvar for egne vann- og avløpsledninger fra sin bolig /
bygninger til kommunal hovedledning.
Dagens praksis i Ringerike kommune har vært at når kommunen utfører sanering av eldre
ledningsnett, eller legger nye kommunale ledninger i nye områder så har man forsøkt å inngå
stikkledningsavtaler med grunneiere, for å sikre tilknytning til offentlig ledningsnett.
Videre så tilbyr kommunen gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør
Flere andre steder i landet legger kommunen frem offentlig ledningsnett og tilrettelegger for
tilknytningspunkt utenfor offentlig vei. Hus/grunneiere må selv planlegge, ordne avtaler og
bekoste stikkledningene.
Det har ikke vært noe politisk vedtak i Ringerike kommune på hva maks kostnad på
stikkledninger kan være før man definerer det som uforholdsmessige kostnader. Kommunen
har fulgt en praksis på at tilknytningen ikke skal overstige kostnadene ved å etablere private
løsninger som infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg.
Kostnaden med et minirenseanlegg fra en enkel enebolig vil koste i størrelsesorden 160 000 eks
mva. Her vil også kostnader med prosjektering, søknadsprosesser og ugunstige forhold som
fjell/høy grunnvannstand vil komme i tillegg. Et infiltrasjonsanlegg vil kunne koste ca. 200 000.
I tillegg til dette kommer evt innvendig arbeid.
Kommunen har fulgt en praksis på 2G (grunnbeløpet 1G er ca. 90 000) og mener dette er en
kostnad som en huseier / grunneier må kunne forvente som en maks kostnad før man vurderer
private løsninger.
Rådmannen vil komme tilbake med egen sak på hvilket nivå kommunen skal legge seg på her.
Konsekvenser og erfaringer ved dagens ordning
Private stikkledninger er grunneiers eiendom og ansvar, frem til tilkoblingspunkt på offentlig
hovedledning. I tilfellene hvor kommunen har påtatt seg oppgaven med å anlegge stikkledning
fra offentlig hovedledning til tilkoblingspunkt på bygning på privat grunn, forutsettes det at
eierskapet til stikkledningen går over til grunneier når anlegget ferdigstilles.
En ordning hvor kommunen påtar seg oppgaven med omlegging, etablering eller utbedring av
privat stikkledning vil imidlertid innebære at kommunen påtar seg en større risiko og kostnad.
For det første bidrar stikkledninger til betydelig arbeid og utgifter til for – og
detaljprosjektering, både pga grunneiers ønske om endringer og at de praktiske forholdene er
annerledes enn forutsatt. Dette gir både økte kostnader for kommunen og innleid
prosjekterende.
Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger for husstander langs
hovedledningstraseene, innebærer altså en ekstrakostnad for kommunen i prosjektering.

-

Kommunens rolle som mellomledd mellom entreprenør og huseier innebærer også en ekstra
økonomisk risiko. Eksempelvis ble det i forbindelse med prosjekt på Nymoen-Hen inngått 91
stikkledningsavtaler med et tidsforbruk for prosjektleder på 250-350 timer.
Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger innebærer betydelig merarbeid for
kommunen.
I tillegg er det krevende å lage avtaleverket mot grunneier tilstrekkelig presist, slik at vi unngår
ekstrautgifter knyttet til alle kostnadene som prosjektet må forskuttere. Erfaringene kommunen
sitter med så langt gjør at det er at denne utfordringen krever både ressurser og kostnader.
Tilknytning til hovedledninger for vann og avløp for Nes.
Kommunen ønsker flest mulig innenfor det området som saneres skal tilknyttes hovedledninger
og sende avløpet til det kommunale renseanlegget.
På Nes så ønsker de aller fleste kommunalt vann og avløp, men når det kommer til løsningene
med private stikkledninger er det motstand både med hensyn til foreslått løsning og kostnader.
På Nes så har kommunen forsøkt å komme beboerne i møte med å foreslå en
«spleiselagsløsning» etter anleggsbidragsmodellen. Det betyr at beboerne innenfor område
deler likt på investeringskostnaden for å få etablert sine stikkledninger uavhengig av avstand til
hovedledning. Kostnaden for hver enkelt ble kalkulert til kr 125 000,Dette skal utbetales til anlegget i form, av et anleggsbidrag.
Kommunen tar da alle kostnader med hovedledningsnettet (Trykkavløp), mens anleggsbidraget
dekker kostnaden fra hovedledningsnettet (stikkledningen) og frem til Villapumpestasjonen.
Selve villapumpestasjonen skal den private selv eie og drifte.
For å kunne få til en forsvarlig gjennomføring av denne løsningen så må det være 80-90%
tilslutning for å få dette til. Det ble gitt god svarfrist på dette og etter at svarfristen gikk ut så
var det ca. 50 % tilslutning til dette.
Innenfor noen delfelt ser man at det er nærmest 100% tilslutning.
Juridiske forhold og økonomiske
Kommunen har hjemmel til å pålegge tilkobling jmfr plan og bygningslovens paragraf 27-2;
«Når offentlig vann/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den,
eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til
vannledningen.»
Alle de aktuelle boligene på Nes har anlegg som er eldre enn 15 år og vil derfor forurense i
betydelig grad. I henhold til forurensingsloven er kommunen forurensningsmyndighet og skal
føre tilsyn med at disse private anleggene slik at de ikke forurenser mer enn loven tillater.
Prosjektet har i dag en ramme på 12,5 mill, en bevilgning som ble gitt i 2015 og er ikke
indeksregulert for prisvekst. Denne utgjør kr 1 125 000,- på tre år.
I kostnadsoverslaget utarbeidet av Cowi ser vi at dette kun er tilstrekkelig dersom man velger
en løsning med trykkavløp og legger på prisvekst.

-

Økonomiske behov:
Tidligere bevilgning
Prisvekst
Tilleggsbevilgning
Totalt

kr 12 500 000,kr 1 125 000,kr 1 375 000,kr 15 000 000,-

På Nes er det to større næringer; Valdresporten og TGC. Begge ønsker tilkobling til offentlig
avløp. Det er gjort et kostnadsoverslag på å legge en sjøledning til Valdresporten til 3,2 mill.
Det er imidlertid usikkert om kommunen vil få tillatelse til å legge sjøledning pga elvemusling.
Tilkobling av TGC vil koste om lag 1,3 mill. I den foreslåtte summen på 15 mill ligger disse
kostnadene ikke inne.
Alternative løsninger
1. «Spleiselagsløsning». Kommunens tilbud med kommnal prosjektledelse også for
stikkledninger. Kommunens kostnader vil være ca. 14 mill, pluss en risiko i forhold til
overstigelse av kostnadsestimatet av stikkledninger (i størrelsesorden 500 000), samt
prosjektering og prosjektledelse. Kostnad for grunneier vil være 125 000 pluss
tilkoblingsavgift og evt andre kostnader inne i huset eller fra hus til villapumpe.
2. Kommunen legger hovedledning med trykk og sender ut pålegg til de aktuelle.
a. Kommunen legger hovedledning så langt det er boliger på hver strekning, samt
skifter ut den eksisterende hovedvannledningen. Kommunens kostnad: ca. 14 mill.
b. Kommunen avslutter hovedledningen ved bygdehuset og siste bolig ved
Østsidevegen og skifter kun ut eksisterende hovedvannledning. Dette er en anbefalt
løsning dersom det ikke er mulig å få på plass grunneieravtaler med de aktuelle.
Alternativt må man benytte ekspropriasjon. Kommunens kostnad: ca. 9 mill. Dvs vi
trenger ikke noe ekstra bevilgning.
3. Saken sendes til foruresningsmyndigheten som vil sende ut pålegg om å utbedre alle
private anlegg og skifter kun ut eksisterende vannledning. Kommunens kostnad:
Administrasjon ved å sende ut pålegg og følge dette opp. Grunneieres kostnad: 100 –
200 000,-. I tillegg kommer utskifting av anlegg etter 15-20 år, samt usikkert om det fins
løsninger som gir gode nok renseeffekter.
4. Kommunen legger selvfallsledninger som hovedledninger på Nes. Dette innebærer 3 ekstra
kommunale pumpestasjoner til en kostnad av ca. 5 mill. i tillegg til mer krevende og
kostbare grøfter. Samtidig vil kommunen få en betydelig risiko ved denne type anlegg,
jmfr erfaringer fra forrige fase på Nes. Totalt blir dette en ekstra kostnad på ca. 7 mill.
5. Alternativt vedtak går ut på at kommunens hovedledninger blir kortere, som en
konsekvens dersom man ikke kommer i mål med hovedledningsavtaler med aktuelle
grunneiere. Denne løsningen gir ca 1,6 km kortere ledninger og dermed blir også
totalkostnaden betydelig lavere. Ved dette alternativet kreves det ingen ekstrabevilgning
selv om både trase mot Valdresporten og TCG inkluderes.

Rådmannens vurdering

-

Det er pr i dag investert betydelige beløp på Nes i offentlig infrastruktur og offentlige
formålsbygg, ny brannstasjon, nytt vannverk og renseanlegg og det startes arbeider med å
rehabilitere skolen i 2019. Det gjenstår nå kun å få på plass saneringen av etappe 2.
Rådmannen beklager at dette arbeidet har tatt tid og at kostnadskalkylen for utførelsen av dette
arbeidet har økt. Men dette har sin årsak i prisvekst og grunnforholdene på Nes.
Det er blitt brukt mye tid på å prøve å få på plass en løsning som gjør at man kan få tilknyttet
alle som gjenstår innenfor det planlagte området. I og med at kommunen ikke kan benytte vann
og avløpsgebyret til å subsidiere private stikkledninger har man forsøkt å få gjennomført dette
ved å tilby en løsning etter anleggsbidragsmodellen (spleiselagsløsning). Dette innebar at man
måtte få til 80-90% tilslutning til denne løsningen og det klarte man ikke.
Rådmannen vil derfor anbefale at man bygger ut hovedledningsnettet med trykkavløp og at
man tilrettelegger for tilknytning i kum på hovedledning. Beboerne må selv sørge for å få
koblet på sine stikkledninger. Rådmannen vil derfor etter at anlegget er ferdigstilt sende saken
videre til utslippsmyndigheten for å sende ut pålegg om tilknytning i henhold til plan og
bygningslovens § 27-2.
Rådmannen anbefaler videre at det bevilges kr 4 700 000,- slik at totalt budsjett blir kr 16,9
mill. Dette inkluderer tilkobling til boligfeltene og at kommunen er med å finansiere halvparten
av stikkledninger til bedriftene Valdresporten og TGC. Det forutsetter at kommunen får en
avtale med de aktuelle bedriftene om finansiering av resten av beløpet.
Alternativt vil rådmannen fremme løsning 2 b (se alternative løsninger).
Kommunen avslutter hovedledningen (Trykkavløp) ved bygdehuset og siste bolig ved
Østsidevegen og skifter kun ut eksisterende hovedvannledning. Dette er en anbefalt løsning
dersom det ikke er mulig å få på plass grunneieravtaler med de aktuelle. Alternativt må man
benytte ekspropriasjon. Kommunens kostnad: ca. 9,5 mill. Inkludert vann og avløpsledning til
Valdresporten og TGC (2,2 mill) vil totalbudsjettet være på 11,7 mill.
Ved denne løsningen vil det ikke være nødvendig med noe ekstrabevilgning.

Vedlegg
1. Kart Områdeavgrensning Nes etappe 2
2. Utslipp fra informasjonsmøte Nes

Ringerike kommune, 30.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten

-

saksbehandler: Lene Grimsrud

-

Områder som omfattes av sanering etappe 2
Nes i Ådal 2018

VA-ANLEGG NES I ÅDAL

2

10 NOVEMBER 2015
COWI POWERPOINT PRESENTATION

ÅDALSVEIEN NORD

3

10 NOVEMBER 2015
COWI POWERPOINT PRESENTATION

ØSTSIDEVEGEN

4

10 NOVEMBER 2015
COWI POWERPOINT PRESENTATION

ÅDALSVEIEN SØR

5

10 NOVEMBER 2015
COWI POWERPOINT PRESENTATION

Informasjonsmøte Nes 12.9.18
Ole Anders Moskaug, rådgiver Vann og miljø

Kommunens hovedmål for avløp

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike ha en
avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende
forurensningsregelverk og rensekrav.»
Privat anlegg eller tilknytning til offentlig ledning.

Strategi for opprydding i spredt avløp
Vedtatt av kommunestyret i
2011
Tilsyn og oppfølgning
Ca 4000 private anlegg
Ca 70 % vil på sikt få pålegg om
tilknytning eller oppgradering

7 soner
Prioritert ut fra miljøtilstand
og brukerinteresser
Nes ligger i sone 5

Når må man ha godkjent utslipp?
Boliger og hytter der
det er:
Innlagt vann
Vannklosett/tett tank

Hva er innlagt vann?
Når vann blir ført inn via
slange eller rør (inkl.
også sommervann)
Innvendig røropplegg
Innvendig fastmontert
tank over 25 liter

Generell om dagens anlegg

Ca. 90 separate avløpsanlegg
Slamavskillere med diffust utslippssted
Økologisk tilstand i Sperillen (God) skal ikke forverres
Brukerinteresser badevannskvalitet, drikkevann

Tilfredsstiller ikke dagens krav til rensing:
Fosfor (Tot-P) = <1,0 mg/l Dette tilsvarer en
renseeffekt på >90 %
Organisk stoff (BOF5 ) = <25 mg/l. Dette tilsvarer en
renseeffekt på >90 %

Hva koster privat avløpsanlegg?

Pris fra rørlegger:
Infiltrasjonsanlegg:
Minirenseanlegg:
Gråvannsrenseanlegg:
Tett tank (kun toalettavløp):

ca. kr 200 000,ca. kr 160 000,ca. kr 160 000,ca. kr 20 000,-

+ Prosjektering/grunnundersøkelser
+ Elektrikerarbeid + innvendig sanitær +
saksbehandlingsgebyr:
kr 9200,- (kr 12 400,- med dispensasjon, hvis mindre enn
100 meter fra vann)

+ Service og tømming
Levetid for slike anlegg er begrenset!

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/1662-6

Arkiv: 600

Schjongshallen - Status tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Sammendrag
Prosjektet har blitt forsinket ut i fra opprinnelig fremdriftsplan. Etter to anbudsrunder viste det
seg at det den totale kostnaden oversteg bevilget ramme. I samarbeid med ishockeyklubben
valgte vi å dele opp prosjektet med kunngjøring pr. oppdrag og vi ser at dette har hatt en
positiv effekt. Hovedfokuset vårt har vært at vi skal klare å gjennomføre mest mulig av de
opprinnelige tiltakene med de investeringsmidlene som er bevilget. Forsinkelsen har
imidlertid gitt oss mer tid til å se på alternative løsninger som igjen har gitt en bedre utnyttelse
av arealene. Opprinnelige løsninger er ivaretatt, men modifisert på bakgrunn av byggets totalt
tilstand.
Prosjektet vil pågå utover i 2019 og ferdigstilles i løpet av året.
Kostnader som foreløpig har påløpt for utførte arbeider: kr. 1.880.000,Vi har fått dispensasjon fra Norges Ishockeyforbund for sesongen 2018/2019. Alle
hjemmekamper har blitt avholdt i Schjongshallen ut ifra forutsetning om oppgradering.
Beskrivelse av saken
Våren 2018 rykket ishockeyklubben opp i GET ligaen (topp divisjon) og i den forbindelse
mottok Ringerike kommune en henvendelse fra klubben om behov for utbedringer av
Schjongshallen.
Kommunestyret vedtok 31.05.18 (18/1662-3) følgende:


-

Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til strakstiltak i
Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 2018/2019.





Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. Økte
driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019.
Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om
bruk av Schjongshallen, som legges frem til godkjenning av Kommunestyret.
Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018. Dette dekkes av
formannskapets disposisjonskonto.

Prosjektet inneholder følgende hovedmål for oppgradering/planlagte tiltak;







Ny kameraplattform for media/opplegg mediabuss
Nye toalettfasiliteter i sørenden av ishall samt oppgradering av eksisterende WC i 2
etasje.
Ny tribuneløsning på sørenden, utvide publikumskapasitet
Løfterampe/heis HC fra 1-2 etasje., samt universell utforming
Nye ytterdører ved hovedinngang
Nytt avfuktning, varme og ventilasjonsanlegg (nytt teknisk rom for installasjon)

Etter to anbudsrunder viste deg seg at de totale kostandene oversteg den bevilgede rammen og
det ble besluttet å dele opp prosjektet med kunngjøringer pr. oppdrag. Status pr mars 2019 er
som følgende:







Kamera/media plattform samt opplegg for mediabuss er ferdigstilt med nødvendig
kabling/el.
Sekretariatet har blitt oppgradert med nødvendig strøm/data.
Nye toalettanlegg er ferdigstilt i sørenden av hall, samt utbedring til 2 toaletter i
eksisterende WC i 2 etasje.
Sikring av plater på fasade elementer (løsnet grunnet manglende avfuktning) på
sørvegg er ferdigstilt (nødvendig sikringstiltak før tribune monteres, fare for nedfall)
Det leies pr. i dag 3 ekstra avfuktere for å kompensere økt bruk av ishallen frem til
nytt avfuktningsanlegg er klart.
Kunngjøringen av tribuneanlegg ble utarbeidet sammen med innkjøp og den resulterte
i flere interesserte tilbydere. Det er nå underskrevet avtale med GM Sport om
utbygging av tribuneløsning i sørenden. Tiltaket har oppstart i midten av mars.

Disse tiltakene så langt i prosjektet har påløpt til kr. 1.880.000,- inkl.mva.
Det jobbes nå med funksjon og krav til avfukting, varme og ventilasjon. Vi har hatt en
befaring med ekstern rådgiver og det er utarbeidet en løsning som er tilstrekkelig og som vil
tilfredsstille gjeldende krav/rammer. Dette er en av de større kostnadsmessige
oppgraderingene, men vi mener ut i fra foreløpig anslåtte priser etter befaring og skissert
løsning at dette vil ligge godt innenfor investering/budsjettrammer som er til rådighet.
Løfterampe/heis (HC) med nødvendige tilpasninger skal monteres. Dette vil bli kunngjort i
løpet av kort tid. Ny ytterdør med universell utforming ved hovedinngang skal monteres.
Videre må nye installasjoner i bygget kobles opp imot styringssystemet som Ringerike
kommune benytter. Det vil også bli utarbeidet nye branntegninger etter endringer i bygg.
-

Skisseprosjekt som det er avsatt midler til er ikke påbegynt, og avventes inntil hovedmål er
ferdigstilt.
Når det gjelder avtale på bygget med bruker, så må denne avtalen reforhandles. Vi har vært i
dialog med flere andre ishaller og fått oversendt avtaler som vi bruker som grunnlag til det
videre arbeidet.
Vi vil ta en gjennomgang med Norges Ishockeyforbund for godkjenning når vi nærmer oss
avsluttende fase.
Prosjektet/fremdrift
Selv om vi hadde noen utfordringer i oppstarten av prosjektet, har det vært en god dialog og et
godt samarbeid med ishockeyklubben underveis. Oppgradering av ishaller i Norge har et lite
fagmiljø og innhenting av riktig og nødvendig kompetanse har vært en viktig del av
prosjektet.
Det har vært flere bygningsmessige utfordringer i denne prosessen som igjen har vært med på
å påvirke fremdrift. Hallen er opprinnelig bygget som en kald hall og det skaper utfordringer
når den nå har blitt temperert. Som følge av dette har veggplater fra ytterveggen løsnet
innvendig pga. fuktighet. Hallen har vært i dårligere tilstand enn tidligere antatt og det er
avdekket feil og mangler som ikke er innenfor de krav som stilles. Noe av årsaken til at vi
ikke har avdekket dette før er at en del tidligere arbeider er utført på dugnad i regi av
ishockeyklubb. Det har vært en stor utfordring med det elektriske anlegget og vi har måtte
utføre strakstiltak grunnet høy alvorlighetsgrad. Ringerike kommune har gjennomført en
tilstandsvurdering/el kontroll etter dette og det utarbeides en plan for utbedring av forholdet.
Bygningskonstruksjonen er også preget av et pågående forfall og det har resultert i
grunnleggende undersøkelser og sikringsarbeider før delgjennomføring av den planlagte
oppgradering.
Sikring av bygget er svært viktig da det er økt bruk og økt rekrutering til ishockey miljøet
både av små og store. Investeringen vil således ikke bare favne GET liga krav, men også
nødvendige tiltak som oppstår fordi man endrer utgangspunktet for bygningsmassen. For at
Ringerike kommune skal få gjennomført hele oppgradering etter krav, må vi finne løsninger
som er tilstrekkelig og gode nok ut fra forutsetningen. Vi har brukt litt lenger tid enn planlagt,
men økt tidsbruk har også vært medvirkende til at vi har fått bedre og rimeligere løsninger.
Rådmannens vurdering
Norges Ishockeyforbund har gitt dispensasjon slik at klubben har kunnet spilt alle sine
hjemmekamper i hallen. Rådmannen beklager at prosjektet har blitt forsinket på grunn av
flere anbudsrunder og bygningsmessige utfordringer. Forsinkelsen har imidlertid vært positiv
i den forstand av vi har hatt bedre tid til å vurdere alternative løsninger sammen med klubben.
Vi har også fått avdekket og gjort tiltak for feil og mangler og sikkerheten er nå bedre
ivaretatt.

-

Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2019 og på nåværende tidspunkt ser det ut til å vi få
gjennomført det meste av de opprinnelige ønskede tiltakene. Gjennom hele prosessen har vi
hatt en tett dialog med ishockeyklubben, både rundt prioriteringer og fremdrift.
Vedlegg
Ringerike kommune, 05.03.2019
Tore Isaksen
Rådmann
Leder: Per Christian Frøislie
Saksbehandler: Terje Schistad-Stensvoll

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3371-8

Arkiv: Q31 &46

Overtakelse av Borglund hengebru
Forslag til vedtak:
Søknad om kommunal overtakelse av Borgelund hengebru avslås.

Sammendrag
Langs Sognavassdraget er det gjennom tidene bygd minst 10 hengebruer som eneste eller
korteste adkomst for elvekryssing. Bruene ble bygd av privat/grunneiere/vel. De fleste ble
trolig bygd i mellomkrigstiden og i 1950-60 årene ble det stort sett utført vedlikehold på
bruene med kommunalt bidrag.
Med endringen i trafikkmønster og folketall har flere av disse bruene gått ut av bruk og står til
nedfalls. Noen er imidlertid fremdeles i bruk av gående og syklende.
For bruene (Sørgefoss og Flaskerud) er det fortsatt brustyrer som er oppegående.
Støveren (også omtalt som Borglund) hengebru har en brukergruppe vært representert ved
grunneier Ivar Kristiansen og grunneier Kjell A. Roen. For de øvrige bruene kjenner Ringerike
kommune ikke til brukere/oppsittere som ivaretar ansvar for bruene.
Innledning / bakgrunn
Ut fra arkivene viser det seg at bruene ble bygd av oppsittere/brukere, ofte med økonomisk
bidrag fra Norderhov kommune (herred). Fra ca 1950 og gjennom 60-årene er det innvilget
kommunalt bidrag til vedlikehold og opprustning av de fleste av bruene.
Bruene har blitt betraktet som ledd i allmenn samferdsel og av en viss betydning for
kommunens innbyggere.
Et forslag om kommunal overtakelse av Evja bru ble avvist av kommuneingeniøren på 50-tallet
med begrunnelse i at det ville skape presedens og krav om overtakelse av samtlige tilsvarende
bruer.
Brulaget ved Støveren (Borglund) hengebru søkte også i 1992 om overtakelse og nå igjen i
2018 etter omfattende rehabilitering av brua. Formannskapet avslo i sak 419/92 å overta
eierskap til brua, men innvilget kr. 80 000.- til istandsetting.

-

Kommunen har altså ikke eieransvar for disse bruene, men har økonomisk bidratt til at de har
fungert som ledd i samferdsel lokalt. Der hvor det er fungerende styrer blir ansvar overfor
publikum og brukere ivaretatt, men der hvor eierskapet er uavklart kan det oppstå risiko for
mennesker og miljø ved at usikrede konstruksjoner står uten vedlikehold og tilsyn.
Beskrivelse av saken
Støveren (Borglund) hengebru har i 2017 blitt omfattende rehabilitert i et spleiselag mellom
SVV og Ringerike kommune ifbm med utvidelse av RV7. I dette prosjektet ble begge tårn, i
treverk, skiftet til stål og hengevaier høyde økt til gjeldende høyde krav for RV 7 ved flytting
av betong fundamentet. Prosjektet var kostnadsberegnet av Multiconsult og berammet til ca kr.
500.000,- til hver av partene. Sluttsummen for Ringerike kommune ble over det dobbelte altså
kr. 1.000.000,-.
Etter rehabilitering var avtalen at selve brudekke, underliggende tverr- og langsbærende
trekonstruksjoner skulle skiftes i regi av brukere og brulaget. Ringerike kommune ble bedt om
hjelp til å få et prisoverslag på gjenstående arbeid som viste seg til å være langt mer
omfattende. Ny brukabel (fordi korrosjonstilstand var ukjent) selve brudekke, underliggende
tverr- og langsbærende trekonstruksjoner og rekkverk må skiftes. Prisoverslag ble utarbeidet
av Multiconsult og kom på ca kr. 3.140.000,- eks mva. Prisoverslag ligger med som vedlegg.
Forholdet til overordnede planer
Enkelte av disse bruene har en rolle i forhold til både lokal gang/sykkeltrafikk og også som
ledd i merkede turløyper. Alle bruene langs Sogna binder hovedveisystemet og Holleia
sammen. Støveren (Borgelund) og Flaskerud bruer er f. eks begge ledd i merkede/beskrevne
turløyper.
Det samme gjelder Gullovveien bru på Sokna som i reguleringen av ny RV7 Sokna-Ørgenvika
også er etablert som framtidig gang/sykkelveg for bebyggelsen på syd/vestsiden av elva langs
Tranbyveien.
Rådmannen ser at den samfunnsmessige betydningen av disse bruene og tidligere økonomiske
bidrag fra kommunen er med på skape en forventning om større offentlig ansvar for bruene.
Juridiske forhold
Hva som er offentlig veg fremkommer av veglova § 1:
«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden
vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre vegar eller
gater blir i denne lova rekne for private.
Til veg blir og rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller
anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate.»
Alternativet «blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune» kommer til
anvendelse først når den aktuelle vegstrekningen inngår i det offentlige budsjett for
vegvedlikehold og være erklært for det offentliges ansvar. Det er ikke nok at kommunen har
gitt støtte til vedlikehold. Man må kunne vise til at kommunen har overtatt hele ansvaret for
vedlikeholdet, jf vegloven § 5 annet ledd.

-

Da dette vilkåret ikke er oppfylt må Borgelund hengebru regnes som privat.
Etter plan- og bygningsloven § 31-3 har eier en løpende plikt til å holde byggverk i en slik
stand at det blant annet ikke forårsaker skade eller ulempe. Overholdes ikke plikten kan
kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting, som sikrer at byggverket/installasjonen ikke
lengre kan medføre fare eller vesentlig ulempe jf. plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd.
I sin ytterste konsekvens kan kommunen i noen tilfeller også gi pålegg om dokumentasjon og
utbedring etter plan- og bygningsloven § 31-4 og eventuelt pålegg om riving etter plan- og
bygningsloven § 31-5.
Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar, herunder eventuelt erstatningsansvar,
for disse installasjonene pr. i dag hviler på grunneier/e.
Kommunen kan etter vegloven § 5 annet ledd gjøre vedtak om å ta opp privat veg som
kommunal veg. Vedtaket må fattes av kompetent myndighet i kommunen.
I utgangspunktet må det være kommunens forutsetning for å oppta privat veg at
eiendomsretten til grunnen overtas, enten gjennom en minnelig avtale eller ved ekspropriasjon,
jf vegloven § 50. Når en privat veg blir kommunal veg vil det kunne påvirke
byggegrensebestemmelser, panterettighet til grunnen kan bortfalle etc.
Det må eventuelt også kartlegges nærmere hva som hører til vegen, da kommunen blant annet
må kunne utføre vedlikehold av brua, dersom den tas opp som kommunal veg. I Rt, 1968 s. 3
uttales det at:
Til vegen hører «såvel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger som
varig trenges for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og brukes».
Rådmannen er av den oppfatning at det juridiske ansvar for disse installasjonene hviler på
grunneier. Selv om det kan oppfattes som urimelig at grunneiere som i 70-80 år har gitt fri
grunn både til brufundamenter og adkomstveier blir sittende med ansvar for å rydde opp i
fellesskapets forlatte installasjoner og i verste fall ansvar for skader på mennesker eller dyr
forårsaket av disse.
Tidligere behandlinger og vedtak
Det er gitt tilskudd til opprustning og vedlikehold av denne brua etter politisk behandling i
1969, 1992, 2016 og tilleggs bevilging i 2017
Økonomiske forhold
Ringerike kommune har ikke noe budsjett for økonomisk tilskudd til slike formål.
Av de opprinnelig 10 bruene som oversikten omfatter, er 5 i fortsatt bruk. Disse er;
Sørgefoss
Ca 2 km nord for Bjerke bru ved Ask
Tangen
Ca 2 km syd for Veme
Støvern (Borgelund) Ca 2 km nord for Veme v/tidligere Borglund skole
Flaskerud
Ca 1,5 km syd for Sokna

-

Gullovveien

I Sokna sentrum

For de resterende er situasjonen at 2 er revet, 2 er falt ned og delvis fjernet og en har gått ut av
bruk, men står fortsatt.
Sørgefoss bru har gjennomført tilstandskontroll og er opprustet.
Gullovveien bru er opprustet i 2014 samtidig med opparbeidelse av miljøgate på Sokna.
Vi står da igjen med Tangen, Støveren (Borgelund) og Flaskerud bruer som alle har behov for
omfattende utbedringer.
Prinsipielle avklaringer
Bakgrunnen for denne saken er søknad om at kommunen overtar ansvar for Støvern
(Borgelund) hengebru. Søkeren beskriver at bruen er hyppig brukt og også er skolevei til
busstopp på RV7. I tillegg er den ledd i merket turvei over Holleia. Han mener at på denne
bakgrunn må kommunen ta ansvar for sikkerheten av brukerne.
Saken reiser problemstillinger på flere plan.
I hvilken grad skal kommunen ta ansvar for lokal samferdsel som disse bruene er.
I hvilken grad skal kommunen ta ansvar for den miljøfare bruer som forfaller representerer.
I hvilken grad skal grunneiere sitte med ansvar for å fjerne installasjoner fellesskapet har
bygget og kommunen bidratt til uten noen bistand fra det samme fellesskapet?
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser denne konkrete saken opp mot kommunens generelle økonomi og den praksis
som tidligere har vært fulgt i saken.
En overtakelse av Borglund hengebru vil medføre økonomiske forpliktelser for kommunen
fremover. Det må gjøres nødvendige investeringer dekket som er estimert til kr. 3.140.000,eks mva. I tillegg vil kommunen påta seg en forpliktelse for drift og vedlikehold fremover.
Videre mener Rådmannen at det faller utenfor kommunens oppgave å koordinere og investere i
private interesser på annenmanns grunn, men oppfordrer grunneiere, brustyrer og oppsittere å
samarbeide både om teknisk tilstandskontroll og eventuelle søknader om tilskudd.
Rådmannen foreslår derfor at søknaden om kommunal overtakelse av Støveren (Borgelund)
hengebru avslås.
Vedlegg
Søknad om kommunal overtakelse
Pris overslag Multiconsult

Ringerike kommune, 01.02.2019

-

Tore Isaksen
rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Cornelis Cliteur

-
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Alle forhenværende, nåværende og fremtidige brukere av Borglund Hengebru
Veme
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BORGLUND HEI\GEBRU - SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE
Viser til aktuelt spørsmål ang. utskifting av delvis defekt brogulv på hengebrua(gangbru)
Det vises også til at brukere har henvendt seg til politiet for å fä klarhet i sikkerheten akkurat
nå.

I dialog med Ringerike kommune har det blitt utarbeidet en plan med kostnadsoverslag for
sette brugulvet i forsvarlig stand etter normen som gjelder for bruer pr. dag.

å

Det er Multikonsult som har sett på dette, og tilbakemeldinger sier at Statens Vegvesen ikke
stiller opp selv om de har ansvar for utbedringer av brua i 5 år etter ferdigstillelse.
Her kan det ligge noen spørsmål inne som bør besvares i forhold til nyanskaffelse av
brugulvet og kostnadsoverslaget fra Multikonsult.

Borglund Hengebru sitt brusted er fra ca. 1864 da det ble etablert skole på Fonkalsrud.
Den har siden 1864 blitt tatt vare på med utbedringer og alt vedlikeholdsarbeidet av beboere i
nærområdet og ekstra bidrag fra Ringerike Kommune, dvs. Fellesskapet.
I begynnelsen av 1900 ble skolestedet Fonkalsrud flyttet ti1 Borglund. Borglund skole ble
nedlagt på slutten av 1980-tallet, hvor elevene ble fordelt til Heggen skole og Sokna skole.

Nå som elevene er flyttet til Helgerud skole etter at Heggen skole ble nedlagt, er Borglund
hegebru fremdeles, den dag i dag, elevenes skolevei for å komme til offentlig bussforbindelse.
Det vises til gientatte henvendelser til Ringerike Kommune og Statens Vegvesen hvor det
kommer fram at det ikke finnes noen eiere av Borglund Hengebru, og at det dermed er
vanskelig å søke om offentlige midler til vedlikehold.
må her ta hensyn til at fra 1864 var det nok ingen som tenkte så langt at dette måtte
samstemmes med hva folk ville komme til å spøIre om i 2018.

Vi

Det må legges til grunn at Borglund Hengebru ble bygd med dugnad, innsamlede midler,
basar, kakelotteri, bygdefester m.m.

t
É

q

Borglund Hengebru bør derfor snarest overtas av Ringerike kommune med disse
berunnelsene:

til

1.

Borglund Hengebru er en del av offentlig veinett på Veme. Viser også
busstoppested ved Borglund.

2.

Turistforeningen i Ringerike har oppstart her med blåmerket Løype som går over til
Ask/Flovindkoia

3.

Den har, i alle år, blitt og blir brukt til offentlig skolevei.

4.

Arbeidsvei for alle beboere i bygda.

5.

Turvei for beboere på begge sider av elva Sogna, da det er umulig og uforsvarlig å gå
tur på Rv7.

6.

Enten der er turistvei, brusteder i Hønefoss eller på Borglund forventes det at det er
saÍrme likhet for kommunal overtakelse av drift og eierskap.

7.

Det kan vises til at alle kommunale utgifter/eiendomsskatt osv. også blir betalt av
innbyggere på Veme.

8.

Det haster med å ffi brugulvet i forsvarlig stand.

g.

Bedriftsidrettens l0 på topp bruker brua og har skilt der.

Det som nå står klart der er:
1. Nytt brufeste på andre siden av Rv7 med nytt tåm på begge sider av elva.
2. Liten gangbru ved siden av brutårnet for at ikke brukerne skal gå rett ut på Rv7.
3. Utvidet veiskulder fra brutårnet og ned til bussholdeplassen
Verneverdi:
Buskerud Fylkeskommune har i brev datert 22.02.2016 bekreftet at Borglund Hengebru har
høy verneverdi pga. sin høye alder (mer enn 150 år) og at det begynner å bli så få hengebruer
igjen i hele landet.
Vi¿ere anbefaler Buskerud Fylkesskommune at gjeldende reguleringsplan følges.

Konklusjon:

l.

Sammenhengende offentlig hengebru siden 1864. Muligens enda eldre

iflg. Buskerud

Fylkeskommunes brev.

2. Ringerike Kommune har bidratt i flere omganger med penger til vedlikehold.
3.

Borglund Hengebru har blitt tatt opp i Ringerike Kommunestyre mange ganger de siste
årene, hvor det har blitt utøvet godt skjønn fra alle partier, at den har stor verneverdi
for veinettet på Veme og kulturhistorien i Ringerike kommune.

1

4. 349 underskrifter er levert til Ringerike Kommune og Statens Vegvesen i desember
20r5

5.

Borglund Hengebru harhøy verneverdi. Mer enn 150 år gammelt brusted

6.

Buskerud Fylkeskommune anbefaler at gjeldende reguleringsplan følges

7. Med dette ønskes at Ringerike Kommunestyre vedtar overtagelse

av Borglund

Hengebru i sitt første møte i2019

8.

Med bakgunn i alt nytt arbeid som er úførtpå brua pr. desember 2018 takker alle
brukerne(i fellesskapet) Ringerike Kommune for stor velvilje for at kulturminnet
Borglund Hengebru nå er reddet for mange generasjoner i fremtiden

Med vennlig hilsen

t"r s
Jv o, d,t t Èi
Ivar Kristiansen
Kontalctperson for B orglund H engebru

Tlf;

32144124/90786597
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Anne-L Moen

Kjell A. Roen
Skolebarn (foreldre som har skolebarn i dag, og som er avhengige av brua):

Vedlegg:
1

I
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BuskerudFylkeskommunesbrevang.verneverdi
¡t * ðor5
n 6 € n út
Viser til innsendte underskriftslister til kommunen (kopi av liste) i n
Brev fra Statens Vegvesen som viser deres ansvar i 5 år etter ferdigstillelse
20t31039472-035 9ll0 2014. Mangler også belysning pr. 06.12.2018
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BUSKERUD

UTV¡KLINGSAVDELINGEN

FYLKESKOMMUNE

.tì

lvar Kristiansen

lú

Skotlandsveien 87
3534 SOKNA

Vår dato:
Deres dato

22.O2.2016

tt.t2.2015

Vår referansel 2016/1004-3
Deres referanse:

Vår saksbehandler¡
Thea Hellbardt, tlf. 32 80 87 16

Borglund Hengebru - Rv 7 - Veme-Skotland - Sokna - Ringerike
kommune - vurdering av verneverd¡
c

a

Vi viser til dokumentasjon mottatt 28.12.2015 vedrørende vern av Borglund hengebru, Sokna
Ringerike kommune. Buskerud fylkeskommune gir hermed en kulturminnefaglig uttalelse.

i

KORT OM SAKEN
Statens vegvesen har planer om å rive Borglund hengebru i forbindelse med utvidelsen av
eksisterende RV7 Veme-Skotland.

Borglund hengebru er av ukjent alder, men brua skal ha vært i bruk siden 1864. Selve brustedet antas
på 4,5
å være eldre. Hengebrua har en lengde på 67 meter, en bredde på 2,2 meter og en fri høyde
meter. Brua er en stål- og trekonstruksjon.
Brua ble brukt som skolevei siden 1864. Skolestedet lå på Fonkalsrud til året 1914, deretter ble den
nye skolen på Borglund (på riksveisida) tatt i bruk. Borglund skole ble lagt ned i 1987, men brua brukes
fortsatt som skolevei, siden det er busstransport ved RV7.
I forbindelse med planarbeidet for detaljreguleringfor RV 7 Veme-Skotland'midtmarkering har
Statens vegvesen uttalt følgende (punkt 7.9 Hengebru):

<Fundamentet til hengebrua over Sokna må fl¡tes for å skape tilstrekkelig fr¡ høyde (km 8,38).
I plankartet er det foreslått en utvidelse av formålet (annen veSSrunn)) for å sikre areal til nytt
fundament. >
Det fremlagte forslaget er å rive brua. I reguleringsplanen er det derimot tilrettelagt for at hengebrua
kan bevares og at det kun foretas nØdvendig tiltak for å kunne oppfylle dagens krav i forhold til
.utvidelsen av RV7.
Det foreligger t¡lstandsrapport med est¡mert utbedringskostnad, utført av Safe Control, 16.06.2014.
Skadene nevnt i rapporten tilsier ikke riving av Borglund hengebru.

S¡de 1 av

bfk,no
BUSKERUD TYLKESKOMMUNE

Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

8esøksad resse:
Hauges gate 89, Drammen

€-postadresse
postmottak@bf k.no

Telelon
+¿7 32 80 85 C0

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 9s1 373
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VURDERING AV VERNEVERDI

I andre del av 1800-tallet og i første del av 1.900- tallet ble det i Buskerud bygd flere bruer i stå1, både
hengebruer og andre brutyper, Noen av dem er fortsatt bevart, men mange er revet. Det er derfor av
stor betydning å bevare de relativt få gjenværende. De forteller en viktig del av fylkets
samferdselshistorie. Borglund hengebru har vært ferdselsvei mellom østre og vestre del av Veme i mer
enn 150 år.

Vi vurderer Borglund hengebru til å ha høy verneverdi.
KONKLUSJON

Vi anbefaler at Borglund hengebru blir bevart.
Vi anbefaler også at kommunen følger gjeldende reguleringsplan

t
a

Med vennlig hilsen

Thea Hellbardt
kultu rvernkonsu lent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Kopitil:
Ringerike kommune Osloveien
Statens vegvesen

1 3511

Hønefoss
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Region sør

Aud Solberg
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ls

b

eha nd

lerl nnva
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snr:

97084216

Vår referanse:

Dere¡ refer¿nse:

20t3/039472435

Vår dato:

09.10.2014

hengebru-ved Borg I un d

Vi viser til tidligere telefonsamtaler om tiltak på hengebru ved Borglund. Vi tilskriver
siden vi ikke ha¡ kunnet finne ut hvem som står som eier av denne brua.
oa

r

deg nå,

Som vi tidligere har informert om, må kablene til hengebrua heves over ry. 7, da vegen skal
utvides medz meter. Det foregår nå prosjektering av tiltaket, og for âvære tryggpàat brua
vil tåle endringen må vi gjennomføre en tilsynsbefaring. Denne befaringen vil sannsynligvis
foregå 21. oktober 201,4. Ut fra dette vil endelig løsning på tiltaket bestemmes.

vil stå ansvarlig for endringen, og gi garanti på tiltaket i 5 år, det vil si
garantiperiode
saûlme
som vi har med vår entreprenør. Utover dette vil ikke ansvarsforhold
på brua endre seg i forhold til dagens situasjon.
Statens vegvesen

Vi kan samtidig informere om at det vil bli

satt opp belysning mellom brua og busslommen i
forbindelse med anleggsarbeidene. Nøyaktig når de blir satt opp er ennå ikke bestemt. Dette
avtales mellom vår entreprenøî ogRingerikskraft AS.

S eksjon lnvestering Miljø
Med hil

ar Sem

Postàdresse
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Sto¿
4808 Arendal

Telefon: 02030
Telefals: 37 01 98 01
f irmapost-sor@vegveren,no

Org.nr:971032081

Kontoradresse
Tollbugata 2

Statens vegvesen

3O¿I4 DRAMMEN

l¡and¡dekke¡ile regnskap

Fakturaadre¡sé

981 5 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefak: 78 95 33 52

NOTAT
OPPDRAG

Borglundbru

DOKUMENTKODE

813215RIBko NOT 1801

EMNE

Ombygging/ utskiftning av kabel og brudekke

GRADERING

Åpen

OPPDRAGSGIVER

Statensvegvesenregion Sør

OPPDRAGSLEDERKetil L. Johansen

KONTAKTPERSON

PålRødby

SAKSBEHANDLER Ivar Eder

KOPI:

ANSVARLIG
ENHET

10112033

SAMMENDRAG

Kostnadsvurderingav utskiftning av:
brukabel
brudekke
underliggendetverr og langsbærendetrekonstruksjoner
rekkverk
Det anbefalessamtidigogsåå skifte ut hengestag.
Kostnadenefor utskiftningsarbeideneanslåstil ca. kr. 3.140.000ekskl.mva.
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REV.

30.10.2018 Kostnadsvurdering
DATO
BESKRIVELSE

ive
UTARBEIDET
AV

kej
KONTROLLERT
AV

MULTICONSULT
NORGEAS| StrømsøTorg9 | Postboks2345,3003Drammen| tlf. 31302400| multiconsult.no

kej
GODKJENT
AV

OrgNr918 836 519

Borglundbru

multiconsult.no

Ombygging/ utskiftning av kabel og brudekke

Borglundhengebru.
Ombygging/ utskiftning av kabler og brudekke

Figur1 opprissav bru

Lengdebruspenner 67 m.
Breddec/c kablerer 3,0 m.
HengestagØ20og tverrbærere148x148eller 2x73x148imp c/c 2,03 m.
Langsgående
bjelker 148x148eller 2x73x148impregnert
Brudekkeav liggende48x98imp.

Pristrelast ca:
73x148Cu impregnertC24:

100 kr/m

48x98Cu impregnertC24:

24 kr/m

Prisstål ca:
Spiralslåttstålwire Ø 26 32 mm:

800 kr/m

HengestengerØ20inkl festebraketter:

3000kr/stk

Figur2 typisk snitt

813215RIBkoNOT1801
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Borglundbru

multiconsult.no

Ombygging/ utskiftning av kabel og brudekke

Kostnadsnivåog referanseprosjekt.
Kostnadsnivåpå impregnertkonstruksjonstrevirkekvalitet C24er basert på gjeldendedetaljvare
utsalgspriserpr. høst 2018.
Det er videre basertpå dimensjon73 x 148 mm for tverr og langsgåendebjelker.
148 x 148 imp. er ikke lagerførtdimensjon,og må eventuelt spesialbestillesfra sagbruk,og deretter
trykkimpregneres.
Enentreprenørvil sannsynligkunnefremforhandleen gunstigerepris enn den benyttede
markedsprisenfor trevirket.
Erfaringspriserfor lignendeprosjekt er hentet fra Strandvoldbruai Trysilkommune.
Dette er en lignendetype ganghengebruover Trysilelva,som ble ferdigstilt og åpnet våren2018.
SeogsåTrysilkommunesnettside:
https://www.trysil.kommune.no/tema/boligog eiendom/kommunaleveger/Sider/Strandvoldbrua
er apnet.aspx
Bruable byggeti en kombinasjonav entrepriseog dugnad,med en prislapppå ca. 4,3 mill. kr.
BetonmastHæhreASvar entreprenør,og SpennteknikkASleverte og monterte brukabler/wirer og
hengestag.Der var stor dugnadsinnsatsav StrandvoldbruasVenner.Byggherreer Trysilkommune.

Hengestag
Det anbefaleså skifte hengestagenesamtidigmed brukablene.
Hengestagutgjør ca. 192.000, i materialkostnadog 150.000, i montasje.
Med andelerav usikkerhet,rigg og drift, planleggingog administrasjon,utgjør dette til sammenca.
kr. 513.000, ekskl.mva.
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Borglundbru

multiconsult.no

Ombygging/ utskiftning av kabel og brudekke

Kostnadsoverslag
/ kostnadsvurdering
Konstruksjonsdel Dimensjon

Mengde

Enhetspris

Kostnad

Materialkostnad
Bruwire/kabel

StålwireØ26 32 mm

220 m

800

176.000

Hengestag

Ø20mm med forbindelser

64 stk

3000

192.000

Tverrbærere

2x73x148imp. C24

32x2 stk. x 3,25 m

100

20.800

Langsgående
bjelker 2x73x148imp. C24

67 m x 2 x 4

100

53.600

Brudekke

48x98imp. C24

67 m x 2,7 m /0,1 m

24

43.416

Kryssavstivning

48x98imp. C24

67 m x 2

24

2.280

RS

25.000

Diverseforbindelsesmidler
Brurekkverkav tre / flettverk

67 m x 2

1000

Diverseuforutsett

10

%

134.000
65.000

Summaterialer

712.096

Avrundet sum materialer

715.000

Montasjekostnad
Montasjeav kabel

RS

325.000

Montasjeav hengestag

RS

150.000

Montasjeav
trekonstruksjon

6 uker x 4 personerx 600 RS
kr/t

600.000

Rekkverk

67 m x 2

500

67.000

Kran og stillasleie

RS

150.000

Diverseuspesifisert

RS

28.000

Summontasje

1.320.000

Summaterialer og montasje

2.035.000

Usikkerhet

10

%

Sumkostnad

205.000
2.240.000

Riggog drift

20

%

450.000

Prosjekteringog planlegging

10

%

225.000

Administrasjon

10

%

225.000

Kostnadekskl. mva

813215RIBkoNOT1801
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4821-2

Arkiv: M20 &00

Sak: 27/19
Saksprotokoll - Godkjenning av Retningslinjer for overvann i Hønefoss
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

1. Ringerike kommune vedtar nye Retningslinjer for håndtering av overvann.
Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.
2. Kravene i retningslinjene skal legges til grunn for kommunens behandling av plan -og
byggesaker, samt innarbeides i ny kommuneplan/ alternativt ved rullering av
kommuneplanen.
3. Myndigheten til å revidere retningslinjene for overvann delegeres til sektor for samfunn
og utbyggingsenheten.
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/4821-1

Arkiv: M20 &00

Godkjenning av Retningslinjer for overvann i Hønefoss
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar nye Retningslinjer for håndtering av overvann.
Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.
2. Kravene i retningslinjene skal legges til grunn for kommunens behandling av plan -og
byggesaker, samt innarbeides i ny kommuneplan/ alternativt ved rullering av
kommuneplanen.
3. Myndigheten til å revidere retningslinjene for overvann delegeres til sektor for samfunn
og utbyggingsenheten.

Sammendrag
Retningslinjene skal være et hjelpemiddel for innbyggere, utbyggere og kommunens
arealplanlegging og byggesaksbehandling, hvor håndtering av overvann er en del av tiltaket.
Rapporten informerer om de krav som kommunen stiller for overvannshåndtering i plan- og
byggesaker.
Retningslinjene gjelder ved tiltak som medfører endret avrenningsforhold, eller økt
andel av tette flater.
Noe av hovedfokuset med å etablere retningslinjer er å redusere påslippet av overvann
til det offentlige ledningsnettet, og samtidig øke fokuset på lokal håndtering av overvannet på
eiendommene og etablere trygge flomveier.
Innledning / bakgrunn
Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved
nedbør eller is- og snøsmelting. Mengden og utfordringen med overvann er størst i byer og
tettsteder med høy andel tette flater, men også i landlige strøk kan ukontrollert
overvannshåndtering skape problemer.
Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet utgjør en betydelig belastning, og ved mye
nedbør inntreffer overbelastninger som forårsaker flomskader på bygninger og eiendom,
kjelleroversvømmelse, forurensing av vassdrag gjennom overløp av avløpsvann til vassdrag og
-

overbelastning av renseanleggene. Utfordringene forsterker seg med økende utbygging og
klimaendringer.
På bakgrunn av dette og pågående arbeid med byplan og kommuneplan, ser kommunen at det
er et stort behov for å lage felles retningslinjer for overvannshåndteringen i Ringerike
kommune.
Beskrivelse av saken
Cowi har på oppdrag fra Ringerike kommune utarbeidet vedlagte retningslinjer for overvann. I
arbeidsgruppa har det vært representanter fra byggesak, plansaker, utslippsmyndighet, vann og
avløp ved teknisk forvaltning, samt prosjektledelse fra utbyggingsenheten. Planen er utarbeidet
etter bestilling fra arbeidet med områdeplan for byen.
Hovedtanken bak å utarbeide retningslinjer for overvannshåndteringen er å sikre kapasiteten til
det offentlige avløpsnettet og å redusere flomskader på bygninger og eiendom,
kjelleroversvømmelser, forurensing av vassdrag og overbelastning av renseanleggene.
Retgningslinjene for overvann er utarbeidet basert på gjeldende lover og forskrifter for
overvann.
Forholdet til overordnede planer
Forutsetningen for å lykkes med lokal overvannshåndtering er at temaet ivaretas gjennom hele
plan- og byggesakshierarkiet fra overordnet reguleringsplan til byggesak. Det anbefales derfor
at retningslinjene forankres i overordnede planer etter at den er vedtatt.
I planbestemmelsene for til kommuneplanens arealdel bør det henvises til retningslinjene for
overvann og gjeldende VA norm. Fram til retningslinjene er forankret på kommuneplan nivå
bør kravene i retningslinjene innarbeide i nye/reviderte reguleringsplaner.
Økonomiske forhold
Kostnadene til utarbeidelse av retningslinjene er belastet byplanprosjektet, da dette er en
direkte bestilling derfra.
Rådmannens vurdering
Overvann har blitt et viktig tema pga både klimaendringer, samt øking i tette flater pga betydlig
økning i utbyggingen i Ringerike. Dette gjelder spesielt i sentrumsområdene, men det er også
tema i andre deler av kommunen. Derfor er det svært viktig å få på plass retningslinjer for
hvordan overvann skal håndteres. Dette er viktig både for ansatte i kommunen, samt utbyggere
og alle som bor i kommunen.
Retningslinjene for overvann informerer om hvilke krav som stilles, samtidig som den gir råd
om hvordan overvann bør håndteres.
Rådmannen mener at vedlagte retningslinjer er spesielt viktige i denne situasjonen kommunen
er mht utvikling og vekst.
Rådmannen anbefaler at retningslinjene vedtas slik de foreligger og tas inn i plan og
byggesaker, som anbefalt i saken.
Videre foreslås det at framtidig revisjon delegeres til sektor for samfunn og utbygging.

-

Vedlegg
Retningslinjer for overvannshåndteringen i Ringerike kommune

Ringerike kommune, 13.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Lene Grimsrud

-

RETNINGSLINJER FOR OVERVANN RINGERIKE KOMMUNE

DESEMBER 2018
RINGERIKE KOMMUNE

RETNI NGSLI NJER FOR
OVERVAN NSHÅN D TERI NG I
RI NGERI KE KOMMUNE

Styrtregn

vil skje hyppigere i fremtidens

OPPDRAGSNR.

klima (fo to: Tharan Fergus)

DOKUMENTNR.

A11254 6

VERSJON

UTGIVELSESDATO

1. 6

1 6 .12 .2018

BESKRIVELSE

UTARBEIDET

KONTROLLERT

GODKJENT

svo
dosk
hebe

dosk

gek

1

2

RETNINGSLINJER FOR OVERVANN I RINGERIKE KOMMUNE

I NNH OLD
1
1.1
1.2
1.3
1.4

OV-retningslinjer
– et hjelpemiddel
Formål
Status og mål for overvannshåndtering
Situasjon i Hønefoss sentrum
Fremtidige utfordringer og behov

2
2.1
2.2
2.3

Overvann i lovverket
Lovverket
Kommunale krav
Forurenset overvann

3
3.1
3.2
3.3

Dokumentasjon
i plan og byggesaker
Mindre byggesaker
Reguleringsplaner/større
utbyggingsområder
Dokumentasjon til plan og byggesak

4
4.1
4.2
4.3

Aktuelle overvannsløsninger,
dimensjonering
utforming.
Tretrinnsstrategien
Overvannsløsninger
Kombinasjoner av overvannsløsninger (trinn 1-2)

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VEDLEGG
Beregningsmetode
Beregnet dimensjonering trinn 1-3
Beregningseksempel for enkelthus
Infiltrasjonsevnen
på en utbyggingstomt
Infiltrasjon som hovedløsning trinn 2

38
38
42
44
47
52

6

Ordforklaringer

57

7

Referanser

59

og kommunale

for utbyggere

krav

3
3
3
5
9
11
11
14
19
21
22
23
27

og
31
31
32
36

RETNINGSLINJER FOR OVERVANN RINGERIKE KOMMUNE

1

OV-retningslinjer
utbyggere

1.1

Formål

Dette dokumentet

skal gi retningslinjer

anlegg hvor håndtering
Rapporten informerer

– et hjelpemiddel

for alle so m planlegger,

for

prosjekterer

eller bygger

av overvann er en del av til taket.
om de krav som kommunen

stille r for overvannshåndtering

i plan- og

byggesaker.

Retningslinjene

skal være et hjelpemiddel
arealplanlegging

Tiltak som omfattes av retningslinjene
bebyggelse, enkelthustiltak,
inkludert

for innby ggere, utbyggere

og byggesaksbehandling.

er utbygging

fradelinger

og kommunens

i nye områder, fortetting

samt rehab ilitering av eksisterende

i eksisterende
bebyggelse

veier og plasser. Dette vil si tiltak som medfører endret avrenningsforhold,

eller økt

andel av tette flater.
Retningslinjene
overvannet

tar kun for seg overvannsproblemati

kk knyttet

til lokal nedbør samt hvordan

håndteres på bakken lokalt.

Flomproblematikk

i de store elvene omtales ikke da dette er utfordringer

forhold i regionen som nedbør og snøsmelting

knyttet

til andre

fra fj ellene i Sør Norge og der regulering

av de

store vassdragene spiller en stor rolle.

1.2

Status og mål for overvannshåndtering

Overvann er vann som renner på overflaten
ved nedbør eller snøsmelting.

Utfordringen

av tak, g årdsplasser,

veier og andre tette flater

med over vann er størst i byer og tettsteder

med

høy andel tette flater. Ved høy nedbør oppstår flom skader på bygninger og eiendom. Tilførsel
av overvann til det offentlige
kjelleroversvømmelse,
renseanleggene.

avløpsnettet

medføre r overbelastninger

overløp av kloakkvann

Utfordringene

forsterker

som forårsaker

til vas sdrag og overbelastning

seg med øk ende utbygging,

av

fortetting

og

klimaendringer.

Denne situasjonen

er førende for kommunens

til det offentlige ledningsnettet,
eiendommene

arbeide med å redusere påslippet av overvann

øke fokuset på l okal håndtering
og etablere trygge flomveier.

av overvannet

på

3
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Fremtidens klima på Ringerike (ref. Norsk klimaserv icesenter):

›

15 % økning i årsnedbør

›

Vinter- og vårsesongen får 25-30 % økning i nedbør

›

Kortvarig kraftig nedbør øker vesentlig både i inte nsitet og hyppighet

For å hensynta fremtidig

klimautvikling

anbefaler Norsk Klimaservicesenter

et klimapåslag

på

minst 40 % for regnskyll kortere enn 3 timer.
Klimaendringene

forsterker

behovet for å planlegge robuste overvannsløsninger.

for Ringerike kommune er å fremme utviklingen
overvannshåndtering

av en bærekraftig

Målsetningen

forsvarlig

som ikke medfører skade på milj ø, bygninger og konstruksjoner.

Samtidig skal overvann søkes utnyttet

som et positi vt element ved å gjøre vannet synlig og

tilgjengelig.

Som hovedregel skal overvann håndteres lokalt på ei endommen med infiltrasjon
fordrøyning,
Bakgrunnen
overvannet

såkalt

lokal overvannsdisponering

er at disse løsningene gir et mer robust overvannssystem

og

(LOD ) .
samt bidrar til å utnytte

som ressurs.

Tiltakene forutsetter

en tettere kobling mellom are al- og landskapsplanleggingen

og den

tekniske overvannsplanleggingen.

I byggesaker

skal arealutnyttelse,

grøntstruktur

samordnes

terreng- og overflateutformin

g, høydesetting

med løsninger for overvannshåndtering.

og
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1.3

Situasjon i H ønefoss sentrum

Hønefoss sentrum ligger tett opp til vassdragene Be gna og Randselva som møtes sør for
fossen ved Tippen. Her renner elvene sammen med Sto relva som renner videre ut i
Tyrifjorden.

Området er formet av elvene og fossen som har vært viktig for utviklingen

av

byen. Tidligere rant Fossen i flere løp gjennom bye n. Nå er den regulert og danner en definert
foss som også er et ettertraktet

turistmål.

Begna
Randselva
Storelva

|
Illustrasjon

1: Orthobilde av Hønefoss

Selv om elvene gir godt grunnlag for å ivareta over vannets vei gjennom bebyggelsen er det
flere utfordringer

knyttet

til overvannshåndteringe

n i sentrum.

5
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Hønefoss

sentrum

mellom

Kvernbergsund

Området mellom fossen og Kvernbergsund
føres sammen med spillvannet

Bru og Hønefo ssen.
bru består m ye av fellessystemer

der overvannet

i felles avløpsledning .

Problemområder,
tilbakeslag i kjellere.

Illustrasjon

2: Oversikt over overvannsledninger

Det er foretatt

(blått)

og fellessystem

(rødt)

i Hønefoss sentrum

noe separering i sentrum. Dette er foretatt i forbindelse med større utbygginger

som Sentrumskvartalet

og Brutorget.

Tidligere var b l.a ledningsnettet

Kong Rings gate og ned til Kvernbergsund

i Storgata fra krysset

Bru separe rt. Det er likevel fortsatt problemer med

tilbakeslag av avløpsvann i enkelte bygninger i sen trum og det er spesielt bygninger i gågata
sør for Stabells gata/Søndre

Torv, Stangs gate og Kongens gate som er problemområdene.

Det er etablert tilbakeslagsventiler

på stikklednin gene i disse områdene. For problemområdene

langs Stangs gate og Kongens gate er også Statens Vegvesen vegeier som tilfører overvann
fra vegarealene til fellessystemet

via veisluk.
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Sørsia (Eikli

og Benterud)

På Eikli og Benterud er det i forbindelse med tidli gere sanering langs Eiklivegen, ny yrkesskole
(Hønefoss VGS), ny barneskole samt flere nybygginge r, foretatt en del sanering av
eksisterende

fellesledninger.

Det er derfor ikke re gistrert overvannsproblematikk

tilbakeslag i kjellere i dette området lengre. Det er en bekkelukking
(jfr.uthevet

Illustrasjon

med

som starter ved høyskolen

nedenfor med lyseblått).

3: Oversikt over overvannsledninger
markert med bred blå strek.

(blått)

og fellessystem

(rødt)

på Eikli. Bekkelukking

7
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Nordsia
Nordsia består av bebyggelsen langs med Hønengata f ra fossen og nordover.
finnes det to hovedbekkelukkinger;
Ungdomsskole.
overvannsystem

Dette ledningsnettet

I dette området

Bekken fra Hovsm arka som går inn i bekkelukking
er nylig separer t slik at bekken følger et nytt

ned Hønengata og ut ved Hvitemannsbr ua (til Vesterntangen).

denne bekken ført via fellessystemet
allerede nådd sin kapasitetsgrense.
mellom Krokenveien

ved Hov

ut i Bekkegata . Overvannsledningene

Tidligere ble

i Hønengata har

Den andre bekke n kommer fra Haldenjordet

og Fossekallveien.

Denne er ført inn på fellessystemet

dette området er det gjort noe separering for å for berede videre frakobling

og ligger

(avløpsledning).

I

av bekken fra

avløpsystemet.
Problemområder

på Nordsia er området ved Ullerål Sk ole (Elling Solheims vei), Ullerålsgata og

Asbjørnsens gata. I tillegg er det i skråningsområd er ved Livbanen / Vesternbakken,
utfordringer

knyttet

til mye vann i grunnen og der boligeiere har tilknyttet

drensledninger

til

fellessystemet.

Bekk fra Hovsmarka inn i
bekkelukking
(overvannsledning)

Bekk fra Haldenjordet
felles avløpsledning.

inn i

Problemområder,
tilbakeslag i kjellere

Bekkelukking Haldenjordet
er felles ledning.

Utløp tidligere bekkelukking
ved Bekkegata. Felles
ledning

Utløp overvannsledning
/bekkelukking til elv.

Illustrasjon

4: Oversikt over overvannsledninger

(blått) og fellessystem

(rødt) på Nordsia.
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Andre

områder

Det er ikke registrert
kommunen

tilsvarende

problemer med le dningsnett

som Nakkerud, Tyristrand,

i de andre tettstedene

i

Ask, Heradsbygda , Sokna, Veme, Hallingby, Ringmoen,

Nes, Åsbygda og Haugsbygd.
Det er derimot registrert
naboeiendommer.

enkelte utfordringer

Naboeiendom

ved å sende overvann på bakken over til

kan være offentlig,

tette flater eller endret avrenningsforhold,

fel lesareal eller privat areal. Økt andel av

medfør er at vannet renner raskere og i større

mengder. Dette kan igjen medføre erosjon utenfor ti ltaksområdet

hvis vannet føres bort fra

tomten.

Illustrasjon

1.4

5: Bilde som viser ødeleggelser på nab oeiendom- vannet graver i naboens vei

Fremtidige utfordringer

En ser for seg følgende utfordringer
avrenningen

›

og behov

i Hønefoss i f remtiden der bymessig utbygging

vil påvirke

og vannets kretsløp på følgende måte:

Videre bymessig utbygging
overflaten

grunnet store nye arealer med harde flat er noe som medfører at

overflateavrenningen
vannmengder
opprinnelig

til medføre at en høy and el av nedbøren renner av på

skjer raskere og med høyere in tensitet.

på kortere tid sammenlignet

område.

Dette gir større

med avrenni ng fra et naturlig område eller fra

9
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Illustrasjon

6: Bildene ovenfor viser utbygging

Overvannsproblematikken

på Hvervenmoen

med en veldig økning av tette flater.

her ble løst ved infiltrasj on til grunnen som har veldig høy

infiltrasjonsevne.

›

Tradisjonelt

har overvann vært ført til ledningsnet tet. Dette skaper og har skapt

utfordringer

med tilbakeslag

rensekostnader

av avløpsvann i kjelle re samt at dette medfører større

ved kommunens

overvann fra fellesledninger

kommunale

renseanlegg på Monserud. Separering av

vil også frigjøre kapa sitet i eksisterende

ledningsnett.

fortsatt ønskelig å separere mest mulig av overvann et fra dagens fellessystem,
må videre ses i sammenheng
(trafikkerte

›

Det er

men dette

med at overvann i byer o gså kan være forurenset

arealer).

Generelt har driften i kommunen

vært opptatt av å f å frakoblet takvann fra fellessystemet

i områder hvor det er og har vært problem med tilba keslag i kjellere. Dette har vist seg å
være vanskelig uten formelt brev med pålegg. Kommun en har myndighet
etter forurensningsloven

›

til å gi pålegg

§ 22 annet ledd.

Hønefoss og omegn ligger i et område med mye løsmas ser. En del av utbyggingen
områder som ligger med avrenning til eksisterende
om disse boligområdene

ligger utenfor bysentrum

veldig viktig å ivareta avrenningen
ravinedaler

ikke belastes ytterligere

skjer i

r avinedaler mot de store elvene. Selv
og med et grøntpreg,

fra områdene sl ik at eksisterende

vil det være

skråninger

og

med overflate vann som kan grave og forårsake ras.

Spesielt gjelder dette i områder med marine avsetni nger og kvikkleire.

›

Hvordan prosjekter

organiseres og bygges ut vil påv irke hvilke overvannsløsninger

som

velges. På Ringerike finnes det regulerte boligområ der som i ettertid er stykket opp og
solgt videre til ulike boligutviklere.
overvannsløsninger

for hvert utbygde boligprosjekt

kunne forårsake overvannsproblem
løses ved at det før utbygging
utbyggere

›

for området, vil ulike

innenfor reguleringsplan

i områder nedstrøm s utbyggingen.

til slutt

Dette ville kunne

av området finnes en helhetlig overvannsplan

som alle

må følge.

Ved fremtidige

byggesaker som ikke følger regulerin gsplan med overordnet

overvannsløsning,
utbygger.

Uten en helh etlig overvannsplan

må en særskilt følge opp at håndt ering av overvann blir ivaretatt

av
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2

Overvann

i lovverket

og kommunale

Det må skilles mellom hvilke krav som stilles til e n utbygging
tiltak for å tilfredsstille

krav

og hvordan en gjennomfører

kravene. Hvilke krav so m må overholdes er oppsummert

i punktene

nedenfor. Rapporten forøvrig viser eksempler på hvi lke løsninger som kan benyttes der
utbygger kan gjøre egne valg av type løsning for å oppfylle de angitte krav.

2. 1

Lovverket

Håndteringen

av overvann reguleres av flere lover. De mest sentrale, overordnede

styringsverktøyene
(PBL) og forskrift

i den kommunale

om tekniske krav til byggverker

og byggesaksbehandlerens
tilrettelegging

saksbehandlerens

hverdag er plan- og bygningsloven

(TEK17). Dette er både arealplanleggerens

verktøy for formell forank ring av juridisk hjemlede krav ved

av tiltak. Dette gjelder også for r ammer knyttet

til behandling av overvann. I

det følgende gis en oversikt over en rekke krav i PBL og TEK17 som har direkte relevans for
behandling av overvann i tillegg til øvrig lovverk/ forskrifter.
Her nevnes utvalgte lovhjemler:
Henvisning lovverk:
Vannressursloven

Beskrivelse:
§ 7

andre ledd

"… Utbygging og annen grunnutnytting

bør fortrinnsv is skje slik at

nedbøren fortsatt kan få avløp gjennom infiltrasjon
Vassdragsmyndigheten
infiltrasjon

i grunnen.

kan gi pålegg om tiltak som vi l gi bedre

i grunnen, dersom dette kan gjennomfør es uten

urimelige kostnader …"
Plan- og

›

bygningsloven

§ 27-2

Avløp, ledd 1,5

PBL § 27-2, ledd 1: " … Før opprettelse

eller end ring av

eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning b lir godkjent,
skal bortleding

av avløpsvann være sikret i samsvar med

forurensningsloven
›

…".

PBL § 27-2, ledd 5: "… Før oppføring av bygning b lir satt i

gang, skal avledning av grunn- og overvann være sik ret.
Tilsvarende gjelder ved vedlikehold

av drenering fo r eksisterende

byggverk ..."
Byggteknisk

forskrift

(TEK 17) § 15-8 ledd
1,2,4

›

TEK17 § 15-8.Utvendig

avløpsanlegg med ledningsne tt.

Overvann og drensvann:
Ledd 1: " … Overvann og drensvann skal i størst m ulig grad
infiltreres

eller på annen måte håndteres lokalt fo r å sikre

vannbalansen

i området og unngå overbelastning

avløpsanleggene

Ledd 2: " … Bortledning

av overvann og drensvann skal skje

slik at det ikke oppstår oversvømmelse
dimensjonerende

på

… ".

regnintensitet

…".

eller andre ulemper ved

11
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Ledd 4, bokstav a: " … Avløpsanlegg skal prosjekt eres og
utføres slik at avløpsvann bortledes i takt med til ført vannmengde,
og slik at god helse ivaretas …".

Veilederen til TEK17 presiserer at flom- og fordrøy ningstiltak
omfattes av forskriftens

krav til utvendige VA-anle gg når de inngår

som del av avløpsanlegget.
›

Veiledning til TEK17 kapitel 15 Installasjoner

og anlegg.

Begreper i § 15-6, 15-7 og 15-8:
Ledd 1, bokstav b: " … Der overvannsledninger
med vann- og avløpsledninger,
spillvann og overvann,
av avløpsanlegget

går i fellesgrøft

eller der det er fell essystem for

inngår flom- og fordrøynings tiltak som del

… ".

Videre angir veilederen følgende:
›

Veiledning til TEK17 § 15-8, ledd 1:
" … Lokal overvannshåndtering

naturlige veier via infiltrasjon

innebærer å la vann et finne

til grunnen, eller bortledning

via åpne

vannveier og dammer. Det vil ofte være nødvendig me d
fordrøyning

der det ikke er tilstrekkelig

ledningssystemet

… ".

" … Infiltrasjon
miljøhensyn

og fordrøyning

og avløpsnettets

nedbørsmengder.
fordelaktig

Lokal håndtering

u t fra

til å ta imot store

av overvannet

er o gså

i området, jf .

§ 7, annet ledd … ".

" … Når lokal håndtering
overvannet

er å foretrekke

begrensninger

med tanke på vannbalansen

vannressursloven

naturgitte

kapasitet i vassdrag eller

av overvannet

ikke er mu lig ut fra

og praktiske grunner, kan kommunen

beste mme at

ledes bort i egne ledninger til vassdrag . Kommunen er

vassdragsmyndighet

jf. Forskrift om hvem som skal v ære

vassdragsmyndighet

etter vannressursloven

›

… ".

Veiledning til TEK17 § 15-8, ledd 2. Preakseptert e løsninger:
" … Når tilrenningen

overvannledninger

er større enn det anleggets sluk og

er dimensjonert

for, eller der le dningssystemet

tilstoppes eller ødelegges, må det overskytende

van net ledes bort

via planlagte flomveier og med minst mulig skade el ler ulempe for
miljøet og omgivelsene
›

… ".

Veiledning til TEK17 § 15-8, ledd 4, bokstav a. Preaksepterte

løsninger:
" … 1. Anlegg for sanitært avløpsvann (spillvann)
dimensjoneres

for største forventede

spillvannsmengder

belastning.

må

Ve d særlig store

kan det, for eksempel for industr iområder,

nødvendig å prosjektere

for utjevning

av vannføring en … ".

være
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" … 2. Overvannsledninger

og fellesledninger

avløpsvann og overvann,

må dimensjoneres

fastsatt gjentaksintervall

for tilrenning

" … 3. Når tilrenningen
avløpsledning,

som mottar både

på grunnla g av et

… ".

overstiger kapasiteten

kan den overskytende

ti l avskjærende

vannmengden

avl astes via

overløp til nærmeste vassdrag eller sjø … "

Naboloven

§ 2 ledd 1

… Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som uri melig eller
unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom

…" videre at"

… I avgjørelsen om noe er urimelig eller unødvendig skal det
legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk å mu lig gjøre for
å hindre eller avgrense skade eller ulempe …".
Forurensningsloven

Forurenser (tiltakshaver/grunneier)

er ansvarlig f or sine utslipp.

Overvann som knyttes til kommunalt
vassdrag/sjø

påslipp til kommunalt

nett er kommunen

Etter forurensningsloven
kommunen

enn når kommunen
Bestemmelsen
ledningene,

forurensning smyndighet.

kreve at abonne nten
i andre tilf eller (også ellers)

gjør tiltak på sine egne ledninger .

retter seg primært mot separering og r eparasjon av

men omlegging vil også kunne fortolkes som å endre

taknedløpene

fra å føre vannet ut i en kommunal

håndtere takvannet
tvangsmulkt

led ning til å

på egen eiendom. Kommunen kan ve lge å

varsle pålegg og tvangsmulkt

Forskriften

ell er ledes til

§ 22 annet ledd, annet pun ktum kan

(forurensningsmyndigheten)

legger om og utbedrer sin stikkledning

Vannforskriften

ledningsnett

behandles i henhold til forurensningsl oven. Ved

i samme brev, eller va rsle

i brevet der pålegget vedtas.
fastsetter

tilstand og mål for vannfor ekomster og derav

de krav som stilles til utslipp av forurenset

overv ann.

Ringerike kommune har stilt miljømål til vassdrag g jennom
Hovedplan for avløp. Målet er "god tilstand"
vannforskriften.
opprettholdes
tilfredsstillende
brukerbehov.

Vannkvaliteten

på van nkvalitet

iht

i lokale resipiente r skal

på dagens nivå, der tilstand i forhol d til egnethet er
til rekreasjonsmessige

og evt. sp esielle og aktuelle

Stabilisere de lave utslippene av næri ngsstoffer,

sikre at disse holder seg på dagens nivå.

og

13
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2. 2

Kommunale krav

Som det fremgår av TEK17 § 15-8 og veilederen til f orskriften

har kommunene

anledning til

å sette absolutt krav til at overvann skal håndtere s lokalt og ikke ledes til lukket
avløpsanlegg.

Kravet kan også forankres i vannressu rslovens § 7: " … Utbygging og annen

grunnutnytting
infiltrasjon

bør fortrinnsvis

skje slik at nedbør en fortsatt kan få avløp gjennom

i grunnen. Vassdragsmyndigheten

infiltrasjon

kan gi pålegg om tiltak som vil gi bedre

i grunnen, dersom dette kan gjennomfør es uten urimelige kostnader …"

Alt overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom i åpne løsninger slik at vannets naturlige
kretsløp, naturens selvrensingsevne
infiltrasjon,

fordrøyning,

og grunnvannsni våer opprettholdes.

Dette kan gjøres ved

utledning til vassdrag/s jø eller på annen måte utnytte overvannet

som ressurs. Overvannsløsningen

planlegges i tråd m ed tretrinnsstrategien.

Dersom alt overvann ikke kan håndteres lokal på ege n eiendom, skal det foreligge avtaler om
å føre overvannet

over på annen manns eiendom eller der det er mulig avtale om påslipp til

offentlig overvannsledning.
Grunneier/tiltakshaver

skal etablere sikre flomveie r for ekstremnedbør

med en godkjent utledning av flomvannet
flomhåndtering

på egen eiendom og

utenfor ege n eiendom som gir en sikker

uten fare for skade på andres eiendo m. Nødvendige avtaler med annen manns

eiendom må inngås der det er behov for dette.
Tabellen nedenfor oppsummerer

kommunens

krav til ov ervannshåndtering

m/referanse

til

kilde.

Plandokument
Kommuneplan

Bestemmelse/krav
og

reguleringsplaner.

I reguleringsplaner

skal overvannshåndtering

med annen infrastruktur.

omtale s på lik linje

Det settes krav til at ny bebyggelse skal

sikres mot flom, men i tillegg skal også eksisteren de bebyggelse og
infrastruktur

sikres mot endret avrennings-

overvannsløsninger

Illustrasjon

fra den nye bebyggelsen.

7: Utsnitt fra kommuneplan.

og grun nvannsforhold

og
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Plandokument

Bestemmelse/krav

Naturreservater/
verneområder
/naturområder med
høy verdi.

I juni ble 13 nye verneområder
Regjeringen.

(Væleren, Steinsfjorden)
Hovsenga, Solbergtjern
ligger sentrumsnært

Illustrasjon

i og rundt Tyrifjord en vedtatt av

For Ringerike omfatter

det noen biotop vernområder

samt naturreservatene
og Søndre Tyrifjorden.

og i nær tilknytning

Ådal selva,
Spesi elt Hovsenga

til bebygd e områder.

8: Utsnitt fra verneplan for Tyrifjord en

Kommunen har ingen lokale vernekrav,

men det kan se ttes

strengere krav til overvannshåndtering

fra større u tbygginger

nærhet til prioriterte

friluftsområder

dette (fra nord langs Randselva/Storelva):
Holtangen,

i

og badeplass er. I sentrum er
Hovsenga , Hønsand,

Petersøya og Schongslunden.

Illustrasjon 9: Oversikt over badeplasser (kilde:
http://www.ringerike.kommune.no/Om-Ringerike/Ut-i-n

aturen/Badeplasser

)
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Plandokument

Bestemmelse/krav

Kommunens
VA-norm, Kap. 7
Transportsystem Overvann.

Kommunen har i sin VA-norm satt krav til at overvan n i størst mulig
grad skal håndteres lokalt med kun begrenset tilfør sel til
overvannssystem.

Det innebærer at alternative

trans portsystemer

skal velges dersom forholdene ligger til rette for det. Alternative
transportsystemer

›
›
›
›
›

for overvann som skal vurderes er :

Infiltrasjon
Flomveier
Naturlig avrenning
Vassdrag/bekker
Avledning på bakken

Det er videre sagt at overvannsledninger/overvannsa
dimensjoneres

nlegg skal

etter krav angitt av kommunen.

Det er henvist til VA/Miljø-blad:

›
›
›
›

69 Overvannsdammer,

beregning av volum

70 Inn- og utløpsarrangement

ved overvannsdammer

92 Overflateinfiltrasjon
93 Åpne flomveier

Standard
abonnementsvilkår
for vann og avløp

Sanitærreglementet

(Sanitærreglement)

og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg.

består av en alminnelig

del (adm inistrativ)

en teknisk del med konkrete krav til utførelse. De fastsetter
leveringsbestemmelser

og vilkår kommunen

samt

hvilke

stiller fo r tilknytting

til

Kravene som stilles skal

sikre at vann- og avløpsanlegg blir utført på en be tryggende måte
med hensyn til funksjonssikkerhet
Med hjemmel i de administrative
abonnementsvilkår

og anleggs- og ut styrskvalitet.
bestemmelsene

påslipp av overvann til offentlig avløpsanlegg,
sandfang, fordrøyningsbasseng
følgende krav til overvanns-

›

til Standard

for vann og avløp kan kommunen

st ille krav til

bl. a. innhold, mengde,

m.m. Sanitærreglement

et angir bl.a

og drensledninger:

Takvann og overflatevann

(overvann)

skal infiltrere s til

grunnen, ledes bort i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes, og
må ikke tilføres kommunens
kommunen.

Bortledning

ledninger uten samtykke fra

av overvann og drensvann skal skje slik

at det ikke oppstår oversvømmelse
dimensjonerende

›

eller andre ulemp er ved

(pkt 3.1.2).

Belastning skal beregnes på grunnlag av sannsynlig maksimal
regnintensitet

›

regnintensitet

for området (pkt. 3.1.2.1)

Kommunen bestemmer
tilknytning

hvilken metode som skal benyttes for

til offentlig ledning og kan stille kra v til innmåling

(koordinatfesting)

av tilknytningspunkt

(pkt. 3.2.9 ).

Ringerike kommune har ikke egne sanitærreglement
nasjonale.

ut over de
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Plandokument

Bestemmelse/krav

Fastsatte krav i
retningslinjer til
maks påslipp.

Tilførselen av overvann til det offentlige avløpsne ttet skal
minimaliseres.

Påslipp av overvann til avløpsnettet

må begrunnes og

godkjennes av kommunen.
Maksimalt påslipp er satt til 1 l/s*da
pluss klimafaktor

1,4 .

Ved større utbygginger
kommunen
Dimensjonerende
regn og klimafaktor

for 25 års regnintensitet

eller liten kapasitet på off . avløpsnett kan

fastsette strengere påslippskrav.

Ringerike har en målestasjon

i sentrum som ikke har vært oppdatert

på en del år. Det vil være behov for bedre måledata på
nedbørsintensiteter

for å kunne beregnet tilførsel mest mulig riktig.

Inntil dette er på plass, skal følgende målestasjon

›

18701

Blindern

(Oslo).

Se www.klimaservicesenteret.no

: Her oppgis IVF for ethvert

geografisk punkt i Norge. Som klimafaktor

Avrenningsfaktorer:

Følgende avrenningsfaktorer
Type flater

benyttes:

benyttes

1,4 .

skal benyttes (jfr. mer info i vedlegg):
Avrenningsfaktor
25 år

Avrenningsfaktor
200 år (flomvei)

Tak

1,0

1,0

Grønne tak

0,5

0,6

1,0

1,0

Steinbelegg

0,6

0,7

Permeabelt

0,4

0,5

Grusveier/-plasser

0,5

0,6

Plen/hageareal

0,2

0,3

Dyrket mark

0,2

0,3

Skog

0,1

0,15

(ekstensivt)
Asfalterte veier og
gater

steinbelegg

Dokumentasjon
infiltrasjonsevne

av

Der det velges infiltrasjonsløsning,
kreves det dok umentasjon
infiltrasjonskapasiteten
i forbindelse med IG-søkna d.
Hvis det ikke foreligger dokumentasjon på infiltras jonskapasitet
tidligere, kan dette gjøres ved infiltrasjonstest,
jfr. kap.5.

av

fra
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Plandokument

Bestemmelse/krav

Viktige krav spesielt
for bysentrum,

Følgende punkter/krav

›

vil være spesielt viktig for tiltak i bysentrum:

Takvann skal ikke ledes til drenssystemet.
bygningskonstruksjon

›

Kun dren svann for

kan ledes til kommunal

AF-ledn ing.

Selv om det er varierende grad av infiltrasjonsevne
sentrumsområdene,

skal i utgangspunktet

etableres som infiltrasjonssandfang.

i løsmasser i

alle sandfa ng

Unntaket er de r slike

medfører ulempe for 3. part, annen eiendom samt i o mråde
med fjell.

›

Det må dokumenteres

flomveier for nye tiltak. AF-sy stemet skal

skjermes fra flomveier slik at en unngår tilbakesla g ved at
flomvann finner veien inn i AF-systemet.

›

For naturområder/rekreasjonsområder

langs elvene og da

spesielt ved badeplasser (inkl. nedbørfelt),

skal r ensing

vurderes før utledning av overvann til elv. Er det ikke behov for
rensing før utledning,

skal dette dokumenteres.

Flomveier skal innarbeides i byplanen og være retni ngsgivende for
fremtidige

overvannsløsninger

utomhusarealer
Gjenåpning av
bekker

i sentrum samt høydes etting av bygg,

og veier.

Det finnes flere bekker som er lagt i rør, jfr kapi ttel 1. Flere av
bekkelukkingene er bygget igjen/over, noe som vansk eliggjør en
gjenåpning. Deler av bekker kan i midlertidig
ligger til rette for dette.
Ved plansaker og byggetiltak

gjenå pnes hvis det

skal det foretas en vu rdering av

gjenåpning av bekkelukkinger. Det bør ikke godkjenn es tiltak over
eksisterende bekkelukkinger som fører spillvann (fe llesledning).
Dette gjelder f.eks bekkelukking på Haldenjordet/Kr okenveien.

Påslipp til offentlig
avløpsnett

Det primære tiltaket er håndtering

av overvannet

Der det ikke er mulig å håndtere alt overvannet
kommunen

enkeltvedtak

lok alt, kan

akseptere påslipp til avløpsnettet.

Påslipp forutsetter
ledningseier

på egen eiendom.

søknad og godkjenning

av kommun en ved

(teknisk etat). Kommunen kan stille kr avene i
eller i forskrift.

forurensningsforskriften

Hjemmelen

for slik e vedtak er

§ 15A-4 om påslipp til off entlig avløpsnett.

Kommunen kan stille krav til påslippet om mengde sa mt eventuell
forbehandlingsinnretning.
vassdrag/grunn,

Hvis overvannet

føres dir ekte til

så behandles dette også etter forur ensningsloven

med fylkesmannen

som forurensningsmyndighet.
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Plandokument

Bestemmelse/krav
Følgende påslipp kan være aktuelt:

›

Drensvann fra bygg med kjeller kan ledes til avløps nettet
(overvanns-

eller fellesledning).

Takvann kan ikke kobles til

drensledningen.

›

Påslipp av overvann til avløpsnettet

kan godkjennes

løsninger ikke kan ta hånd om alt overvannet.

der lokale

Overv annet skal

fordrøyes før påslipp iht. gitte krav.
Kommunal
overtakelse

Kommunen krever utbyggingsavtale
av

tekniske anlegg. Overvannsanlegg

overvannsanlegg

2. 3

være utført iht kommunale

påvirkes forurensningsmessig

regnvannet

og de aktiviteter

Forurensning

Fylkesmannen

opp eller er egnet for oppsamling.
overvannet

av type mat erialer som kommer i kontakt med

som utøves på tetta fl ater.

i overvann skal behandles i forhold ti l Forurensningsloven

krav til vannkvalitet.

er forurensning smyndighet

og Vannforskriftens

for overvann som er samlet

Dersom den steds spesifikke risikovurderingen

viser at

kan medføre skade eller ulempe på miljøe t kreves det en tillatelse etter

forurensingsloven

§ 11. jf. forurensningsloven

Utslipp av forurenset

Ulike arealtyper

Overvannet

§ 8 tredje ledd.

overvann kan relateres til to forhold:

Kilder til forurensning

i overvannet

og tilhørende aktiviteter

som skap er utslipp av forurenset

vasker med seg avsatte forurensninger

fyring, forbrenning
tørrværsperioder
etterkant

normer og krav.

Forurenset overvann

Overvannet

›
›

der det vil være a ktuelt å overta
som overtas av kom mune må

og slitasjeprodukter,
eller ved snøsmelting

av en lengre tørkeperiode

Forurensningsmengden

i overvannet

fr a atmosfærisk

avfall, r usk og rask. Miljøgifter

avsettes generelt i
Nedbør i

vil være avhengig av andelen tette flater og aktiviteten

kilde der bidragene stammer fra forbrenning

bi lmengde etc.

på kjøretøyene.

representerer

av driv stoff, slitasje på bremseanlegg,

Utslipp fra forurenset

en stor
dekk og

overvann fra vei til sårbare

har derfor stort potensiale til negativ e effekter på akvatisk flora og fauna. Som

eksempel står avrenning fra tette flater for den st ørste delen av tilførsel av PCB og
tungmetaller

fra

kalles "first-f lush" effekt.

Takvann betraktes som rent, mens veivannet er forur enset. Biltrafikk

resipienter

nedfall, partikler

som videre f rigjøres under nedbørsperioder.

på flatene som er bestemt av befolkningstetthet,

vegbane, samt korrosjon

overvann

til Oslofjorden.

Som hovedregel må forurenset

overvann gjennomgå

ren sing før påslipp.
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I reguleringsplan/byggesak
faktiske sammensetning

må det vedlegges dokumen tasjon på overvannets
dvs. innhold av partikler,

til påslippet vurderes individuelt.
til kommunalt

m iljøgifter,

Overvann som le des til vassdrag eller infiltreres

nett) behandles i henhold til foruren sningsloven.

miljørisikovurdering

forventede

olje og næringssalter.

av hvilke konsekvenser

eller

Kravene

(ikke knyttes

Det må gjøres en

utslipp et kan få for

vannforekomsten/grunnvannet.
Overvann fra vei regnes som forurenset ved ÅDT > 30 00 (årsdøgntrafikk).
I mangel av
nasjonale veiledende verdier, så kan kan en benytte trafikkmengde som indikasjon på
forurensning.
Krav til rensetiltak

er avhengig av ÅDT og vannforek omstens sårbarhet,

Veier

*Vannforekomstens

(trafikkmengde
ÅDT)

se tabellen nedenfor.

*Rensetiltak

sårbarhet

Øvrige

(ja/nei)

urbane

områder

Lav-middels-høy

<3 000

Alle

3 000 – 15 000

Ikke behov for

Middels/høy sårbarhet

15 000 – 30 000

Høy

Småhusområder,

parker

rensing

og naturområder

Ja – 1-trinns

Bykjerne (bo-, nærings-

rensing

og arbeidsområder)

Ja – 2-trinns
rensing

Større parkerings-

og

terminalområder,
Osloveien, Kongensgata
og Hønengata.

> 30 000

Alle inkl. kystvann

Ja – 2-trinns

-

rensing
Tunnel

Alle inkl. kystvann

Ja – 2-trinns

(vaskevann)

Illustrasjon

-

rensing

10: Tabell som viser behov for rensing av overvann fra vei og øvrige urbane områder (*kfr.
Statens vegvesen, rapp. 597/2016 (Ranneklev, et al., 2016) ).
* 1-trinns rensing betyr fjerning av partikulært

bu ndne forurensninger.

2-trinns rensing betyr fjerning av både løste og partikulært

1-trinns rensing dekkes ved sedimentasjon
dekkes ved å kombinere sedimentasjon
filterløsning.

av partik kelbundet forurensning.

og naturlig in filtrasjon

De fleste lokale overvannsløsninger

tilbakeholdelse

av forurensninger.

bundne forurensninger

2-trinns

eller tilsvarende

rensing

bygd

har med noen unntak gode forutsetninger

Jfr. kapittel 4 (trinn 1-3 løsninger).

for
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3

Dokumentasjon

I plan-

og byggesaker

i plan og byggesaker

skal arealutnyttelse,

grøntstruktur

samordnes

terreng- og overflateutformin

g, høydesetting

i forhold til dokumentasjon

av hovedprinsippene

for ov ervannshåndtering

og valg av løsninger.

er det essensielt at det

tas stilling til løsninger for overvann helt fra ti dlig fase i et utbyggingsprosjekt
ferdigstilling.

til stadfesting

rammetillatelse

til det gis brukstillatelse.

av plan, og videre inn i byggesaksbehandlingen

Plan for overvannshåndtering

Utrednings-

og detaljeringsnivået

overordnet

på reguleringsplannivå

detaljeringsnivået
type utbygging

fra søknad om

utarbeides i de ulike fasene.

på planen tilpass es den fasen prosjektet
og detaljert

på b yggesaksnivå.

er i, det vil si

Utrednings-

og

må også tilpasses det enkelte pr osjekt, da det vil være variasjon,

både i

og forholdene på stedene hvor det sk al bygges. Kommunen vurderer hva som

er nødvendig omfang av dokumentasjon
fra tiltakshaver

behov for innhenting

for plan eller byggesaken med grunnlag i

og kunnskap om stedli ge forhold. Avklaringer

av kunnskapsgrunnlag

og innled ende vurderinger

bør gjøres ved første kontakt mellom tiltakshaver/u
kontaktmøte

og frem til

Det vil si at forholdet må følges o pp og ivaretas gjennom reguleringsprosessen

fra oppstartfase

opplysninger

og

med løsninger for overvannshåndtering.

Dette kapittel er ment som retningslinjer

For å sikre etterlevelse

21

i reguleringssaker

overvannshåndteringen.

tbygger og kommunen.

Det vil si på første

og på forhåndskonfer anse i byggesaker.

I dag er ca. 50% av byggesaksavdelingens
foreligger reguleringsplan.

med hensyn til

av overvannsløsninger

vedtak kny ttet til byggesaker hvor det ikke

Eldre reguleringsplaner
Erfaringsvis

gir heller ingen føringer for

ser en også at det er utfordringer

knyttet

til områder som

bygges ut av ulike aktører og ulik regi innenfor et regulert område. Dette har medført at en
ikke har fått en helhetlig løsning for overvannshån dteringen og dette har enkelte steder skapt
problemer for tredje part i ettertid av utbyggingen .

Dokumentasjon

for overvannshåndtering

endret avrenningsforhold

kreves

i alle type byggesaker

som medfører

eller økt andel av tette f later. Dette gjelder uavhengig om det er

enkle søknader, ett-trinns

eller to-trinns

søknader .

22
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Omfang av dokumentasjon

›
›

vil kunne tilpasses noe i f orhold til om søknad gjelder:

søknad som gjelder enkelthus,

fradeling av tomt, fa sadeendring

mm.

søknad som gjelder større bolig- eller næringsfelt

Videre beskrivelse og eksempler er ment å gi den nø dvendige veiledningen
overvannssaken

skal løses og dokumenteres

å unngå tilkobling

av overvann til kommunalt

Søknad om ramme- og igangsettingstillatelse
lokalisering

av infiltrasjonsløsninger,

Overvannshåndteringen

3. 1

om hvordan

i byggesø knaden. Et viktig mål for kommunen

er

nett.
forutse tter detaljert

fordrøyning , flomveier,

plan med dimensjonering

påslipp til kommunalt

og

nett etc.

skal planlegges iht. tretrinn sstrategien.

Mindre byggesaker

Eksemplet nedenfor viser illustrasjon
eller på-/tilbygg.

for en mindre byggesak som kan være nybygg, fradeling

Det bør dokumenteres

hvordan en tenker seg ivaretagelse

av overvann fra

tak og plasser (se kap. 3.3).
I utgangspunktet

bør de grønne arealene benyttes fo r å infiltrere

overvannet

lokalt. Ved tette

masser kan det hende at en må føre en andel av vann et ut av tomten. Eventuelt påslipp til
kommunalt

nett må avklares med kommunen.

Videreføri ng av overvann over annen manns

eiendom må avklares før tiltaket kan etableres. Sli ke avtaler bør tinglyses.
Ved ekstremsituasjoner
naboeiendom

Illustrasjon

må en ha dokumentert

eller tredje part.

11: Eksempel på illustrasjon

til overv annsplan for liten utbygging

Alle tiltak også mindre tiltak skal dokumenteres
rørleggerportal

at flom vei ikke vil føre til skader hos

(enkelthus).

og i tillegg meldes inn ved kommunens

hvis det gjøres endringer på eksist erende ledningsanlegg.

tillegg søkes om sanitærabonnement.

For nybygg skal det i
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3. 2

Reguleringsplaner/større

Det anbefales at det i reguleringsfasen
situasjonen

utbyggingsområder

utarbeides en helhetlig plan for overvann som viser

på stedet og de konkrete hovedløsningen e for overvannshåndteringen.

overvann vil forenkle dokumentasjonsbehovet

En plan for

for sen ere plan og byggesaker som vil følge

reguleringsplanen.
I planen redegjøres det for:

›

Eksisterende og nye vannveier.

›

Behov for og plassering av infiltrasjonsflater.
(vegetasjonsoner/plen/regnbed/grus/grønt

tak, etc.) .

›

Behov for og plassering av sedimenterings-

og fordr øyningsanlegg.

›

Behov for og plassering av flomveier (eksisterende

›

Virkninger

Arealbruk,

av nærføring mellom vannveier og bygg- o g anleggstiltak.

høydesetting,

grønnstruktur,

løsninger for overvannshåndtering
reguleringsplanen
minstekravet

og nye).

terreng- og overflateutforming

og flomveier.

sammen med øvrig arealbruk.

Ove rvannsrelatert

samordnes med

arealbruk må fremgå av

I reg uleringsbestemmelsene

bør

være at det sammen med byggesøknad ska l utarbeides en utomhusplan,

denne skal redegjøre detaljert
løsning for overvannssystem

for håndtering

av ov ervann (terrengendringer,

og at

høyder, teknisk

mv.).

Utover dette kan reguleringsbestemmelsene

angi mer konkrete rammer som gjenspeiler

løsningene som er vist i den helhetlige overvannspl anen. Eksemplene under omfatter

et utvalg

av krav til overvannshåndtering.
Rammen må tilpasses prosjektomfang

›

og stedlige forh old.

Overvann skal fordrøyes og infiltreres

innenfor pla nområdet og ledes mot resipient i åpne

vannveier.

›

Naturlige vannveier i terrenget

skal identifiseres

og så langt det lar seg gjøre

opprettholdes.

›

Nye vannveier skal opparbeides som åpne kanaler/bek ker/dammer.

›

Lukkede vannveier skal gjenåpnes.

›

Påslipp av overvann til det kommunale

For byggesaker hvor det ikke er utarbeidet

avløpsnettet

er ikke tillatt.

en slik plan i forbindelse med regulering

området, vil det også være nyttig å utarbeide en ov erordnet overvannsplan.
være aktuelt i fortettingsprosjekter
utbyggingsprosjekter
overvannsproblematikk

(1-3 hus), men også for

som realiseres iht. regulering splaner av nyere dato dersom
ikke er håndtert i tilstrekke lig grad i reguleringsprosessen.

har rett til å kreve dokumentasjon
bestemmelsene

i etablerte bo ligområder

av

Det kan særlig

Kommunen

av overvannshånd tering selv om dette ikke er nevnt i

til reguleringsplanen,

jfr. TEK17 og vannressursloven.

23

24

RETNINGSLINJER FOR OVERVANN I RINGERIKE KOMMUN E

Store utbyggingsprosjekter
blågrønne korridorer

gir rom for felles overv annsløsninger

som er flerfunksjonelle

og sammenhengende

(aktiv itet, lek, gang- og sykkelveg,

infiltrasjon,

flomvei mm.).

Illustrasjon

12: Illustrasjon

av overvannshåndtering

til en detaljr eguleringsplan

Illustrasjon

13: Prinsippskisse for lokal overvannshåndtering
(flerbruksområde)
i bebyggelse (plan/snitt).

for boligområde.

og fl omveier i blå-grønn korridor
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Illustrasjon

14: Eksempel på blå-grønne korridorer i boligbebyggels e med kombinerte funksjoner for
ferdsel, overvannshåndtering,
lek, rekreasjon og tr ygge flomveier etc. Tilrenningen av
overvann fra bebyggelsen er vist med piler. Korrido rene ligger lavere enn bebyggelsen og
er tilpasset de naturlige lavpunktene i terrenget. Bildet nede til høyre viser lav kryssing
mellom g/s og flomvei.

Illustrasjon

15: Prinsippskisser for lokal håndtering av overvann i nærings- og handelsområder.
til infiltrasjonssone (venstre) og avrenning til fo rdrøyningsdam (høyre).

Avrenning

25
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Illustrasjon

16: Prinsippskisse for lokal håndterin g av overvann langs veier (plan/snitt)

Illustrasjon

17: Prinsippskisse infiltrasjonssone/regnbed
gjennomgående kjeftsluk.

i bygate (plan/snitt).

Kantstein m/åpninger

eller
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3. 3

Dokumentasjon

Kapittel 2 oppsummerer

til plan og byggesak

de krav og retningslinjer

følgende tabellene, vises dokumentasjon

so m må følges i plan og byggesaker.

som utbygge r skal fremskaffe

Listen er også underlag for kommunens

I de

i plan og byggesaker.

behandling av plan og byggesaker.

Listen kan virke stor for mindre byggesaker,

men he r må en gjøre en vurdering

på

detaljeringsnivå

i byggesaken basert på de lokale f orhold. Der byggesøknaden

reguleringsplan

med godkjent teknisk plan for overv ann, er dokumentasjonsbehovet

ligger innenfor
mindre i

forbindelse med senere ramme- og IG-søknader.
Der det ikke foreligger en teknisk overvannsplan
arbeid i dokumentasjon
DOKUMENTASJON
REGULERGSPLAN

Helhetlig plan for overvann anbefales utarbeidet
håndtering

søknad.

i forbindelse med

Plan for overvann skal vise hovedl øsningene for

av overvannet

iht. 3 trinns strategien.

Jfr. kap. 3.2.

Det skal foreligge en godkjent helhetlig plan for o vervann fra
reguleringsplanen

før det søkes om rammetillatelse.

Der overvannsplan

mangler i forbindelse med reguler ingsplan, må

dette utarbeides i forbindelse
IG-SØKNAD

vil en måtte legge mer
to-trinn

VED ULIKE FASER I PLAN OG BYGGESØKNAD .

reguleringsplan.

RAMMESØKNAD

ve d reguleringsplan,

i forbindelse med rammesøkna den, eventuelt

med rammesøknaden.

I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse
overvannsanleggene
kommunalt

være detaljprosjektert.

nett må være sendt/godkjent

drift- og vedlikehold

av kommunen

av overvannsanlegget

Det skal foreligge en detaljert

, skal

Søknader om påslipp til
s amt at

må være avklart.

plan som viser plas sering, utforming

og dimensjonering

av overvannsløsningen

Dimensjoneringen

skal utføres iht. 3-trinnsstrategi

inkludert

f lomveier.
en og rapportens

beregningsmetode.
Ved eventuelt

påslipp skal vannføringsregulator

ved maks oppstuving

vær e dimensjonert

ved 25 års nedbør. Overvannsanl eggets

påkobling til offentlig avløpsnett samt vannførings regulator
inntegnes på kart. Type av vannføringsregulator
må sendes rørleggeranmeldelse
Drift- og vedlikeholdsrutiner

dok umenteres.

Det

og sanitærsøknad.

for anlegget skal bes krives, og det skal

opplyses om hvem som skal forestå driften og vedlik eholdet.
FERDIGMELDING

Når overvannsanlegget
sluttdokumentasjon

er ferdigstilt

til kommunen

må det sendes inn
v/kommunalteknikk

at tiltaket er utført iht. gitte tillatelser,
tegninger.

s om bekrefter

norme r og godkjente
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Det må leveres godkjent dokumentasjon
kommunen

skal overta (asbuilt).

For overvannsanlegg
kommunens

som søkes overtatt

typetegninger

ferdigmelding

på de anlegg som

Se kommunens

rørleg gerportal.

av kommunen,

skal

eller bedre benyttes. Søkna d om

skal vedlegges drifts- og vedlikehold sinstruks samt

signert avtale mellom driftsansvarlig

firma og ansv arlig for

overvannsanlegget/eiendommen.

Tabellen nedenfor oppsummerer dokumentasjonsbehovet
i plan- og byggesaker. Som nevnt
tidligere vil omfang på dokumentasjon være avhengig av om det foreligger godkjent
overvannsplan

i reguleringsplan

samt om det skal søkes ramme-, IG eller ett-trinnsøknad.

DOKUMENTASJONSBEHOV
Tiltaket

I PLAN OG BYGGESAKER

Eksisterende og planlagt ny bebyggelse m/a realbruk vises på
situasjonsplan.
Foreligger det reguleringsplan
hvordan overvannet

med bestemmelser

som sier noe om

skal ivaretas, skal det vises hv ordan kravene

oppfylles.
Nedbørfelt,

Avgrensing av nedbørfelt skal vises på kart (areal med tilrenning

topografi og

planområdet).

areal til

beskrives inklusive avrenningsmønster

og planlagte endringer.

Finnes det omkringliggende

som har tilstr ekkelig kapasitet til

Eksisterende overvannsløsning

til

og vann veier skal

overvannshåndtering.

å ta imot overflatevannet

naturmark

som genereres i området, så skal dette

dokumenteres.
Eksisterende grøntstruktur

og vegetasjon

grad. Hvis ikke må det dokumenteres
avrenningssituasjon,

må bevares i størst mulig

at nye arealer ivaretar ny

bl.a ved å vise nye grøntstruk turer og

vegetasjonssoner.
Flomveier

Lokalisering av areal for overvannstiltak
Ligger eiendommen

, flomsoner og flomveier:

i nærhet av flomsone for vassdrag skal dette

nevnes.
Det må sjekkes ut om overvann fra høyereliggende
områder/bebyggelse
hvor overvannet

kan renne inn på eiendommen.

på eiendommen

Vassdrag og

Lukkede vannveier/bekker

vannveier

mulighet for gjenåpning

Det må også vises

vil ta veien videre.

må registreres.

Det må red egjøres for

og hvilke konsekvenser

nedenforliggende

områder. I reguleringsplan

med vegetasjon

langs vassdrag og vannveier.

dett e har for

skal de t være buffersoner
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Forurensende

Det må dokumenteres

aktiviteter

om dette potensielt

på

eiendommen

type og omfang av aktiviteter

kan forurense overvannet

p å eiendommen

og

før og etter utbygging.

Tilsier tidligere bruk av tomta at grunnen kan være forurenset?

Ut fra

dette skal det vurderes behov for å rense overvanne t. Jfr. tabell i kap.
2.3 som sier noe om behov for rensing. Er det aluns kifter på
eiendommen

må grad av forurensning

av overvann vurd eres.

Behov for å lede overvann fra tak og vei- og parker ingsarealer til ulike
separate overvannsløsninger

skal vurderes.

Utslipp som ledes til Hovsenga og Ådalselva naturre servater og deres
nedbørfelt skal behandles særskilt.
For utslipp til rekreasjonsområder/badeplasser
dokumentere

skal tiltakshaver

at utslippet ikke medfører påvirkning

Overvanns-

Prinsippet om 3-trinnsstrategi

løsning

flomveier

for infiltrasjon,

a v nærmiljøet.

fordrøyning

skal benyttes. Overvannshåndteringen

og

skal primært baseres

på åpne løsninger.
Overvannshåndteringen

beskrives og vises på kart. Vis hvordan

overvannet

ledes på tomta og hvor det ledes utenfor tomta (vassdrag,

kommunalt

nett). Type, plassering og snitt/plan

infiltrasjon

og fordrøyning

bebyggelse og aktiviteter

vises. Konsekvenser

det eksisterende
tilknyttes

(v/ekstremnedbør).

arealbruk må fremgå av overva nnsplanen:

bebyggelse, grøntstruktur,
overvannsløsninger,

for nedstrøms

belyses og det må vises p unkt for utledning

av flomvann fra eiendommen
All overvannsrelatert

av løsninger for

traseer og arealer for f lomveier,

vannveier/bekker,

lokale

offentlig led ningsnett.

Finnes

sluk, skal dette vurderes frakoble t offentlig nett og

åpne løsninger.

Det redegjøres for muligheten
overvannsløsningen
dokumentasjon

for infiltrasjon

i gr unnen og i hvilken grad

kan baseres på infiltrasjon.

utføres grunnundersøkelse

Ved mangelfull

og infiltra sjonstest.

For

mindre tiltak kan behovet for dette avklares med ko mmunen.
Ledes overvann til annen privat eller offentlig gru nn må tillatelse fra
grunneier innhentes og tinglyses på eiendommen.
Dimensjonering

av løsninger gjøres iht. beregningsm etoden i

retningslinjene.

Infiltrasjon

Følgende må dokumenteres

i forhold til infiltrasjon sløsninger:

Tidlig planfase/reguleringsplanfase:
•
Vurdere løsmasseforhold og infiltrasjonsevne på tom ta basert
på NGU løsmassekart og lokal erfaring
•
Områder på tomta med gunstig infiltrasjonsevne avse ttes til
overvannshåndtering
i reguleringsplanen
•
Vurdering av infiltrasjonsløsning
og arealbehovet f or infiltrasjon
av overvannet fra tette flater
•
Vurderingene sammenstilles og inngår i overvannspla nen (del
av kommunalteknisk
plan i reguleringsplanen)
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Byggesak:
•
Sjakting av prøvehull og klassifisering av løsmasse r i de aktuelle
områdene for infiltrasjon
•
Infiltrasjonstest
(jfr. kap 5.5)
•
Sammenstilling av løsmasseprofiler, kornfordelingsa nalyser,
infiltrasjonstester
og egnede infiltrasjonsarealer
•
Beregning av infiltrasjonsareal og valg av infiltra sjonsløsning
Rapport som sammenstiller

undersøkelser,

og tegninger av infiltrasjonsløsning

fra tette flater frem til infiltrasjonsområdet.
overvannsplanen
Lokal
håndtering/påslipp
kommunalt
nett

Overvannet

i byggesøknaden

Bes krivelsen inngår i

for rammetillatelse

.

skal primært løses på egen tomt.

Behov for påslipp til kommunalt
kommunen.

plassering , dimensjonering

og hvordan ove rvannet skal ledes

nett må begrunnes f ør godkjenning

i

Søknad skal foreligge før det kan gis iga ngsettingstillatelse.

Påslippsmengden
påslippspunktet

og fordrøyningsbehovet
til kommunal

Drift og

Tiltakshaver

vedlikehold

vedlikehold

Kommunal

Ønske om kommunal

overtakelse

Utbyggingsavtale

må beregnes og

ledning vises på kart.

må redegjøre for fremtidig

eierskap og ansvar for drift og

av overvannsanlegget.
overtakelse

avklares.

av overvannsanlegg

fr emmes.
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4

Aktuelle overvannsløsninger,
dimensjonering
og utforming.

4. 1

Tretrinnsstrategien

Lokal håndtering

av overvann betyr i praksis at ove rvannet skal tas hånd om på egen tomt.

Overvannsløsningen

skal baseres på tretrinns-strate

uten påslipp til kommunalt
løsning som håndterer

gien og overvannet

skal primært løses

nett. Planlegging i tråd med denne strategien

små som store nedbørhendelser

vil gi en robust

på privat og offentlig grunn.

Samtidig må det presiseres at avrenning mellom eien dommer på grunn av mangelfulle
løsninger ofte skaper fukt- og flomproblemer.
inn på en tomt fra ovenforliggende
nedenforliggende
flomproblemer

1. Infiltrere

opprettholde

renner fra en tomt til en

eiendom. Her påhv iler det skadegjører

et juridisk ansvar

avbøtende tiltak.

Tretrinns-strategien
Trinn

arealer og at ik ke overflatevann

renner

tomt. Nedhogging av skog medfører økt avrenning og dette skaper ofte

på nedenforliggende

om å iverksette

Tomte r må sikres mot at overflatevann

(illustrasjon

19)

små regnhendelser

naturlig grunnvannstand

renseanlegg (fig. 3). Målsetningen

på grø ntarealer på tomta for å

og vannbalanse og redusere tilrenningen

til kommunens

for trinn 1 er a t 95 % av årsnedbøren skal infiltreres.

oppnå dette målet må nedbørmengden
4,4 mm ila 60 min osv. infiltreres

(hverdagsregn)

på en gitt eiend om tilsvarende

(Paus, 2018). Di mensjoneringen

For å

1,4 mm ila 10 min og

baseres på at avrenningen

fra en tett flate f.eks. tak, skal ledes til og inf iltreres på et grøntareale

som i størrelse skal

utgjøre 30 % av den tette flaten. Kravet til infilt rasjon kan også innfris ved at tette flater som
f.eks. asfaltflater
Trinn

erstattes med permeabel stein e ller grus.

2 . Fordrøye og forsinke store regn på tomta for å f orebygge skader på offentlig

avløpsnett og andres eiendom. Fordrøyningsbehovet
gjentaksintervall

pluss klimafaktor

d imensjoneres

for regn med 25-års

1,4. Godkjent p åslipp til kommunalt

nett kan maks. være 1

l/s*da.
Trinn

3. Ekstreme regn større enn 25-års gjentaksintervall

overflaten

ledes til trygge flomveier på

for å forebygge skader på egen og andres eiendom. Dimensjoneres

200-års gjentaksintervall

pluss klimafaktor

for regn med

1.4. Flomveier på egen tomt kobles til godkjent

flomvei utenfor tomta.
Illustrasjon

21-23 viser alternative

den lokale situasjonen

overvannsløsni nger for trinn 1-3. Valg av løsning tilpasses

på stedet. Flere løsninger g ir mulighet for å ivareta kravene til både

trinn 1 og 2 i èn og samme løsning. Funksjon og utf orming av overvannsløsninger
angitte temablad.
strategien

Beregningsmetode

– se vedlegg kap. 5.

for dimensjoneri ng av overvannsløsninger

er vist i
iht. tretrinns-
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(25 års nedbør)

Illustrasjon

4. 2

18: Illustrasjon av 3-leddsstrategien
nedbørmengder

for lokal overvannshåndtering

(200 års nedbør)

(LOD) ved økende

Overvannsl øsninger

Trinn 1 – infiltrasjon
Hovedløsninger:
Løsningen benytter

permeable overflater

regn. Slike flater er vegetasjonsdekte
og permeable dekker (permeabelt

Illustrasjon

på en tomt som evner å infiltrere

overvannet

steinbelegg).

19: Bilder som viser eksempler på løsn inger for utledning av takvann til infiltrasjon

Hensikten med å infiltrere
trinn 2-løsning (illustrasjon

på overflate er at det g ir større valgmuligheter
21).

fra små

arealer (ple n, beplantede arealer), grusdekte overflater

- t rinn 1

for utforming

av
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Grønne tak kan inngå i kombinert
tomtens infiltrasjonsevne

løsning med nevnte infiltrasjonsløsninger.

Det er kun

som kan benyttes for trin n 1. Avrenning ved overbelastning

skal

føres til trinn 2 - løsningen.
Dimensjoneringen

av trinn 1 løsninger forutsetter

avløpsnett selv om eiendommen
normalt ledes til avløpsnettet
kobles til drensledningen.

a t overvann ikke tilføres kommunalt

planlegges for tilkob ling. Drensvann fra bygg med kjeller kan

(overvanns-

eller fe llesledning).

Nedbør som overskrider

Takvann derimot kan ikke

k apasiteten i trinn 1 skal føres til trinn 2

løsningen.
I de tilfeller der infiltrasjon
funksjonsmessig
Illustrasjon

benyttes som trinn 2 – løsning, vil løsningen dimensjonerings-

20: Trinn 1 – løsninger. Link til komm unens temablad . Avrenning ved overbelastning
1 løsning skal føres til trinn 2 løsning.

Trinn
Symbol

og

oppfylle kravet til trinn 1.

1 – infiltrasjon

Infiltrasjons-

Funksjon

av trinn

av små regn
og utforming

Kommunens

løsninger

temablad

Plen og beplantede

Overvann fra tett flate ledes ut på

arealer

overflaten
Forutsetter

av grønne arealer.
god spredning av

Nr. 10

vannet på grøntarealet.
Grusdekke

Kun regn som faller på grusarealet
inngår i trinn 1-løsningen
-

Permeabel

Kun regn som faller på steinlagt

belegningsstein

areale inngår i trinn 1-løsningen
Nr. 8

Regnbed

Egnet for tette flater med
konsentrert

utløpspunkt

(tak,

gårdsplass etc)

Nr. 2

Infiltrasjonsgrøft/

Langstrakt

smal grøft/kanal

egnet

infiltrasjonssone

for å infiltrere

avrenning fra flater

(grøntarealer,

vei/gate,

plass).

Nr. 3

Funksjonen tilsvarer regnbed.
Grønne tak
(kombineres

Grønt tak kombineres
med

infiltrasjonsløsning)

infiltrasjonsløsning

med

for trinn 1 (plen,

regnbed, infiltrasjons-grøft)

Nr. 9
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Trinn 2 – forsinke og fordrøye 25 års regn
Hovedløsninger
Løsninger for trinn 2 setter krav til et volum for å magasinere/fordrøye

avrenningen

fra store

regn. Dimensjoneringen

av volumet bestemmes av stør relsen på harde flater og kravet til

videreført

Primært skal åpne løsninger benyttes for magasinering

vannmengde.

løsninger (illustrert
ved infiltrasjon

i tabell nedenfor).

Etter mag asinering håndteres overvannet

i grunnen, utledning til vassdrag/ sjø eller påslipp til kommunalt

i trinn 2
videre enten
nett. Overløp

fra trinn 2 løsningen (>25 års regn) skal ledes til godkjent flomvei og ikke til kommunalt
Bruk av infiltrasjon

som trinn 2 - løsning uten til kobling til kommunalt

infiltrasjonsforholdene

er godt dokumentert

Nedbør som overskrider

Illustrasjon

kapasiteten

nett, forutsetter

Symbol

at

på sted et (kfr. vedlegg 5.5).

i trinn 2-løsnin gen skal føres til åpen flomvei (trinn 3).

21: Trinn 2 – løsninger. Link til komm unens temablad . Avrenning ved overbelastning
2 løsning skal føres til trinn 3 løsning (flomvei).

Trinn

nett.

2 – fordrøyning

Løsning

av trinn

av 25 års regn

Funksjon

og utforming

Kommunens
temablad

Åpent filter-

Filterbasseng

/infiltrasjons-

med tette masser i grunnen og har

er egnet å bruke på sted

basseng

påkobling til kommunalt
Infiltrasjonsbasseng
infiltrasjonsmasser

i grunnen må

Løsningen skal ikke

påføre naboeiendom
Regnbed

Nr. 4 og 6
gode

i grunnen.

Infiltrasjonskapasiteten
dokumenteres.

nett.

forutsetter

fuktproblemer.

Egnet for tette flater med konsentrert
utløpspunkt

(tak, gårdsplass etc).

Påkobling til kommunalt

nett

Nr. 2

aksepteres kun ved dokumentert
manglende infiltrasjonsevne.

Åpen dam
m/påslipp
kommunalt

Enten tørr dam (tømmes etter regn)
til
nett

eller våt dam m/permanent

vannspeil.

Påslipp til avløpsnett skal ledes via en
spredeledning

(infiltrasjon)

og

utløpsregulator/virvel-kammer.
Formålet med spredeledning
infiltrere

er å

mest mulig av små regn.

Nr. 1 og 5
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Lukket

Påslipp til kommunalt

fordrøynings-

via en spredeledning

magasin

ha påslippsregulator/

m/påslipp

til

kommunalt

nett

35

nett skal ledes
(infiltrasjon)

og
Nr. 1, 7

virvelkammer.

Alternativ

til

spredeledning

er løsning med åpen

bunn. Formålet er å infiltrere

mest

mulig av små regn.
Infiltrasjons-

Langstrakt

grøft

infiltrere

smal grøft/kanal

egnet for å

avrenning fra flater

(grøntarealer,

vei/gate,

plass).

Nr. 3

Funksjonen tilsvarer regnbed.

Grønt tak
kombinert

Grønne tak reduserer avrenningen
med

kan kombineres

løsning ovenfor

og

med løsninger på

bakken (regnbed mm.)

Nr. 9

Trinn 3 – trygge flomveier for 200 års regn
Flomveier skal gi en trygg føring av overvann på en eiendom og med utledning av vannet til
flomvei utenfor eiendommen
byggverk.

uten fare for skade på n edenforliggende

Flomvei er en forutsetning

dimensjoneres

eiendommer

for en fremtid srettet godkjent utbygging.

for 200 års nedbør pluss klimafaktor

En flomvei er en åpen sammenhengende

naturområder
tilgjengelige

"kanal/lavbrek

k" som samler og fører flomvannet
på eiendommen

Utenfor eie ndommen kan veigrøfter,

etc fungere som flomveier.
flomveier.

Flomveier

1,4.

frem til utslipp i vassdrag. Flomveien integreres s om del av bruksarealene
være seg harde eller grønne overflater.

og

det

gater,

Utbygger er selv ansvarlig for å klargjøre

Kommunen kan anvise godkje nte flomveier som utbygger er forpliktet

til å benytte. Dersom overvann ønskes ledet ut på e ller via naboeiendom,

må dette gjøres i

samsvar med Naboloven. Offentlig grunn regnes også som naboeiendom.
Illustrasjon

22 Trinn 3 – løsning, flomvei.

Trinn
Symbol

Løsning

3 – flomvei
Funksjon

for 200 års regn
og utforming

Kommunens
temablad

Flomvei på

Eiendommer

overflaten

utenfor eiendommen.

skal være tilknyttet

flomvei
-

36
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4. 3

Kombinasjoner

Tak

Plen/beplantning

Regnbed

(trinn 1)

(trinn 2)

Grønt tak

Grus
(trinn 1)

av overvannsløsninger

Regnbed
(trinn 1+2)

Infiltrasjonsgrøft
(trinn 2)

Tak

(trinn 1 -2)

Plen/beplantning

Infiltrasjonsgrøft

(trinn 1)

(trinn 2)

Grønt tak

Permeable
(trinn 1)

Infiltrasjonsgrøft
(trinn 1+2)

flater

Infiltrasjonsgrøft
(trinn 2)
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Asfalt

Infiltrasjonsgrøft
(trinn 1 + 2)
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5

VE D LE GG

5. 1

Beregningsmetode

Beregning av dimensjonerende
Maksimal dimensjonerende
maksimalt

overvannsavrenning

overvannsavrenning

skal be regnes for ferdig utbygget tomt. Det

akseptable påslippet av overvann (utledni ng til vassdrag, infiltrasjon

kommunalt

nett), bestemmer

dimensjoneringen

behovet for fordrøyning

(magasinering)

eller påslipp til

av overvannet

og

av overvannsløsningen.

Kommunen har bestemt at maksimalt
overvannsledning

akseptabelt

ved 25 års regn er 1 l/s*da

kurve for målestasjon

påsli pp til kommunal

felles- (AF-) eller

. Som grunnlag for nedbørsdata benyttes IVF-

18701 Blindern (Oslo).

Beregning

av dimensjonerende

rasjonelle

formel:

overvannsavrenning

gjø res ved hjelp

av den

Q = ø * i * A * klimafaktor
Q: avrenning i l/s
ø: avrenningsfaktor
i: nedbørintensitet
varighet.

for gitte flatetyper

på en tomt

i l/s*ha (liter pr sekund og he ktar) ved en gitt gjentaksintervall

Dimensjonerende

regn for Ringerike kommun e baseres på målestasjon

og
8701

Blindern (Oslo).
A: nedbørfeltets
For sammensatte

areal i hektar (ha)
arealtyper

kan midlere avrenningsfa ktor (ø midl ) beregnes etter formelen:

ømidl = (ø 1 A1 + ø2 A2 +………øn An) / (A 1 + A2…..An )
((A 1 + A2 …..An) = tomtens samlede areal)
KLIMAFAKTOR
Klimafaktorer

anbefalt av Klimaservicesenter

Gjelder for regnvarighet

mindre enn 3 timer.

ligger på 1,4 for dette området av Buskerud.
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Regnets intensitet

er avhengig av varigheten

på reg net (konsentrasjonstiden).

maksimale avrenning er når regnets varighet er lik feltets konsentrasjonstid.
benyttet

regnvarigheter

meter. Er feltlengden
formel. Illustrasjon
Beregning
utbygget
=

,

kortere enn 10 minutter.

Feltets
Det blir sjelden

De tte tilsvarer en feltlengde opp til 200

mer enn dette må konsentrasjo nstiden beregnes etter etterfølgende

24 viser verdiene som benyttes i formelen.

av dimensjonerende

regnvarighet

(konsentr

varighet (konsentrasjonstid)

i mi nutter

asjonstid)

for ferdig

tomt:
,

t c: dimensjonerende

,

L: feltets lengde, i meter
H: høydeforskjellen

i feltet, i meter

Formelen er hentet fra håndbok N200 "Vegbygging",

skrevet av Statens vegvesen (Statens

vegvesen, 2014)

Illustrasjon

23: Viser høydene H1 og H2 (H=H1-H2), fra ytterste pun kt i feltet til utløpet, samt feltlengden
L som er lengden mellom disse høydene.

39

40

RETNINGSLINJER FOR OVERVANN I RINGERIKE KOMMUN E

Illustrasjon

24: Avrenningsfaktorer
arealtyper.

Type flater

(ø) for dimensjonerende

regn 25 år og 200 år (flomvei)

*Avrenningsfaktor
25 år

** Avrenningsfaktor
flomvei 200 år

Tak

1,0

1,0

Asfalterte veier og gater

1,0

1,0

Grusveier/-plasser

0,5

0,6

Plen/hageareal

0,2

0,3

Skog

0,1

0,15

Grønne tak (ekstensivt)

0,5

0,6

Steinbelegg

0,6

0,7

Permeabelt steinbelegg

0,4

0,5

Dyrket mark

0,2

0,3

*KS 2017: Tekniske bestemmelser
og styrtregn,

for vann og avløp. Standard abonnementsvilkår.

rapp. 65-2014 (Braskerud,

** Tillegg for avrenningsfaktor

for ulike

NVE 2014: Grønne tak

2014) .

ved høyt gjentaksin tervall iht. Statens vegvesen håndbok N200 (Statens

vegvesen, 2014)

Arealbehov

for trinn

Avrenningen
infiltrasjon

1 - infiltrasjon

fra harde flater som tak, asfalt og bet ong skal ledes til grønne arealer for
(plen, beplantede arealer, skog). De g rønne infiltrasjonsarealene

arealstørrelse

skal ha en

på 30 % av de tette flatene. Arealbe hovet baseres på at 95 % av årsnedbøren

på de tette flatene skal infiltreres
lede til infiltrasjon

i grunnen. Der overvannet

fra tette bruksflater

kan det løses ved bruk av per meable overflater

med permeabel belegningsstein
overvannet

av små regn

f.eks. asfaltflater

eller grus. Alternati v løsning i tett bybebyggelse

til regnbed (beplantet

forsenkning

for i nfiltrasjon).

ikke lar seg
erstattes

er å lede

Regnbedet dimensjoneres

typisk for å ivareta både trinn 1 og 2.
For trinn 1 skal en bebygd tomt ikke ha avrenning a v overvann til kommunalt
tomta har en godkjent påkobling til nettet.

nett selv om

Unntat t er påslipp av drensvann fra

byggdreneringen.

Fordrøyningsbehov

for trinn

2 - dimensjonerende

Forskjellen mellom dimensjonerende
utslipp fra eiendommen,

begrensning
nødvendig.

overvannsavrenni

må fordrøyes/magasineres

Maks. utslipp til kommunalt

reg n 25 år:
ng totalt på eiendommen

og maksimalt

på eiendommen.

nett og bekk er 1 l/s*d a. Ved utslipp til elv er det ingen

på utslippsmengde.

Dette unntar ikke ti ltak for rensing av overvannet

der det er
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For å beregne fordrøyningsvolum

har Aron og Kiblers metode blitt benyttet

Norsk Vann rapport nr.193 (Lindholm,

Endresen, Smit h, & Thorolfsson,

som beskrevet i

2012) og VA-miljøblad

nr.69 (Lindholm O. G., 2015). Metoden tar utgangspu nkt i at utløpet følger formen til et
trapes. I tillegg at maksimumspunktet
delen av innløpshydrogrammet

på utløpshydr ogrammet

ligger på den nedadgående

og den tiltagende dele n av utløpshydrogrammet

kan tilnærmes

til en rett linje som starter i origo. Metoden foru tsetter at man vet konsentrasjonstiden

t k for

feltet.
Fordrøyningsvolumet

beregnes for hvert enkelt kasse regn man prøver fra IVF-kurven

+
2

=

Hvor V er nødvendig magasinvolum
innløpshydrogrammet
utløpshydrogrammet

(m³/s),
(m³/s)

og er:

(m³),

Qmaks er høyeste vannføring

t r = regnvarighet

(sekunder),

og t k er konsentrasjonstiden

på

Qu er høyeste vannføring

for nedslagsfeltet

på

(sekunde r).

= ø

Hvor ø er avrenningskoeffisient,
Når alle nedbørvarigheter
fordrøyningsvolumet

Dimensjonerende

har blitt satt inn i form elen, så finner man det maksimale

som gjelder for tomten.

avrenning

Beregning av flomavrenning
tretrinnsstrategien
dimensjonerende

i er nedbørintensi tet, A er areal, k f er klimafaktor.

til flomvei

– trinn

3

på en tomt for dimensjon ering av flomvei, trinn 3 i

(200 års regn), utføres i henho ld til beregningsmetoden
overvannsavrenning

omtalt ovenfor. Flomavrenning

for løsning for trinn 2. Dimensjoneringen

for

beregnes med fradrag

av flomve ier i form av kanaler beregnes ved hjelp av

Mannings formel. Flomvann fra tomta skal ledes til godkjent flomvei utenfor tomta.
Kommunen kan informere

om flomveier.

Utbygger må sørge for tinglyst avtale med naboer for

utledning av flomvann over privat grunn der det er nødvendig.
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5. 2

Beregnet dimensjonering

Dimensjonering
Grøntarealer

trinn

trinn 1 -3

1 - infiltrasjon:

som tilføres overvann fra tett flate s kal ha en størrelse på min 30 % av den tette

flaten.
Regnbed skal ha et areal på min. 4 % av den tette f laten og en magasineringsdybde
Dimensjoneringen

på 25 cm.

økes hvis regnbedet også skal hånd tere trinn 2 (25 års nedbør, se temablad

nr 2).
Dimensjonering

trinn

2 - fordrøyningsvolum

For å finne fordrøyningsvolum
illustrasjon

26 (avrenningskoeffisient

avrenningskoeffisient
Illustrasjon

basert på maks påslip p til kommunalt
og areal for tomten).

er vist i etterfølgende

nett, benyttes tabell i

Beregning av midlere

bereg ningseksempel.

25: Krav til fordrøyningsvolum
(m³) ve d påslipp til kommunalt nett for ulike tomteareal
avrenningskoeffisienter.
Trinn 2 – 25 års regn inkl . klimafaktor på 1,4, regnvarighet
min og maks. påslipp kommunalt nett 1 l/s*da. Nedbø rstasjon Blindern.

Midlere
avrenningskoeffisient
[-]

Tomteareal [m²]

/Fordrøyningsvolum

og
10

[m³]

100 m² 200 m² 300 m² 400 m² 500 m² 600 m² 700 m² 80 0 m² 900 m²

1000 m²

0.1

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

2.7

3.0

0.2

0.9

1.7

2.6

3.4

4.3

5.1

6.0

6.8

7.7

8.6

0.3

1.4

2.9

4.3

5.7

7.2

8.6

10.0

11.5

12.9

14.3

0.4

2.0

4.0

6.0

8.0

10.1

12.1

14.1

16.1

18.1

20.1

0.5

2.6

5.2

7.8

10.4

12.9

15.5

18.1

20.7

23.3

25.9

0.6

3.2

6.3

9.5

12.7

15.8

19.0

22.2

25.3

28.5

31.7

0.7

3.7

7.5

11.2

15.0

18.7

22.5

26.2

29.9

33.7

37.4

0.8

4.3

8.6

13.0

17.3

21.6

25.9

30.2

34.6

38.9

43.2

0.9

5.1

10.2

15.3

20.4

25.5

30.6

35.7

40.8

45.9

51.0

1.0

5.9

11.8

17.7

23.7

29.6

35.5

41.4

47.3

53.2

59.1
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Dimensjonering

trinn

Tabell i illustrasjon
magasinering

3 – flomvei

27 viser dimensjonerende

fradrag av trinn 2, er sammenstilt
Illustrasjon

flom vannføring

for 200 års regn med fratrekk av

i trinn 2 (25 års regn). Den reelle fl omvannføringen
i illustrasjon

for 200 års regn uten

2 8.

26: Tomtearealer (m²) med varierende midlere avrenning skoeffisient og dimensjonerende
flomvannføring for 200 års regn med fratrekk av avr enningen ved 25 års regn. Beregnet
flomvannføring (trinn 3) forutsetter at trinn 2 er dimensjonert riktig. Klimafaktor = 1,4,
regnvarighet 10 min., nedbørstasjon Blindern.
Tomteareal [m²]

Midlere
avrenningskoeffisient
[-]

/ Flomvannføring 200år med fratrekk av 25 år [l/s]

100 m² 200 m² 300 m² 400 m² 500 m² 600 m² 700 m² 80 0 m² 900 m² 1000 m²

0.1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0.2

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

0.3

0

1

1

1

2

2

3

3

3

4

0.4

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

0.5

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

0.6

1

1

2

3

4

4

5

6

7

7

0.7

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

0.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.9

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

1.0

1

2

4

5

6

7

9

10

11

12

Illustrasjon

27: Tomtearealer (m²) med varierende midlere avrenning skoeffisient og dimensjonerende
flomvannføring for 200 års regn uten fratrekk for t rinn 2 løsning. Klimafaktor = 1,4,
regnvarighet 10 min., nedbørstasjon Blindern.
Tomteareal [m²]

Midlere
avrenningskoeffisient
[-]

/ Flomvannføring 200år [l/s]

100 m² 200 m² 300 m² 400 m² 500 m² 600 m² 700 m² 80 0 m² 900 m² 1000 m²

0.1

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

0.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.3

1

3

4

6

7

9

10

12

13

15

0.4

2

4

6

8

10

12

14

16

18

19

0.5

2

5

7

10

12

15

17

19

22

24

0.6

3

6

9

12

15

18

20

23

26

29

0.7

3

7

10

14

17

20

24

27

31

34

0.8

4

8

12

16

19

23

27

31

35

39

0.9

4

9

13

18

22

26

31

35

39

44

1.0

5

10

15

19

24

29

34

39

44

49

43

44
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5. 3

Beregningseksempel

for enkelthus

For å gjøre det enklere å utarbeide en overvannspla n for en mindre utbygging
det satt opp et beregningseksempel
I beregningseksemplene

tas det utgangspunkt

Tomten er på 700 m², takflater

(enkelthus)

er

for trinn 1 - 3.
i en og samme eksempeltomt

(illustrasjon

30).

på 180 m² og oppkjør sel på 75 m². Det vil si at det er 445 m²

grønne flater og totalt 255 m² tette flater. Det ta s utgangspunkt
tidligere i rapporten for å dimensjonere

i metoden som er nevnt

for trinn 1-3.
Arealtype

Størrelse
[m²]

Illustrasjon

Trinn

Takflater

180

Oppkjørsel

75

Grønne flater

445

Sum tomt

700

28: Eksempeltomt, totalstørrelse er på 700 m², takflat er på 180 m², og oppkjørsel på
75 m². Grønne flater 445 m².

1

Trinn 1 løsning forutsetter
tabell og illustrasjon

at det grønne arealet e r større eller lik 30 % av de tette flatene (se

nedenfor).

m²) større enn dimensjonerende
må det dokumenteres

I dette tilfellet er grønt areal for infiltrasjon

av overvann (445

arealbehov (min. 80 m²). For at løsningen skal godkjennes

at taknedløpet

og overvannet

fr a oppkjørselen

har avrenning til det

grønne arealet.

Illustrasjon

Arealtype

Størrelse

[-]

[m²]

Takflater

180

Oppkjørsel

75

Totalt tette flater

255

30 % av totalt tette flater

80

Totale grønne flater

445

29: Trinn 1 på eksempeltomt. De blå pi lene viser avrenningen fra tak og oppkjørsel. De
blå firkantene viser dimensjonerende areal som skal ta imot overvann fra de tette
flatene. De blå firkantene utgjør til sammen 80 m² (30 % av tette flater).
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Trinn

2

For Trinn 2 må det dimensjoneres
25 år. Arealene for eksempeltomten

for at tomten skal holde igjen et regn med gjentaksintervall
er vist i illust rasjon/tabell

tomten vil til sammen være 12 l/s (klimafaktor

32. Maksimal avrenning på

1,4, 25 års gjentaksintervall

og 10 minutters

varighet).
Totalt redusert areal for tomten er 285 m² og midle re avrenningskoeffisient
ut av illustrasjon/tabell

0,41. Ved å lese

26 trengs det et fordrøyn ingsvolum på 14 m³ for eksempeltomten.

Arealtype

Størrelse [m²]

Avrenningskoeffisient

Grønne flater

Redusert areal

[-]

[m²]

445

0,1

45

75

0,8

60

Takflater

180

1,0

180

Totalt

700

0,41

285

Oppkjørsel

Midlere avrennings-

285/700 = 0,41

koeffisient
Illustrasjon

Illustrasjon
totalarealet.

30: Størrelse på de ulike arealtypene
gjentaksintervall.

for eksempeltomten.

Avrenningskoeffisienter

23 nedenfor viser skissemessig hvor st or plass et fordrøyningsvolum
Plasseringen av fordrøyningstiltaket

forutsetter

at overvannet

for 25 års

vil ta av

fra hele tomten

ledes til anlegget.

Illustrasjon

31: Trinn 2 på eksempeltomt. Firkanten til venstre på tomten viser avgrensningen
fordrøyningsvolumet
på 14 m³ (4m x 3,5m x 1m)

til

45
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Trinn

3

På eksempeltomten

er det forutsatt

(Tabell/illustrasjon

at avrenningen

24). Flomavrenningen

avrenningskoeffisient

fratrekk av 25-årsregnet)

cm bunnbredde

(l/s) fin nes ved å benytte midlere

(0,45) og total tomtestørrels e på 700 m². Avrenningskoeffisienten

rundes opp til 0,5. Dimensjonerende

Flomavrenningen

f ra >25 års regn ledes til offentlig flomvei

flomavrenning

(illustrasjon

kan eksempelvis

t il flomvei utenfor tomten er 4 l/s (med

27).

håndteres ved hjelp av en grøft som er 8 cm dyp, med 10

og 1: 2 i fallforhold

for sidegrøftene

og lengdefall på 0,5 %.

Arealtype

Grønne

Størrelse

Avrennings

Redusert

[m²]

-koeffisient

areal

[-]

[m2]

445

0,15

67

Oppkjørsel

75

0,95

71

Takflater

180

1,0

180

Totalt

700

0,45

318

flater

Midlere
avrennings

318/700 = 0,45

-koeffisient

Illustrasjon

32: Trinn 3 på eksempeltomt.

Flomvanne t fra tomten ledes trygt fra tomten til offentlig

flomvei i vei/gate på hver side av tomta. På eksemp eltomten må terrengfallet
være slik at flomvannet
200 års gjentaksintervall.

på tomten

ledes til offentlig flomvei . Beregning er gjort av redusert areal for
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5. 4

Infiltrasjonsevnen

47

på en utbyggingstomt

NGU kart viser løsmasser og infiltrasjonsevne
NGU's løsmassekart gir oversikt over type løsmassea vsetninger

og massenes infiltrasjonsevne

som forventes å finne i området som skal utbygges http: //geo.ngu.no/kart/losmasse/

Illustrasjon

33: Oversikt over NGU løsmassekart

Bilde lengst til venstre viser åpningsvindu

med meny til bruk for overordnet

på NGU løsmassekart.

infiltrasjonskartlegg

ing

Neste steg er å velge

stedsnavn, adresse eller eiendom for byggetiltaket. Så velges "kart" og temakartmeny hvor en
kan hake av for "løsmassekart med symboler". Kartet viser type løsmasser på eiendommen.
Så velges "infiltrasjon" i temakartet. Da får vi op p en oversikt over forventet infiltrasjonsevne
på eiendommen (se kart nedenfor). Det bemerkes at i byområder kan arealer være tilført
løsmasser av en annen kvalitet enn de opprinnelige
I reguleringsplanleggingen
muligheter for infiltrasjon

løsmassene.

innhentes NGU løsmasseka rt og infiltrasjonskart
for å klargjøre
i området for planlagt utbygging. Dersom utbygger planlegger

infiltrasjon som hovedløsning (trinn 2), vises det til dokumentasjonskravene
i kap.55. Kart
over infiltrasjonsevne viser mørke - lilla områder som er "godt egnet" for infiltrasjon. Mørkelilla områder samsvarer med områder med marine stra ndavsetninger.
I Hønefoss er det mye løsmasseavsetninger,
fra leir e/silt (havavsetninger)
til sand og grus
(elveavsetninger)
(fig. 17). En stor del av sentrum i Hønefoss er ikke klassifisert selv om store
deler av Hønefoss består av løsmasseavsetninger med god infiltrasjonsevne.
Elveavsetninger
har høy infiltrasjonskapasitet,
mens havavsetninger har generelt lav infiltrasjonskapasitet.
Arealer på havavsetninger med godt utviklet vegetas jonsdekte er godt egnet som trinn 1
løsning (regn med lav intensitet).
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Illustrasjon

34: Oversikt over type løsmasseavsetninger

og infiltra sjonsevne i Ringerike kommune.
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Grunnforurensing
NGU løsmassekart er ikke koblet til Miljødirektorat ets grunnforurensningsdatabase
( https: //grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
) og viser derfor ikke
forurensningssituasjonen
for utbyggingsområdet
mhp historisk bruk og mulig forurensning.
Undersøkelser for å avklare forurensningssituasjone n kan gjerne kombineres med
grunnundersøkelser

for å fastslå løsmassenes infilt rasjonskapasitet.

Erfaringer
med løsmasser og infiltrasjonsevne
i Høn efoss
Det er gjort følgende registreringer av løsmasser o g infiltrasjonsevne i sentrumsområdet.
Vi
gjør oppmerksom på at en under utbyggingsprosjekter
må stadfeste infiltrasjonsevnen
på
stedet, men nevnte erfaringer kan være en hjelp i f orbindelse med de første vurderinger av
tiltaket.

Område:

Erfaringer:

Hvervenmoen

Inne på Hvervenmoen (sør for E16) er de t registrert grove grus
og sandmasser. Det er foretatt infiltrasjonstester
som viser veldig
god infiltrasjonsevne.
Her ligger det veldig godt t il rette for å føre
overvannet direkte til grunnen.

Området vest for
Ringerike Sykehus og
nord for E16

Jfr boringer fra NGI i forbindelse med Vestlinjen / 1/ viser
vesentlig sand, grov til middels i overflaten. I sk råninger mot
sentrum må en forvente at sand og finsilt går med k ryssende lag
over leire. Her oppstår det gjerne kildeutspring og
skråningsstabiliteten
kan være ømfindtlig for nedbø r.

Krakstadmarka

Jfr. NGI-rapport

/2/

Massene i området består stor sett av middels til f ast leire med
enkelte silt og finsandlag. Liren er lite til midde ls sensitiv.
Det er lagvis mye stein i avsetningene. I utgangspu nktet er det
mulig å slippe lokalt overflatevann i flere av bekk ene. Ved
utbygging økes derimot avrenningshastighet
slik at de midlere
flommene øker i størrelse og gir økt sannsynlighet for erosjon. I
slike områder med ravinedaler og bratte skråninger er det viktig
at en ikke slipper overvann ut i skråninger. Det vi l med stor
sannsynlighet lede til grunne skred.
For å vurdere infiltrasjon, må det utføres ytterlig ere
undersøkelser og vurderinger.

Eikli/Dr. Åstas gate mot
Storelva

I området langs Rv (Osloveien) indikerer boringer / 1/ leire i de
øverste lagene, deretter med sandige masser. Dette indikerer at
overflaten har dårlig kapasitet for å infiltrere ov ervann.

Benterud

Prøver fra 1978 /3/ viser 3,5m finsand ove r fast sand og grus.
Utbygging av skole og nytt boligfelt viser at det e r masser egnet
for infiltrasjon.
Mellom elv og Osloveien vil det være varierende gra d av leire i
det øverste laget.

Området rundt Rådhuset
(Eikli, sør for elv)

/1/ Prøver viser sand og grus i de øverste 10m.

Elvebredden ved Kong
Ringsgate mot
Ringeriksgata (AKA
Arena)

/4/ Prøver fra 1980 viser leire og siltige masser l angs elvekanten.

Omådet ved Stabellsgata
/Jernbanelinjen

/1/ Prøver viser siltig, sandig leire et sted og sa nd og grus i de
øverste lagene et annet sted. I dette området samt langs
Norderhovgata er det registrert leire i det øverste laget flere
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steder. Erfaringer viser at jo nærmere Høyområdet e n kommer,
dess mer leire ligger i det øverste laget. Det er v arierende og må
undersøkes i hvert enkelt tilfelle.

Graving øverst i Stabellsgata/mot
sandig leire.

Jernbanestasjonen . Litt mer

Kongensgata og bussgata

Gravinger i dette området v iser stor andel av sand og grusmasser
over morene. I krysset Kirkegata/Kongens gate ligge r
kulesteinslaget (morene) ca. 2m under terrengnivå. I dette
området ligger det godt til rette for infiltrasjon av overvann til
grunnen. Det er også etablert infiltrasjonssluk i o mrådet.

Askveien/Blomsgate

/5/ Boringer ved Folkehøyskolen viser sandig materi ale i de øvre
8 meterne. Det er registrert høyt grunnvann lengre inn i
Blomsgata i forbindelse med graving av ny vannledni ng og
separering av avløpsledninger. En må påregne at høy t grunnvann
vil redusere kapasitet for infiltrasjon.

Området Brutorget,
Tippen og Glatved.

Området på nord
av løsmasse over
leire og and/grus
graveprosjekter i

og sørsiden av Fossen/elva har vari erende grad
fjell. Det er varierende løsmasser (både siltig
registrert i forbindelse med ulik e
området.

Sand og grusmasser i GS-veg ved Glatved (Gledeshuse t).
Boreprøver vest for Nordre Park viser 7,4m løsmasse r over fjell.
De første 4m er ensartet sand, middels til grov.
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Ankersgate

Området ved Sankthanshaugen består av tørrskorpelei re /1/.
Lengre mot Jernbanelinjen er det registrert mer gru sig sand og
siltig leire.
I forbindelse med Ankersgata 6-10 er det registrert dybde til fjell
fra 3,9 til 9,2m /6/. Løsmassene består av lagdelte
elveavsetninger med sand, grus og stein. Grunnvanns nivå ble
peilet til ca. 2,3m under terreng.

Lageshallen og Rabba
Hønengata ved
Jernbaneundegangen
Hov.

Diverse graveprosjekter
området.
til

viser at det i hovedsak er leire i dette

Prøver /1/ viser sand, middels til fin ved Jernbane undergangen
og middels til grov sand lengre nord. Bildet nedenf or er fra 2010
under sanering av VA-ledninger og oppgradering av Hønengata.

Vesterntangen

Prøver viser sand/grus i topplaget so m blir mer siltig fra 3-4m
dyp /11/ i Vesterngata. Oppe mot Vesterntoppen (mid t i
Vesternbakken) viser undersøkelser mer leire /2/.

Ullerål og Hovsmarka

Diverse graveprosjekter
området.

viser varierende grad av leire og sand i

Prøver fra Ullerål Skole /10/ viser tørrskorpe ned til 3,5m over
finsamd og silt. Det finnes lag med grov grus. I om rådet ved
Falltumveienx Hovsmarkveien er det bløtere grunnfor hold.
Hov og Hønen

Prøver ved Bekkegata /8/ viser siltig leire.

Almemoen

På Almemoen /9/ er det registrert kvikklei re fra
under platået. De øverste 5m består av sandlag.
med utbygging, er det i dette området forutsatt
til grunnen via infiltrasjon. Vann fra kommunale
via overvannsledninger og ut av området.

Henvisning rapport:
/1/ NGI-rapport 20061037-2 Vestlinjen
/2/ NGI rapport 20110293-01 Krakstadmarka
/3/ NGI rapport 77035-02
/4/ NGI-rapport 77035-06
/5/ NGI-rapport 20100942-00-2 Ringerike Folkehøysko le
/6/ Multiconsult rapport 810132-1 for Ankersgata 6- 10.
/7/ NGI-rapport 77035-20 Bekkegata-Asbjørnsens
gate .
/8/ NGI-rapport 77035-21 Bekkegata – Hov
/9/ NGI-rapport 20031702 Almemoen Boligfelt
/10/ Arkimedum AS – 10125-P-01 Ullerål Skole
/11/ NGI-rapport 77035-24 Vesterngata

5-13m dybde
I f orbindelse
at overvann føres
ve garealet er ført
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Geotekniske
vurderinger
Selv om det er gode muligheter for lokal håndtering av overvannet i sentrumsområdene så er
det viktig å være klar over de varierende grunnforh oldene også når det gjelder
skråningsstabilitet.
Flere områder er registrert me d sensitiv leire/kvikkleire
hvor det også vil
være behov for geotekniske vurderinger av tiltaket uavhengig av tiltak for
overvannshåndtering.
Geoteknikk omfattes ikke av denne rapporten, men de t er viktig å være klar over at en ikke
etableres overvannsløsninger som medfører økt rasfa re/ustabilitet i de mange skråningene
som finnes i området. Geotekniske undersøkelser kan også benyttes som dokumentasjon av
infiltrasjonsforhold
(løsmasserprøver og grunnvanns nivå).

5. 5
Infiltrasjon

Infiltrasjon

som hovedløsning

som hovedløsning

(ingen tilkobling

trinn 2

til kommunalt

nett) setter krav til at

infiltrasjonsforholdene
er gode. Det settes følgen de krav til dokumentasjon
infiltrasjon som hovedløsning for trinn 2:

ved planlegging

av

Grunnundersøkelser
Grunnundersøkelser omhandler detaljert kartlegging av de stedlige løsmassenes evne og
kapasitet for infiltrasjon av overvann. De fysiske undersøkelsene omfatter sjakting (event.
boring) og infiltrasjonsmåling.
Utbygger bør i tidl ig planleggingsfase vurdere hvor det er mulig
å tilrettelegge områder for infiltrasjon innenfor t iltaket og ta disse vurderingene med i
plasseringen av bebyggelse, lekeområder, grøntareal og adkomstveg til eiendommer mv.
Arealene må høydesettes slik at overvannet har muli ghet for å renne til infiltrasjonsområder
ved selvfall.
Sjakting av prøvehull
og infiltrasjonstest
Løsmasser i valgt område for infiltrasjon på bygget omten, undersøkes med hensyn på
infiltrasjonskapasitet
med prøvehull og infiltrasjo nstest. Til sjakting i løsmasser benyttes
gjerne gravemaskin. Det graves prøvehull i løsmasse ne som gir god oversikt over laginndeling
av løsmassene samt gir mulighet for prøvetaking

Illustrasjon

av massene.

35: Bilder. Venstre - graving av prøvehull for etablering
sjakting av prøvehull

av o verflateinfiltrasjon,

høyre –
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Hensikten med sjakting av prøvehull er følgende:

›

Avdekke hvilken deler av tomta som er best egnet fo r infiltrasjon
grovkornige/sandige
infiltrasjon

(høyest K-verdi)

›

Kartlegge lagringsfastheten

›

Kartlegge løsmassemektighet,
grunnvann/fjell/tette

›

(hvor det er

masser) og avdekke hvilke lag i grunnen som er best egnet for

til de forskjellige
forekomster

lag ene i løsmassene
av blokk/s tor stein og dybden til

lag

Dersom infiltrasjon

skal kombineres

med fordrøyning

skal infiltrasjonsflaten

(bunn

fordrøyningsvolum)

ligge på toppen av det beste van nførende laget i løsmassene (høyest

K-verdi).

›

Kartlegge tette lag/fjell
kan trenge til overflaten

Krav til antall

nedstrøms infiltrasjonsom

rådet for å klarlegge om infiltrert

nedstrøms infiltrasjonsan legget/hos

vann

nabo.

prøvehull

Antall prøvehull avhenger av størrelsen på arealet som planlegges benyttet til infiltrasjon. Det
utføres tilstrekkelig antall prøvehull slik at områ dene innenfor byggetiltaket som vurderes
benyttet til infiltrasjon, er tilstrekkelig dekket (illustrasjon 28). Dersom grunnundersøkelser
skal kombineres med undersøkelse av forurenset grun n, så gjelder prøvehullmetodikken
fra
Miljødirektoratets

Antall

Illustrasjon

veileder TA2553.

boliger

*Antall m²
bolig og veg

Antall
prøvehull

Antall
infiltrasjonstester

1-3

325 - 625

3 - 5

2

4-6

775 - 1075

5 - 7

3

7-9

1225 - 1525

7 – 8

4

>=10

>1525

Stedlig vurdering

36: Tabell viser andel tette flater på byggetiltaket
infiltrasjonstester
* Veiledende areal forutsatt
adkomstvei 175 m² (3,5 m x 50 m)

Stedlig vurdering

og minimum antall prøvehull og
ta kflate enebolig på 150 m² og asfaltert

Prøvehullene registreres i eget skjema som vedlegge s oversiktskart som viser hvor prøvehull
er tatt. Prøvehullene skal koordinatfestes i NGU-sy stemet. Husk at prøvetakingen skal være
etterprøvbar slik at en eventuell etterkontroll av masser skal gi tilnærmet samme resultat
forutsatt samme prøvemetode.
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Illustrasjon

37:

Plassering av prøvehull og infil trasjonstest

på boligtomt

Jordanalyser
Fra hvert prøvehull tas det ut min 300 grams jordpr øve fra det kartlagte
løsmasselaget.

Prøvene sendes til laboratorie

beste infiltrerende

for k ornfordelingsanalyse.

Infiltrasjonstest
Et infiltrometer benyttes for å måle vannets gjenno mstrømningshastighet
i stedlige masser.
Infiltrometertest
gjennomføres ved at en svamp grav es ned i stedlige masser på toppen av
infiltrerende lag der M/D måles. Målingene angir K- verdien (hydraulisk ledningsevne) uttrykt
som M/T (meter pr time). M/T er et mål for antall m eter vannsøyle som pr time kan "sige"
gjennom en gitt flate i løsmassene. Dette tilsvarer m³ vann pr m² infiltrasjonsflate
som siger ned i grunnen.

Illustrasjon

38: Infiltrasjonstest

utført med infil trometer

(måling av infiltrasjonskapasitet

K).

og time
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Når infiltrasjonsevnen

skal måles i terrengoverflat

en benyttes en metallkappe

rundt

infiltrometerets
svamp for å hindre vannflukt til sidene (dobbeltringinfiltrometer).
En alternativ
og enklere metode er MPD-infiltrometeret.
Metoden e r raskere (flere målepunkt på tidsenhet),
men har høyere usikkerhet dog ikke mer enn at metod en er tilstrekkelig god for
overvannsanlegg (illustrasjon 31). Se ellers bruke rveiledninger for gjennomføring av
infiltrometertester.

Illustrasjon

39: Bilder viser måling av infiltrasjo nskapasitet (K) på en grasdekt overflate
(overflateinfiltrasjon)
med bruk av dobbeltring inf iltrometer (venstre) og MPD-rør (høyre).
(Foto: Bent Braskerud).
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Beregning

av infiltrert

vannmengde

For å finne total vannmengde som kan infiltreres på et gitt areal benyttes infiltrasjonskapasitet
(hydraulisk kapasitet) på stedet: K=m/d (meter pr d øgn).
Formelen Q (m³/d) = K * M * L * I benyttes der infi ltrasjonsmassen
over grunnvannsspeil eller underliggende leire/fjel l) (ill.32).

har liten mektighet/dybde

Q = Total vannmengde til infiltrasjon i m³/døgn, K = Jordmassenes hydrauliske kapasitet,
M = Mektighet på infiltrerbare masser, L = Lengden på utstrømningsområdet,
I = Helningen
på området

Eksempel:
Hvor mye overvann kan infiltreres
følgende informasjon

på et areal på 24 m² (lengde=

om infiltrasjonsforholdene

8 m, bredde=3

m) med

på stedet:

K = 5 m/d, M = 1,0 m, L = 8 m , I = 6%
Q = 5 m/d * 1 m * 8 m * 6/100 = 2,4 m³/d = 100 l/ti me = 1, 7 l/s

Infiltrasjonsanlegget
i nevnte eksempel vil ha et m aks "utløp" til grunnen på 1,7 l/s under
regn. Tilrenningen som overskrider dette utløpet ma gasineres over filterflaten.
Dimensjoneringen av magasineringsvolumet
utføres fo r et gitt gjentaksinternall
og
regnvarighet (f.eks. 25 år og 10 min). Beregningen tilsvarer en fordrøyningsberegning
under beregningsmetode.

Illustrasjon

40: Teoretisk fremstilling

av utstrømn ingsareal

omtalt
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6

Ordforklaringer

Begrep

Forklaring

3-leddsstrategien

En metode for å sette sammen ulike lokale overvanns tiltak i et
sammenhengende

Avløpsvann
Blågrønn

system tilpasset nedbørsmengden

Felles betegnelse for spillvann fra husholdninger,
faktor

Et verktøy som skal bidra til å gi grøntområder
områder høyere status i planprosessen
håndtering

Drensledning

av overvann,

Drensledning

ut i grunnen for infiltrasjon

og uterom i urbane

med vekt på 3 hovedtema;

grønne kvaliteter

er et perforert

industri ol.

og biolog isk mangfold.

rør som har som hensik t å føre vann
eller motsatt for å f jerne vann fra

grunnen og føre det ut i f.eks vassdrag.
Drensgrøft

Grøft fylt med filtermateriale
samling og bortledning

og eventuelt

med dre nsledning for

av vann.

Fellesavløpssystem/

Avløpsnett bestående av en felles ledning for overv ann og

AF-ledning

spillvann. AF = avløp felles.

Flomplan

En plan som viser hvor vannet renner på overflaten
nedbør (flomveiene)
trygg fremføring

Fremmedvann

av flomvannet.

Vann som ikke er forutsatt
tilført spillvannsledning

Flomvei

ved kraftig

og hvilke tiltak som må utføres for å sikre en

tilført avløpsnettet.

og innlekket grunnvann

F. eks. takvann
ti l fellesledning.

Lavbrekk i terreng eller bebygde områder der vann k an ledes ved
flom (høy nedbør)

Fordrøyning

Midlertidig

lagring/magasinering

av overvann. Overv ann fra tette

flater holdes tilbake/mellomlagres

i et magasin (da m, basseng

etc).
Fordrøyningsbasseng

Bassengvolum
overvann.
(nedgravde)

Gjentaksintervall

som brukes til å holde tilbake (magasi nere)

Kan være åpne (fritt vannspeil) eller luk kede
bassenger.

Forventet returperiode

for en bestemt nedbørshendel se, dvs. for

nedbør med en bestemt intensitet
gjentaksintervall

25 år, forekommer

og varighet.

F.eks nedbør med

i snitt hvert 2 5. år.
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Helhetlig

Plan som viser hovedprinsippene

overvannsplan

flomveier

for overvannshåndte ring og

Infiltrasjon

Nedbørens nedtrengning

Infiltrasjonsevne/-

Mengden vann som kan trenge ned i grunnen pr areal- og

kapasitet

tidsenhet.

for et utbyggingsområde.
i jordoverflaten.

Eks.: 10 cm/t (2,4 m/d) = 0,1 m³ (=100 L) pr m² og time (=2,4
m³ pr m² og døgn).
Innlekking

Uønsket inntrengning

Lokal

Løsninger beliggende nær tette flater som tilbakeho lder og

overvannshåndtering/

forsinker avrenningen

overvannsdisponering

direkte til avløpsnettet

(LOH/LOD)

stedet der det oppstår. Oppnås ved å infiltrere
overvannet

av vann i ledninger

av overvann og hindrer overva nnet å renne
eller vassdrag. Overvannet

håndteres på

ell er fordrøye

i basseng.

LOH = lokal overvannshåndtering
LOD = lokal overvannsdisponering
Miljøgifter

Stoffer som i lave konsentrasjoner
tungmetaller,

Nedbørfelt

skader miljø og helse. F.eks.

PCB, PAH mm.

Et avgrenset område hvorfra all nedbør renner ned t il et bestemt
punkt nederst i feltet.

Nedbørintensitet

Nedbørmengde

/avrenningsmengde

pr tidsenhet

/avrenningsintensitet
Overbelastning

Når en overvannsledning

går full

Oversvømmelse

Når overvann trenger inn i kjellere, samles på terr eng o.l.

(flom)
Overvann

Nedbør og vann fra snøsmelting

Regnbed

Lokalt overvannsanlegg
terrenget

som renner av på ove rflaten.

som består av en beplantet f orsenkning

der overvann lagres/magasineres

og infilt reres ned i

grunnen.
Separatsystem

Avløpsnett bestående av separate ledninger for over vann og
spillvann.

Tilrenningstid

Den tid det tar for nedbør å renne fra det fjernest e punktet i et
nedbørsfelt og frem til avløps-/oevrvannsledning.

Åpne

Håndtering

overvannsløsninger

dammer

av overvann med LOD-løsninger,

åpne vann veier og

i
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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.
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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.

7

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.: 19/564-2

Arkiv: C32 &34

Sak: 11/19
Saksprotokoll - Korps i skolen, evaluering og videreføring
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Opprinnelig vedtak om implementering av Korps i skolen i K-sak opprettholdes. Prosjektet
tilføres nødvendige midler, innarbeides i budsjett 2020-22, og videreføres deretter.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.03.2019:
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.: 19/564-1

Arkiv:

Korps i skolen, evaluering og videreføring
Forslag til vedtak:
Opprinnelig vedtak om implementering av Korps i skolen i K-sak opprettholdes. Prosjektet
tilføres nødvendige midler, innarbeides i budsjett 2020-22, og videreføres deretter.

Sammendrag
Korps i skolen/klassekorps ble vedtatt innført på alle skoler i Ringerike kommune innen
skoleåret 2021/22, jf. kommunestyrevedtak 57/17.
I handlingsprogram og budsjett 2019-22 er det ikke avsatt midler til videre opptrapping av
Korps i skolen for årene 2020-22, og det ble bedt om en evaluering av prosjektet.
Tilbakemeldingene fra de ulike aktørene er svært positive, se vedlegg, og prosjektet foreslås
videreført i tråd med tidligere vedtak.
Innledning / bakgrunn
Korps i skolen er et samarbeid mellom kulturskole, grunnskole, lag og foreninger og stiftelser.
Det ble startet en pilot ved to skoler i 2016-17. På bakgrunn av piloten ble det utarbeidet en
implementerings- og finansieringsmodell og plan for innføring som ble vedtatt av
kommunestyret i sak 57/17:
1. Rapporten om Korps i skolen tas til orientering.
2. Kommunestyret ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike
kommune.
3. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide prosjektet til
to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport.

-

4. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og handlingsplan
med målsetting om et tilbud på alle skoler inne skoleåret 2021/22.

Korps i skolen er fra dette skoleåret innført ved 6 skoler. 213 elever deltar. Det gjenstår 4
skoler/82 elever. Implementeringen er i rute, og følger vedtatt plan.
I Ringerike kommune sitt Handlingsprogram for 2019-2022 står det:
«Videreføring opptrapping "Korps i skolen"
Det er behov for økt budsjett til dekning av lønn til flere ansatte i "Korps i skolen" jfr. vedtatt
opptrappingsplan. Prosjektet utvides til to nye skoler i 2019 og evalueres for å vurdere videre
satsning.»
Finansiering
Korps i skolen finansieres av kommunen og lokale sparebanker.
Kommunen bruker 1.700.000 på ekstra lærerressurser i grunnskolen og kulturskolen.
Sparebankstiftelsene bruker 1.540.000 på instrumenter.
Korpsnett stiller med kursing av lærere og læremateriell
Totalt koster prosjektet i overkant av 3 millioner kroner ferdig implementert, hvorav
kommunens andel utgjør i overkant av 50%.
Organisering
Skolene samler 4. og 3.trinns musikkopplæringsressurs til 3.trinn. Dermed kan elevene både
delta i mindre gruppeundervisning, og større samspillgrupper «Klassekorps».
Undervisningen er styrket med 1 lærerressurs fra kulturskolen. Grunnskolelærer og
kulturskolelærer utgjør et faglig sterkt team.
Effekter av klassekorps
 Høyere kvalitet på musikkundervisningen
 Praktisk erfaring med ordentlige instrumenter
 Fellesskap og samhold
 Klasseledelse og gruppedynamikk
 Sikrer læringskravet i musikk
 Mestring og motivasjon
(Se vedlagte evalueringer)
Forholdet til overordnede planer
Klassekorps er vedtatt innført i tidligere vedtak og handlingsprogram
Det er og i tråd med Ringerike kommunes kulturplan
Tidligere behandlinger og vedtak
HOK, Formannskapet og Kommunestyret 57/17.
Korps i skolen ble vedtatt innført over en 5-års periode.
Økonomiske forhold
I handlingsprogram og budsjett 2019-22 er det ikke avsatt midler til videre opptrapping av
Korps i skolen for årene 2020-22, og slik tallene ligger nå innebærer det en reduksjon på
566.000 kroner fra 2019 til 2020.
-

Beløp i 1000

Videreføring opptrapping
"Korps i skolen"

2019

2020

2021

2022

566

0

0

0

Korps i skolen er per 2019 tilført i overkant av 900.000 kroner i budsjett. For årene 2020-2022
gjenstår fortsatt å implementere 600.000 2017-kroner, i tillegg til videreføring av 566.000 kr
som ligger i budsjett for 2019. Beløpene må innarbeides i budsjett for 2020, 2021 og 2022, - i
tråd med hvilke skoler som får tilbud fra høsten 2019, her beregnet med en årlig deflator på
2,4%.
2016/17
Elevtall grunnskole,
3klasseimplementering
Aspiranttall, 2 år,
implementering
Stillingsprosent,
Klassekorps
Stillingsprosent,
aspirantopplæring
Investering,
instrument
BUDSJETTÅR

Klassekorps,
kostnad per år
Aspirantopplæring,
kostnad pr år
Inntekt, aspirant, pr
år
Nytt budsjett
Kommentarer:
Elevgrunnlag
klassekorps:
Årsverkskostnad:
Inntekt:
Investering:

2017/18
2018/19
65
161
242

2019/20

2020/21
331

11

42

77

108

125

20

40

90

130

140

140

15

60

108

145

170

170

312 500

430 000

397 200

400 000

2017
123 978

2018
428 890

2019
701 783

2020
902 331

2021
963 745

2022
986 875

39 990

213 719

519 791

828 063

1 059 426

1 202 509

-18 900

-148 928

-282 276

-386 652

-458 973

-492 819

145 068

493 681

939 298

1 343 742

1 564 199

1 696 565

Tar utgangspunkt i elevtall registrert i GSI
Tar utgangspunkt i snitt-årslønn kr 500 000 inkl. sosiale kostnader og med årlig
deflator på 2,4 %
Tar utgangspunkt i erfaringsbasert aspiranttall på 20% av elevmassen. 2-år
aspirantopplæring, og kontingent beregnet med årlig deflator 2,4%.
Totalt kr 1 539 700 til klassekorpsinstrumenter finansieres av lokale sparebanker

Konsekvenser dersom kostnaden ikke implementeres i budsjett
Dersom Korps i skolen ikke videreføres med økt budsjett for 2020 vil
 Halvparten av skolene som i dag har klassekorps vil miste tilbudet, og det
implementeres ikke nye skoler fra høsten 2019
-

2021/22
284
300



Kulturskolen/Korps i skolen må nedbemanne

Em videreføring innenfor sektorens nåværende ramme vil føre til nedbemanninger på andre
områder i sektoren.
Rådmannens vurdering
Evaluering av Korps i skolen viser at prosjektet er svært positivt for elevenes
musikkopplæring, samhold og fellesskap, samt mestring og motivasjon. Korps i skolen gir god
musikkundervisning og er samtidig et gratis og lavterskel kulturtilbud til barn i Ringerike
kommune.
Prosjektet gir muligheter for faglig fellesskap og utvikling på tvers av skoleslagene grunnskole
og kulturskole. Prosjektet finansieres både gjennom kommunal prioritering av driftsmidler og
private tilskudd til instrumenter.
Rådmannen vurderer prosjektet derfor som fortsatt viktig, og vil foreslå at prosjektet
videreføres og kostnaden med korps i skolen innarbeides i kommunens handlingsprogram for
årene 2020-22, og videreføres deretter.
Ringerike kommune, 07.02.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Marja Lyngra Høgås
saksbehandler: Marja Lyngra Høgås

-

Evaluering Korps i Skolen, Ringerike kommune februar 2019:
Dette vedlegget er en sammenfatning av svarene på spørsmål som ble sendt ut til 11
klassekorpslærere, 6 kulturskolelærere, 6 rektorer og 5 skolekorps.
Av disse 28 personene er det 19 som har besvart spørsmålene.

Spørsmål til kulturskolelærere og klassekorpslærere ved Helgerud,
Veien, Ullerål, Benterud, Hallingby og Vang:
1) Hva mener du kan være effekter av klassekorps på 3. trinn?
2)
-

Elevene opplever mestringsfølelse, spilleglede, fellesskap og samhold.
Alle kan delta og alle må lære å ta ansvar for seg og sitt instrument.
De lærer å spille et instrument, lærer noter, de får opptre og marsjere.
Økt musikkunnskap gjennom kroppslig, gehør, praktisk læring.
Økt samhold, felleskap i klassen. Sammen klarer vi mer enn alene.
Økte evner mentalt og kroppslig gjennom å få utvikle hjernen.
Vil fortsette å spille, begynne i korps/kulturskolen.
Læring og mestring på et helt annet plan enn øvrige fag i grunnskolen: her får alle det til.
Bedre noteinnlæring, fordi de i større grad får praktisert det.
Samspill gjør både noe med samholdet på trinnet og mestringsfølelsen fordi det låter
bedre sammen enn alene.
Barna får lære seg å spille et instrument, de lærer noter og de lærer samspill (fungere
som en enhet).
Lære seg samhold og samarbeid på en ny og spennende måte.
Lære seg takt og toner som vil gjøre dem mer musikalske og skape musikkengasjement.
De får føle mestring på noe som ikke føles like skolerelatert.
Musikkglede og interesse for instrumenter. Kreativitet/improvisasjon.
Samhold og enda bedre klassemiljø/Vi-følelse.
Trening i samarbeid, må bruke alle sanser.
Empati - gi og få ros og støttende ord.
Trening i å følge en leder, forstå håndtegn, dirigering, rytme og notetegn.
Forståelse for at ulike typer instrumenter kan spille ulike rytmer og stemmer som settes
sammen til en helhet.
Trening i grunnleggende musikalske ferdigheter som å følge en felles puls, bevege seg
etter musikk, gjenta rytmer, lytting.
Tørre å spille solo alene eller i liten gruppe.
Har lært å rigge til stoler, notestativer og slagverksutstyr uten hjelp fra voksne mestringsfølelse.
Praktisk tilnærming til musikkteori.
Interesse rundt instrumenter og forståelse om at det går an å lære seg å spille.
Fellesfølelse/tilhørighet.
Hva er tilbakemeldingene fra elevene?
De aller fleste elevene gir uttrykk for at de syns det er gøy å lære et instrument og lære
noter. Noen sier de blir glad inni seg når de spiller. De syns det er fint å kunne gjøre noe
sammen, og de er fornøyd med lærerne som lærer dem mye nytt. De liker å opptre og
har stor mestringsfølelse.

Sitater fra elever:
- «Jeg elsker instrumentet mitt!»
- «Det er gøy å kjenne at vi blir bedre.»
- «Klassekorpset limer oss sammen, jeg krangler i hvert fall mindre.»
- «Jeg savner instrumentet mitt før jeg har pakket det ned.»
- «Tenk, jeg kan lese noter, det kan ikke de andre lærerne engang.»
- «Jeg synes det er deilig å blåse hardt, så jeg nesten mister pusten.»
-

-

Elevene liker at de lærer å spille et instrument skikkelig. De liker å lære.
De liker å bli stimulert, både ved å lytte, fremføre selv og forstå hvordan instrument og
teknikk fungerer.
De liker å lære noter, spennende at de kan forstå noter i hele verden.
De har mindre konflikter i klassen. De er mer rause med hverandre.
De har lært at det tar tid å bli gode, og at vi må øve mange ganger for å få til ting.
De får spilleglede og motivasjon av å spille sammen i stor gruppe.
Kun fått positive tilbakemeldinger. Lærere på skolen sier de er veldig motiverte når de
kommer tilbake fra klassekorpsundervisningen
Tilbakemeldingene fra elevene er stort sett positive, men det er alltid noen som ikke liker
faget.
De fleste synes det er gøy.
Barna koser seg og har det gøy. De synes det er flott å lære å spille og å lage musikk.
De gleder deg til hver time og er svært lærevillige.
Tilbakemeldingene fra elevene er nesten utelukkende positive.
Elever som ikke er like glad i skolen gir tilbakemelding på at korps er veldig gøy!
Elever som kanskje kan være urolige følger utrolig godt med når det er korps.
Gleder seg til spilling. Påvirker hverandre positivt - ti elever har starta i skolekorpset
allerede. Flere har lyst til å starte band på fritida!
Flere har lyst til å lære mer på instrumentet de har i klassekorpset eller andre typer
instrumenter.
Stolthet over å ha noe eget på sitt trinn. Mange skulle ønske de fikk ta med instrumentet
hjem. Alle har navn på instrumentet sitt, og veldig mange har fått et personlig forhold til
det.
Positivt, glede, entusiasme.

3) Hvordan mottas klassekorps i resten av kollegiet ved din skole?
-

-

-

Slik jeg oppfatter det, er resten av kollegiet fornøyd med ordningen. De syns det er stas å
se og høre korpset spille.
Positivt blant lærere og rektorer.
De som har vært avventende har ikke forstått at musikk i utgangspunktet er viktig for
sjelsliv og mestring. De har ikke forstått at det å spille musikk, er utviklende for hjernen.
Jeg håper at alle lærere vil besitte den kunnskapen i framtiden.
Positivt. Lærerne er åpne og engasjerte for nye ideer.
Kollegaene er positive og vi får mange gode tilbakemeldinger etter feks. konserter. Det
som hadde vært ønskelig var at minst en av kontaktlærerne på trinnet var med som en
av de voksne. Det tror vi hadde ført til mindre uro, lettere å håndheve klasseregler,
lettere å gi beskjeder og bedre samarbeid med trinnet.
Føler at de andre kollegene synes det er fint og gøy å se å høre barna spille.
Alle ved skolen er positive

-

Resten av skolen tror jeg setter pris på korpset. Vi har hatt en del konserter, og vi får så
mange fine tilbakemeldinger fra kolleger i etterkant.
Nysgjerrige og imponert over hva elevene får til.
Oppstart i år, meget positive tilbakemeldinger og imponert over hva elevene har fått til
på kort tid.

4) Hvordan fungerer samarbeidet mellom grunnskolen og kulturskolen?
-

5)

Samarbeidet mellom grunnskolen og kulturskolen fungerer veldig bra! Kunne riktignok
hatt litt flere fellesmøter. Både møter med lærere og ledelsen ved skolene og møter hvor
vi lærerne møtes for å utveksle erfaringer.
Fungerer svært godt. Men det kan alltids kommuniseres bedre, og planlegges bedre, i
forhold til arbeidstider/dager osv.
Bra, ikke noe negativt.
Samarbeidet mellom oss lærere i skolen og på kulturskolen synes vi går veldig bra. Det
må likevel settes av mer tid til samarbeid og planlegging i forkant av timene.
Det som må bli bedre er samarbeidet mellom selve skolen og kulturskolen. Vi må ha
felles regler og rutiner. Korpsene bør også inn i større grad.
Jeg føler at samarbeidet mellom grunnskolen og kulturskolen fungerer bra.
Samarbeidet mellom skolen og kulturskolen upåklagelig, altså veldig bra.
Dette samarbeidet føler jeg går veldig fint. Vi samarbeider godt alle mann.
Samarbeid skole/kulturskole - meget bra!
Vi har god dialog og samarbeider lett, utfyller hverandre faglig.

Er klassekorps et prosjekt du ønsker videreført i dagens form? Evt. endringer?
- Klassekorps bør så absolutt videreføres!!!
- JA! Klassekorps må bestå. For barna, for framtiden og samfunnet. (Man blir ikke kriminell
av å spille i korps.)
- JA, men elevene kan lære noter fra dag 1. Og dirigentene kan dirigere vanlig. Det klarer
en 3. klassing fint å følge. Det er mange som begynner enda yngre på kulturskolen, og
det fungerer fint med å lære noter fra dag 1.
- Vi ønsker å videreføre klassekorps når vi først har satt i gang et ganske stort prosjekt. Vi
føler at vi fortsatt er i startfasen. Det som bør endres er tilretteleggingen på skolene i
forhold til rom, lagring, antall voksne osv. Det er nok også vanskelig å forstå for de
andre at vi trenger så mange voksne i klassekorpstimene.
- Jeg ønsker at klassekorpset skal videreføres i dagens form og at alle skoler skal få dette
slik kommunestyret ved tidligere vedtak har bestemt. Dette er en fin alternativ
musikkundervisning som barna får med seg videre i livet.
- Jeg ønsker absolutt at dette prosjektet videreføres, gjerne i sin nåværende form. Et
enkelt og forståelig opplegg.
- Korps i skolen er veldig gunstig for elever og for musikk som fag, og jeg mener at det
absolutt er noe som burde videreføres og gjennomføres på alle skoler i Ringerike.
- Ja - veldig gjerne videreføre prosjektet.
- Praktiske endringer - mer tilpassa timeplan og ikke spredt på tre dager for
kulturskolelærere.
- Gøy med en blanding av ferdig opplegg og eget stoff i opplæringa.
- Drømmen måtte vært å ha klassekorps både på 3. og 4. trinn slik at de kunne fått utvikla
seg lenger og kjent på følelsen av å spille sammen med noen som har et års erfaring.

-

-

Dagens form virker bra. Fint med fellesøving og mulighet for grupper evt ta ut
enkeltelever for ekstra hjelp. Vi er 2 stk en dag og 3 stk neste. (Ca.30 elever)
Synd om det legges ned. Korpsene trenger sårt flere musikanter. Og det er for liten tid å
si hvor stor effekt klassekorps har hatt enda. Det må foregå litt lenger før man kan si noe
om effekten.
Viktig å få med at vi synes klassekorps er gøy og viktig musikkundervisning!
Samarbeidet kulturskole /grunnskole gir økt kompetanse og økt samarbeid mellom
lærere innen faget musikk.
Instrumenter av god kvalitet gir faglig inspirasjon og motivasjon for elever og lærere.
Mulighet for praktisk tilnærming til notelære, rytmelære, lytting.

Spørsmål til rektorer ved Helgerud, Veien, Ullerål, Benterud,
Hallingby og Vang:
1) Hva mener du kan være effekter av klassekorps på 3. trinn?
-

-

Trening og opplæring av grunnleggende musikkferdigheter.
Skaper musikkglede; lyst til å lære mer, starte band, begynne i skolekorps, få
instrumentopplæring osv.
God læring i takt, rytme, lytting lære noter, melodilinjer/akkorder, styrkegrader og
kunstnerisk utførelse, felles puls.
Klassekorps har også effekter på opplæringen generelt: Gir trening i å ha fokus, ta imot
beskjeder og utføre dem, samarbeid, disiplin over egen læringssituasjon; "øvelse gjør
mester".
Positivt for klassemiljøet
Skaper Vi-følelse
Respekt for hverandre/ elevene støtter hverandre.
Musikkfaget blir populært fordi det er mer enn bare teori.
Elevene ser konkrete resultater av det de lærer.
Flott for skolen som helhet med konserter i løpet av året – samlende opplevelse.
Klassekorps er god musikkundervisning for elevene på 3. trinn.

2) Har du fått tilbakemeldinger fra foreldre (negative/positive)?
-

-

Kun positiv respons fra foreldre på 3. trinn og de øvrige trinn.
Vi har bare fått en tilbakemelding fra en foresatt som ble oppringt ifht. verving, og som
ikke opplevde det positivt. Vi hadde noen tilbakemeldinger/spørsmål i begynnelsen av
prosjektet - det er naturlig. Ellers har vi ikke fått mange direkte tilbakemeldinger fra
foreldre.
Vi opplever at de er fornøyde og stolte de gangene det er framføringer/konserter, det
være seg på avslutninger eller 17. mai.
Mange positive tilbakemeldinger fra foreldre.

3) Hva er tilbakemeldingen fra elevene?
-

De gleder seg til timene.
Er stolte over å få instrumenter.
De som går i 2. trinn gleder seg til det blir deres tur.

-

Mange positive. Korps er ikke for alle, vi har anslagsvis 5 elever som ikke trives med
korps.
For noen er det for mye lyd, spesielt i felleskorpsøvelsen.
Vi vet ennå ikke hvordan foreldre og elever reagerer når det ikke blir musikktime på
4.trinn, fordi de har hatt for mye musikk på 3.trinn. (Dette er første året vi er med på
klassekorps)

4) Hvordan fungerer samarbeidet mellom grunnskolen og kulturskolen?
-

Godt fornøyd med samarbeidet.
Gode lærere på begge arenaer og samarbeidet dem imellom har vært godt.
Felles møter i oppstart har vært nyttig.
Bør ha tydeligere definert ansvars- og arbeidsfordeling. Vi mener at grunnskolen må ha
hovedansvaret for musikkundervisningen, også i klassekorpsprosjektet.
Samarbeid mellom kulturskole og grunnskole fungerer bra.
Utfordring i forhold til å legge timeplan som passer for begge enheter.
Sårbart ved sykdom, men info og kommunikasjon er god.

5) Er klassekorps et prosjekt du ønsker videreført i dagens form? Evt. endringer?
-

-

Syns det ville være synd om det ble kuttet ut. I skrivende stund ingen revolusjonerende
endringer.
Gjerne videreføring, men avhengig av tilførte midler.
Ønsker å fortsette under visse forutsetninger; vi har en lærer pr gruppe i musikk. Vi har
ikke mulighet til å prioritere flere lærere til dette «prosjektet». Det må derfor komme
nok ressurser fra kulturskolen.
Det må være flere lærere fra kulturskolen for å få dette i hop neste skoleår.
Vi bør prøve å få til å arrangere gruppeøvingene på en og samme dag neste skoleår.

Spørsmål til skolekorpsene Veien/Helgerud, Ullerål, Eikli og Vang:
1) Hvordan fungerer samarbeidet mellom grunnskolen, kulturskolen og
skolekorpset?
-

-

Flere av korpsets musikanter er elever på kulturskolen, og vi er generelt tilfreds med den
undervisningen. Vi skulle så gjerne hatt alle våre musikanter over i kulturskolen, men
opplever at det er vanskelig å få de yngste musikantene til å reise ned til Hønefoss for å
få undervisning. Vi er derfor meget glade for kulturskoletilbudet om undervisning på
skolen i SFO-tiden. Vi skulle ønske at vi kunne få dette også for andre instrumentgrupper
enn messing.
Vi har generelt et godt forhold til skolen og skolens ledelse, og får tilgang til de
øvingslokaler som vi behøver.
Vi hadde noen gnisninger rundt grunnlovsdagen da vi hadde aspiranter og juniorer som
deltok i klassekorpset. Disse barna fikk en konflikt med hvilket korps de skulle være i.
Korpset planlegger å invitere klassekorpset til vår årskonsert og til å være med oss å
marsjere en øvelse.
Med tanke på klassekorps, har ikke vårt korps hatt noe samarbeid med grunnskolen. OK
samarbeid med kulturskolen.

2) Merker dere noen forskjell på elever som kommer fra klassekorps og på «helt
ferske aspiranter»?
-

-

-

-

Elever som har gått i klassekorpset har en grunnforståelse av instrumentene sine og har
som regel god motivasjon. Noen opplevde skuffelse over at vi ikke marsjerte hele året og
at det ble veldig annerledes enn klassekorps.
Det er lettere å bygge videre på gruppa og de tar instruksjon bra.
Vi har ingen erfaring med å rekruttere elver som har vært igjennom et helt år med
klassekorps. Vi har imidlertid rekruttert 10-12 elver som er inne i sitt første år med
klassekorps.
En utfordring for skolekorpsets del har vært at klassekorpselevene ikke lærer noter, i alle
fall ikke i starten. Dessuten ønsker noen å spille andre instrumenter enn i
klassekorpset. Progresjonen for disse aspirantene har ikke vært høyere enn vanlig,
snarere nesten motsatt.
Ja. De vet hva de går til, er mer motivert, og dermed større sjanse for at de blir lengre i
korpset.

3) Har dere noen tanker om effektene klassekorps-prosjekt har på rekrutteringen

av aspiranter til deres korps?
-

-

Vi har ikke vært igjennom første kull med klassekorps ennå, så det er for tidlig å
konkludere.
Vi har lagt opp til felles konsert mellom skolekorpset og klassekorpset i slutten av april,
og håper det kan bidra til økt kjennskap til korpset.
Hadde lærerne/dirigent i klassekorps vært de samme som det lokale skolekorpset har til
daglig ville nok effekten vært langt større. Lærere ved skolen som også er engasjert i
skolekorpset var tidligere alfa og omega for rekrutteringen. Og selvsagt er det viktig med
gode og mange nok instruktører på alle instrumentgrupper.
Vi har fått økt rekruttering. Flere har imidlertid sluttet i løpet av tiden vi har hatt
klassekorps tilknyttet til vårt korps. Dette er noe vi jobber med for å unngå videre.
Det var stor positivitet rundt å begynne i korpset i mai. Vi ventet imidlertid med
rekruttering til høsten, og kommer til å ha gjøre dette på en annen måte i år. Må følge
bedre opp ovenfor foreldrene før sommerferien. Det var flere som hadde veldig lyst til å
begynne, men fikk ikke lov å være med på flere enn 2 aktiviteter. Synd at de ikke iallefall
får prøve et halvt år, slik at de da kan ta en avgjørelse på hva de vil fortsette med.

4) Andre kommentarer?
-

-

Forferdelig synd om ikke kommunen satser på klassekorps videre. Det er populært både
blant elever og foreldre, og dessuten er det altfor kort tid å evaluere/konkludere på. Må
iallefall ha et par år til før man kan trekke slutninger på en seriøs måte.
Dette er helt nytt, og må få lov til å gå seg til noe mer før man kan konkludere med at det
ikke har effekt.
Vi mener det er for tidlig å avslutte dette prøveprosjektet etter kort tid (kun ett år for vår
del).
Det er synd om tilbudet avsluttes allerede nå, da det tar lang tid å virkelig merke godene
og fordelene med dette prosjektet. Det tar tid å bygge opp et korps og det tar tid å
merke resultater av dette prosjektet.

Evaluering av klassekorps/klasseorkester
3. klasse ved Helgerud skole

som læringsarena i

Det er bred faglig enighet om at musikk påvirker de aller fleste mennesker positivt, både som
lyttende og musiserende individer. Utøvelse av musikk forener teoretiske og praktiske
arbeidsoperasjoner ved at man på den ene siden må forholde seg til teoretiske symboler
som noter, taktverdier, samtidig som man utfører motoriske oppgaver gjennom pust,
grepsetting, rytmeslag osv. Det er bred faglig enighet om at musikk utvikler intellektet.
I klasseorkestrene har man brukt messinginstrumenter og slagverk. Elevene spiller på et
personlig instrument. Besetningen er kornett, althorn, baryton, trombone, ulike trommer og
lyre (xylofon). I tillegg har vi hatt sangleker og rytmeleker som en fast del av undervisningen.
Gjennom variert musisering, går vi grundig gjennom mesteparten av temaene i
læreplanverket.
Vi registrerer at klasseorkester gir gode pedagogiske resultater. For det første har elevene
fått en systematisk og god musikkopplæring. De har lært seg spilleteknikk, noter og samspill
på et nivå som passer en 3.-klassing. Gjennom samspill av enkle orkesterstykker har de fått
kjennskap til de ulike instrumentenes funksjon i orkesteret. For det andre ser vi at elevene
har utviklet god sosial kompetanse, herunder god samarbeidskompetanse. I et samspill må
man tilpasse seg, ta hensyn til andre, samt være flink til å følge regler og beskjeder. Det er
ved flere anledninger registrert at elever med konsentrasjonsvansker har hatt gode
læringsresultater. For det tredje ser vi at denne formen for musikkundervisning har god
tverrfaglig effekt, som styrker de grunnleggende ferdighetene i norsk og matematikk. I
rytmelæren får man for eksempel kunnskap om å dele verdier, gjennom å telle noteverdier
og takter. Dette styrker ferdighetene i brøkregning. Når det gjelder språk jobbes det med
innlæring av ulike norske sangtekster, rim og regler.
Elevene har med jevne mellomrom hatt fremføringer, og vi ser at dette skjerper
konsentrasjonen deres. Dessuten er de faglige og sosiale målene tydelige, og det motiverer
til læring. Det er relativt krevende å spille instrumentene som vi bruker, men desto flottere er
det å oppleve at elevene opplever mestringsglede.
Helgerud skole
Hans Petter Herføl
musikklærer

Valhallveien 27
3518 HØNEFOSS

Tlf: 32 18 15 50

helgerud.skole@ringerike.kommune.no
http://www.ringerike.kommune.no/helgerud-skole

Kjeller 12.2.2019
Til RingerikeKulturskole
v/ kulturskolerektorDagnyKrogness

K lassekorpssom verktøy for musikkundervisning og innkluderingsarbeid i grunnskole og kulturskole
KorpsnettNorge ble stiftet i 2001 og er en landsdekkende
organisasjonfor musikkorps og andre
musikkensembler.
KorpsnettNorgeer en del av det musikalskeog kulturelle fellesskapetNorsk musikkråd.
Klassekorpser et satsningsområde
for KorpsnettNorge.De sisteårenehar vi startetopp slike prosjekterved
mer enn40 skolerover helelandet, fra Hammerfestog Alta i nord til Lillesandog Øyslebøhelt i sør.
K lassekorpsviser segå væreet megetgodt virkemiddel for å styrkerekrutteringentil skolekorpsenei Norge.
Etter mangeår mednedgangservi at der mantar i bruk korpsinstrumenteri skolenøkersamtidig
rekrutteringentil korpsene.Undervisningengis stort settenteni 3. eller 4. klassetrinn.
Samtidigservi at innføring av musikkundervisningpå korpsinstrumenteri grunnskolen,ogsåskaperen helt ny
arenafor samarbeidmellom grunnskole,kulturskoleog det frivillige musikklivet. Noe som i segselv er
interessant,spesieltmedtankepå nyerelæreplaner,fagplanerog rammeplanerbådei skoleog kulturskole.
Foregangskommune
Ringerikeer en foregangskommune
innenfor dettearbeidetgjennomsamarbeidetmellom skolene,
skolekorpsene,
den kommunalekulturskolenog de to lokale bankene,som støtteropp om prosjektetmedstore
investeringerrundt innkjøp av instrumentertil elevene.Dette er et samarbeidsom blir lagt merketil ogsålangt
utenforkommunegrensene.
Dettesamarbeidetførte ogsåtil at KorpsnettNorge valgteå markereMusikkorpsenesår 2018 meden stor
klassekorpsfestival
på Hønefoss.Der deltok i alt 500 skoleeleverfra 12 skoleri Buskerud,Oppland,Akershus
og Oslo i tillegg til et lokalt sammensattskolekorpsfra Ringerike. HansMajestetKongensGardesMusikkorps
deltok også.2000 publikumeremøttef ram på AKA Arena for å bivåneoppmarsj,fellesnummerog
Gardemusikkens
oppvisning.Et flott arrangementder Veien og Helgerudskolekorpsstodsom lokal arrangøri
tett samarbeidmedHønefossBallklubb. Et minnefor livet for alle som var tilstede,en helt spesiellopplevelse
og verdifull læring for skoleneselever.
Inkluderende tiltak
I 2015 fikk KorpsnettNorgetildelt midler fra Kulturdepartementet
for utprøvingav fattigdomstiltakpå
frivilligfeltet , på lik linje meden rekkeandreorganisasjoner
. KorpsnettNorgeopprettetprosjektetKorps for
alle og det ble gjennomførttre pilotprosjekter,samtspørreundersøkelser
i samarbeidmedTelemarksforskning
rettetmot korpsstyrerog foreldre til eleveri grunnskolen.De funnenesomble gjort der viser at klassekorpser
et sværteffektivt verktøyi arbeidetmedinkluderingog integreringav barn fra lavinntektsfamilierog
innvandrerfamilier.
Pilotprosjektetmedklassekorpsved en skole i Oslo, er nå i etterkanttrukket fram som et av de mest
interessante
og vellykkedeav alle de ulike prosjektetenesomble opprettetmed tiltaksmidlenefra
Kulturdepartementet.
Klassekorpsprosjektene
på Ringerike,der nå snartalle skoleneer involvert er like egneti
arbeidetmedinkluderingog integreringsom prosjekteti Oslo. KorpsnettNorgebidrar gjernemedmer
informasjonom de funnenesom er gjort på detteområdetom det skulle væreønskelig.
Rammeplan for kulturskolene
Norsk Kulturskolerådvedtok ny rammeplanfor kulturskoleni 2016.Rammeplanen
er delt inn i tre ulike
opplæringsprogram
beståendeav breddeprogrammet,
kjerneprogrammet
og fordypningsprogrammet.
Det er naturlig å sepå klassekorpssomen metodesomogsåstyrkerkulturskolensbreddetilbud,i tillegg til å
styrkeskolensmusikkfag.
I Rammeplanfor kulturskolenkapittel 3 om kulturskolensfagplaner,heterdet følgendei avsnitt3.1.1. om
breddeprogrammet:

•

Hovedintensjonen
medBreddeprogrammet
er en utadrettetvirksomhetbasertpå samarbeidsom
favnerbredt. Det bør primært gjennomføresi samarbeidmedgrunnskole, videregåendeskole,SFO,
barnehageog andre instansersomhar barn og ungesommålgruppe.Det kan ogsåværei samarbeid
medmiljøer for fysiskog psykiskhelse,flyktningeetat,kirke, bibliotek, eldreomsorg,
kulturinstitusjoner,UKM, lag, foreninger,skolekorps, festivaler, næringsliv,miljøetaterog andre. På
denmåtenfår visjonen«Kulturskolefor alle» et reelt innhold, og kulturskolens«ytringskultur»kan
gjøresgjeldendei et størreformat.

I beskrivelsenav breddeprogammet
heterdet ogsåat kulturskolenskal kunnetilby:
•

Introduksjonskursi ett enkeltkunstfagfor eleversomønskerå prøveut ulike instrumentereller ulike
dansestilerosv.

I rammeplanens
kapitell 2 avsnitt 2.3.2 Samarbeidom en helhetligkunst- og kulturopplæring,understrekes
ogsåat læreplanverketfor grunnskolenappellerertil et samarbeidmellom grunnskoleog kulturskolei fagene
musikk, kunstog håndverk.
I seneretid har vi setten rekkeoppslagi ulike fagmediersomfor eksempelmagasinetMusikkultur, om at det er
et stadigøkendeønskeom å brukekompetansentil kulturskolelærerneinn i musikkfageti grunnskolen.Bare
åtteprosentav musikklærernei grunnskolenhar en musikkutdannelse
på mer ennett år, viser tall fra Proba
samfunnsanalyse
(Kilde: www.musikkultur.no). Ved å koble sammenkorpsfagligkompetansehoslærernei
kulturskolenmedinstrumenterfra korpseneog timeressurserog fagplani skolenoppnårmanmye mer ennom
hver organisasjonskal jobbe hver for seg.
Kursing av lærere, ledere og tillitsvalgte
KorpsnettNorgehar holdt kurs for lærere(og ledere) i kulturskolen, og ved følgendegrunnskoler i Ringerike
kommune:
Veien skole
Helgerudskole
Ullerål skole
Hallingby skole
Benterudskole
Vang skole
I tillegg deltar tillitsvalgte fra alle skolekorpsenei kommunenogsåi et opplæringstilbudVeien og Helgerud
skolekorpshar fått midler til via Buskerudstiftelsen
, og som gjennomføresi samarbeidmedossi Korpsnett
Norge.
Erfaringenesålangt er styrket rekrutteringtil skolekorpsene,fornyet fokus på korpssomfritidsaktivitet, og en
styrking av musikkopplæringeni grunnskolen.

Med vennlig hilsen

Jan Erik Helleren
KorpsnettNorge
Tlf: 401 62 296
Epost:jan.erik.helleren@korpsnett.no

Dette dokumentet mangler
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SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/1005-1

Arkiv:

Prinsippsak om salg av eiendommen Sanssouci (Hassel fengsel)
G. nr/b.nr 186/11 i Skotselv, Øvre Eiker kommune og G. nr/b.nr 205/3 i Nord-Bingen, Øvre Eiker
kommune

Forslag til vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette en salgsprosess i tett samarbeid med styret i
sameiet.
2. Målet er størst mulig økonomisk gevinst, samtidig som hensynet til lokalsamfunnet,
fremtidig landbruksdrift, skole og barnehage ivaretas

Innledning / bakgrunn
Kriminalomsorgsdirektoratet har sagt opp leieavtalen med sameiet Sanssouci. Kommunestyre
har tidligere, den 27.8 2015 i sak 107/15 «Avvikling av kommunens eierinteresser i Hassel
fengsel» fattet følgende vedtak:
1. Styrets planer for salg av eiendommen «Sanssouci» tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg av eiendommen «Sanssouci» til
markedspris mot innløsing av Ringerike kommunes eierandeler
Dette vedtaket var rettet inn mot et ønske om salg til Kriminalomsorgen, for å opprettholde stedet
som fengsel. Dette er nå uaktuelt, og styret ønsker å selge eiendommen til høystbydende. Vedtak i
de respektive eierkommuner er nødvendig for å gi sameiet et mandat til å starte en salgsprosess.

Beskrivelse av saken
Sameiet består av to eiendommer. G. nr/b.nr 186/11 i Skotselv, Øvre Eiker kommune som
består av ca. 300 mål og omfatter bl.a. gårdsbruk og gartneri med om lag 210 mål dyrket mark,
11 mål grøntareal og 80 mål skog. På eiendommen står det en sammensatt eiendomsmasse med
varierende standard.
G. nr/b.nr 205/3 i Nord-Bingen, Øvre Eiker kommune består av ca. 10 mål skog og en hytte.
Sameiet Sanssouci eies av følgende 7 kommuner:

Drammen
Lier
Nedre Eiker
Øvre Eiker
Ringerike
Kongsberg
Røyken

34,29 %
13,57 %
8,33 %
12,14 %
16,67 %
8,81 %
6,19 %

Sameiet ledes av et styre bestående av en representant fra hver kommune.
Styreleder
Frode Bolstad, Øvre Eiker
Styremedlem Erik Mathiassen, Nedre Eiker
Sveinung Hommer, Ringerike
Gjermund Brekke, Drammen Eiendom KF
Geir Horvei, Kongsberg
Ola Mæhlum, Røyken
Pål Thomassen, Lier
Eiendommen er opprinnelig en landbrukseiendom. I perioden 1895 til 1913 ble det drevet en
“praktisk jenteskole”, senere flyttet til Linnesvollen i Lier og videreført som husmorskole. I
1919 ble eiendommen kjøpt av 8 Buskerud-kommuner til skolehjemsformål, og høsten 1920
startet “Buskerud skolehjem for forsømte gutter”. Hønefoss og Norderhov ble slått sammen til
Ringerike kommune i 1964. Staten overtok driftsansvaret for skolen fra 1965. Frem til 1992
var skolen tilrettelagt for ulike grupper med spesielle behov.
Fra 3. august 1992 ble driftsansvaret overført til Justisdepartementet og fengselsdriften startet i
november samme år. Eiendommene har i disse 27 årene vært drevet som fengsel. Statsbyggs
vurdering er at det må omfattende oppgraderinger til for å få til en tilfredsstillende standard på
hele den eksisterende bygningsmassen.
Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019, ble det 17.12.2018 besluttet at en
rekke fengsler med lavere sikkerhetsnivå skal legges ned i 2019. Et av disse er Hassel fengsel.
Kriminalomsorgsdirektoratet har derfor sagt opp leieavtalen med sameiet Sanssouci.
Fengselsdriften er allerede avsluttet og nå pågår registrering av anlegg og verdier.
Eierkommunene har tidligere gitt uttrykk for ønske om å selge eiendommen, men staten har
ikke vært interessert i kjøp. Drammen, Ringerike og Nedre Eiker har politiske vedtak på at
kommunene ønsker å selge sine andeler.
Det foreligger en takst fra 2006 som angir verdien på hele eiendommen til 8,1 mill.kr. Sameiet
disponerer i dag en bankkonto på 1,3 mill.kr. I tillegg har sameiet en utestående fordring på ca.
270.000 kr og husleien for 2019 på ca. 140.000 kr er ikke fakturert enda.
Øvre Eiker kommune som planmyndighet har sammen med kommunens bygningsavdeling
vurdert reguleringsbestemmelser, arealformål, kvikkleiresoner og bygningenes standard og
fremmet forslag til oppdeling og endring i arealformål. Endring av arealformål gjennomføres i
rulleringen av kommuneplanens arealdel. Forslaget går i korthet ut på å skille ut tre bolighus
for salg, foreta sanering av dårlig vedlikeholdte bygninger og selge eiendommen som en
landbrukseiendom inkl. hytte-/skogseiendommen i Nord-Bingen. Nødvendig endring fra
offentlige formål til LNF og boligområder anses uproblematisk. En kvikkleiresone sentralt på
eiendommen setter begrensninger knyttet til ny aktivitet. I tillegg grenser eiendommen til

Skotselv skole og Solbakken barnehage. Nærheten til disse sårbare gruppene må hensyntas ved
en eventuell annen utnyttelse av eiendommen enn til bolig og landbruk.
Rådmannens vurdering
Det er ikke lenger hensiktsmessig for Ringerike kommune å sitte på disse verdiene i Øvre Eiker
kommune. Rådmannen ser ikke at Ringerike kommune har noen praktisk eller strategisk nytte i å
opprettholde sin eierandel i sameiet «Sanssouci». Dersom sameiet ønsker å selge eiendommen, er
dette en god løsning for Ringerike kommune.
Ringerike kommune eier 16,67 % av eierandelene. Taksten som ble laget er fra 2006 og prisen på
eiendommen kan ha endret seg. Eierandelene kan derfor nå ha en noe høyere verdi enn i 2006.
Rådmannen forutsetter at det innhentes ny takst på eiendommen, og at styringsgruppen som skal stå
for salg vekter alle kostnader og forslag om sanering av bygg opp i mot et overordnet ønske om å
realisere en størst mulig verdi for eierkommunene.

Vedlegg
 Kartutsnitt, - Sameiet Sanssouci

Ringerike kommune, 04.03.2019
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkiv:

Serverings- og skjenkebevilling - Gledeshuset
Forslag til vedtak:
 Gledeshuset drift AS org.nr 918 775 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 Gledeshuset, Strandgata 1 og 3, 3513 Hønefoss


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



Erik Stokke f. 14.05.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Arne Ivar Johnsrud
f. 12.11.1979 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen



Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar
med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og
politivedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike
kommune.

Sammendrag
Gledeshuset søker om ny serverings- og skjenkebevilling på grunn av eierskifte og permanent
utvidelse av skjenkeareal. Søknaden er sendt høringsinstanser, og det er ikke fremkommet
negative merknader. Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har
avlagt og bestått obligatoriske prøver i serveringsloven og alkoholloven.
Innledning / bakgrunn

-

Ny søknad om serverings- og skjenkebevilling er sendt på grunn av endringer på eiersiden og
permanent utvidelse av skjenkeareal. Gledeshuset utvider sitt skjenkeareal til å gjelde
strandgaten 3 i tillegg til strandgaten 1, slik det er pr. dags dato. Eiersammensetningen er
endret fra 100% eierskap på Gledeshuset Holding AS, til deling 60/40% mellom Gledeshuset
Holding AS og Innholding AS.
Beskrivelse av saken
Gledeshuset drift AS søker om serverings- og skjenkebevilling for Gledeshuset i Strandgata 1
og 3. Søker ønsker serveringsbevilling, og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,
2 og 3. Stedet inneholder flere ulike avdelinger. Innendørs vil det ikke være store endringer.
Det er i dag tre etasjer med to barer, restaurant og storsal. Den store salen kan gjøres om til
diskotek med danseplass. Denne salen og restauranten skal også brukes som selskapslokale.
Det er planlagt uteservering både foran og på siden av eksisterende bygg. Utvidelsen av
skjenkearealet gjelder på høyre siden av det nye bygget, mot strandgaten 3. Søknaden viser at
det er sitteplasser til 670 personer innendørs, hvorav det er plass til ca. 350 personer i den
store salen. Utendørs er det plass til 270 personer. Det søkes om skjenkeareal for 970 kvm
innendørs, og 270 kvm utendørs.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for
Ringerike kommune.
Juridiske forhold
Søknaden er sendt til politiet, skatteoppkrever, skatteetaten og rusenheten i Ringerike
kommune, samt Oslo kemnerkontor og skatt øst. Det er ikke fremkommet negative merknader
til søknaden. Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt
og bestått obligatoriske kunnskapsprøver i serveringsloven og alkoholloven.
Tidligere behandlinger og vedtak
Gledeshuset Drift AS fikk innvilget serverings- og skjenkebevilling i formannskapet den
20.03.2018. Det fremkommer av søknaden at søker ikke har bevilling i andre kommuner.
Rådmannens vurdering
-

Det er ingen negative merknader tilknyttet søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden
imøtekommet.
Utrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 21.02.2019.
Obligatoriske vedlegg, mottatt 22.02.2019.
Brev til høringsinstanser, datert 25.02.2019.
Brev til høringsinstanser, datert 25.02.2019.
Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 26.02.2019.
Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 28.02.2019.
Uttalelse fra Politiet, mottatt 11.03.2019.

Ringerike kommune, 12.03.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Madeleine Brørby Fivelsdal

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/960-4

Sak: 12/19
Saksprotokoll - Vårkonferansen 2019
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.03.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Arkiv:

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/960-3

Arkiv:

Sak: 13/19
Saksprotokoll - Vårkonferansen 2019
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.03.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 19/960-2

Arkiv:

Vår - konferansen 2019
Forslag til vedtak:
Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering
Beskrivelse av saken
Vår – konferansen gjennomføres hvert år i april måned. Målgruppen er ansatte i Ringerike kommune og
andre inviterte.
I år er Folkehelse temaet for konferansen. Alle som arbeider i en kommune har ansvar for innbyggernes
folkehelse på en eller annen måte. Alt fra planlegging av bymiljøet, grunnleggende helsetjenester, skole
og barnehage til det fysiske miljøet rundt oss, påvirker trivsel og livskvalitet for alle i lokalsamfunnet.
Årets foredragsholder er Ingvard Wilhelmsen som vil foredra om «Ansvar for eget liv». Han er
lidenskapelig opptatt av hvordan mennesker kan hjelpe seg selv.
Vår – konferansen arrangeres onsdag 24. april kl. 09.00 – 15.00 på Byscenen i Ringerike kultursenter.
Det vil også bli presentert gode eksempler fra sektorene, blant annet Ungdomsbula og Splash.
Rådmannens vurdering
Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta.
Ringerike kommune, 28.02.19
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim

-

